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  مقدمه
نستعينه ونستهديه, ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من رشور نحمده وهللا  ّن احلمدإ

أشهدأن من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فالهادی له, وئات أعاملنا من سيّ أنفسنا, و
اهللا عليه وعلی   رسوله, صلیأن حممدًا عبده و أشهدله, وهللا وحده الرشيک ا إال إله ال

 . حسان إلی يوم الدين, وسلم تسليًام كثًرياالتابعني هلم بإآله وأصحابه و
  : اما بعد

كه خداوند  حالي ردپيوست و به رفيق اعلي از دنيا رفت  شكي نيست كه پيامبر اسالم
   :تعالي قال اهللا. اين دين پاك را كامل گردانيد و تمام و كامل در اختيار مردم گذاشت

﴿tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ﴾    
  )3 :مائده(

) هايتان عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گام(كامل كردم و با امروزه دين شما را برايتان «
  .»شما برگزيدمم را به عنوان آئين خداپسند براي و اسالنعمت خود را بر شما تكميل نمودم 
   :فرمايد خداوند ميقرار داد،  را به عنوان خاتم پيامبر و فرستادة خود حضرت محمد

 $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 tβ% x.uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ 

>™ó©x« $ VϑŠ Î= tã   )40 :احزاب(  
و خدا است پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران  محمد«

  .»هست از همه چيز آگاه بوده و
استوار است براي هر زمان و مكاني  اسالم كه بر پاية قرآن و سنت پيامبرو اين دين 

به همين ة تمام نيازهاي بشري باشد، كنند دار و برطرف عهدهكه صالحيت و شايستگي دارد 
  : خاطر خداوند ما را به تبعيت و پيروي از اين دين امر نموده و فرموده است 
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 ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§x tG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 

öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s?         )153 :انعام(  
و منتهي به سعادت هر دو (راه مستقيم من است ) كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم( اين«

) ام باطلي كه شما را از آن نهي كرده(هاي  ازآن پيروي كنيد و از راه) گردد پس جهان مي
اينها چيزهايي است كه زند، سا پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده مي

  .»تا پرهيزگار شويدكند  خداوند شما را بدان توصيه مي
م، در پيروي كني دستور داده است كه از رسول و فرستادة او حضرت محمد ما و به

   :فرمايد اين مورد خداوند مي
 !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© 

É>$ s)Ïèø9$#   )7 :حشر(  
كه شما  آورده است اجراء كنيد، و از چيزهايي) از احكام الهي(براي شما چيزهايي كه پيغمبر «

  .»از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد. را از آن بازداشته است، دست بكشيد
برگردانيم،  را به خدا و رسول خدااختالفات خداوند به ما دستور داده است كه تمام 

  : فرمايد مي و
 β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρ ù's?   )59 :نساء(  
با عرضة (به خدا آن را ) و در اموري كشمكش پيدا كرديد(و اگر در چيزي اختالف داشتيد «

تا در پرتو قرآن و سنت حكم آن (برگردانيد، ) با رجوع به سنت نبوي(و پيغمبر او ) به قرآن
بايد چنين عمل . آن را بيان و روشن داشته است را كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبرچ ؛را بدانيد
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براي شما ) يعني رجوع به قرآن و سنت(اين كار . ايمان داريداگر به خدا و روز رستاخيز ) كنيد
  .»تر است بهتر و خوش فرجام

نيازي به اضافه نمودن ندارد، هيچ احتياجي به  پس مادامي كه دين كامل است، و
بدعت در دين نداريم تا بوسيلة آن به خدا نزديك شويم، و هر كس بدعتي را ايجاد 

واقع شرع و دين اضافي آورده است، و شريعت در  ،درست كند و آن را نيكو بشمارد
مقدس اسالم را به نقصان و كاستي متهم نموده است، و مثل اين است كه كار خدا و 

دشمنان او را كامل كرده است، كه اين بدترين عمل است، ولي متأسفانه  رسول
اند، و آنها  هنيكو و خوب جلوه دادها را براي مردم  توزان بعضي از بدعت اسالم و كينه
اهللا و محبت  كنند، و به عنوان زهد و تقرب الي هاي فريبنده به مردم عرضه مي را با شكل

قصد و هدفشان فاسد نمودن دين و آيين  دهند و جلوه ميآنها را براي مردم  پيامبر
مشروع و اصل چيزهاي و نامشروع است،   آنهاست، و در واقع بوسيلة آنچه كه بدعت

درميان مردم غريب و ناشناخته شوند و  هاي پيامبر كنند، تا سنت يم دردين را 
  !ها جاي آنها را بگيرند بدعت

صاحبان اند، و همچنين  را ترويج دادهها  سوء اين بدعتو متأسفانه بعضي از عالمان 
  اند و كسب مال و ثروت هاي صوفيه كه به اين وسيله به رياست مردم رسيده طريقت
است آنها كنند كه واجب  دانند و اعالم مي را كارهاي مشروع ميها  عتاند اين بد كرده

 و صحيح پيامبرهاي مشروع  اين در حالي است كه اكثر سنت .را محفوظ نگه داريم
  !! اند را ترك كرده

كاري است كه بر عموم  ها و مبارزه با بدعت پايبندي به سنت صحيح پيامبر
  . باشد و طالب علوم ديني مي ار وظيفة علمامسلمانان واجب است، مخصوصاً اين ك

از منكراتي است كه تغيير آن بر اساس توانايي يا با دست يا با زبان و يا با   بدعت
  . قلب واجب و ضروري است
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اين ديدگاه، و به همين خاطر نوشتن در اين مورد را انتخاب كردم و اين براساس 
منظور از . دي و تكراري را برگزيدمهاي سالگر يعني بدعت) ةالبدع احلولي(موضوع 

اين . شوند معين تكرار ميهايي است كه هر سال در وقت و زمان  بدع حوليه بدعت
موضوع را انتخاب كردم تا به اندازة توان و اطالعات محدود خود وظيفه و مسئوليت 

 ها در اكثر الخصوص در اين زمان كه بسياري از بدعت خود را ادا كرده باشم، علي
  . اند منتشر و شايع شدهورهاي اسالمي كش

 ،ها مصون داشته ها و گمراهي ولي الحمدهللا خداوند سرزمين حجاز را از اين بدعت
كن  ها و ريشه اهللا براي از بين بردن اين بدعت و همچنين امام محمدبن عبدالوهاب رحمه

اي  مردم به عقيدهها و برگشت  كردن آنها تأثير بسزايي داشته و براي مبارزه با اين بدعت
   .سالم و صحيح زحمات فراواني را متحمل شده است

  
  داليل انتخاب اين موضوع 

دانشكدة اصول دين در شهر  دانشجويان/  ينبنابر اينكه اينجانب يكي از محصل
هستم، و مقررات درس و مذاهب معاصر مشغول باشم، و در بخش عقيده  رياض مي

مقدماتي است كه دانشجو بايد بعد از يك سال  تحصيالت عالي در اين دانشگاه اين
طر تمام سعي و باشد ارائه كند، به همين خا اوتخصص  در بخشيك تحقيق علمي كه 

و . اختصاص دادم تا از آن استفادة علمي و خوبي شود يموضوع تالش خود را بر
به ولي باز هايي دارد  عليرغم اينكه موضوع و بحث در اين مورد مشكالت و سختي

  : داليل زير آن را انتخاب كردم
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ها در كشورهاي اسالمي، حتي بعضي از مردم در اين  انتشار بسياري از بدعت -1
كنند و محافظت بر آنها را واجب  سنت تلقي ميها را  مناطق بعضي از اين بدعت

  . و امثال آن شمارند، مثل جشن تولد پيامبر مي
ها سكوت علما و طالب علوم  ين بدعتاز مهمترين داليل انتشار و شايع شدن ا -2

اين موضوع از طرف انتخاب  وكنند،  ها را انكار نمي باشد كه اين بدعت ديني مي
  .ها در مبارزه با اين بدعتكمكي است براي مشاركت اينجانب در اين مورد 

شود، دوست  ها يافت مي ها به صورت متفرق در كتاب از آنجا كه اين بدعت -3
ذهن خواننده نزديك كنم، و بوسيلة نظرات  بهدر يك جا جمع كنم و داشتم آنها را 
  . ها را رد كنم علما اين بدعت

ا در مورد آنها اختالف نظر و همچنين تحقيق و بررسي در مورد اموري كه خود علم
مردم در مساجد اجتماع  و ياشود،  مثل حكم گوسفندي كه در ماه رجب ذبح مي: دارند

  . و امثال اين كارها، براي دعاي شب عرفه
در  و اند كه علما هم آن را بيان نكرده اشاره به بعضي از محافل و مجالس بدعت -4

هاي  مثل جشن رواج پيدا كرده است، -مگر آنكه اهللا او را حفظ نموده–ميان مسلمانان 
  . هاي ديگر بدعت و يا جشن ابتداي سال هجري، وتولد، 
  .توان ي به اندازه ت علما در اين موضوعبه تأليفا و اشارهشوق و عالقه  -5
  : ام وع موارد زير را در نظر گرفتهو براي تهية اين موض 

  . ، نه فصل، و يك خاتمهتمهيدمقدمه، 
ام، و داليل انتخاب موضوع را در آن  در آن اهميت موضوع را بيان كرده: اما مقدمه

  . بيان شده استم ا ام، و منهج و روشي كه براي معالجه موضوع پيموده نوشته
  : ام صحبت كرده  در آن از بدعت: سازي موضوع؛ تمهيد آمادهو اما 
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  . تعريف بدعت، لغتاً و اصطالحاً -1
  .حكم بدعت در اسالم -2
  . بدعت به وجود آمدناسباب و داليل  -3
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  . ها در ماه محرم نزد رافضي ماتمبدعت حزن و : بحث دوم
  .نزد نواصبالي در اين ماه بدعت خوشح: بحث سوم
  :فصل دوم
  : شود كه شامل دو بحث مي: ماه صفر
  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
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كنند و جواب  ارائه بعضي شبهات كه قائلين اين بدعت آن را عرضه مي: بحث سوم
  . آنها

  . روش زنده كردن تولد: بحث چهارم
  . حقيقت محبت پيامبر: بحث پنجم
  .  اهل سنت در مورد اين بدعت موقف: بحث ششم
  :فصل چهارم
  : شود ل پنج بحث ميكه شام: ماه رجب
  . بعضي از آثار وارده در اين مورد: بحث اول
  : كه شامل دو مطلب است: بحث دوم
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  .ماه رجب سر بريدن گوسفند در: مطلب دوم
داري و حكم عمره در اين  تخصيص ماه رجب براي روزه و شب زنده: بحث سوم

  .ماه و زيارت رجبيه
  . الرغائب ةصالبدعت : هارمبحث چ

  . و معراج ءمجلس گرفتن براي شب اسرابدعت : بحث پنجم
  : فصل پنجم

  : باشد بحث مي 3كه شامل : ه شعبانما
  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
  . ي شعبان بدعت مجلس گرفتن براي شب نيمه: بحث دوم
  ). ةاأللفي ةصالال(يه لفبدعت نماز ا: بحث سوم

  : ل ششمصف
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  : كه شامل دو بحث است: ماه رمضان
  . فضيلت اين ماه و آنچه در مورد آن وارد شده است: بحث اول
  : شوند هايي كه در اين ماه برپا مي بعضي از بدعت: بحث دوم

  . قرائت سورة انعام -1
  .بدعت خواندن نماز تروايح بعد از مغرب -2
  ). القدر ةصال(بدعت نماز قدر  -3
داري هنگام ختم قرآن در ماه رمضان و انجام دادن تمام  زنده  ببدعت ش -4
  . هاي تالوت قرآن در يك ركعت سجده
  . بدعت خواندن تمام آيات دعا -5
  . بدعت ذكر بعد از سالم دادن از نماز تراويح -6
   .ها در شب ختم قرآن انجام دادن بعضي از بدعت -7
  ). بلندگو در مساجد ةسيلبو(براي سحري بيدار كردن بدعت مردم را  -8
  . هايي كه متعلق به رؤيت ماه رمضان است بدعت -9

را و آن د ننويس بدعت نوشتن اوراقي كه در آخرين جمعه رمضان آن را مي -10
  . نامند حفائظ مي

  . بدعت كوبيدن بر مس در آخرين روز ماه رمضان -11
  . رمضان بابدعت خداحافظي  -12
  . بدعت يادبود غزوة بدر -13

  : فصل هفتم
  : شود كه شامل سه بحث مي: الوماه ش

  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
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  . ازدواج در اين ماه شوميبدعت : بحث دوم 
  . بدعت جشن ابرار: بحث سوم 
  : فصل هشتم
  : بحث است 3شامل : الحجه ماه ذي

  . بعضي از آثار وارده دربارة آن: بحث اول
ها  ها در مساجد براي انجام مناسكي كه حاجي اع غيرحاجيبدعت اجتم: مبحث دو

  . دهند در روز عرفه انجام مي
  . بدعت عيد غدير خم: بحث سوم
  : فصل نهم

  : شود خودشان، كه شامل هشت بحث مي تشابه مسلمانان به كفار در اعياد
  . جشن ميالد مسيح: بحث اول
  . جشن نوروز: بحث دوم
  . جشن تولدها: بحث سوم

  . كنند هايي كه ايجاد مي مجالس و جشن: چهارمبحث 
  . يادبود و جشن اول سال هجري: بحث پنجم
  . يادبود و جشن اول قرن هجري: بحث ششم 
  . يادبود بعضي از علما: بحث هفتم
  . مشروعيت مخالفات اهل كتاب: بحث هشتم

  
  خاتمه و پايان كتاب 

بحث و موضوع به آن دست كه در آن مهمترين نتايج و فوايدي كه از خالل اين 
  . ام ام بيان نموده يافته
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  روش من براي تهيه و آماده نمودن اين بحث 

ي آن بعضي از  ام، كه در مقدمه براي هر ماهي يك فصل خاصي اختصاص داده -1
ها تعدادي از احاديث  ماه ام، در مورد بعضي از آثار وارده را در مورد آن بيان كرده

هاي حديث  ها از كتاب بعضي از ماه در مورد ام، و بيان كردها رموضوع در مورد آنها 
  . األول ام مثل ماه ربيع چيزي در مورد فضيلت آنها نيافته

هاي سال هجري وجود دارد بيان  هايي كه در هر ماهي از ماه مشهورترين بدعت -2
مبني بر اينكه  ام، ي اعالم و بعضي از علما استشهاد نموده كالم و گفتار ائمه رام و ب كرده

و همچنين . و اجماع اصل و اساسي ندارنداين كارها بدعت هستند و در كتاب و سنت 
توجه به آگاهي محدود خود هيچ يك از علما را  كه باها وجود دارند  بعضي از ماه

الثاني و يا ماه  را در آن بيان كرده باشد، مثل ماه ربيعها  ام كه چيزي از بدعت نيافته
  . و جمادالثاني و يا ماه ذوالقعده جماداألولي

دربارة بعضي امور مثل ذبح  –به اندازة توان و قدرتم  –در مورد اختالفات علما  -3
گوسفند براي ماه رجب، و شب نيمة شعبان، و اجتماع مردم در مساجد در روز عرفه، 

  . ام هام بيان نمود ام، و نظر و آرائي را كه ترجيح داده تحقيق و بررسي الزم كرده
مجالس و  ؛ام هاي جديد و تازه پيدا شده را بيان كرده بعضي از مجالس و جشن -4

باشد، بعداً براي رد و باطل بودن آنها  محافلي كه تقليد از اهل كتاب و غير آنها مي
كه از تشبه و تقليد از اهل كتاب به صورت عمومي  يآثار و سنت ،داليلي از كتاب

  .ها و اعياد الخصوص تقليد از آنها در جشن علي ام، د ذكر كردهنكن نهي مي
  : ام ار را به صورت زير تخريج كردهآيات و احاديث و آث -5

  . ام سوره و رقم آيه را ذكر كرده: به نسبت آيات
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راوي حديث يا اثر و اسم كتاب و شمارة جلد و صفحه و : به نسبت احاديث و آثار
  . ام حديث را بيان نموده

بيان مسلم و بخاري را  ؛فقط روايت شيخين: عليه باشد يثي كه متفقنسبت احادو به 
  .ام كرده
ام، و  وجود داشته و گنگ و غريب باشند معني نموده  و بحث كلماتي كه در -6

اند، و يا  و اثر پرداختهالحديث  هايي كه به تفسير غريب براي تفسير و معني آنها به كتاب
   .ام به كتب لغت معتبر مراجعه كرده

، تاريخ وفات سمااند به صورت مختصر  كر شدههايي كه در اين بحث ذ تمام نام -7
ام و براي  بيان نموده اند را اگر داشته آنها و يا تأليفات شانو والدت و بعضي صفات

هاي معتبر مراجعه  راي اين كار به كتاببام،  قي جاي دادهورآن را در پاسهولت 
ان كنم به آن نيز اشاره ا را بيآنهام شرح حال  كه نتوانسته را ها و بعضي از نام. ام نموده
  .ام كرده
براي آيات فهرستي و براي . ام فهرستي شامل و كامل براي اين رساله نوشته -8

احاديث و آثار فهرستي، و براي اعالم فهرستي و براي اماكن و شهرها فهرستي و براي 
و فهرستي هم براي  ،اجع بحث فهرستيها فهرستي و براي مصادر و مر ها و دسته گروه

ي اينها در اصل و متن رساله به اتمام  ام، كه همه جداگانه گذاشتهموضوعات بطور 
رسيده است، ولي به خاطر ترس از طوالني شدن بحث به ذكر فهرست مصادر بحث و 

  . ام همچنين فهرست موضوعات اكتفا نموده
امكان حق آن  ةي از اين بحث به اندازام كه براي هر موضوع خود را ملزم نموده -9

  . را بيان كنم، با اينكه در بعضي موضوعات مطلب طوالني هم بشود
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ام كه اسلوب مطلب درست و صحيح  تمام تالش و توان خود را به خرج داده -10
و براي هر . بيان شود، تا عبارت آن ساده و تركيب آن هماهنگ و معني آن واضح باشد

ام اشاره  و استفاده نموده استناد كردهآنها  بهام مراجعي را كه  دهمطلبي كه بيان كر
  . تا در صورت الزم مراجعه خواننده به آنها سهل و ساده باشدام  كرده

  : اما بعد
مراجعه و نظر افكنم، هر دفعه رساله كنم كه هر گاه به اين  اينجانب قاطعانه اعالم مي

   :گويم دارد ولي مي و تبديل و تقديم و تأخيرنياز به تعديل 
اين تالش اندك و ناچيز من است، اگر صحيح و درست است اين توفيق و فضل 

، و هر آنچه خطا و نادرست باشد از طرف من و سپاسگزار او هستمخداوند است و 
نقصي و كمال  بي. طلب استغفار دارم مشيطان است، و از خداوند براي خطا و لغزش

هم خاص انبيا و فرستادگان اوست، و هر كتابي جز مطلق فقط براي خداست، عصمت 
  : لغزش نيست، كتاب خداست كه كتاب خدا خالي از خطا و

 ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq  )42/  فصلت(  
نه غلطي و تناقضي در . (گردد آن نميگونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قر هيچ«

الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشنيان و پسينيان مخالف با 
است  خداونديقرآن فروفرستادة ) چرا كه. رسد آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي

  .»كه با حكمت و ستوده است
  : فرمايد  و همچنين مي

 öθ s9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z$# #ZÏWŸ2     )82/  نساء(  
  .»كردند آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا ميو اگر از سوي غيرخدا «
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حاكم است مگر كسي كه  ها ص و كاستي بر تمام انسانپس شكي نيست كه نق
  . هدخداوند او را مصون و معصوم قرار د

دارم كه  اعالم مي ،از آنجا كه الزم است به آنچه كه زيبا و نيكوست اعتراف كنيم
هاي ورود به اين بحث را براي من هموار كرد، و همچنين  خداي خود را شاكرم كه راه

هاي الزم را بذل  كمك كردند و راهنمايياز تمام كساني كه براي اين كار به من 
  .كنم نمودند تشكر مي

ة و استاد دانشكد، كه ناظر اين رساله فهدبن حمين الفهداستاد عاليقدر  مخصوصاً 
ي را صرف اينجانب ريابسوقت و تالش  شهاي زياد عليرغم مشغلهبودند،  اصول دين

نمود و كمال همكاري و همياري را با من داشت، و با سعة صدر و تواضع فراوان مرا 
. اين مطلب بودندي  و معين من براي ارائه ياري نمود، كه بعد از خداوند بهترين راهنما

ترين و نيكوترين اجر و ثواب را به ايشان عطا فرمايد و  خواهم خوب مياز خداوند 
  . ي خير و بركت براي اسالم و مسلمانان شود مايه

ه بن محمد آل شيخ استاد دانشكد اهللاهمچنين از استاد محترم عبدالعزيز بن عبد
دانشگاه دهم به ايشان را تحويل كه قبل از اينكه رساله  كنم، شريعت رياض تشكر مي

بهره  دادم كه بعضي مالحظات بر آن داشت كه مرا از علم و وقت و مشورت خويش بي
ترين و بهترين اجر خويش را  خداوند خوب. ا اينكه كارهاي فراواني داشتبنكرد، 

  . شامل حال ايشان گرداند
اه اصول دين و تمام استادان عاليقدر انشكدن تقدير و تشكر خود را براي دهمچني
ي اين موضوع  الخصوص اعضاي بخش عقيده و مذاهب معاصر كه براي تهيه دارم علي

  . به اين صورت بزرگترين تأثير و توجيهات داشتند
  : در آخر
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بار ديگر براي هر خطا و يا تقصير و نقصي كه در اين رساله وجود دارد پوزش 
خواهم اين كار مرا خالصانه به خاطر خودش قبول فرمايد و  يطلبم، از خداوند م مي

  . سبب نفع و خير براي ديگران شود كه او قادر و تواناست
 سلماهللا وسلم علی نبّينا حممد و آله وصحبه و صلیو

  مؤلف



   يدهتم
  ها  بدعت

  
  . تعريف بدعت در لغت و اصطالح -1
  . حكم بدعت در اسالم -2
  . ها بدعت جود آمدنبه وها و داليل  سبب -3
  .به وجود آمدولين بدعتي كه در اسالم ا -4
  . ها ها و داليل انتشار بدعت سبب -5
  . آثار بدعت بر جامعه -6
  . ها از بدعت پيشگيريوسايل  -7
  . هاي سالگردي و تكراري بدعت -8
  

  تعريف بدعت: اول
  بدعت در لغت  -1

  . يعني آن را بوجود آورد و پيدا كرد: ابتدعهبدع الشیء بدعًا و: گويد ابن منظور مي
  . ه بوجود آمدهك اولين بار است يعني چيزي كه: البدعالبديع و

  : در قرآن آمده است
 ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$#   )9/  احقاف(  
بلكه قبل از من فرستادگان و رسوالن زيادي وجود ( ام و فرستاده نبوده من اولين رسول«

  .»)دان داشته
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اولين كسي بوده كه دست به اين كار زده است و يعني : و فالن بدع فی هذه األمر
  : قال اهللا تعالي. پيشي نگرفته استهيچ كس از او 

 ºπ§‹ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθ ããy‰tG ö/$#   ) 27/ حديد(  
  .»پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند«

  : گويد رؤبه مي
 ی األطوعاقإن كنت هللاِ التّ 

 
 فليس وجه احلق أن تبدعا 

 
  . اگر تو پرهيزگار فرمانبردار هستي، راه حق اين نيست كه بدعت بوجود آور ي

  . او را به بدعت نسبت داد: هُ عَ بدَّ و
  . بوجودآورنده ؛يعني ايجادكنندة عجيب، يعني مبدع: البديعو
  .نداردكردم كه نمونه و مثالي  يعني چيزي را بوجودآوردم و كشف: يئأبدعتُ الشو
او . چون تمام اشياء را او بوجود آورده است. هاي خداوند است از اسم: البديعو

  . بوجودآورندة اول قبل از همة چيزهاست
ي خلق را بوجود و درست است كه به معني مبدع باشد، يا از بدع الخلق باشد كه يعن

  : چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. آورد
 ßìƒ Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ   )117 :بقره(  
  .»ها و زمين خالق و بوجودآورندة آسمان«

  .اند قبالً نمونه و مثالي نداشتههاست كه  مخترع زمين و آسمانو خداوند سبحان خالقِ 
  . يعني جديد و تازه: سقاء بديع
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يا مريضي يا خستگي به زمين زانو  يعني شتر در راه به خاطر الغري: و أبدعِت اإلبُل 
  . ابيدزد و خو

و گفته شده است كه خستگي . يعني خسته شد يا سست و ناتوان شد: و أبدعت هی
  . گيرد شتر جز با لنگي صورت نميو ناتواني 

. راه را طي كندو نتوانست  يعني شترش خسته يا ناتوان شد: و أبدع و أبدع به و أبدع
 ردي نزد پيامبركه م: در حديث آمده است. را متوقف كرد و آن را خسته نمود، يا آن

عَ بی اي رسول خدا: آمد و گفت ِ  إنی أُبْدِ به ) اسب يا شتر(يعني حيوان من . 1لنیفامحْ
ديگري را به من بدهيد، يعني در حالي كه سير و حركت عادت او  يهالكت رسيد، سوار

   2.بود قطع شد و هالكت آن چيزي است كه تازه بوجود آمده است
باشد كه  مي يغالباً ايجاد و اختراعد كه معني بدع از توضيحات داده شده روشن ش

  . مثل و مانندي ندارد
خستگي و به زانو نشستن شتر كه حالتي است جديد چون قبالً اين يعني : إبداع اإلبل

 پس بدعت. مرار و دوام در رفتن بودچون عادت آن است. حالت و عادت را نداشته است
از ارتفاع و منظور از بدعت  ةرفعمانند باشد  اع مياسم هيئت و صورتي از ابتداع و اختر

  3.شود كه سابقاً مثل و مانندي ندارد هر چيزي است كه ايجاد مي

_____________________ 
  . ، كتاب اإلمارة)1893: (رواه مسلم، حديث شماره -1
  )8-8/6(، لسان العرب، ماده بدع -2
   )157(كتاب البدعة، تأليف دكتر عزة عطية، ص  -3
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  بدعت در اصطالح -2
بدعت اختالف نظر دارند، بعضي از آنها آن را در مقابل  يعلما در معني اصطالح

ند كه بدعت شامل تمام ا و گفته عضي ديگر آن را عام قرار دادهاند، و ب سنت قرار داده
 كه بعد از زمان پيامبرچه نيكو و پسنديده يا مذموم و بد باشد شود  چيزهايي مي

  : كنيم به صورت زير آن را بيان مي و ما .بوجود آمده باشد
  :نظر اول

خوب چه به وجود آمده باشد بدعت است، حاال  هر چيزي كه بعد از وفات پيامبر
و عزبن عبدالسالم، قرافي، غزالي در احياء،  و قول امام شافعيين نظر كه ا. بد باشدو چه 

   2.باشد و نووي در شرح مسلم مي 1ابن أثير در نهايه
بدعت : فرمايد اهللا شنيدم كه مي عي رحمهاز امام شاف كه كند حرمله بن يحيي نقل مي

  : ع استدو نو
باشد  امبرهر چه موافق سنت پي. بدعت محمود و پسنديده، بدعت مذموم و قبيح

   3.محمود است و آنچه مخالف سنت باشد مذموم
هر فعل و كاري كه در عهد و زمان : فرمايد دالسالم در تعريف بدعت ميعزبن عب

   4.نبوده باشد پيامبر
  اند كه در مورد نماز تراويح  استدالل كرده عمر و براي اين تعريف به گفتار

  

_____________________ 
  ) 106-1/107(النهاية في غريب الحديث واألثر،  -1
  ) 155-6/154(شرح مسلم نووي،  -2
  ) 253-13(، فتح الباري، )9/113(نعيم،  بيحلية األولياء، أ -3
  ) 2/113(قواعد األحكام،  -4
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  . 1بدعت بودترين  اين خوب )هذه ةالبدع تنعم(: فرمود
  :نظر دوم

  . شود بدعت به آنچه كه مخالف سنت باشد اطالق نمي
حنبلي، شيخ اإلسالم   امام شاطبي، ابن حجر عسقالني، ابن حجر هيثمي، ابن رجب

  . نظريه را قبول دارنداين ابن تيميه، زركشي 
قرر عدة سنت و بدعت مدر مورد قا: فرمايد مي –اهللا  رحمه - شيخ اإلسالم ابن تيميه 

و نه  مشروع نكرده اندآن را  شبدعت در دين اين است كه خداوند و رسول: ايم كه كرده
اند، اما آنچه كه به صورت واجب و يا مستحب  دهكرامر بودن آن مستحب به به واجب و نه 

اولواألمر در  اگرچه ،اين امر دين و شرعي است هدرامر شده است و ادلة شرعي آن را ثابت ك
صورت  چه اين چيزها در زمان پيامبرو ن موارد اختالف نظر هم داشته باشند، بعضي از اي

به دستور او انجام شده باشد مثل جنگ با مرتدين  آنچه كه بعد از پيامبر. گرفته باشند يا خير

_____________________ 
كتـاب صـالة التـراويح، حـديث     ) 250/ 4(فتح الباري  به روايت صحيح بخاري مطبوع در ضمن - 1

  . 2010: شماره
  ).114/ 1(امام مالك  موطأ
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و  العرب ةجزيرو يا اخراج يهود و نصاري از فارس و ترك و روم جهاد عليه و  1و خوارج
  2.روند به شمار مي پيامبرسنت غيره همة اينها از 

بدعت اختراع و روشي در دين است كه به : فرمايد م شاطبي در تعريف بدعت مياما
  . باشد دهد و هدفش از انجام آن مبالغه در تعبد خداوند مي ميشريعت و دين شباهت 

بدعت را  كند بلكه  ي است كه عادات را در معني بدعت داخل نميظر كسنطبق اين 
  . ددان عبادات ميمخصوص 

بدعت : گويد كند، مي داخل معني بدعت مي اما كسي كه اعمال و كارهاي عادي را
دهد و هدفش از انجام آن همان  طريقه و روشي است ايجاد شده كه خود را شرعي جلوه مي

   3.باشد طريقه و روش شرعي مي
  

  داليل گويندگان نظر دوم 
  :از سنت )الف
إذا خطب  كان رسول اهللا(: قال –اهللا عنهما  رضي –حديث جابربن عبداهللا  - 1

 , , حتی كأنه منذرُ جيشٍ يقولوعال صوته, وامحرتْ  عيناهُ صبحكم : اشتد غضبهُ
_____________________ 

اولين كساني بودند كه از جماعت مسلمانان جدا شدند، كه اهل بدعت و مارق بودند، معتقد به تكفيـر  : خوارج -1
كردنـد و هـر    نيز تكفير ميشمردند و حكَمين را  حضرت عثمان و علي بودند و آن را بر هر عبادتي مقدم مي

دانستند، و خارج شدن از فرمـان   و مرتكبين گناهان كبيره را كافر مي. شد كسي به آن راضي بود نيز تكفير مي
ـته بودنـد    كرد واجب مي امام را اگر مخالف سنت عمل مي ـين الفـرق،    . شمردند، كه خوارج چنـد دس الفـرق ب

  ) 3/349(، مجموع الفتاوي ابن تيميه، )137- 114( ، الملل و النحل، شهرستاني، ص)55(بغدادي، ص 
  ) 108-4/107(مجموعه الفتاوي، ابن تيميه،  -2
  ) 1/37(اإلعتصام، شاطبي،  -3
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ة والوسطی, يقرنُ بني أصبعيه السبابو الساعة كهاتنيبعثت أنا و«: ومساكم ويقول
ورشّ األمور  خري اهلدی هدی حممدعدُ فإن خري احلديثِ كتاب اهللا وما بأ: ويقول

من نفسه, من ترک ماالً أنا أولی بكل مؤمن : ثم يقولكل بدعة ضاللة حمدثاهتا, و
   1.»علیّ و ضياعاً فإلیّ  من ترک ديناً أوفألهله, و
شدند، صدايش بلند، و  كرد چشمانش قرمز مي اي ايراد مي زماني كه خطبه پيامبر

هنگام و يا صبح : گويد  ساند و ميتر مي گويا كه مردم را از هجوم لشكريشد،  عصباني مي
سپس  ،ايم اين طور مبعوث شدهمن و قيامت : فرمود شام هنگام بر شما حمله ور ميشوند و مي

ها  ترين حرف پس خوب :انگشت اشاره و انگشت وسطش را با هم جفت كرد و فرمودند
زه ايجاد است و بدترين كارها اعمالي است كه تا محمد راه، راهترين  كتاب خدا و خوب

تر  تر و مقدم مؤمن از نفس خودش اوليشوند و هر بدعتي ضاللت است، من براي انسان  مي
براي اهل و عيالش است و هر كس قرض يا هستم، هر كس مال و ثروتي را ترك كند 

  . باشد من مي بر) اداي آن(و من است  بسويكااليي را ترك كند 
إنام مها اثنتان الكالم «: كان يقول أنه مرفوعًا وموقوفًا  ما رواه ابن مسعود −2

حمدثات أال وإياكم و أحسن اهلدی هدی حممدفأحسن الكالم كالم اهللا, واهلدی, و
  2.»كلُّ بدعٍة ضاللةبدعٌة, وكُل حمدثٍة مور, فإن ّرش األمور حمدثاهتا, واأل

_____________________ 
، كتاب الجمعـة، ورواه النسـائي فـي سـننه،     )154 -153/ 6(صحيح مسلم مطبوع با شرح نووي  -1

  ).1/17(، كتاب صالة العيدين و ابن ماجه در مقدمه ي سنن خود )3/189(
المقدمه، در سند آن عبيدة بن ميمـون الـدني   )  ،)1/18رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلي النبي -2

  ).545/ 1تقريب التهذيب . (گويد مستور است است كه ابن حجر مي
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دو چيز : كند كه روايت مي به صورت مرفوع و موقوف از پيامبر ابن مسعود
ترين و نيكوترين كالم و گفتار كالم خداست، و  خوب و راه، كالم جود دارد؛و

را  يباشد، هوشيار باشيد كه در دين هيچ چيز مي حضرت محمد راه، راهنيكوترين 
ترين كارها اضافه كردن به دين است، و هر اضافه  ايجاد نكنيد، چون بدترين و زشت

  . باشد ت ميكردني بدعت است و هر بدعتي گمراهي و ضالل
خوانديم، سپس رو  نماز  روزي با پيامبر: كهكند  عرباض بن ساريه روايت مي -3

ها را ترساند،  آورد، و قلب  ها پايين مي كه اشك را از چشماي ايراد نمود  به ما خطبه
ي خداحافظي بود پس  موعظه و خطبهاين گويا كه ! اي رسول خدا: شخصي گفت

اهللا والسمع والطاعة,  أوصيكم بتقوی«: فقالما داري؟ چه نصيحت و ارشادي براي 
سنة اخللفاء فعليكم بسنتی وكثريًا منكم فسريی اختالفًا  ًا, فإنه من يعشيشحبإن عبدًا و

ن كل إياكم و حمدثات األمور فإواجذ ووا عليها بالنوعّض  الراشدين املهديني, متسكوا هبا
   1.»كل بدعة ضاللةدثة بدعة وحم

دين توصيه  يشما را به تقواي خدا و اطاعت و فرمانبرداري از امرا: ودفرم پيامبر
پوست حبشي باشد، هر كس از شما زنده بماند شاهد  نفر سياهآن امير يك  اگرچهكنم،  مي

خلفاي سنت شود، پس بر شما الزم است در اين ايام به سنت من و  زيادي مياختالفات 
آن را حفظ  دندانو با  چنگ بزنيدها  د، به اين سنتاند ملتزم باشي راشدين كه هدايت يافته

كنيد و از اضافه كردن به دين و چيزهاي تازه خودداري كنيد، چون هر اضافه كردني بدعت 
  . رود است و هر بدعتي ضاللت و گمراهي به شمار مي

_____________________ 
، رواه ابوداود في سننه المطبوع مع شرحه عون المعبود، )127-4/126(رواه امام احمد في مسنده،  -1

  .كتاب الفتن، و لفظ حديث از ابوداود است) 12/358-360(



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
28

  : داليل آثار) ب
گذرد  هر سالي كه بر مردم مي: روايت شده است كه گفته است از ابن عباس -1

برند، به صورتي كه  را از بين مي پيامبرهاي  كنند و سنتي از سنت ا ايجاد ميربدعتي 
  1.ندشو خاموش مي هاي پيامبر نده و سنتزها  بدعت

چون پيروي كنيد  از خدا و رسول خدا: از ابن مسعود روايت شده است -2
كامل و تمام براي  و هيچ چيزي را ايجاد و اضافه نكنيد و دينكند  ميرا كفايت شما 

   2.شما آمده است
آنچه از احاديث و آثار بيان شد بر اين مطلب داللت دارد كه بدعت جز به صورت 

  . مذموم و ناپسند در شرع وارد نشده است
شود كه  اين است كه بدعت تنها به چيزي اطالق مي –واهللا اعلم  –پس قول راجح 

 –شيخ اإلسالم ابن تيميه . نداردمخالف سنت است، و بدعت محمود و نيكو وجود 
استدالل به اينكه هر چيزي بدعت باشد : گويد اين قاعده كه مي: فرمايد مي – اهللا رحمه

بدعت به دو : گويند ياي بزرگ و مهم است، و بعضي از مردم م كراهت دارد، قاعده
 قولبندي  لشان براي اين تقسيمبدعت حسنه و بدعت قبيحه، و دلي: شود نوع تقسيم مي

ترين  اين خوب )نعمت البدعة هذه(: باشد كه فرمود رد نماز تراويح ميدر مو عمر
   3.استبدعت 

_____________________ 
رواه الطبراني في الكبيـر و رجالـه موثوقـون، مجمـع الزوائـد،      : هيثمي در مجمع الزوائد گفته است -1

روايـت نمـوده    39: ي و آنرا ابن وضاح در كتاب البدع صـفحه . البدع واألهواء ، باب في)1/188(
  .است

  . تدا به سلفباب اق) 1/188(مجمع الزوائد،  -2
  ) 1/114(، و رواه مالك في الموطأ، )2010(رواه البخاري في صحيحه، كتاب صالة التراويح، حديث  -3
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  . هر بدعتي ضاللت نيست: گويند مخالفين ميو در نتيجه 
  : اما جواب

كل ة وأن كل بدعة ضاللّرش األمور حمدثاهتا, و إن«: فرمايد كه مي فرمودة پيامبر
و هر تازه و نوپيدا هستند چيزهايي است كه در دين ا بدترين كاره( »النار يفضاللة 

  .)بدعتي ضاللت است و هر ضاللت و گمراهي در آتش جهنم
 از اين امور نصي صريح از طرف پيامبر هشدار و ترساندن مردم از طرف پيامبر 
را از بدعت  بودن باشد، پس براي هيچ كسي حالل و جايز نيست مذموم و ناپسند مي

و  مكابرو آن را حسن و نيكو بداند، و هر كس اين كار را انجام دهد  كنار بزند،
  .سرگردان است

و همچنين براي هيچ احدي حالل نيست كه با اين گفتار جامع و كامل حضرت 
هر : و گمراهي است مقابله كند و بگويدفرمايد هر بدعتي ضاللت  كه مي رسول

و تأويل نمي  خداست رسول بدعتي ضاللت نيست، اين نظريه مخالفت و جنگ با
   1.باشد

به باشد و  مي اما نماز تراويح در شريعت اسالم بدعت نيست، بلكه سنت پيامبر
و خواندن آن هم به صورت جماعت  .آن را بيان كرده است ليو عم يقولصورت 

آن را به صورت جماعت در اول ماه رمضان  بدعت نيست بلكه سنت است و پيامبر
متوجه آمدن شما به مسجد  :فرمودم انجام داد ولي در شب چهارم سه شب پشت سر ه

ترسيدم كه بر شما واجب شود و شما هم توان انجام آن را نداشته باشيد و بودم، اما 
   2.معاجز و ناتوان شويد به همين خاطر آن را به صورت فردي خواند

_____________________ 
  ) 588-2/582شيخ اإلسالم ابن تيميه، (اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
  . ، و هم چنين در جاهاي ديگر)2012( :، كتاب صالة التراويح، حديث)4/251(رواه البخاري،  -2
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گزار نكردند، به علت خوف از فرضيت نماز تراويح آنرا با جماعت بر  پس پيامبر
با مردم به صورت جماعت رفت و آن را  شدن را نداشت حتماً ميو اگر ترس فرض 

هاي  ود و چراغرا تعيين نم 1امامي مردم را جمع كرد و عمرزماني كه . داد انجام مي
دادند بدعت  ، اين حالت كه قبالً آن را به اين صورت انجام نميمسجد را روشن كرد

كند،  بدعت لغوي بود نه اصطالحي، چون سنت آن را تأييد مي ناميده شد، كه هدفشان
از بين رفت به همين خاطر زمينة انجام آن  و همچنين ترس فرض شدن با فوت پيامبر

   2.به صورت جماعت فراهم بود
 اگر بخواهيم حكمي را به قول عمر )نعمت البدعة هذه( :كه فرمود اما قول عمر

زماني كه  د كه اين گفته حجت نيست پس چگونهگوين يثابت كنيم مخالفين م فاروق 
آن را بدعت فاروق و اينكه عمر . حجت شده مي تواند؟ و سنت او باشد مخالف قول پيامبر

نامد، منظورش بدعت لغوي است نه اصطالحي و شرعي، چون بدعت لغوي شامل تمام  مي
  . نظير و مثلي نداشته است شود كه قبالً  كارهايي مي
بدعتي است كه هيچ دليل شرعي براي انجام آن وجود ندارد، : عت شرعياما بد

يا مستحب  بردر مورد چيزي دستور داده است داللت  به طور شفاف زماني كه پيامبر
ها  و اگر چنانچه به اين سنت دارد، داللت بعد از فوت پيامبر بودن آن كارواجب 

ها بعد از   ماني كه عمل به اين سنت، زعمل شود مثل قرار دادن صدقه از طرف ابوبكر
شود، چون كاري  در لغت به آن بدعت گفته  صورت گيرد صحيح است فوت پيامبر

نماز تراويح يا جمع كردن قرآن در يك مصحف، و يا تبعيد يهود  .است تازه و ابتدائي

_____________________ 
  ) 1/114(موطأ، . آن امام كه توسط حضرت عمر تعيين شد أبي بن كعب بود -1
  ) 591-2/588(به كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيميه مراجعه شود،  -2
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ز ني فاروق  عمر از طرف العرب ةجزيرها از منطقه و امثال آن 2و نصاري نجران 1خيبر
  .به همين صورت است

  
  حكم بدعت در اسالم -دوم

  : آن مختلف است بندي حكم بدعت به خاطر اختالف در تقسيم
، مانند اند حسب احكام تكليفي بدعت را به پنج نوع تقسيم كرده كه بربعضي از علما 

اشكالي وجود ندارد، بدعت نزد آنها به نزد آنها در حكم بدعت  عزبن عبدالسالم و غيره
  . شود مباح، مكروه و بدعت حرام تقسيم مي ،ت واجب، مندوببدع

واجب و بدعت مندوب حكمش مستحب است و هكذا  بدعت واجب حكم آن
  . انواع ديگر

_____________________ 
دور است، كه هفت قلعه و مزارع و باغ خرماي فراواني  -در مسير شام–خيبر هشت برد از مدينه  -1

در سال هفتم يا هشتم هجري آن را فـتح   و قلعه كه پيامبرداشت، خيبر به زبان يهودي يعني دژ 
و فعال ) 410 -2/409(معجم البلدان، . اهل آن به شام تبعيد شدند  كرد و در زمان عمر فاروق 

  خيبر بخشي از واليت مدينة منوره است 
 نجران در طرف مقابل يمن قرار گرفته است، به خـاطر نجـران بـن يعـرب قحطـان بـه ايـن نـام         -2

اي بزرگ دارد در زمان رسول خدا كعبـه اي نيـز در    نامگذاري شده چون او آنجا را آباد كرد، دره
آنها را بـه مباهلـه فراخوانـد، در آنجـا گـودال       هايي داشت كه پيامبر آنجا وجود داشت، اسقف

  .اخدود ايجاد شد كه تا اكنون بقاياي آن وجود دارد
از مسـير وادي  ) پايتخت(يت مستقلي است كه از رياض نجران اكنون تابع عربستان سعودي و وال

-266/ 5معجـم البلـدان   . دواسر حدود نه صد كيلومتر دور است و به زراعت شهرت يافته است
270 .  
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كه  –اش مذموم و ناپسند است  گويند بدعت همه و اما بر اساس قول كساني كه مي
ام است، ولي تي حرآنها معتقد هستند كه هر بدع –باشد  اين نظريه قول راجح علما مي

  : تحريم آن متفاوت است
ها كفر است و جاي تأويل وجود ندارد، مثل بدعت جاهلي  بعضي از بدعت -الف

   :فرمايد خداوند ميكند،  كه قرآن آن را بيان مي
 (#θ è= yè y_uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r&u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^öysø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ Y7ŠÅÁ tΡ (#θ ä9$ s)sù #x‹≈ yδ ¬! óΟÎγ Ïϑ ôãt“ Î/ #x‹≈ yδ uρ 

$ oΨ Í←!% x.uà³Ï9   ) 136/ انعام(  
مشركان سهمي از زراعت و ) مثالً اينگونه. پرستان هميشه دچار اوهام خرافات هستند بت(«

: گويند دهند و به گمان خود مي مي چهارپاياني را كه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار
) و معبودهاي(و اين براي شركاء ) مجوئي و با اين سهم به خدا تقرب مي(اين براي خداست 

  .»جوئيم ها و اصنام تقرب مي و با اين سهم به بت(ماست 
  : خداوند ةفرمودو 
 (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ † Îû ÈβθäÜç/ ÍνÉ‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡÍ‘θ à2 ä% Îk! îΠ§ptèΧuρ #’ n?tã $ uΖÅ_≡uρ ø— r& ( β Î)uρ 

⎯ä3tƒ Zπ tG ø‹̈Β óΟßγ sù Ïμ‹Ïù â™!% Ÿ2 uà°   )139/  انعام(  
گويند جنيني كه در شكم اين حيوانات است ويژة مردان ماست و بر زنان ما حرام است، و اگر  مي«

  .»جنين مرده متولد شود، همه در آن شريك هستند
  : خداوند ةفرمودو 
 $ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ÏΒ ;οuÏtr2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   )103 :مائده(  
  .»داوند بحيره، سائبه، وصيله و حامي را مشروع و مقرر نداشته استخ«
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همين طور است و دانند،  ي حفظ نفس و مال مي و بدعت منافقين كه دين را وسيله
  .ها و انواع كفرهاي موجود نيز چنين هستند چيزهاي شبيه اين نوع بدعت

حداقل علما يا  ها جزو معاصي و گناهاني است كه كفر نيستند، بعضي از بدعت -ب
 2و مرجئه 1در مورد آن اختالف دارند كه كفر است يا خير؟ مثل بدعت خوارج و قدريه

   .هاي گمراه ديگر گروه و ساير
ها معصيت و گناه است، مثل بدعت ازدواج نكردن يا روزه  بعضي از بدعت -ج

ها را  هيخا(ب رفتن، و يا خود را اخته كردن فتاآزير و گرفتن به خاطر تشنگي زياد 
  . به قصد قطع شهوت )بريدن

_____________________ 
قدريه گروهي بودند كه صفات ازلي خدا ماننـد علـم، قـدرت، حيـات و سـمع و بصـر را انكـار         -1

شود، كالم خدا حـادث و   و خدا ديده نمي. صفت داردكردند و معتقد بودند كه خدا نه اسم و نه  مي
مخلوق است، يا معتقد بودند كه خداوند خالق كارهاي مردم نيست و مردم خودشـان خـالق كـار    

بـدعت آنهـا در   . گفتند كردند به همين خاطر به آنها قدريه مي خود هستند، قضا و قدر را انكار مي
آنها در سرزمين شام بوده و در بصره و مدينـه نيـز   آخر عصر صحابه ي كر ام بوجود آمد و بيشتر 

اصل اين بدعت را مجوسي از اهل بصره ابداع كرده و سپس معبد جهنـي از او فـرا   . وجود داشتند
براي تفصيل بيشتر مراجعـه  . صحابه ي كرام بدعت آنها را به سختي مورد ترديد قرار دادند. گرفت
  ).37 -36 -13(و ) 386 384 -7(مجموع الفتاوي و ) 94 -93: (الفرق بين الفرَق ص: شود به

با وجود ايمان معصيت و گناه ضرري ندارد، همانطور كـه  : گفتند مرجئه گروهي گمراه بودند كه مي -2
ارجاء يعني تأخير، به آنها مرجئه گفتند چون عمل را از نيت بـه  . عبادت با وجود كفر معني ندارد

ره را تا روز قيامت به تأخير انداختنـد، و معتقـد بودنـد كـه     تأخير انداختند و يا حكم مرتكب كبي
: براي تفصيل بيشتر مراجعـه شـود بـه   . شود و ايمان در قلب و زبان مي باشد ايمان كم و زياد نمي
  ).146 - 139: (و الملل والنحل از شهرستاني ص) 195 -190: (الفرق بين الفرَق ص
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يعني اجتماع مردم در (ها مكروه است، مانند بدعت تعريف  بعضي از بدعت -د
هاي جمعه و  يا مثل ذكر نام سالطين و حكام در خطبه) مساجد براي دعاي شب عرفه

  . ها امثال اين بدعت
  . ها در يك رتبه قرار ندارند و حكم آنها يكي نيست كه اين بدعت

ها  روند، بدعت انطور كه بعضي از گناهان صغيره و بعضي ديگر كبيره به شمار ميهم
حاجيات  ،رياتكه اين مراتب بوسيلة واقع شدن آن در ضرو. ندا گونههمين به هم 

  . شوند و تحسينيات شناخته مي) نيازها(
دين، جان، نسل، عقل، بدعت براي حفظ : ضروريات باشد مثلبدعت در دايرة اگر 

شوند، و اگر داخل تحسينيات باشد بدون  از بزرگترين گناهان كبيره محسوب مي ،مال
  . باشد حالت متوسط بين آنها را داردتر و اگر واقع در حاجيات  اش، پايين اشكال رتبه

تفاوت در گناهان و همچنان كه مشخص است باشد،  بدعت هم از جملة گناهان مي
ا هم متفاوتند و درجة گناهانشان نيز مختلف ه دليل بدعتهم ثابت شده است، به همين 

  .است
ضروريات، بعضي در حاجيات و بعضي ديگر در دايرة ها در  بعضي از بدعت
  . شوند تحسينيات واقع مي

دين، نفس، نسل، عقل دايرة آن است كه در : شوند واقع ميضروريات آنچه در رتبة 
  .شود واقع ميو يا مال 

اختراع كفار و تغيير  در موردكه  را آنچه: ديندايرة در  اي براي واقع شدن بدعت نمونه
  : فرمايد آنجا كه خداوند مي ،توان نام برد گذشت مي دين حضرت ابراهيم

 $ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ÏΒ ;οuÏtr2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹uρ Ÿω uρ 5Θ% tn     ) 103/ مائده(  
  .»وع و مقرر نداشته استخداوند بحيره، سائبه، وصيله و حامي را مشر«
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د، و بوها  طاغوت مخصوصشتري است كه شير آن : بحيره: گويد سعيدبن مسيب مي
  .حق نوشيدن از آن را نداشتهيچ كس از مردم 

و هيچ كس  رها مي كردندآن را ) ها بت(شتري بود كه به خاطر خدايان خود : سائبه
  . شد سوار آن نمي

آن ماده باشد، سپس براي بار دوم هم ماده  ادكه اولين ز شتر جواني است،: وصيله
شد به  ديگر نتيجة آن باشد، اگر به اين صورت دو دفعه پشت سر هم ماده متولد ميشتر 

  . كردند مي رهاهاي خود آنها را  خاطر طاغوت
و از  دنكن مي چند بار او را باالي شتر ماده باالشتر نر و مذكري است كه براي : حام

غيت او آن را براي طو اين كار را تكميل كردزماني كه   ،نماينداو نسل گيري مي 
و آن  اف نمودند، چيزي بر او حمل نكردهو از باركشي و سوار شدن مع تخصيص دادند

   1.ناميدند را حامي مي
را از خود اختراع  يكند، چون چيزهاي گذشت كار جاهليت را مردود ميكه ي ا آيه

  . شمردند نسبت دادند و آن را جزو شعائر خود ميو ايجاد كردند و آن را به دين 
ها از الغر  وهندعقيدة كه دربارة است  يچيزهاي: ي بدعت در نفس مثال و نمونه

شود، كه  هاي مختلف ذكر مي قتل آن به شيوه وكردن جسم و بدن خود و تعذيب 
ان خود به به گم تادهند  ي اين كارها را انجام مي اندازد، همه ها را به وحشت مي قلب
ي ديگر بدعت در نفس اين بود كه ها از نمونه. عالي مرگ در آخرت برسندي ا درجه
فرزندان خود  ،اداري و يا عار و ننگها در زمان جاهليت به خاطر ترس از فقر و ن عرب

   :فرمايد خداوند ميرساندند،  را به قتل مي
 Ÿω uρ (#þθ è= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯øtªΥ öΝßγ è% ã—ötΡ ö/ä.$ −ƒ Î)uρ   )31 :اسراء(  

_____________________ 
  ) 4623: (، كتاب تفسير، حديث)2/283(الباري، رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح  -1
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  .»دهيم ما آنان و شما را روزي مي. فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد«

 #sŒÎ)uρ äοyŠ…â™öθ yϑ ø9$# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r'Î/ 5=/ΡsŒ ôM n= ÏG è%   )9-8 :تكوير(  
  .»دامين گناه كشته شده است؟شود، به سبب ك و هنگامي كه از دختر زنده به گور پرسيده مي«

ايشه باشد، از ع جاهلي ميدوران هاي  نكاح و ازدواج: ي بدعت در نسل مثال و نمونه
يك نوع : ازدواج در زمان جاهليت به چهار صورت بود: اهللا عنها روايت شده كه رضي

را از رفت و آن  ازدواج همين ازدواج امروزي مردم بود، مرد به خواستگاري زن مي
كردند سپس با  مهريه را تعيين و پرداخت مي ،كرد و سرپرست او خواستگاري ميولي 

  . كردند هم ازدواج مي
شد به او  ش از حيض پاك مياين بود كه مرد بعد از اينكه همسر نوع ديگر

از كن، و خودش  آميزشبفرست و با او ) مورد نظر خودشان(دنبال فالن نفر : گفت مي
شد از او باردار شده است  صددرصد معلوم نمي يشي كه براكرد و تا زمان آن دوري مي

و چون مطمئن مي شدند كه زن باردار شده است، مرد كرد،  نمي آميزش دوبارهبا او 
داد كه  و اين كار را به اين خاطر انجام مي. هرگاه ميخواست با او آميزش مي كرد

از عضو  گيري بهره(ع استبضاكه اين ازدواج را ازدواج . فرزندش نجيب و اصيل باشد
  .ناميدند مي) خاص

هم  با گروه كمتر از ده تنازدواج ديگري به اين صورت بود كه جماعتي از يك 
نمود و چند  شد و وضع حمل مي ميكردند، زماني كه زن حامله  با يك زن نزديكي مي

 هيچ يك از اين مردها كه با آن زن نزديكي و كردند آنها را احضار ميگذشت  روز مي
توانست سرپيچي كند و حاضر نشود، به طوري كه همگي نزد آن زن  كرده بود نمي

اي را به دنيا  دانستيد كه چه كار كرديد، بچه: گفت ها ميشدند، آن زن به آن جمع مي
كه دوست  را اي فالن كس اين پسر شماست، آن زن هر يك از اين مردانآوردم، 
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گفت اين پسر شماست در نتيجه بچه به او  و ميكرد  داشت به اختيار خود انتخاب مي
  . توانست از آن خودداري كند شد و آن مرد هم نمي داده مي
رفتند آن زن  از مردم نزد زني مي يزياد عدةبه اين صورت بود كه : واج چهارمازد

عالمت و  هايي به عنوان آنها پرچم بودند،زنان فاحشه آنها هيچ كس را منع كند، و 
رفت، هر  نزد آنها ميكردند، هر كس دوست داشت  شان آويزان مينشانه روي درهاي

كرد مردم را براي او جمع  شد و بعداً وضع حمل مي زمان يكي از آنها حامله مي
كه به قيافه و  داد شد، پس بچه را به كسي مي شناس هم دعوت مي كردند و يك قيافه مي

  .نست سرپيچي كندتوا داشت و او هم نميبيشتري و شباهت  يشكل او نزديك
دوران هاي  به پيامبري مبعوث شد تمام اين ازدواج زماني كه حضرت محمد 

باقي  اين ازدواج امروزي كه مرسوم است و فقطو از بين برد  كرد جاهلي را نابود
  1.مانده

فقط شريعت اسالم بيان كرده است كه حكم خدا بر بندگان : بدعت در عقلمثال 
لذا خداوند  باشد، و صحيح ميزبان پيامبران آمده است جايز  آنچه كه در دين از توسط
   :فرمايد مي
 β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ   )59 :نساء(  
با رجوع به سنت (و پيغمبر ) با رجوع به قرآن(و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا «

  .»برگردانيد) نبوي
   :فرمايد وند ميو خدا
 Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬!   )57 :انعام(  

_____________________ 
و بـه  ). 5127: (، كتاب نكاح، حديث)9/182(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  . 2272: كتاب الطالق، حديث شماره) 2/702(روايت سنن ابوداود 
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  .»حكم و دستور فقط در دست خداست«
و  شريعبعضي از اقوام ازاين اصل خارج شدند و گمان كردند كه عقل نيز در ت

داريم، در نتيجه در عقلي گذاري مجال و مكاني دارد و گفتند كه حسن و قبح  قانون
   .ردند كه در آن وجود نداشتدين خدا چيزي را بوجود آو

  : ي كفار در مورد معامله گفته: و نمونة بدعت در مال و ثروت
 ßìø‹t7ø9$#$ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9$#   )275 :بقره(  
  .»ا استبخريد و فروش مانند ر«

چون : چون آنها عمل به آن را جايز مي پنداشتند به قياس فاسد استدالل نموده و گفتند
نرا كه چيزي را با آن تا پانزده روز خريده بود فسخ كرده و آ -مثال–ه درهم مبلغ داگر 

آنرا به پانزده د و مدت آنرا تا يكماه تمديد مي نمود گويا به پانزده درهم افزايش مي دا
خداوند متعال ايشان را تكذيب فرموده، بر آنها ترديد كرد  .درهم تا دو ماه خريده است

   :و فرمود
 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9$# 3 ¨≅ ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ymuρ (#4θ t/Ìh9$#    )275 :بقره(  
و حال  )و فرقي باهم ندارند(آن به خاطر اين بود كه آنها گفتند خريد و فروش مثل رباست «

يعني خريد و ( .»حرام نموده استده است و ربا را آن كه خداوند خريد و فروش را حالل كر
  ).فروش مثل ربا نيست

ند و به يك رأي فاسد استدالل  اين چيزي است كه خودشان آن را بوجود آورده
ند كه بر ا ه در خريد و فروش بوجود آوردهيي است كها بدعتكنند، اين از جمله  مي

  . باشند پايه و اساس خطر و ضرر استوار مي
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زي است كه از اموال خود براي امير و حاكم مملكت قرار ها چي از جمله اين بدعت
شعر زير نام آنها را ذكر  ، كه شاعر دراند گذاشتهآن روي هاي مختلف  دهند و نام مي
  : كند مي

 الصفايالک املرباع فيها و
 

 الفضوُل وحكمک والنشيطة و 
 

ين ير براي خود تعيمقدار چيزي بود كه ام: يك چهارم غنيمت، صفايا: مرباع
  . كردند آوردند و غنيمت مي چيزي بود كه سربازان در راه بدست مي: نشيطه. كرد مي

. بود ميرو خاص اغنيمتي بود كه امكان تقسيم آن نبود به خاطر كشتن آن، : فضول
  : فرمايد را دستور داد آنجا كه مي خداوند تقسيم غنيمتزماني كه 

 (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ|¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ  )41 :انفال(  
يك پنجم آن  )آوريد در جنگ بدست مي(ي غنائمي را كه  بدانيد كه همه) اي مسلمانان(«

  .1ها از بين رفتند م خدا تمام اين بدعتبا اين حك. »باشد مي... متعلق به خدا و پيغمبر و 
مگر اينكه چند شرط در آن  اردوجود ندشاطبي معتقد است كه بدعت صغيره امام 

  : جمله آن ازوجود داشته باشد 
كبيره  هاچون گناهان صغيره در صورت دوام بر آن. دوشت ندواممبر آن  -1
  .كشاند و اصرار بر بدعت صغيره آن را به كبيره ميشوند،  مي

بعضي اوقات  كند، چون بدعت شخص مبتدع نبايد براي بدعت خود دعوت  -2
مردم و عمل به آن باعث ترويج آن شخص مبتدع با تكرار آن در ميان  صغيره است ولي

  .افتد مي ي مردم نيز به گردن او گناه بقيه شود و در ميان مردم و عمل به آن مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 48-2/37(به اعتصام شاطبي،  -1
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شود  اجرا مي هاي پيامبر هايي كه سنت اند يا مكان در جاهايي كه مردم جمع شده - 3
ن بدعت را انجام دهد، در صورتي كه در ميان نبايد آگردد  و يا اينكه شعائر ديني بيان مي

كردند  به او اقتدا مياجتماع مردم آن را انجام دهد و انجام دهنده جزو كساني بود كه مردم 
يا نسبت به او حسن ظن داشتند، انجام چنين بدعتي از مضرترين چيزهايي است كه به سنت 

شود  كبيره مي ر حق اوعت صغيره دزند، چون اگر مردم به او اقتدا كنند بد اسالم ضربه مي
بيان كرده كنند كه آنچه  اند، و يا اينكه مردم گمان مي چون عوام الناس به او اقتدا كرده
 شود پس مثل اين است كه بگويد اين كار سنت پيامبر است از شعائر اسالم محسوب مي

  . است و از آن پيروي كنيد
سبك شمردن گناه از انجام گناه  نبايد بدعت را كوچك و ناچيز بداند، چون -4

  .و گناه صغيره را تبديل به كبيره مي گرداند تر است بزرگتر و مهم
و  ه محسوب گردداميد است صغيرجمع شوند صغيره هر زمان اين شرايط در بدعت 

شود،  هر زمان يكي از شرايط مذكور يا بيشتر در آن جمع شود كبيره محسوب مي
  1.ن هستندهمانطور كه گناهان نيز چني

و نظر سلف  ضعمو ،بيان كرديم به صورت خيلي كوتاهرا بعد از اينكه حكم بدعت 
را آنها نسبت به آن كنيم و هشدار  بدعت به صورت عمومي بيان ميدر مورد صالح را 

  :به طور مثال. نمائيم ميبيان 
    2.»اإلقتصاد فی السنّة, أحسُن من اإلجتهاد فی البدعة« :فرمايد مي ابن مسعود

_____________________ 
  ) 72-2/65. (اطبي مراجعه شودبه كتاب اعتصام، امام ش -1
حـديثي صـحيح بـر شـرط     : بيان كرده و گفته است) 1/103(حاكم آن را در مستدرك كتاب علم  -2

  .  شيخين است
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و انجام دادن آنها بهتر از ايجاد و اجتهاد در بدعت  بسنده كردن بر سنت پيامبر«
   .»كردن است

فيه  أماتوالناس عام إال أحدثوا فيه بدعة, وما أتی علی ا«: فرمايد مي ابن عباس
   1.»متوت السننة حتی حتيا البدع, وسنّ 

 هاي پيامبر سنتي از سنت كنند، و گذرد مردم بدعتي را ايجاد مي هر سالي كه مي«
  .»ميرند مي ها و سنت شوند زنده ميها  برند، به طوري كه بدعت را از بين مي

   2»فيتمتبعوا والتبتدعوا فقد كُ ا«: فرمايد  در جاي ديگر مي ابن مسعود
 پيروي كنيد و بدعت را در دين ايجاد نكنيد، چون آنچه پيامبر از رسول خدا«

  . »است را كافيشما  ن بيان كرده استو سنت برايتااز قرآن 
  

ا يفتح فيهورائكم فتنا يكثر فيها املال, و إن من«: گفته است و معاذبن جبل
القرآن, حتی يأخَذُه املؤمُن واملنافق, والرجُل واملرأُة والصغُري والكبُري والعبد واحلّر, 

دع تبم بمتبعی حتی أقد قرأت القرآَن? ماهاليتبعونی وما للنّاس : فيوشک قائل أن يقول

_____________________ 
، طبراني در كبير آن را آورده است و راويان )1/188. (هيثمي آن را مجمع الزوائد بيان كرده است -1

  .آنرا رواست نموده است 38: النهي عنها صو ابن وضاح در كتاب البدع و. آن مطمئن هستند
  ) 1/69. (دارمي آن را در سنن خود آورده است -2
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ن الشيطان إف ,1أحذرُكْم زيغة احلكيما ابتدع, فان ما ابتدع ضاللة, وَ مفإياكم و. غريه هلم
   2.»قد يقول املنافق كلمة احلقكلمة الضاللة علی لسان احلكيم, وقد يقول 

ها  در آن فتنهكند، مال و ثروت  در آينده فتنه و بالهاي زيادي شما را تهديد مي«
خوانند، به طوري كه مؤمن و منافق، مرد و زن،  شود، قرآن باز شده و آن را مي زياد مي

د، ممكن است فردي بگويد كه نكن آزاده آن را تالوت مي و بزرگ و كوچك، عبد
كنند در حالي كه من قرآن را  آيند و از من پيروي نمي چرا مردم دنبال من نمي

گر اينكه بدعتي را ايجاد كنم و چيزي كنند م خوانم؟ آنها هرگز از من پيروي نمي مي
غير از آن براي آنها بياورم، پس بترسيد از ايجاد بدعت و اضافه نمودن به دين، چون هر 

ترسانم،  بدعتي ضاللت و گمراهي است، شما را از منحرف شدن عالم ديني از حق مي
بعضي اوقات ، و كند كننده را بيان مي شيطان از زبان عالم ديني گفتار فاسد و گمراه

  . »آورد منافق حق را بر زبان مي
باشد، كه آن هم  بدعت صريح و واضح ميدر مورد موقف و نظر سلف صالح 

ترساندن از بدعت است، و آنها شديداً حريصند بر تمسك به سنت نبوي و چنگ زدن 
نظر كه بدعت در : اند سفيان ثوري و غيره گفته: ي اسالم مانند به همين خاطر ائمهبه آن، 

توبه كرد شود  ميتر است، چون از معصيت و گناه  ابليس از انجام معصيت بهتر و خوب
  . توبه نمي كندبدعت  صاحبولي 

آن كسي  ؛شخص مبتدع: كهتوان از بدعت توبه كرد اين است  منظور آنها از اينكه نمي
ا نياورده آن ر نكرده است و پيامبر عشريرا تآن را بوجود آورده كه خداوند  يعبادتكه 

_____________________ 
بـه  . شود يعني انحراف دانشمند و عالم از حق، هر زمان عالم از حق منصرف شد از او پيروي نمي -1

  . مراجعه شود) 12/342(كتاب عون المعبود، 
  ) 5/17( .ابوداود آن را در سنن خود روايت كرده است -2
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بيند، تا زماني كه  دهد و آن را نيكو و خوب مي است، عمل و كار خود را مزين جلوه مي
، چون اولين شرط قبول توبه علم و آگاهي نمي كندآن را نيكو و خوب احساس كند توبه 

باشد آن را ترك  ميواجب و مستحب ، و يا اينكه كاري كه خوب .استبودن آن به زشت 
او  شداباني كه كار و فعل خود را نيكو ببيند و آن كار در واقع زشت و بد كرده است، تا زم

  .توبه نمي كند
ولي توبه از بدعت امكان دارد، به اين صورت كه خداوند او را هدايت دهد و حق و 
حقيقت براي او روشن شود، همانطور كه خداوند بعضي از كفار و منافقين و بعضي از 

   1.ي را هدايت داده استاهل بدعت و ضاللت و گمراه
گيرد و اعتكاف به جا  مردي كه روزه مي: سؤال شد  اهللا از امام احمدبن حنبل رحمه

  كند؟  مي را رد اهل بدعت د نزد شما بهتر است؟ يا كسي كهآور مي
و باشد،  كند براي خودش مي خواند و اعتكاف مي كسي كه نماز مي: امام جواب داد

نان است، كند اين كار به نفع مسلما و بدي آن صحبت مي اما زماني كه از اهل بدعت
   2.باشد مي  در نتيجه بهتر و افضل

به اتفاق تمام مسلمانان : بيان كرده است كه –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
و همچنين در جاي  .باشد بر همة مسلمانان واجب مي بدعتيانترساندن مردم از بدعت و 

بدتر  انيشهو هاي اهل بدعت از اهل معصيت ،سنت و اجماع اساس رب: فرمايد ديگر مي
لم اي ظ خوارج دستور داد و از جنگ با ائمه به جنگ كردن با هستند، چون پيامبر

_____________________ 
  ). 28/231. (ي فتاواي ابن تيميه مراجعه شود به مجموعه -1
  ) 28/231. (ي فتاواي ابن تيميه مراجعه شود به مجموعه -2



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
44

التلعنُْه فإنه «: گويد شود مي اب نوشيده و مست ميو در مورد كسي كه شر. نهي فرمود
  . »را دوست دارد و رسول او را لعنت نكن چون او خدا« 1»رسوَلهُ حيُب اهللا و

القرآن الجياوُز يقرأون ِضیِء هذا َأقواٌم خيرُج ِمْن ِضئْ «: قال فی ذی اخلويرصةو
كام يمرق السهم من  –) من اإلسالم(فی رواية و –حناجرهم, يمرقون من الدين 

ته مع قراءهتم, أينام ءقراحدكم صالته مع صالهتم, وصيامه مع صيامهم, وأالرمية, حيقر 
  2.»قتلهم يوم القيامهملِن عنداهللا  انَّ فی قتلهم أجرً تموهم فاقتلوهم, فإلقي

  :در مورد ذوالخويصره فرمودند پيامبر
ولي از حنجرة آنها  كنند شوند كه قرآن را تالوت مي اقوامي پيدا مي نسل اين،از «
از رود، هر يك  شوند همانطور كه تير از كمان بيرون مي از دين خارج ميد، گزر نمي

شمارد، و  ي آنها سبك و حقير مي نماز و روزهمقايسه با اش را با  شما نماز و روزه
بيند، هر كجا به آنها رسيديد آنها را  با تالوت آنها حقير ميدر مقايسه را  خويشتالوت 

نزد خدا در روز قيامت اجر و ثواب  كشد براي كسي كه آنها را ميچون به قتل برسانيد 
  .قصد دارد
دزدي، : ، مثلاند هل معاصي انجام بعضي چيزهايي است كه از آنها نهي شدهگناه ا

   .ا خوردن مال مردم به ناحق، و ينوشي شرابزنا، 

_____________________ 
ال «: و لفـظ آن ). 6780: (، كتـاب الحـدود، حـديث شـماره    )12/75(رواه البخاري في صحيحه،  -1

  . »تلعنوه، فواهللا ما علمت أنه يحب اهللا ورسوله
، )3344: (، كتاب األنبياء، حديث شـماره )6/376(بخاري، با اختالف اندك در بعضي الفاظ رواه ال -2

  .با الفاظ و طرق مختلف) 167-7/160(و مسلم با شرح نووي، 
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 كهاست و جماعت مسلمانان  كردن از سنت پيامبرنپيروي ولي گناه اهل بدعت، 
ظاهر آنچه  در اين بود كه اطاعت از پيامبر خوارج اصل بدعت و ، ندا به آن امر شده

  .، كه اين ترك يك واجب بوداست را جايز نمي پنداشتندقرآن 
دانند و محبت و استغفار براي آنان را درست  هم اصحاب را عادل نمي 1ها رافضي

   2.دانند كه اين هم ترك نمودن واجب است نمي
  

  ها اسباب پيدايش بدعت: سوم
ن به دين افه نمودابتداع يعني ايجاد كردن و اضافه نمودن به دين، ايجاد و اض

  : هايي دارد، از جمله سبب
  . جهل به وسايل فهم -1
  . جهل به مقاصد و منظورها -2

_____________________ 
بر خالفت علي نص صريح نمـوده اسـت، و    گويند پيامبر اي گمراه هستند كه مي رافضي ها فرقه -1

و مخالفت كند كـافر اسـت، مهـاجرين و انصـار حـق را      گويند علي معصوم بوده و هر كس با ا مي
و معتقـد هسـتند   . كتمان كردند، و دنبال هوا و هوس خود رفتند، دين و شـريعت را تغييـر دادنـد   

ابوبكر و عمر منافق بودند، يا ايمـان آوردنـد بعـداً كـافر     : گويند مرتد شدند، مي اصحاب پيامبر
ريخ با كفار، يهود و نصارا بر عليه مسـلمانان همدسـت   روافض در طول تا. –والعياذ باهللا  –شدند 
. زندقه ي قرامطه، باطنيه و ديگران: ريشه ي زندقه و نفاق از بين آنها سر زده است مانند. بوده اند

روافض به فرقه هـاي زيـادي تقسـيم    . و جاي هيچ ترديدي نيست كه آنها از خوارج بدتر هستند
  .شده اند

: و الفرق بين الفرق ص) 357-356/ 3( –اهللا  رحمه –سالم ابن تيميه به مجموعة الفتاوي شيخ اإل
  . مراجعه شود) 17 -15(

  ) 105-20/103. (مراجعه شود –اهللا  رحمه –به مجموعة الفتاوي ابن تيميه  -2
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  . حسن ظن نسبت به عقل -3
  . تبعيت از هوا و هوس -4
  . بدون علم و آگاهي از دين صحبت كردن و قبول آن از گوينده -5
  : شود ، كه شامل موارد زير ميعدم آگاهي به سنت پيامبر -6
  . عدم آگاهي به احاديث صحيح و غيرصحيح -لفا

  . جهل و عدم آگاهي به جايگاه سنت در اسالم -ب
  .روي متشابهات پيروي و دنباله -7
  . تمسك به چيزهايي براي اثبات احكام كه شارع آنها را قبول ندارد -8
  . بعضي اشخاصشخصيت غلو در  -9

اوقات دو يا سه سبب  و گاهي شوند جمع ميبا هم ها  بعضي اوقات تمام اين سبب
  .شوند با هم جمع مي

شوند به شرح زير مشخص  ها مي ها و داليلي كه باعث پيدا شدن بدعت سبب
  : ندگرد مي

  
  جهل و عدم آگاهي به وسايل و ادوات فهم : سبب اول

هاي  خداوند سبحان قرآن را به زبان عربي نازل كرده است، الفاظ و معاني و روش
  : وند در قرآن آن را بيان كرده استباشد، و خدا بي ميآن به زبان عر

 !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡u™öè% $ wŠÎ/ttã   )2 :يوسف(  
  .»فرستاديم عربي فرو) به زبان(ما آن قرآن را «

   :فرمايد و خداوند مي
 $ ºΡ#u™öè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ÏŒ 8l uθ Ïã   )28 :زمر(  
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  .»است و خالي از هر گونه كژي و نادرستي است) زل شدهنا(قرآن فصيحي كه به زبان عربي «
   :فرمايد و خداوند مي

 tΑt“ tΡ ÏμÎ/ ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β      
  )195-193 :شعراء(
دهندگان باشي، با زبان عربي روشن و  ز زمرة بيمجبرئيل آن را فروآورده است، بر قلب تو، تا ا«

  .»آشكار
   :فرمايد و خداوند مي

 ô‰s)s9uρ ãΝn= ÷ètΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çμ ßϑ Ïk= yè ãƒ Öt±o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 “Ï%©!$# šχρ ß‰Åsù= ãƒ ÏμøŠs9Î) 

@‘Ïϑ yfôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β   )103 :نحل(  
اين آيات قرآني را خدا به : (گويند ايشان مي) زنند و تهمت مي كفار مكه(دانيم كه  ما مي«

آموزد، زبان كسي كه  به او مي) به نام جبر رومي(آن را انساني ) آموزد و بلكه نمي محمد
به زبان عربي ) قرآن(دهند، گنگ و غيرعربي است و اين  به او نسبت مي) آموزش قرآن را(

آن حيران و  و بالغتها هم در برابر فصاحت  شما عربكه حتي (گويا و روشني است 
  .»)ديا درمانده

نازل شده است، تا  زبان عربي بر پيامبر هفهميم كه قرآن ب پس با بيان اين آيات مي
ند، و روشن است كه جز با ياباول اعراب، سپس تمام مردم به صورت عمومي انذار 

خداوند هم اين مطلب را با اين تعبير  دانستن زبان عربي شريعت اسالم فهم نخواهد شد،
  : كند بيان مي
 y7 Ï9≡x‹x.uρ çμ≈ oΨø9t“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã   )37 :رعد(  
قرآن را هم به عنوان داور ) هاي آسماني را براي پيغمبران پيشين فرستاديم كه كتاب(همانگونه «
  .»فرستاديم) بر تو(عربي ) به زبان(
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ها مبعوث شده است، پس خداوند تمام  ها و ملت امتبراي تمام  زماني كه پيامبر
ها را تابع زبان عربي قرار داده است، پس مادامي كه اين طور باشد فهم  ها و زبان ملت

  .ممكن نيست ي كه بدان نازل شدهجز از طريق) قرآن(كتاب خدا 
  : د، از جملهنوجود دارآالت و وسايلي براي فهم مقاصد و معاني قرآن 

  :شود، مثل اين فرمودة خداوند متعال ومي كه ظاهر آن اراده ميخطاب عم -1
 $ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã «!$# $ yγ è% ø— Í‘   )6 :هود(  
  .»اي در زمين نيست مگر اينكه روزيِ آن، بر عهدة خدا است هيچ جنبنده«

  . شود اين آيه عموميتي ظاهر دارد كه هيچ خصوصيتي در آن ديده نمي
  : مثل باشد، خطاب عمومي است، ولي از جهتي عام و از جهتي خاص مي -2
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθèùu‘$ yè tG Ï9﴾)13: حجرات(  

ايم تا  تيره و قبيله قبيله نمودهايم، و شما را تيره  مرد و زني آفريدهاز ما شما را ! اي مردمان«
  .»همديگر را بشناسيد

شود،  ثني نميتاين يك عموميت است كه هيچ احدي از مردم از آن خارج و مس
 چون هر انساني از يك مذكر و مؤنثي به وجود آمده است، به جز حضرت عيسي

  : فرمايد سپس خداوند مي
 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&   )13 :حجرات(  
  .»ترين شماست ترين شما نزد خداوند باتقوا گمان گرامي بي«

باشد، چون تقوي خاص انساني است كه مكلف و عاقل باشد،  اين قسمت خاص مي
پس در آيه عامي وجود دارد و آن خلقت انسان و تيره و قبيله است و خاصي در آن 

  . كه تقوا است وجود دارد
  : باشد، مثل و هدف خاص ميلي منظور خطاب عام است و -3
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 t⎦⎪Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδöθ t±÷z$$ sù     
  )173 :عمران آل(  

اند، پس از  مردمان بر ضد شما گرد يكديگر فراهم آمده: آن كساني كه مردمان بديشان گفتند«
  .»ايشان بترسيد

ين آيه خاص است نه عام، چون آن كساني كه مقصود و هدف از ناس دوم در ا
اند، ولي  خارج شدهآنها اند، آنها هم ناس هستند، در حالي كه  عليه آنها جمع شدهمردم 

  . شود لفظ ناس هم بر سه نفر هم بر همه مردم و يا بين آنها اطالق مي
  :فرمودة خداوندباشد، مثل  خطاب ظاهري غير ظاهر آن مراد مياز بعضي اوقات  -4
 öΝx.uρ $ oΨôϑ |Á s% ⎯ÏΒ 7π tƒ ös% ôM tΡ% x. Zπ yϑ Ï9$ sß   )11 :انبياء(  
  .»ايم نابود كرده) به سبب كفرشان(هاي ستمگري را  آبادي) اهالي(بسيار بوده است كه «

 ôM: زماني كه فرمود tΡ% x. Zπ yϑ Ï9$ sß  بر اين داللت دارد كه منظورش اهل آن است .  
دين و شريعت در اصول و فروع آن حوزة در با اثبات اين مسائل، بر كسي كه 

  : آورد، دو چيز واجب است ه ميان ميكند و صحبت ب تحقيق مي
بايد به زباني عربي مسلط باشد، و مثل يك عرب به اين زبان آگاهي داشته باشد،  -1

  . بر زبان عربي تسلط داشته باشد 1ي لغت و يا مثل ائمه
اشد، بلكه منظور اين است كه در كل فهم آن منظور اين نيست كه دقيقاً مثل آنها ب

  . كامالً عربي باشد
مشكلي در فهم لفظي پيش آمد، نبايد عقل و  هر زمان در قرآن و حديث پيامبر - 2

نظر خود را پيشقدم كند، بلكه بايد به كسي ديگر كه به علم عربي و فهم آنها بيشتر تسلط 

_____________________ 
  . بن احمد، سيبويه، كسائي، فرّاء مثل خليل -1
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ا اينكه بر زبان عربي هم مسلط باشد بدارد مراجعه كند، چون ممكن است بعضي اوقات 
ولي فهم آن مطلب بر او مخفي و پوشيده باشد، پس الزم است در اين موارد احتياط كند، 

 او واضحباشد، ولي فهم بعضي معاني براي  بعضي اوقات فرد يك عرب خالص و عالم مي
آية آن سؤال كند و توضيح بخواهد، همانطور كه معني  نيست و الزم است در مورد

  . براي ابن عباس پوشيده و مخفي بود  ﴾فاطر الساموات﴿
در مورد خصومت و دشمني به خاطر يك چاه  تا اينكه يكي از عربهاي باديه نشين

جود آوردم، يعني من آن را شروع ويعني من آن را به  .أنا ابتدئتها: أنا فطرهتا أْی : گفت
   1.كردم

 ،هاي آن لغات و فهم اسلوب و روش هايي كه به خاطر كوتاهي در معاني از مثال
گويند براي  زعم و گمان كساني است كه مي است، يافتهقرآن تحريف و تغيير معاني 

  : كنند مرد درست است كه نُه زن داشته باشد، و به اين آيه استدالل مي
 (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4©o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  )3 :اءنس(  

  .»با زنان ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد«
شود، كه معني فعال و  نُه مي جمع آنها چون چهار، سه، دو در آن آمده است، پس

مفعل را در كالم عرب نفهميده است، كه معني آيه اين است اگر دوست داشتيد با دو 
   2.ازدواج كنيدچهار  زن يا سه يا

  

_____________________ 
  .دتفسير سوره فاطر مراجعه شو) 3/546(به تفسير ابن كثير،  -1
) 131 -125: (و بـه كتـاب البدعـة والمصـالح المرسـلة ص     ) 304-2/293(به اعتصام شاطبي،  -2

  . مراجعه شود
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  :سبب دوم
  جهل و ناداني نسبت به مقاصد شريعت 

  : است كنند واجب دو چيز بر كساني كه در مورد شريعت اسالم صحبت مي
اين فرد معتقد باشد دين و شريعت اسالم صددرصد  مورد اول اين است كه -1

معامالت و  گونه نقصي ندارد، و بايد ارتباط او با دين در عبادات و كامل است و هيچ
و اطمينان و ايمان باشد، و از حد و مرز شريعت خارج نشود، عادات در حد اطاعت 

شود، چون كمال و تمام بودن شريعت ثابت شده  چون خروج از آن ارتداد محسوب مي
و يا چيزي را از آن كم كند مبتدع است، پس كسي كه چيزي را بر آن بيفزايد 

كامل آمده است، و دين از طرف خداوند به  شريعت اسالم بصورت. شود محسوب مي
   :فرمايد خداوند ميبه آن راضي شده است، او تعالي اتمام رسيده و 

﴿tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ﴾    
  )3 :مائده(

ان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم، و دين شما را برايت) احكام(امروزه «
  .»اسالم را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

  : فرمايد خاتم پيامبران است، خداوند متعال مي و پيامبر ما 
 $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#   )40 :احزاب(  
نبوده، بلكه فرستادة خدا و ) نه زيد و نه ديگري(هيچ يك از مردان شما ) نسبي(پدر  محمد«

  .»آخرين پيغمبران است
د و محال است خداوند الت و كاملترين را آوردندر واقع آخرين رس آنحضرت 

باشد، ترك كرده باشد، و يا چيزي را بيان نكرده بدون توضيح چيزي را در اين دين 
  : فرمايد اوست كه مي
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 $ tΒ uρ $ ¨Ζä. t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4©®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘   )15 :اسراء(  
  .»را مجازات نخواهيم كرد، مگر اينكه پيغمبري را روان سازيم) هيچ شخص و قومي(و ما «

آن را آورده است،  مگر غيراين است كه اين شريعت و دين كه حضرت محمد
ها و  زمانندگار، صالح و كافي و كامل، تا روز قيامت در تمام شريعتي است باقي و ما

و خداوند سبحان مستقيماً حفظ اين رسالت . باشد ي مردم حجت و دليل مي ادوار بر همه
را بعهده گرفته است، تا از هر گونه شك و شبهه و گمان و ظن به دور باشد، و از هر 

صاف باشد و دست و فكر  يوسته پاك وآن پعيبي در امان بماند، تا تعاليم و قوانين 
  :فرمايد خداوند سبحان مي. هوا و هوس او در آن دخالت نداشته باشد مريض انسان و

 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμs9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   )9 :حجر(  
  .»باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

آن را از دستبرد دشمنان و از هر گونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و تا روز قيامت (
  ).داريم  و مصون مي

و به  ،نسبت به دستورات اين شريعت تسليماست بعد از همة اين مسائل، واجب 
تمام نيازهاي بشري تا قيامت اعتقاد جازم و قطعي  رايآن بي بودن فكاكامل بودن، و 

ي ديگري نوعي برگشت از اين دين و ابتداع  هر عقيده داشته باشيم، غير از اين عقيده،
  . رود به شمار مي

گونه تضاد و مخالفتي  بين آيات قرآن و بين احاديث نبوي، هيچ: مورد دوم -2
دان نور  ي آنها از يك منبع سرچشمه گرفته و از يك چراغ وجود ندارد، بلكه همه

است، پس هر انساني نسبت به و هدف واحد آن را تنظيم كرده گيرند، و يك شرع  مي
. شود مطلب جاهل باشد، اين جهل و ناداني منجر به خروج از دين و ابتداع مياين 

فصاحت و بالغت بودند، و در كفار كه اهل : توضيح اين مسأله به اين صورت است
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براي اثبات اينكه قرآن از طرف  ادبيات عربي استاد بودند، در كمين پيامبر بيان و
  : فرمايد ايستاده بودند، خداوند ميه و خداوند آن را نازل نكرده بود خودش بود

 Ÿξ sùr& tβρã−/y‰tF tƒ tβ#u™öà)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z$# #ZÏWŸ2 )82 :نساء(  
كنند تا به وجوب  را بررسي نميآن  و معاني و مفاهيم(انديشند  ي قرآن نمي درباره) منافقان(آيا «

و اگر از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات ) طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند
  .»كردند فراواني پيدا مي

مردي به : كند كه روايت مي –اهللا  رحمه –از سعيدبن جبير  –اهللا  رحمه –امام بخاري 
با هم اختالف ن سراغ دارم كه به نظر من بعضي مسائل را در قرآ: گفت ابن عباس

  :فرمايد خداوند مي دارند،
 Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟßγ oΨ ÷ t/ 7‹Í≥ tΒ öθtƒ Ÿω uρ šχθ ä9u™!$ |¡tFtƒ   )101 :مؤمنون(  
گونه خويشاوندي و نسبتي در ميان آنان  ، هيچ)هنگامي كه براي بار دوم در صور دميده شد(«

  .»پرسند ماند، و در آن روز از همديگر نمي نمي
  :فرمايد و خداوند مي

 Ÿ≅ t7ø% r&uρ öΝßγàÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ tβθä9u™!$ |¡tFtƒ   )27 :صافات(  
  .»كنند نمايند و همديگر را بازخواست مي بعضي رو به بعضي مي«

  :و فرمودة خداوند
 Ÿω uρ tβθ ßϑ çFõ3tƒ ©!$# $ZVƒ Ï‰tn   )42 :نساء(  
  .»اري را از خدا پنهان سازندگفت)كردار يا (توانند  نمي) در آن روز(«

  :فرمودة خداوند و
 $ oΨ În/u‘ $ tΒ $ ¨Ζä. t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ   )23 :انعام(  
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  .اند ان كردهكتم در اين آيه، و »ايم مشرك نبوده ما پروردگارا« 
  :فرمايد و خداوند مي 
 ÏΘr& â™!$ uΚ ¡¡9$# 4 $ yγ8 oΨt/ ∩⊄∠∪ yìsùu‘ $ yγ s3ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜøî r&uρ $ yγ n= ø‹s9 yl t÷zr&uρ $ yγ9ptéÏ ∩⊄®∪ 

uÚö‘ F{$#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ymyŠ       ) 30-27/ نازعات(  
  : گويد ده است، سپس ميخلقت آسمان را قبل از خلقت زمين بيان كر

 ö≅ è% öΝä3§Ψ Î←r& tβρãàõ3tG s9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ’ Îû È⎦÷⎫tΒ öθ tƒ tβθè= yè øgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ#y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ > u‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩®∪ Ÿ≅ yè y_uρ $ pκ Ïù z©Å›≡uρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù x8t≈ t/uρ $ pκ Ïù u‘ £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE≡uθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& 

[™!#uθ y™ t⎦,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“uθ tG ó™ $# ’ n<Î) Ï™!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλm; ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ÏKø$# %·æöθ sÛ 

÷ρ r& $ \δ öx. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷s?r& t⎦⎫Ïè Í←!$ sÛ   )11-9 :فصلت(  
  .كند ها بيان مي كه در اين آيه خلقت زمين را قبل از خلقت آسمان

  : فرمايد خداوند ميو  

 χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θà xî $VϑŠÏm§‘    )27 :نساء(  

 #¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3ym   )165 :نساء(  

 $ Jè‹Ïϑ y™ #ZÅÁ t/   )134 :نساء(  
  .تمام شده است فات بوده بعداًشود كه خداوند صاحب اين ص اين طور فهميده مي

  : فرمود ابن عباس
 Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟßγ oΨ ÷ t/ 7‹Í≥ tΒ öθtƒ Ÿω uρ šχθ ä9u™!$ |¡tFtƒ   )101 :مؤمنون(  



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

55

ها و زمين است نابود  ي دوم هر چه در آسمان ي اول است، در نفخه در نفخه
و از  خويشاوندي وجود ندارد، هنگامكسي كه خدا بخواهد، در اين  مگرشوند،  مي

كنند و همديگر را  ميهمديگر ي آخر رو به  پرسند، سپس در نفخه همديگر نمي
  .كنند بازخواست مي

$﴿ :فرمودة خداونداما   tΒ $ ¨Ζä. t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ﴾  )23: انعام(  
    

  : اش فرمودهو 
 Ÿω uρ tβθ ßϑ çFõ3tƒ ©!$# $ZVƒ Ï‰tn   )42 :نساء(  

و مشركين كند،  عفو مي گذرد و آنها را خداوند از گناهان اهل اخالص مي
مهر زده شان هاي ايم، در اين هنگام بر دهان گوييم مشرك نبوده بياييد مي: گويند مي
آيد و حرف  شان به نطق ميهاي شود كه نتوانند حرف بزنند، و به جاي آنها دست مي
  : كند، و نزد خداوند را كتمان نمي كه خداوند هيچ سخنيابيم ي زند، پس درمي مي
 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ –Šuθ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#âθ |Á tã uρ tΑθ ß™ §9$# öθ s9 3“§θ |¡è? ãΝÍκÍ5 ÞÚö‘ F{$# Ÿω uρ tβθßϑ çFõ3tƒ ©!$# 

$ ZVƒ Ï‰tn   )42 :نساء(  
دارند كه  اند، دوست مي در آن روز كساني كه كفر را برگزيده و از فرمان پيغمبر سر برتافته«

در ) شدند چون مردگان در خاك پنهان ميو هم(كردند  كاش زمين را بر روي آنان صاف مي
  .»توانند كردار يا گفتاري را از خدا پنهان سازند آن روز آنان نمي

ها را خلق  به وجود آورد، سپس آسمان) دو مرحله(و خداوند زمين را در دو روز 
منسجم كرد، سپس زمين را گسترانيد و گسترش آن آنها را در دو روز ديگر  و نمود،

ميان آنها  راها  ها و تپه ها و زيبايي آب و مرتع را از آن بيرون آورد، و كوه اين بود كه
  : اين است فرموده ي او تعالي. در دو روز ديگر خلق كرد
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 !$ yγ8 ymyŠ   )30 :نازعات(  
  و 
 t,n= y{ uÚö‘ F{$# ’ Îû È⎦÷⎫tΒ öθ tƒ   )9 :فصلت(  

ها را  رار داد، و آسمانق) چهار مرحله(زمين و آنچه در آن وجود دارد به چهار روز 
  . خلق نمود) دو مرحله(در دو روز 

 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ ¸ϑ‹Ïm§‘   )96 :نساء(  
  .»برد خداوند خود را بخشنده نام مي«

فرمايد صورت  يعني پيوسته بخشنده و غفور است، خداوند آنچه را اراده مي
ي  وجود دارد، چون همهگيرد، پس نبايد تصور كنيم كه ميان آيات قرآن اختالف  مي

   1.آن از طرف خدا آمده است
  حسن ظن نسبت به عقل : سبب سوم
را به  ، حسن ظن به عقل و تكيه بر آن است، كه آن آمدن بدعتهاي بوجود  از سبب

  : كنيم سه صورت زير بيان مي
   :صورت اول

_____________________ 
بخـاري آنـرا تعليقـا    . ، كتاب تفسير مراجعه شـود )559-8/555(، )فتح الباري(به صحيح بخاري  -1

رو از زيد عبيد اهللا بن عم: يوسف بن عدي به من گفت: (روايت نموده سپس در آخر آن گفته است
و منهال آنرا از سعيد بن جبيـر از ابـن عبـاس    ). بن ابي انيسه از منهال اين طور روايت كرده است

  . روايت كرده است
) 142 -133: (و هم چنين به كتاب البدعة والمصالح المرسـلة ص ) 317-2/304(به اعتصام شاطبي، 
  .مراجعه شود
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ها حد و مرزي قرار داده است كه از آن تجاوز  خداوند براي درك و فهم عقل
د نتوان باشد و در تمام چيزها نمي شانو در هر چيزي كه مورد نظر .د كردننخواه

شود و  كه بوده و يا مي چنين بود و در تمام چيزهايي د، اگرنباشصاحب درك و فهم 
با خداوند سبحان مساوي  ندفهميد و آنها را مي دنباشداشته شود دسترسي  يا نمي

در نتيجه م و آگاهي بندگان محدود و انتها دارد، علم خدا پايان ندارد ولي عل. ندشد مي
  . تواند با چيزي كه پايان دارد مساوي باشد نمي ،چيزي كه پايان ندارد

د، مانند صفات و احوال و شون در اين كليت چيزهاي ديگر نيز به تفصيل داخل مي
  . افعال و احكام آن

و به صورت كامل و  داند، مثالً يك چيز از جمله چيزهايي كه خداوند آن را مي
نه در ذات و نه در صفات و نه در  او تعاليتمام از آن آگاهي دارد، به طوري كه از علم 

اي كم و كاست وجود ندارد، به خالف علم  به اندازة مثقال ذرهچيز احوال و احكام آن 
علم و آگاهي آنان نسبت به يك چيز ناقص و كم است، كه اين امر در كه بندگان، 
  . و هيچ عاقلي در آن شكي ندارد. باشد يلي واضح و محسوس ميانسان خ

  : شوند د علما به سه دسته تقسيم ميمعلومات نز
كه در آن شك و گمان امكان ندارد، مثل علم انسان به وجود : يرضرو - 1

  . باشد خودش، و يا علم اينكه يك كمتر از دو مي
داند مگر اينكه به او  را نمي بخشي ديگر از معلومات به هيچ عنوان انسان آن - 2

و فرقي غيب، عالم مثل علم به : اهي براي آگاهي او قرار داده شودگفته شود و يا ر
  . يا نزديك باشندباشند اين مسائل غيبي از او دور  ندارد
  : سمتي ديگر از معلومات نظري هستندق - 3

ممكناتي  آن را بداند و ممكن است آن را نداند، كه شاملانسان ممكن است 
اهل عقل و . شوند شوند و به خودي خود درك نمي شود كه بواسطه درك مي مي
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و  ءمعرفت اعتقاد دارند كه امكان ندارد بتوان بر نظريات اتفاق نظر پيدا كرد، چون آرا
ها مختلف هستند، پس زماني كه ميان انسان اختالف واقع شد الزم  افكار انسانطبايع و 

كه صحيح و  را حقيقت را بيان كند و يا اينكه مجتهدي آنچه حق و خبر دهنده ياست 
ها باهم تضاد و  و بعضي اوقات به خاطر تضاد و مخالفت عقل .دنمايدرست باشد بيان 

دو مجتهد كه نظرية مخالف دارند، يكي شود، چون از  مخالفت ميان ادله هم پيدا مي
زم داريم كه صادق باشد و شود، نتيجتاً مخبري را ال ه ميابتشاحق و ديگري دچار 

و ضاللتي در آن نباشد، اين صفت هم جز در وحي و علم الهي گونه دروغ  احتمال هيچ
  . آن را بيان كرده است ممكن نخواهد شد كه پيامبر

  : صورت دوم
كه قصور و كوتاهي عقل در ادراك و فهم ثابت شد، ثابت شد كه بعضي هنگامي 

كند، و بعضي اوقات هم چيزي را درك و فهم  اوقات عقل چيزي را درك و فهم مي
، هر اندازه مدعي علم يت نداردلوكند، چون علم و آگاهي بشر محدود است و شم نمي

تواند تمام احكام شرعي را بصورت كامل و شامل درك كند،  و معرفت باشد، نمي
وم چون ممكن است از جهتي آن را درك كند ولي از جهتي ديگر براي او مبهم و نامعل

  . باشد
حال و احوال مردماني كه در ميان فاصلة : و مدرك براي اثبات اين مطلب دليل

براي خودشان گرفتند، آنها به مقتضاي سياست  مرگ يك پيامبر تا پيامبر ديگر قرار مي
هيچ اصل منظمي نبود، و قاعده و قوانيني كه داراي  گذاشتند مردم احكام و قوانيني مي

با عقل خوب و نيكو جلوه داده بودند  را ند، بلكه امور و مسائليمرتب و فراگير نداشت
ولي بعداً شرع و دين آنها را مردود اعالم كرد، و آن را جهالت و گمراهي دانست، البته 

مردم با عقل درك  كهبعضي اوقات شريعت اعتراف كرده است كه بعضي مسائل را 
ايشان با اينكه . تصحيح نموده است را تأييد و يا آنبا شريعت موافق است و  اند كرده
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عقلي مسائل دنيوي بودند، اما  درداراي فهم و درك فراوان و نظرات پاك و سازنده 
به نسبت اموري كه به آن نرسيده بودند و نظرشان درست نبود خيلي كم و كه داشتد 

 رسيد، لذا اندك بود، به همين دليل معذور بودن آنها نزد خداوند صحيح به نظر مي
برطرف كردن اين عذرها، پيامبران را فرستاد تا مردم را از طرفي مژده و از خداوند براي 

طرفي بترسانند، تا بعد از ارسال پيامبران مردم هيچ دليلي براي ندانستن نداشته باشند، و 
  . باشد مي  خداوند بزرگاز آن  ها ها و دليل باالترين نعمت كهمعلوم است 

و نياز به  آورد م ميك باز هم در اموريو عالم و مبتكر باشد  انسان هر اندازه عاقل
و آرزو دارد كه آن كار برايش تكرار شود و آن را دوباره شود،  غير براي او ثابت مي

مالحظه كند و آنچه از او پنهان بوده با نظر صحيح آن را درست كند، كه اين خود 
به خالف اين است، چون  تناديو  تعيدليل كوتاهي عقل و قصور آن است، ولي شر

باشد، و علم او هر چيزي را  از طرف كسي آمده است كه حكيم و آگاه به همه چيز مي
الغيب و بزرگ و برتر  باشد، عالم احاطه كرده، و هر چيزي نزد او به مقدار و اندازه مي

  . است
  

  : صورت سوم
روري، غير از بديهي و ض: شود مت تقسيم ميعلم و آگاهي در زندگي ما به دو قس

آن هم . شود و نظري جز از طريق ضروري دانسته نمي ،كسبي است اين دو قسمت نظر
ها كسبي  يا با واسطه يا بدون واسطه، چون تمام علما اتفاق نظر دارند كه علوم و دانستني

باشد، اگر آن دو مقدمه ضروري باشند  هستند، كه براي تحصيل آن دو مقدمه الزم مي
ي  ولي اگر كسبي باشند، پس براي كسب هر يك از آنها دو مقدمه پس معلوم است،

ديگر الزم و ضروري است، به همين صورت اگر يكي ضروري و ديگري كسبي باشد 
ايم  براي كسبي دو مقدمه الزم است، اگر به ضروري رسيديم به مطلوب و هدف رسيده
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پس . ل هستندهم محادو گيرد كه هر  در غير اين صورت دور و تسلسل صورت مي
ايم و  امكان ندارد كه غير از ضروري چيزي را بدانيم جز از طريق آنچه كه فهم كرده

و يا لذت ديدن از چيزي، و يا اينكه آن چيز  مثل درد. ايم ت به آن آگاهي داشتهنسب
ان، و يا چيزهايي مشابه اين ما به وجود خودم  براي عقل بديهي و معلوم است مثل علم

رسد،  نميرسد، اما چيزهايي كه براي ما عادي به نظر  ما عادي به نظر مي كه براي مثال
مسائل  قبل از پيامبران ما نسبت به آن علم و معرفت نداشتيم، زماني كه پيامبران آمدند و

هاي خود  آگاهيآگاهي نداشتيم، و آنها را به  و به آنها علمما را آوردند و اموري 
دانستند،  چون آن مسائل را نمي، يامبران را قبول نكردندطر مردم پافزوديم، به همين خا

  .يا دو قسمت شدن دريا مثل تبديل شدن عصا به مار و اژدها و
  : اس درك دو مطلب الزم و ضروري استبر اين اس

تواند  تواند كامل و شامل درك كند نمي عقل به علت اينكه خيلي مسائل را نمي -1
قل واجب است اشريعت است، بلكه بر انسان ع حاكم مطلق باشد، بلكه حاكم مطلق

شرع است بر خود و عقل خود مقدم سازد، و آنچه را  و آنتقدم دارد  آنچه را كه حقّ
چون تقديم ي بعدي قرار دهد،  عقل است در مرتبه و رتبه و آنت سا آن تأخير حقّ

  .ف معقول و منقول استناقص بر كامل هرگز درست نيست، چون خال
العاده بود و چيزي  انسان در شريعت اسالم چيزي را شنيد كه ظاهراً خارقهر گاه  -2

بود كه تا به حال چنين چيزي را نشنيده و سابقه هم نداشته است، براي او درست نيست 
  : ار كند، بلكه دو چيز در پيش داردي اول آن را انك كه در مرحله

و علم و آگاهي آن را به يا طبق آنچه كه آمده است آن را تأييد و قبول كند،  �
كسي واگذار كند كه به آن علم و آگاهي دارد، كه ظاهر اين آيه همين مطلب را ثابت 

  : فرمايد كه ميآنجا كند  مي
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 tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïèø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘   )7 :عمران آل(  
ي آنها ايمان داريم، و همه از سوي خداي  ما به همه: دگوين يوارستگان و فرزانگان در علم م«

  .»ماست
باشد  همراه با اقرار و اعتراف به ظاهر آن را به چيزي كه امكان دارد و صحيح مي �

  . تأويل كند
  : العاده زياد هستند، از جمله خارقمثال براي كارهاي 

انسان به عنوان شاهد وزن اعمال در روز قيامت، عذاب قبر، حرف زدن اعضاي بدن 
   1.در روز قيامت، ديدن خدا در آخرت

كه ين چيزي است دشايسته نيست عقل مقدم بر شرع و دين باشد، چون خالصه 
  .2اند قدم كردهماو آن را   و رسولخدا 
  

  پيروي كردن از هوا و هوس : سبب چهارم
. باشد ي ميهاي نفسان و هواي نفس، منظور خواست. منظور از هوا، هواي نفس است

آن غلبه  شباشد كه بر قلب كه جمع آن اهواء است، هوا محبت انسان نسبت به چيزي مي
  :فرمايد خداوند ميكند،  مي
 ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $#   )40 :نازعات(  
  .»نفس را از شهوات منع كرد«

ر جلوگيري نمود، و به صورت كلي هوا ب يعني آنرا از شهوتها و گناهان آن
   1.شود كه مذموم و بد باشند چيزهايي اطالق مي

_____________________ 
  ) .331-2/328. (به اعتصام شاطبي مراجعه شود -1

  ).337-2/318. (به اعتصام شاطبي مراجعه شود - 2
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ان پيروي شاند، چون از هوا و هوس به همين خاطر به اهل بدعت، اهل األهواء گفته
ي شرعي را  ورزند، و بعد از نظرات خود ادله كنند، و بر آرا و نظرات خود اعتماد مي مي

   2.اند ه اند و آنها را در درجة دوم قرار داد ه منظور كرد
اقب شود، كه نتايج و عو تبعيت و پيروي كردن از هوا و هوس در مسائلي نمايان مي

  : خطرناكي دارند، از اين مظاهر
 خود حضرت محمد مستقيم، كه فرمودة خداوند به پيامبرانحراف از صراط  -1

  : كند اين مطلب را اثبات مي
 ¢ΟèO y7≈oΨ ù= yèy_ 4’ n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷è Î7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ )18 :جاثيه(  
ايم، پس، از اين آئين  بر آئين و راه روشني از دين قرار داده) مبعوث كرديم و(سپس ما تورا «

هاي كساني پيروي مكن كه آگاهي  پيروي كن و بدين راه روشن برو، و از هوا و هوس
  .»ندارند
  :فرمايد ند ميخداوو 
 Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ( ö≅è% uρ àMΖtΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ⎯ÏΒ 5=≈ tG Å2   )15 :شوري(  
هاي آنها پيروي مكن، و بگو من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل  ها و هوس و از خواست«

  .»شده باشد ايمان دارم
  :فرمايد خداوند ميو 
 Ÿω uρ ôìÎ6 −Fs? u™!#uθ ÷δr& š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$ Î/ Νèδ uρ óΟÎγ În/tÎ/ 

šχθ ä9Ï‰÷è tƒ   )150 :انعام(  

                                                                                                                       
  . مراجعه شود) هوا(ي  ، ماده)373/ 15/372(به لسان العرب،  -1
  . مراجعه شود) 2/176(به اعتصام،  -2
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نمايند و به آخرت ايمان  و از هوا و هوس كساني پيروي مكن كه آيات ما را تكذيب مي«
  .»دهند آورند و براي پروردگار خود همتا و همطراز قرار مي نمي

امر كرده است كه از شريعت پيروي  خود حضرت محمد ند به رسولخداو
هوا و هوس دوري گزيند، و هرگز به هوا و هوس مردم تمايل پيدا كند و از تبعيت 

  . كند از صراط مستقيم منحرف خواهد شد چنيننكند، چون هر گاه 
چون در متشابهات تأويل وجود  ل آيات متشابه رفتن و ترك محكمات؛دنبا -2

و مرض و فتنه و فساد دارد، و آنچه كه در درونشان و قلبشان وجود دارد مانند شهوت 
  :فرمايد خداوند ميشود،  ارضاء مي

 $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ 

ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$#   )7 :عمران آل(  
به دنبال ) نادرست(انگيزي و تأويل  هايشان كژي است، براي فتنه و اما كساني كه در دل«

  .»داند آنها را جز خدا كسي ديگر نمي) درست(افتند، در حالي كه تأويل  متشابهات مي
چ و ترك اوامر مقيد بودن به شهوات و كار براي آنها، و دنبال زندگي پو -3

  : فرمايد خداوند ميخداوند رفتن، 
 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# $ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδ u™!% ỳ ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλù; $# )23 :نجم(  
كنند در حالي كه هدايت و  اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي بي هاي آنان جز از گمان«

  .»ردگارشان براي ايشان آمده استرهنمود از سوي پرو
كور وكر و الل كند،  باشد و از آن پيروي مي كسي كه دنبال هوا و هوس مي -4

شنود و هرگز  بيند، نصيحت و پند را نمي است، هر چه خير و پسنديده باشد آن را نمي
  :فرمايد خداوند مي آورد، حرف درست و خير را بر زبان نمي
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 |M ÷ƒ u™tsùr& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çμ yγ≈ s9Î) çμ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ tΛs⎢ yzuρ 4’n?tã ⎯Ïμ Ïè øÿxœ ⎯Ïμ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_uρ 

4’ n?tã ⎯ÍνÎ|Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî ⎯yϑ sù Ïμƒ Ï‰öκu‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹s?   )23 :جاثيه(  
ست، و با وجود آگاهي اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته ا هيچ ديده«
 خدا او را گمراه ساخته است، و بر دل و گوش او) از حق و باطل، آرزوپرستي كرده است و(

تواند او را  اي انداخته است؟ پس چه كسي جز خدا مي پردهمهر گذاشته است و بر چشمش 
  .»كنيد؟ آيا تفكر نمي راهنمايي كند؟

كند منافق است، چون هر  يروي ميرود و از آن پ كسي كه دنبال هوا و هوس مي -5
ميان مردم خود را جدي و قاطع  دردهد،  بخواهد آن را انجام مي چه هوا و هوس او

خداوند خيلي . دهد دهد، ولي در درون و خلوت چيز ديگري را انجام مي نشان مي
  : ل هوا و هوس را تعريف كرده استخوب اه
 Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) #©¨L ym #sŒÎ) (#θ ã_tyz ô⎯ÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã (#θ ä9$ s% t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# #sŒ$ tΒ 

tΑ$ s% $̧ÏΡ#u™ 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% (#þθ ãèt7¨?$#uρ óΟèδ u™!#uθ ÷δ r&   )16 :محمد(  
مي كه از نزد تو دهند، اما هنگا مي در ميان منافقان كساني هستند كه به سخنانت گوش فرا«

ن چه آلاگويند اين مرد  ميروند، به كساني كه به آنها علم و دانش بخشيده است،  بيرون مي
هايشان مهر  آنان كساني هستند كه خداوند بر دل) ارزش و ياوه است گويد بي آنچه مي(گفت؟ 

  .»كنند هايشان پيروي مي نهاده است، و از هواها و هوس
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ي اين خطرها قرار  ال هوا و هوس باشد در معرض همهبه همين خاطر كسي كه دنب
در قرآن و حديث اند، به اين دليل است كه رس و خود و ديگران را به هالكت مي دارد
   1.اند اين اندازه از هوا و هوس ترسانده شدتا  مردم نبوي

مثال براي اعراض از دليل و اعتماد به صاحبان هوا و هوس در ايجاد بدعت فراوان و 
سبب شده  سلف صالح و تابعين و خارج شدن از منهج و روش اصحاب،اد است، زي

  . و هدايت منحرف شونداست كه از راه راست 
ي كسي است كه پيروي  گفته :باشد كه بدترين آنها نيز مي ها ي اين مثال از جمله

اليل رسالت و دهد، حتي به خاطر آن د كردن از پدران و نياكان را اصل دين قرار مي
  : ردند، و گفتندك قرآن و عقل را رد

 $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’ n?tã 7π ¨Βé&   )22 :زخرف(  
  .»رويم ر پي آنان ميو ما نيز د. ايم ر آئيني يافتهنياكان خود را ب ما پدران و«

  : د كهشون زماني كه به فرمودة خداوند آگاه مي
 öθs9uρr& Οä3çGø⁄Å_ 3“y‰÷δr'Î/ $£ϑÏΒ öΝ›?‰y_uρ Ïμø‹n=tã ö/ä.u™!$t/#u™   )24 :زخرف(  
آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم كه از آئيني كه  ) :گفت پيغمبرشان به آنها مي(«

پيروي گذشتگان خود از باز هم (تر باشد  هدايتايد  پدران و نياكان خود را بر آن يافته
  .»)كنيد؟ مي

ري نبود، آن هم به خاطر تبعيت از هوا و جواب آنان جز انكار و رد آن چيز ديگ
باشد، كه چنين چيزي در  هوس و اعتماد بر آن و دور انداختن هر چه غير آن است مي

_____________________ 
مراجعه ) 150 -149: (و كتاب البدعة والمصالح المرسلة ص 346 – 337، ص 2به اعتصام، جلد  -1

  .شود
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 و ناپسند است، همچنان كه خداوند از قوم نوح ن مذمومادياها و  تمام شريعت
  : كند حكايت مي

 öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑt“ΡV{ Zπ s3Í≥̄≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/#u™ t⎦,Î!̈ρ F{$#    )24 :مؤمنون(  
ما چنين . فرستاد حتماً فرشتگاني را مي) پيامبري را به ميان ما روانه كند(خواست  اگر خدا مي«

  .»ايم پدران پيشين خود نشنيده) تاريخ(چيزي را در 
  : كند حكايت مي و يا از قوم ابراهيم

 tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ä3tΡθ ãè yϑó¡o„ øŒÎ) tβθ ãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3tΡθ ãè xΖtƒ ÷ρ r& tβρ •ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ỳ uρ 

$ tΡu™!$ t/#u™ y7 Ï9≡x‹x. tβθ è= yèøtƒ   )74-72 :شعراء(  
شنوند و نيازتان را  صداي شما را مي خوانيد، آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي: گفت«

: گويند سازند، مي ني متوجه شما مييا زيا ند،رسان كنند؟ يا سودي به شما مي برآورده مي
ايم كه اين چنين  ا ديدهفقط ما پدران و نياكان خود ر) توانند بكنند چيزي از اين كارها را نمي(

  .»كردند مي
كار مذموم و ناپسند است  باشند، پس اين مي او ساير آياتي كه در همين رابطه و معن

   1.كه حق بر هر چيزي مقدم است و اولويت داردكه حق تابع آنها باشد، و توجه نكنند 
  

  در دين بدون علم و آگاهي و قبول آن از گوينده نسخن گفت: سبب پنجم
حرام كرده آن را و  ،خداوند مردم را از صحبت كردن بدون علم و آگاهي ترسانده

  : فرمايد است، در قرآن مي

_____________________ 
  .مراجعه شود 347، ص 2به اعتصام، جلد  -1
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 ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯sÜt/ zΝøO M}$#uρ z©øöt7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ 

(#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s?  )33/  اعراف(  
انجام پذيرد و  ارا، خواه آن چيزي كه آشكار زشتخداوند حرام كرده است كارهاي : بگو «

بزهكاري و ) نوع(ظاهر گردد، و خواه آن چيزي كه پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و هر 
به هيچ وجه درست نيست، و اينكه چيزي را شريك خدا كنيد بدون دليل ) بر مردم(ستمگري 

ن آن چيز در دست باشد، و اينكه به دروغ از زباو برهاني كه از سوي خدا مبني بر حقانيت 
  .»دانيد خدا چيزي را بيان داريد كه آن را نمي

خداوند در اين آيه سخن گفتن بدون علم و آگاهي را بر شرك به خدا عطف كرده 
  . باشد است كه همين مطلب براي مذموم بودن آن و ترس از آن كافي مي

  : فرمايد خداوند ميو 
 ô⎯yϑ sù ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒ ã‹Ïj9 }̈ $ ¨Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#   )144 :انعام(  
تر از كسي است كه بر خدا دروغ ببندد تا مردمان را از روي جهل گمراه  پس چه كسي ظالم«

  .»سازد؟
و آگاهي دروغ است، و دروغ هم حرام، و اطاعت از شيطان سخن گفتن بدون علم 

خداوند جل ترساند،  در حالي كه خداند ما را از پيروي كردن از شيطان مي. باشد يم
  : فرمايد جالله مي
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) 

öΝä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ï™þθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ósxø9$#uρ β r&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑ n=÷è s?   )169-168 :ةبقر(  
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) و خدا آن را تحريم نكرده(اي مردم از آنچه كه در زمين است و حالل و پاكيزه است، «
ه او تنها شما را ب. گمان او دشمن آشكار شماست ن راه نرويد بيشيطابخوريد، و پا به پاي 

دانيد به خدا  دارد كه آنچه را نمي دهد و شما را وامي سوي زشتكاري و گناهكاري فرمان مي
  .»نسبت دهيد

وارد شده است كه از فتوا و يا حكم بر چيزي بدون علم و  احاديثي هم از پيامبر
مربوط به دين  مورد مسائلي كهآگاهي به شدت مردم را ترسانده است، مخصوصاً در 

   1.»َمْن أفتی بغري علٍم كاَن إثُمُه َعلی َمْن أفتاه«: فرمايد مي امبرپيباشند،  مي
است كه بر كسي  ،به آن  كننده هر كسي بدون علم و آگاهي فتوا دهد، گناه عمل«

  .»آن فتوا را صادر كرده است
إثنان فی النار, فأما الذی فی واحٌد فی اجلنَّة, و: ثالثة ةالقضا«: فرمايد مي پيامبرو 
رجٌل عرف احلّق فجار فی احلكم فهو فی النار, و نَِّة فرجٌل عرف احلق فقضی به, واجل

   2.»رُجٌل قضی للناس علی جهٍل فهو فی النار
روند و دو گروه  از اين سه گروه فقط يك گروه به بهشت مي: اند سه دسته قضاة«

شناخته و رود كسي است كه حق را   روند، آن قاضي كه به بهشت مي ديگر به جهنم مي
داند  كند، قاضي بعدي كسي است كه حق را مي داند و فقط به آن قضاوت مي آن را مي

_____________________ 
/ 1(و حـاكم در المسـتدرك   ). 3657: (، كتاب العلم، حديث شـماره )4/5(رواه ابوداود في سننه،  -1

مي ) بخاري و مسلم(اين حديث بر شرط شيخين : كتاب علم آنرا روايت نموده و گفته است) 126
  . باشد

رواه ابن ماجه فـي سـننه،    و) 3573: (، كتاب األقضيه، حديث شماره)4/5(رواه ابوداود في سننه،  -2
: شماره) 264/ 2(، و سيوطي در الجامع الصغير )2315: (، كتاب األحكام، حديث شماره)2/776(
  .آنرا روايت كرده و اشاره نموده كه صحيح است) 6189(
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كند كه در آتش جهنم است، قاضي سوم كسي است  ولي ظالم است و به آن حكم نمي
  .»تش جهنم استكند كه او هم در آ كه با جهل و ناداني در ميان مردم قضاوت مي

ورد مسائل ديني ضاللت و گمراهي است، و سخن گفتن بدون علم و آگاهي در م
گيرد كه  رار ميقآن گويندة شود گناه او هم بر عهدة  كسي كه با اين سخن گمراه مي

ست، چون سبب گمراهي او شده است، خداوند بدون علم و آگاهي سخن گفته ا
  : فرمايد مي
 #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% Μçλm; !#sŒ$ ¨Β tΑt“Ρr& ö/ä3š/u‘   (#þθ ä9$ s% çÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊄⊆∪ (#þθ è= Ïϑ ósu‹Ï9 öΝèδ u‘#y—÷ρ r& \'s#ÏΒ$ x. 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   ô⎯ÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρ r& š⎥⎪Ï%©!$# Οßγ tΡθ = ÅÒãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã   )25-24 :نحل(  
چه ) بر محمد(پروردگار شما : شود گفته مي) دين كافر و بي( هنگامي كه به مستكبران«

هاي  افسانه و) ها اين دروغ: (گويند مي) توزانه آميزانه و كينه مسخره(چيزهايي نازل كرده است؟ 
به سبب پيروي نكردن از (است، آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را گذشتگان 

كشند، و هم برخي از گناهان كساني را حمل نمايند كه به تمام و كمال بر دوش ) پيامبر
اي مردمان بدانيد كه آنان چه (اند، هان  گهي گمراه ساختهآ) دليل و برهان و(را بدون ايشان 

  . »كشند چه بار گناهان بدي را بر دوش مي) كنند و كار زشتي مي
دانم، يا اينكه از كس  نمي: داند واجب است بگويد بر كسي كه چيزي را نمي

 اسوة حسنه ماست، زماني به آن چيز علم و آگاهي دارد سؤال كند، پيامبركه  يديگر
   1.دانم نمي »ال أدری«فرمود، : شود  بدترين سرزمين از او سؤال مي در باره يكه 

_____________________ 
. و حـاكم در مسـتدرك آن را روايـت كـرده اسـت     ) 1/81(احمد در مسندش آن را روايت كرده  -1

به رواة اين حديث احتجاج ميشود مگر عبد اهللا بن محمد بن عقيل، و حافظ  :و گفته است) 1/89(
، 1545: (شـماره ) 128/ 2(طبرانـي در معجـم الكبيـر    . ذهبي در رابطه به او سكوت نموده اسـت 

هيثمـي در مجمـع   . آنرا روايـت نمـوده انـد   ) 2/170(و خطيب بغدادي در الفقيه والمتفقه ) 1546
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هو نبی  عزيرٌ  ما أدری أني هو أم ال, وعَ ٌع لِ بّ تُ  ما أدری أ« :قال عليه الصالة والسالمو
   1.»أم ال
و  »است يا خير؟ دانم عزير پيامبر دانم آيا تبع اسم چشمه است يا خير، و نمي نمي«

العلم «: اي سؤال شد گفت در مورد مسأله –اهللا عنهما  رضي –ن كه از ابن عمر آن زما
العلم : عام اليعلم فقال َل ُسئِ : ما قال ابن عمر عمَ نِ : ا, فلام أدبر الرجل قال ابن عمرلی هب
ابن عمر : ن مرد سؤال كنند رفت ابن عمر گفتدانم، هنگامي كه آ آن را نمي« »2لی به

  .»دانم شود و گفت نمي داند سؤال مي از چيزي كه نمي: گفت  را بهترين چيز
پيدا كرد، و در اندكي مهارت و آگاهي  ،علم شخص جاهل و نادان بههر گاه 

يل مبتدع شود، و به دو دل ميفتوا داد، بدعتگزار عمدي يا غيرعمدي مسائل ديني 
چيزي را يكي اينكه ادعاي علم كرده است، و ديگري اينكه در دين : شود محسوب مي

علم و منتشر بوجود آورده است كه مخالف شريعت است، كه انتشار آن سبب نابودي 
ينتزعه إن اهللا اليقبض العلم إنتزاعًا «: فرمايد مي پيامبرشود،  شدن جهل و تاريكي مي

                                                                                                                       
يث را احمد، ابويعلي، طبراني و بزار روايت نموده اند، رجال سـند بجـز   اين حد: الزوائد گفته است

مجمـع الزوائـد   : مراجعه شـود . عبد اهللا بن محمد بن عقيل رجال صحيح هستند و در او كالم است
)4 /76.(  

  ). 4674(، حديث شماره 35-34، ص 5ابوداود در سنن خود آن را آورده است، جلد  -1
كتاب معرفة الصحابه، و بـر صـحت و سـقم آن تعليـق     ) 561/ 3(مستدرك به روايت حاكم در ال - 2

و ابـن  ) 63/ 1(و دارمـي در سـنن خـود    . نكرده است، و همينطور ذهبي نيز چيزي نگفتـه اسـت  
  .آن را روايت نموده اند) 52/ 2(عبدالبر در جامع بيان العلم وفضله 
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من العباد, ولكن يقبض العلامء, حتی إذا مل يبق عاملًا, اختذ الناس رؤوسًا جهاالً فسئلوا 
  1.»ا وأضلووري علٍم فضلّ وا بغفأفت

بلكه علما را از گيرد،  به شيوة در كشيدن و سالخي از بندگانش نميخداوند علم را «
كند، بطوري كه حتي يك عالم ديني باقي  دارد و قبض روح مي ميان آنها برمي

نمايند   كنند، از آنها سؤال مي انتخاب ميرا بر خودشان مردم رؤساي جاهل ماند، و  نمي
  .»كنند را گمراه مي مردم دهند و در نتيجه خود و يو آگاهي فتوا م ها هم بدون علمو آن

كسي كه علم دارد و نسبت به مسائل آگاه است به اين معني نيست كه جهل نسبت 
بلكه بعضي اوقات جهل شامل كسي شود،  به او منتفي باشد و هرگز دچار جهل نمي

 كهدهد  و اين جرأت را به خرج ميكند  ميشود كه علم زياد هم دارد، ولي تجاوز  مي
  .بدون دليل واضح و اجتهاد مقبول فتوا دهد

از  شوند، نها منجر به ايجاد بدعت ميي آ هاي جهل و ناداني بسيارند، كه همه شكل
  : جمله 
  .ب و روش لغتوناداني نسبت به اسلجهل و  �
  . كنيم صحبت مي كه در آينده از آن جهل و عدم آگاهي نسبت به سنت پيامبر �
  

  جهل و ناداني نسبت به سنت نبوي : سبب ششم
  : شود كه شامل موارد زير مي

  .عدم آگاهي نسبت به جدايي ميان احاديث مقبول و مردود -الف

_____________________ 
، 194، ص 1سـت آورده اسـت، جلـد    بخاري آن را در صحيح خود كه با فتح الباري چاپ شده ا -1

/ 16) (مطبوع با شـرح نـووي  (و مسلم آن را در صحيح خود ). 100(كتاب العلم، حديث، شماره 
  .»حتي إذا لم يترك عالما«: و در روايت مسلم آمده است. كتاب العلم روايت نموده) 224، 223
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  . جهل به جايگاه سنت در شريعت اسالم -ب
  
  جدايي ميان احاديث صحيح و غيرصحيح جهل به -الف

داند، و آگاهي و  الحديث را نمي لوممنظور آن است كه آن شخص مصطلح و ع
در اثر اين جهل و توانايي جدايي بين احاديث صحيح و ضعيف و موضوع را ندارد، 

در نتيجه نمايد  ناداني بر احاديث دروغين اعتماد كرده، و احاديث ضعيف را انتخاب مي
 صادررا براساس آنها كند و حكم و فتوا  مصدر و منشأ شريعت معرفي مي ها راآن
  .هستند سنت پيامبر ،كه اين كارهاي بدعتمبني بر اين كند  مي

نه در  و درست نيست ،كه احاديث موضوع اعتبار ندارند بر اين متفقندتمام علما 
بعنوان دليل آورده شوند چون جزو شريعت نيستند، و  فضائل اعمال و نه در غير آن،

  .كنند آثار اصحاب هم اين مطلب را تأييد مي
  :فرمايد يخداوند م

 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )36 :اسراء(  
  .»روي مكن از چيزي كه از آن آگاهي ندارد دنباله«

  :فرمايد خداوند ميو 
 $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ï™þθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ósxø9$#uρ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s?   )169 :بقره(  
اينكه ) دارد بر و شما را وامي(دهد  ما را به سوي زشتكاري و گناهكاري فرمان مياو تنها ش«

  .»دانيد به خدا نسبت دهيد آنچه را نمي
  1.»متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علیَّ «: فرمايد مي پيامبرو 

_____________________ 
و مسـلم در  ) 110(اره ، كتاب العلـم، حـديث شـم   202، ص 1صحيح بخاري با فتح الباري، جلد  -1

  ). 68، 1/67(مقدمه، 



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

73

  .»، جايگاه خود را در آتش پيدا كندهر كس عمدي بر من دروغي ببندد«
   1.»فليلج النار فإنه من كذب علّی  التكذبوا علیَّ «: فرمايد مي پيامبرو 
د حتماً داخل آتش نديد، چون هر كس دروغي را به من نسبت دهبنمن دروغ بر «

  .»جهنم خواهد شد
: گويد شيخ ابومحمد جويني شافعي مياند،  و علما هم به شدت از اين كار نهي كرده

نسبت دهد با اينكه آن را حالل هم نداند كافر  ه اوب دروغ ببندد و كسي كه عمداً بر پيامبر
هاي آن  شود و تمام روايت دانند، بلكه فاسق مي شود، ولي جمهور علما آن را كافر نمي مي

  2.شود مردود تلقي خواهد شد، و احتجاج به تمام آنها باطل مي
د كنندگان آن بر احاديث ضعيف اعتما شوند، ايجاد هايي كه پيدا مي تمام بدعت

مانند كساني كه اذكار و  .هستند ينموضوع و دروغ حاديثاآن ورزند، و يا اينكه  مي
ها را به  و يا بعضي از ماهاند،  ها بوجود آورده دعاهايي مخصوص را براي بعضي از ماه

مورد اهل بيت در ايام روي در  زيادهمانند اند، و يا  روزه و يا عمره اختصاص داده
ديگري كه موضوع  يها فاده كردن و بدعتآن و از حنا است عاشورا و سرمه كردن در

علم و آگاهي داشتند، هرگز بر اين  به سنت پيامبر، اگر آنها بحث ما مي باشند
و نه اعمال فضائل  باب كردند، چون احاديث موضوع نه در احاديث موضوع اعتماد نمي

  . باشند قابل اعتماد نمي آن در غير
و بر اين احاديث موضوع اعتماد و ها دعوت كند،  اين بدعتاما كسي كه مردم را به 

بودن آنها هم آگاهي داشته باشد، اين فرد از جمله كساني   به دروغ در حاليكهتكيه كند 

_____________________ 
: ، كتـاب العلـم، حـديث شـماره    )1/199(بخاري روايت كرده كه با فتح الباري چاپ شده اسـت،   -1

  مقدمه ) 1/66(و مسلم، ) 106(
  .، مقدمه مراجعه شود)1/69(به شرح نووي بر صحيح مسلم،  -2
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ي كساني است  كند كه بحث آن گذشت و از جمله است كه از هوا و هوس پيروي مي
اسالم و مبارزه با مسلمانان  رود، كه هدفش نابود ساختن دين كه دنبال آيات متشابه مي

ها اذهان مردم را تشويق كند، تا با اين  خواهد با اين كارها و روش و مي. باشد واقعي مي
ايجاد اين و براي اين كار به . ندنآن واجبات را ترك ك ها و به دنبال وسيله سنت

  .كند ها اكتفا مي بدعت
  
  جهل به جايگاه سنت در شريعت اسالم  - ب

كه بر اساس اين قواعد حكم به (هل و ناداني به قواعد علم حديث زماني كه ج
بايد با عقل موافق باشند و  با اين ادعا كه) شود ميداده صحت و مردود بودن حديث 

و قبول كردن چيزي كه سنت نيست و مبارزه با احاديث موضوع  پيروي از منجر به غيره
سنت در دين سبب خارج شدن  شود، همچنين جهل به جايگاه مي ،آنچه كه سنت است

هم به آنها  شود، كه قرآن و حديث پيامبر او مي از فرمان خدا و رسول پيروياز 
  .اند هاشاره كرد

اين موضوع مرتبط است، موضوع انكار آنچه كه از مشهورترين اين مواقف كه به 
كردن رد مثل به سنت صحيح صراحتاً ثابت شده، به گمان اينكه با عقل موافق نيست، 

عذاب  در آخر زمان، يا يا پايين آمدن حضرت عيسي رؤيت خداوند در آخرت،
  .قبر و امثال آنها

  : شوند از سنت به دو گروه تقسيم ميهاي خود  گيري مبتدعين در موضع
هر چه غير از قرآن باشد كلي و جزئي آن را قبول ندارند و انكار كه گروهي  -1
  . كنند مي

  . و اخبار آحاد را قبول ندارندو گروهي هم احاديث  -2
  : كنند ود به موارد زير استدالل ميبراي ادعاي خ: اما گروه اول
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خداوند . وجود نداردضرورتي غير آن شده، و به بيان بيان  در قرآن هر چيزي -1
  :فرمايد مي
 $ uΖø9̈“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   )89 :نحل(  
ي رحمت و  و وسيلة هدايت و مايه(ايم كه بيانگر همه چيز  كتاب را بر تو نازل كرده و ما اين«

  .»است )رسان مسلمانان مژده
  : فرمايد خداوند ميو 
 $ ¨Β $ uΖôÛ§sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ &™ó©x«   )38 :انعام(  
  .»ايم در كتاب هيچ چيز را فروگذار نكرده«

  :فرمودة خداوند -2
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμs9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   )9 :حجر(  
  .»كنيم قرآن را نازل كرديم و خود از آن محافظت و نگهداري ميما خود «

اگر سنت حجت و دليل بود خداوند مثل قرآن از آن محافظت و : گويند مي
صر به حفاظت خاص و منح ـ له ـ قديم جار و مجرورت  ي و بوسيله. كرد نگهداري مي

  . باشد قرآن مي
  1: داليل منكرين خبر واحد -3

اساس است و هيچ دليلي ندارند، چون سنت بيان و  اند بي آنچه به آن استدالل كرده
  :فرمايد خداوند ميتوضيح قرآن است، 

 !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î)   )44 :نحل(  

_____________________ 
، هم چنين مراجعه شود بـه  )71-2/67(ست، اين داليل را آمدي در كتاب احكام خود ذكر كرده ا -1

  ).168: (السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ص: كتاب
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سازي كه براي آنان فرستاده   ن را بر تو نازل كرديم تا اينكه چيزي را براي مردم روشنو قرآ«
  .»شده است

چيزي جز عمل به قرآن نيست، و سنت در بيشتر اوقات  عمل به سنت پيامبر
فهم آيات قرآن ممكن نيست و در نتيجه  باشد و بدون سنت پيامبر توضيح قرآن مي

  . شدعمل به آن نيز ميسر نخواهد 
  : مثال براي اثبات اين موضوع

ي نماز امر شده است، در حالي كه سنت زنان  به اقامهدر قرآن به صورت عمومي 
حائضه و قاعده را خارج كرده است، و سنت است كه عدد ركعات نماز را تعيين كرده 

  . و كيفيت اداي نماز را بيان نموده است، و ساير موارد ديگر
صورت عمومي بين مسلمانان بيان كرده است، ولي سنت به را احكام ارث قرآن 

  .منع كرده استقاتل را از ارث 
زماني كه : كند آمده است عود آن را روايت ميبن مس در حديث صحيح كه عبداهللا

  : اين آيه نازل شد
 óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/   )82 :انعام(  
  .»شندو ايمان خود را به ظلم نياميخته با«

ست؟ به دنبال آن اين آيه نازل ا كدام يك از ما ظلم نكرده: گفتند اصحاب پيامبر
  : شد
 χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã   )13 :لقمان(  
  .1»ستم بزرگي استو ظلم شرك واقعاً «

_____________________ 
  ).4629: (، كتاب تفسير، حديث شماره)8/294(بخاري با فتح الباري،  - 1
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ت واملتنمصات امت واملستوشامشالعن اهللا الو«: گفت بن مسعود عبداهللا
أی حتفظه  ـ ريات خلق اهللا تعالی, فقالت امرأة كانت تقرأ القرآناملتفلجات للحسن املغو
هو فی و اهللا مالی ال ألعن من لعنه رسولو: فقال عبداهللاما هذا? : تسمی أم يعقوب ـ

واهللا لئن قرأتيه : اللوحني فام وجدته فقال عبداهللا اهللا لقد قرأت مابنيو: لتقاكتاب اهللا? 
   :وجدتيه

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù «      )1)7 :حشر  
كند و يا خواستار آن باشد و كسي كه موهاي  كوبي مي خداوند كسي را كه خال«
به منظور زيبايي و خلقت  ، واندازدمي ها فاصله  و كسي كه ميان دندانكند  را ميابرو 

آن بود كه أم يعقوب نام فظ قراحاست، زني كه دهند لعنت كرده  خدا را تغيير مي
چرا : آوري؟ عبداهللا گفت ميحرف و سخني است كه بر زبان چه اين : داشت گفت

آن را لعنت كرده است، و اين در قرآن وجود  كسي را لعنت نكنم كه رسول خدا
عبداهللا ام،  چيزي را نيافته چنينام  قسم به خدا تمام قرآن را خوانده: دارد، آن زن گفت

: فرمايد يافتي، خداوند مي ن را ميقسم به خدا اگر آن را خوانده بودي آ: گفت
شما را بازداشته  و از چيزهايي كه به آن دست گيريدآورده است  چيزهايي كه پيامبر
  .»2است، دست بكشيد

_____________________ 
و مسلم بـا شـرح نـووي،    ) 4889: (، كتاب تفسير، حديث شماره)8/630(بخاري با فتح الباري،  -1

  .س و زينت، كتاب لبا)14/105(
، 189/ 5(النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر     : براي تفصيل بيشتر معاني كلمات حديث به كتاب - 2

  .مراجعه شود) 468و  119
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صحبت  از سنت پيامبر بن حصين عمران: از حسن روايت شده است كه گفت
شما و : از قرآن براي ما سخن بگو، عمران گفت! اي ابونجيد: كرد، مردي گفت مي

كند؟ آيا از زكات  آيا از نماز و حد و حدود آن صحبت مي! خوانيد دوستانت قرآن را مي
در زكات اين  رسول خدا :كند؟ سپس گفت طال و شتر و گاو و اصناف مال صحبت مي

  .ه استو واجب كردفرض ) كه آنها را بيان كرد(صورت و آن صورت 
 آن مرد: نده كردي و حيات بخشيدي، حسن گفتزنده باشي مرا ز: آن مرد گفت

   1.يكي از فقهاي مسلمانان شد
آنها را : خواند، ابن عباس به او گفت ميطاوس بعد از نماز عصر دو ركعت ديگر نماز 

بوسيلة آنها دچار غرور مردم گفت به اين خاطر از آن دو ركعت نهي كرد تا  ترك كن،
از نماز خواندن بعد از نماز عصر نهي فرموده  حضرت محمد: ند، ابن عباس گفتشون

   :فرمايد چون خداوند مييا پاداش؟  بيني دانم به خاطر آن عذاب مي نمياست، ولي 
 $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äοuzÏƒø: $# ô⎯ÏΒ 

öΝÏδ ÌøΒ r&   )36 :احزاب(  
هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري از خود در «

  .»آن ندارند
خود را بيان  هم مردم و مسلمانان را به شدت از اين بدعت ترسانده و تنفر پيامبر

  : از جمله. نموده است

_____________________ 
، كتاب العلم و آنرا صحيح دانسته، و ابوداود )110-1/109(حاكم در مستدرك روايت كرده است،  -1

  ). 61/ 15(كتاب الزكاة، حديث ) 2/211(مثل آن را روايت كرده 
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 و پيامبر را احاطه كرده بودند پيامبردور كند كه مردم  روايت مي  رافع ابي
أمری قد أمرت به أو هنيُت عنه, وهو متكیٌء الأعرفن أحدكم يأتيه أمٌر من «: فرمود 

   1.»إال فالوبه ما وجدنا فی كتاب اهللا عملنا : علی أريكته, فيقول
و يا از آن نهي ام  به آن دستور دادهكه كه امري از اوامر من نبينم كسي از امتم را در حالي «
آنچه در قرآن : او در جايگاه خود نشسته و بگويد ام بيايد و اعالم شود، ولي در مقابل كرده

  .»كنيم ولي هر چه غير آن باشد خير يافتيم به آن عمل مي
كنند آيات  به آن استدالل مي) باشد منظور انكار سنت مي(اما آنچه كه مدعيان اين بدعت 

چيزهايي است كند، چون بيان قرآن در مورد هر چيز به نسبت  بت نميثارا قرآن، ادعاي آنها 
ي آنها اجمال قرآن فهميده  كه از اصول ادله به آنها اشاره كرده است، آن داليلي كه بوسيله

اولين . نشده است شود، و يا دانستن حكم چيزي كه نص قرآني صراحتاً دربارة آن بيان مي
  . باشد شريف ميبوي سنت ن ،اصول و دليل بعد از قرآن

  : و منظور از كتاب در آية
 $ ¨Β $ uΖôÛ§sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ &™ó©x«   )38 :انعام(  

   2.باشد لوح المحفوظ مي
  : ي و حصر در آيه

_____________________ 
كتـاب السـنة، ترمـذي در    ) 4605: (، حديث شماره)5/12(ابوداود در سننش روايت كرده است،  -1

ايـن حـديث   : و گفتـه ) 2800: (ابواب العلم، حـديث شـماره  ) 4/144(سننش روايت كرده است، 
بـر شـرط   : كتاب العلم روايـت نمـوده و گفتـه اسـت    ) 108/ 1(حسن است، حاكم در المستدرك 

، و آجري در كتـاب الشـريعة   .صحيح مي باشد اما آنرا روايت نكرده اند) خاري و مسلمب(شيخين 
  .آنرا روايت كرده است 50: ص

  .مراجعه شود) 6/420(به جامع األحكام قرطبي،  -2
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 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμs9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   )9 :حجر(  
حفظ كرده است،  ر از قرآن راحصر حقيقي نيست چون خداوند چيزهاي ديگري غي

  : فرمايد خداوند مي
 Ÿω uρ …çνßŠθ ä↔tƒ $ uΚ ßγ ÝàøÏm   )255 :بقره(  
  .»زمين و آسمان را محفوظ نگه داشته است«

 ª!$# uρ šßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $#   )67 :مائده(  
  .»كند از مردم محفوظ مي) محمد(خداوند شما را «

ادله منكرين و رد خبر واحد : كنند تدالل ميو آنچه از انكار خبر واحد به آن اس
كه به موضوع بحث ما ربطي ندارد ولي به الخصوص  كند، علي بحث را طوالني مي
  : كنيم اي از رد آنها را بيان مي هخاطر فايده خالص

دانستند و  تمام تابعين عمل به خبر واحد را جايز مي: فرمايد خطيب بغدادي مي �
به ـ زمان ما هم ـ نشين تا امروز  مناطق مسلماند از آنها در تمام بعد از تابعين فقهاي بع
ايم، كه خبر واحد را انكار كرده  كردند، از هيچ يك از آنها نشنيده خبر واحد عمل مي

شود كه به اتفاق تمام آنها  اند، پس ثابت مي گونه اعتراضي بر آن نداشته باشند، و هيچ
دانست  ي از آنها عمل به آن را جايز نميشود، چون اگر يك عمل به آن واجب مي

   1).واهللا اعلم(رسيد  خبرآن به ما مي
  :وجود دارداز جمله جهلي كه به جايگاه سنت در شريعت اسالمي  -

_____________________ 
  . مراجعه شود 72به كتاب الكفاية في علم الرواية، ص  -1
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حجت بودنشان كه ثابت شدن آنها و است مقدم نمودن چيزهايي ديگر بر سنت 
ستحسان ا ، منظور ازگيرد، مانند قياس، استحسان و امثال آنها بوسيله سنت صورت مي
  .باشد تقديم رأي بر نص مي

اجتهاد در شريعت اسالمي الزم و ضروري است كه بر اساس نص باشد و نص بر 
 وجود داشته باشد الزم ياي كه نص تمام چيزهاي ديگر حق تقدم دارد، در هر مسأله

  .از آن پيروي كنيم است
ح ما را به اين قضيه و همچنين آثار سلف صال آيات قرآني و احاديث پيامبر

  : فرمايد خداوند مي. كنند راهنمايي مي
 ⎯tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#   )44 :مائده(  

  يا 
 ãΝèδ tβθßϑ Î=≈ ©à9$#   )45 :مائده(  

  يا 
 ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$#   )47 :مائده(  

زل كرده است حكم نكند، او و امثال او هر كس بر آن چيزي كه خداوند نا«
  .»گر و ظالمند، يا متمرد و فاسقنديا ستم. گمان كافرند بي

 عتدالً حتی بدا فيهم أبناء سباياإرسائيل م مل يزل أمر بنی«: آمده استدر حديث 
   1.»أضلواو ُوااألمم, فأفتوا بالرأی فضلّ 

_____________________ 
به . در زوائد گفته كه سندش ضعيف است و) 56: (مقدمه، حديث) 1/21(ابن ماجه روايت كرده است،  - 1

  .مراجعه شود) 1/11(كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
82

فرزندان تا زماني كه  گذشت مياسرائيل به آرامي و حالت اعتدال  بني امورپيوسته «
شان و هم ها پيدا شد، سپس با رأي و نظر خود فتوا دادند در نتيجه هم خود اسير ملت

  .»ديگران را گمراه كردند
  ابوبكر صديق ازمردم هر زمان  :بن مهران روايت شده است كه گفت ناز ميمو

در آن وجود كرد، اگر  به قرآن مراجعه مي ايشانند سوال مي كردحكم چيزي را 
 كرد، به سنت پيامبر كرد، اگر آن را در كتاب خدا پيدا نمي داشت آن را اعالم مي

كرد، اگر آن چيز  يافت بوسيله آن حكم مي نمود، اگر آن را در سنت مي مراجعه مي
آيا : گفت يكرد؛ و م از مردم سؤال ميدانست  براي او گنگ و مبهم بود و آن را نمي

؟ خيلي اوقات استحكمي را داده چه در مورد اين چيز  ل خدادانيد كه رسو ميشما 
. در مورد آن چنين و چنان حكم فرموده است: گفتند شدند و مي از مردم بلند ميبعضي 

را بزرگان و عالمان  ،كرد مينآن پيدا  دريافت و چيزي را  را نمي اگر سنت پيامبر
كردند و رأي  ك چيز توافق ميد، هر گاه بر يكر نمود و با آنها مشورت مي جمع مي

  .كرد د بر آن قضاوت و حكم ميدادن مي
دانست و آن را در  كرد، هر گاه حكم چيزي را نمي نيز چنين مي  فاروق   عمر

آيا ابوبكر در مورد آن حكمي صادر : پرسيد كرد از مردم مي ت پيدا نميكتاب و سن
د به همان رأي و نظر حكم كرده است؟ اگر ابوبكر در مورد آن حكمي صادر كرده بو

نمود، در غير اين صورت او هم تمام عالمان و دانشمندان را جمع  و قضاوت مي
   1.نمود د و به آن حكم ميشني ميكرد، نظر آنها را  مي

_____________________ 
به اعالم المـوقعين،  . باب الفتيا و مافيه من شدة) 1/58(دارمي در سننش آن را روايت كرده است،  -1

  . مراجعه شود) 1/62(
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علم و محو شدن آن در ميان مردم پيامبر قبض در حديث مردمي جاهل و : فرمود
فتوا شود، آنها هم به رأي و نظر خود  يمانند، از آنها طلب فتوا م ناآگاه باقي مي

  . 1كنند دهند، نتيجتاً خود و ديگران را گمراه مي مي
إنی  هو رشٌّ من الذی قبله, أمااليأتی علكيم زماٌن إال و«: فرمود ابن مسعود

يذهبون ثم الجتدون  أخصب من عام, ولكن فقهاؤكمالعام الأقول أمري خٌري من أمري و
   2.»يقيسون األمور برأهيم قوم ئجييمنهم خلفًا و

باشد، ولي  گذرد از زمان قبل از شما بدتر مي اي كه بر شما مي هر زماني و دوره«
منظورم اين نيست كه امير و پادشاهي خوبتر از ديگري است و همچنين هدفم اين نيست 

، منظورم اين است استتر  سرسبزتر و پر از ناز و نعمتي ديگر سالبه نسبت كه سالي 
ماند، و اقوام و  روند و بعد از آنها فقيه وعالمي باقي نمي فقها و عالمان شما ميكه 

خود مقايسه  رأي و نظرخود را با  آيند كه مسائل و امور ز آنها ميبعد امردماني 
  .»كنند مي

_____________________ 
، مسلم )7307: (تاب والسنة، حديث شمارهكتاب اإلعتصام بالك) 282/ 13(بخاري با فتح الباري  - 1

كتـاب  ) 225/ 16(نيز همانند آن را روايت نموده، مراجعه شود به صحيح مسلم بـا شـرح نـووي    
  .العلم

باب تغيير الزمان، ابن عبـدالبر در بيـان علـم،    ) 1/65(دارمي در سننش آن را روايت كرده است،  -2
هيثمـي در  ). 2/135(ياس آن را روايت كـرده اسـت،   باب ذم القول في دين اهللا بالرأي والظن والق

طبراني آنرا در المعجم الكبير روايت كرده و در سند آن مجالد : گفته است) 1/180(مجتمع الزوائد 
  . بن سعيد است كه در آخر عمر در حافظه ي او دگرگوني بوجود آمده است

كتاب الفتن، حـديث  ) 19/ 13) (ريمطبوع با فتح البا(امام بخاري اول اين حديث را در صحيح خود 
  .روايت نموده است) 7068: (شماره
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علما در مورد رأي و نظري كه در آثار گذشته آمده است اختالف نظر دارند، 
 ،استدن در مورد مسائل عقيدتي است كه مخالف سنت صحبت كر: گويند  اي مي دسته

كه  ياحاديث مشهوربه اند، حتي  احاديث بكار بردهچون آنها رأي و نظر خود را در رد 
اين و اند،  زنند، مانند احاديثي كه در مورد شفاعت آمده طعنه مي ،اند به حد تواتر رسيده

ج شود، و حوض كوثر، ميزان، و كه اگر فردي وارد آتش جهنم شود بعداً از آن خاررا 
، اكثر كنند را رد مي رؤيتعذاب قبر و ساير موارد ديگر، در مورد صفات خدا و علم و 

رأي و نظر مذموم، كه درست نيست به آن مشغول بود، رأي و : گويند اهل علم مي
  . ها باشد بدعتاين نظري است كه از اقسام 

امور كه در  مي يابيمكسي را كمتر : ستفرموده ا –اهللا  رحمه –حنبل  امام احمدبن
  . در قلب او فساد وجود دارد مگر اينكهكند  خود را بيان مي عقلدين رأي و 

رأي و نظر مذموم كه در آثار اصحاب آمده است، رأي و : فرمايند جمهور علما مي
باشد، و مشغول شدن به چيزهاي غلط و  نظر در مورد احكام بوسيلة استحسان مي

و در  ون اينكه به اصول سنن مراجعه كندرد كردن بعضي از فرعيات، بد نادرست و
كند، و با رأي و نظري كه مشابه ظن  ها و داليل آن نظر افكند رأي خود را بيان مي علت

مشغول شدن به اين كارها و . زند و حرف مي دهد نظر ميآن نظر و گمان است در مورد 
و سبب ترك شود،  عدم آگاهي از آن مي غرق شدن در آنها سبب تعطيل سنت نبوي و

  1.شود ميد نكردن چيزي كه الزم است در آنها نظر افكند و تحقيق ك
  

_____________________ 
النهي عن كثرة المسائل، ابن حجر فـي فـتح   ) 139-2/138(، )بيان العلم و فضله(مراجعه شود به  -1

  كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة آن را بيان كرده است) 290-13/289(الباري 
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  دنبال متشابهات رفتن : سبب هفتم 
دنبال متشابهات رفتن به قصد ايجاد فتنه از : ها  ها و داليل قوي ايجاد بدعت از سبب

  .باشد نما مي ماز طرف جاهالن عالطرف عالمان مبتدع، و تأويل آنها 
  : كند  اين سبب و دليل را قرآن كريم بيان مي

 uθèδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈ yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ 

( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏGö/$# ÏπuΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒuρ 

ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ 

ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#   )7/ عمران  آل(  
و معاني (هاي محكمات است  آيهرا بر تو نازل كرده است، بخشي از آن، ) رآنق(اوست كه كتاب «

هاي  آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه) مشخص و اهداف روشني دارند و
و اما كساني كه در ). رود و معاني دقيقي دارند و احتماالت مختلفي در آنها مي(متشابهات است، 

انگيزي و  براي فتنه) وجودشان را فراگرفته استو گريز از حق، زواياي ( هايشان كژي است، دل
داند  آنها را جز خدا نمي) درست(تأويل كه افتند، در حالي  ميدنبال متشابهات  به) نادرست(تأويل 

) اين چنين وارستگان و فرزانگاني( در دانش هستند،) قدمان ثابت(ان و راسخو كساني كه 
همه از ) دانيم كه محكمات و متشابهات و در پرتو دانش مي(ة آنها ايمان داريم ما به هم: گويند مي

  .»شوند جز صاحبان عقل متذكر نمي) اين را(و . سوي خداي ماست
  : ابه را به دو قسم تقسيم كرده استامام شاطبي متش

  : دفرماي كه همان مقصود خداوند است كه مي: حقيقي -1
 çμ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u™ ìM≈yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tFãΒ     )7 :عمران آل(  



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
86

متشابهات چيزهايي هستند كه راهي براي فهم معاني آنها براي ما وجود ندارد، و 
چيزي كه مقصود و هدف آن را بيان كند در دسترس ما نيست، لذا جز ايمان و تسليم 

  . شدن در برابر آنها راهي نداريم
منظور اين است كه نظردهنده در اجتهاد خود كوتاهي كرده يا از طريق : اضافي -2

نبايد اشتباه را به  ن هم به خاطر تبعيت از هوا و هوس، پسبيان منحرف شده است، آ
جاهل و نادان نسبت داد كه داليل و د، بلكه بايد آن را به نظردهندگان ادله نسبت دا

از اين . اند شود آنها دنبال متشابهات رفته فته مياند، اينجاست كه گ مواقع آنها را ندانسته
   1معتزله توان به گروه مي

  . اشاره كرد 1و غير آنها 2خوارج و
_____________________ 

ترين صفت ذات خداست، و صفات قـديمي   ديم بودن خاصخدا قديم است، و ق: گفتند مي: معتزله -1
گفتند خداوند عالم به ذات، قادر به ذات و حي به ذات است، به علـم و   كردند، مي خدا را انكار مي

قدرت و حيات نيست چون صفات قديمي هستند و اگر صفات در قـديم بـودن مشـاركت داشـته     
كالم خدا مخلوق و پيـدا شـده اسـت، آنچـه در     : گفتند باشند در الوهيت هم مشاركت دارند، و مي

اند چون از مجلس حسن بصـري   گذاري شده معتزله نام. كند مصحف وجود دارد از آن حكايت مي
 48-43گيري كردند، به الملل والنحل، تأليف شهرستاني، ص  به خاطر رأي منزله بين منزلين كناره

  . مراجعه شود
گـزاران مـارق بودنـد،     ماعت مسلمانان جدا شدند و از بدعتاولين گروهي بودند كه از ج: خوارج -2

شمردند، همچنـين حكمـين را    معتقد به تكفير عثمان و علي بودند و آن را بر هر عبادتي مقدم مي
كساني را كه مرتكـب گناهـان   . شد كردند و هر كسي به حكميت هم راضي بود تكفير مي تكفير مي
بودند اگر امام با سنت مخالفت كند جنـگ عليـه او واجـب     شمردند، معتقد شدند كافر مي كبيره مي

، الملـل والنحـل،   55الفـرق، بغـدادي، ص    كه آنها هم چند فرقه و گروه بودند، به الفرق بين. است
  .مراجعه شود) 3/349(يا مجموعة الفتاوي ابن تيميه،  137-114شهرستاني، ص 
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ميان اهل سنت شهرت  دري كه انكس: فرمايد مي -اهللا رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
آنها  كساني هستند كه تأويالت باطلي از متشابهات دارند چون تأويلو نام زشتي دارند، 

كه از  3و قدريه 2ها هستند، مانند جهميه داند، آنها همان اهل بدعت  را جز خدا كسي نمي
ها با رأي و نظر فاسد خود در تأويل قرآن  اين گروهگروه معتزله هستند و غير آنها، 

گفتند، كه اين اصل معروف ميان اهل بدعت است كه قرآن را به رأي و نظر  سخن مي
دهند، تفسيرهاي معتزله پر از  كنند، و تأويل لغوي را مدنظر قرار مي عقلي خود تفسير مي

به غير را كنند و يا قضا و قدر  را براي خدا ثابت مينصوصي است كه صفات   تأويل
، به خاطر همين تأويالت نمايند حمل مي اند او اراده كرده رسول آنچه كه خدا و

همانطور كه امام . و قبول ندارند كنند سلف صالح و ائمه آنها را انكار ميفاسد 
                                                                                                                       

  . مراجعه شود) 56-3/55(به كتاب الموافقات،  -1
ها  كه معتقد به اجبار در كارها و اعمال بود و تمام توانايي. باشند بن صفوان مي پيروان جهم: هميهج -2

گفت ايمـان فقـط    روند، و مي مي  كرد و معتقد بود كه بهشت و جهنم از بين ها را رد مي و استطاعت
 گفت فعل و عمل براي هـيچ كسـي جـز خـدا وجـود      شناخت خداست و كفر، جهل به خدا، و مي

علم خدا حادث است، صفات خدا را . شود ندارد، و به صورت مجاز اعمال به مردم نسبت داده مي
  .مراجعه شود 200-199القرق، ص  دانست، به الفرق بين كرد، و كالم خدا نيز حادث مي انكار مي

في گروهي گمراه بودند كه صفات ازلي خدا را مانند علم و قدرت و حيات و سمع و بصر ن: قدريه -3
شود، كالم خـدا حـادث و مخلـوق اسـت،      گفتند خدا اسم و صفتي ندارد، ديده نمي ردند و ميك مي

اند، قضا و قـدر را انكـار    ه خداوند خالق اعمال مردم نيست، مردم خود اعمال خود را بوجود آورد
نها در كردند، به همين خاطر به قدريه شهرت گرفتند، كه در آخر عصر صحابه پيدا شدند، اكثر آ مي

اصل اين بدعت را يك مجوسي از بصـره بوجـود آورد سـپس معبـد     . شام و بصره و مدينه بودند
بـه الفـرق   . آن را رد كردنـد و بـا او مقابلـه نمودنـد     ولي اصحاب . الجهني آن را گسترش داد

  . مراجعه شود 94-93الفرق، ص  بين
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حنبل در كتابي كه در رد زنادقه و جهميه نوشته است، از متشابه قرآن و تأويل  احمدبن
اين تأويالت نادرست است كه سلف صالح و كند،  نادرست آن شكايت و گاليه مي

  .اند شته و رد نمودهائمه آن را قبول ندا
گونه آگاهي و  سنت نسبت دادند، ولي هيچبعد از آنها جماعتي آمدند و خود را به 

و فكر داند،  كسي نمي ،مهارتي در سنت نداشتند، و گمان كردند كه متشابه را جز خدا
باشد، پس در  كردند كه معني تأويل انتقال لفظ از احتمال راجح به مرجوح مي مي

عداً از چند داند، ولي ب ميموقعيتي قرار گرفتند و گفتند كه تأويل متشابه را فقط خدا 
  : جهت دچار تناقض شدند

اهري آن آيد، و از معني ظ ظاهر آنها به حساب مي ،نصوص در :گويند آنها مي -1
كه مخالف ظاهر آن باشد  را به همين خاطر هر تأويليد، شو چيزي بر آن اضافه نمي

نص  ندعتقدآن اصرار دارند، همراه با اين نظريه م يكنند، و بر معني ظاهر انكار و رد مي
داند، و تأويل نزد آنها يعني چيزي كه با ظاهر  تأويلي دارد كه جز خدا كسي آن را نمي

تناقض دارد، پس چگونه تأويلي دارد كه مخالف ظاهر است، در حالي كه معني ظاهر 
  ! اند؟ را مقرر و ثابت كرده
  : هاي آنها از جمله تناقض

اشد بعنوان دليل قبول ندارند، نه دريافتيم كه همة آنها نصي را كه مخالف قولشان ب
ي نص آن را با تأويالتي نادرست كه در حد  ي اصلي و نه فرعي، هنگام ارائه در مسأله

از يك طرف  كهكنند، مثل تأويالت گروه جهميه و قدريه،  باشد تأويل مي تحريف مي
اند، د كسي ديگر نميكنند كه تأويل درست نيست و معاني متشابه را جز خدا  اعالم مي

باشد با اين تأويالت نادرست،  كه عليه خود آنها ميرا و از طرفي خودشان اين نصوص 
  ! كنند؟ تأويل مي
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باشد  ميو جماعت است كه پيشواي اهل سنت  –اهللا  رحمه –حنبل  اين امام احمدبن
آن زمان كه در رد زنادقه و جهميه  بود، برجا صابر و پا  ل محنت و شكنجهمقاب دركه 

نمايند،  كنند، و آن را تأويل نادرست مي مورد متشابهات قرآن شك پيدا ميكه در 
كه گمراهان به خاطر فتنه و فساد دنبال آنها كند، از معاني متشابهات  كتابي تأليف مي

كند و آنها را تفسير  اهللا معاني آنها را بيان مي امام رحمه آورد، سخن به ميان مي روند، مي
اسد و نادرست گمراهان را بيان كند، و با دليل و حجت ثابت كند نمايد تا تأويالت ف مي

باشد، و با داليل  شود، قرآن غيرمخلوق است و خداوند باالي عرش مي كه خدا ديده مي
كند، و  و تمام داليل عقلي و نقلي مخالفين را رد مي. نمايد عقلي و نقلي آنها را ثابت مي
آيه به آيه و يا حديث به  .معني مي كند وندش خوانده مي معاني آياتي را كه متشابه

 - امام احمد  .كند ، و معاني نادرست گمراهان را بيان ميرا توضيح مي دهدحديث 
و نظر خود كند كه قرآن را به رأي  طريقه و روش اهل بدعت را رد مي –اهللا  رحمه

ابعين توجه صحابه و تو اقوال  اهللا كنند بدون اينكه به سنت رسول تأويل و تفسير مي
اند، همانطور كه الفاظ آن را  معاني قرآن را به آنها رسانده اصحابآن تابعيني كه  ؛كنند

اند، ولي اهل  داده و به آنها رسانده لاند، معاني را مانند الفاظ انتقا تحويل آنها داده
كنند، و  تأويل مي بدعت نصوص را نادرست و بر خالف مقصود خدا و رسول خدا

دانند،  العلم و آگاهان مي دارند كه اين همان تأويالتي است كه راسخون في اعالم مي
الخصوص تأويالت گروه قرامطه و باطنيه كه  ولي اين ادعايشان باطل است، علي

   1.گروهي گمراه و كافر بودند

_____________________ 
شده بودند، معتقد بودند كه يكي از صانعين  هايي بودند كه از اسالم خارج از گروه: قرامطه و باطنيه -1

قديم است و آن خداي فاعل است، إله نفس را آفريده است، إله اول و نفس دوم اسـت، و هـر دو   
نامند، سپس گفتند عقل و نفس اين  مدبر اين جهان هستند، و بعضي اوقات آنها را عقل و نفس مي
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ي اهل كالم كه در واقع سخنگوي گروه جهميه و  و همين طور بود نظر و عقيده
  . قدريه و غيره بودند

دانند،  را نمي كه تأويلكردند  ولي فرق آنها با بقيه اين بود كه اهل كالم اعتراف مي
شود، ولي احتمال دارد مثالً  كه بگويند ظاهر اين آيه فهميده نمي: و هدفشان اين بود

چنين و چنان باشد، و اگر چنانچه يكي از آنها آن را به يك تأويل معين و مشخص 

                                                                                                                       
ه اين سـخن عينـاً سـخن مجـوس بـود، چـون       چرخانند، ك جهان را به تدبير ستارگان هفتگانه مي

  بن ديصان مشهور به قداح بود كه او هم جد عبيـديين  ي باطنيه مجوسي بود كه ميمون مؤسس فرقه
بود از كساني كه دعوت اين مجوسي را قبول كرد حمدان قرمط بود كه قرامطه را نسبت به او دادند 

تگان خود تمايل داشتند، ولي به خاطر ترس ها به دين گذش و گروهي از باطنيه بودند، اين مجوسي
كردنـد، و   از شمشير مسلمانان جرأت اظهار آن را نداشتند، آنها اسالم را آشكار و كفر را پنهان مي

و آن امور را سابق، تالي، أساس، حجج، دعاوي و : مذهب خود را بر امور زير تأسيس كرده بودند
ا هفت درجه بود كه آخرين آنهـا بـالغ اكبـر و نـاموس     و ترتيب دعوت آنه. ناميدند امثال اينها مي

ردند، احكام شـريعت را بـه صـورتي تأويـل     ك اعظم بود، و آيات قرآن را بر اين مراتب تأويل مي
كردند، بـراي پيـروان    شد، يا مانند احكام مجوسي تأويل مي كردند كه سبب از بين رفتن آن مي مي

كردند، نوشيدن خمر و ساير لذات را مباح نمودند، و  خود ازدواج با دختر و خواهر خود را حالل
رسد، و منتظـر آن   كردند كه قدرت از مسلمانان در آينده سلب خواهد شد و به مجوس مي ادعا مي

ترين راه براي جلب مسلمانان بسوي خود اظهـار تشـيع و اظهـار      بودند كه ساده بودند، و دريافته 
ي فاطمـه   كردنـد از سـالله   ا حكام مصر بودند كه گمان ميي آنه باشد، از جمله محبت آل بيت مي

هستند، هدف باطنيه دعوت بسوي دين مجوسي بود، آنهم بوسيله تأويالت  دختر حضرت محمد
  . داشتند نادرستي كه از قرآن و احاديث پيامبر

-11 و فضائح الباطنيـه، ص  299-265الفرق بين الفرق، ص ) 144-35/120(به الفتاوي ابن تيميه، 
  .مراجعه شود 14
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بلكه . استخد نست كه آن مراد و مقصود خدا و رسولدا كرد، او نمي تأويل مي
او نزد آنها چيز ديگري باشد، مانند همان  درست بود كه منظور خدا و رسول

در اين آيه بيان اند، همانطور كه  تأويالتي كه در نصوص كتاب و سنت بيان كرده
  : كنند مي
 u™!% ỳ uρ y7 •/u‘ à7 n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹   )22 :فجر(  
  .»پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضرند و«

 ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“uθ tG ó™ $#   )5 :طه(  
  .»خداوند مهرباني است كه بر تخت سلطنت قرار گرفته است«

 zΝ¯= x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $ VϑŠ Î= ò6s?   )164 :نساء(  
  .»خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفت«

 |=ÅÒ xî uρ ª!$# öΝÍκö n= tã   )6 :فتح(  
  .»گردد خداوند بر ايشان خشمگين مي و«

آسمان  هر شب خداوند به( »1... ينزُل ربناو«: فرمايد  كه مي يا فرمودة پيامبر و
  .2...)آيد و  دنيا مي

  

_____________________ 
/ 1(، صـحيح مسـلم   )1145: (كتاب التهجد، حديث شماره) 3/29(صحيح بخاري با فتح الباري  - 1

  ).758: (كتاب صالة المسافرين وقصرها، حديث شماره) 521

  .مراجعه شود) 416 -412/ 17(به مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه  - 2
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در پيش گرفتن راه و روشي براي اثبات احكام كه شريعت چنين : سبب هشتم
  روشي را قبول ندارد 
از روش و ها، استفاده كردن  ن بدعتبه وجود آمديل ها و دال يكي ديگر از سبب

 استناد بااي براي اثبات احكام است كه شريعت آن را قبول ندارد، كه اين مطلب  طريقه
آن شود، و گرفتن احكام از او در خواب و انتشار  در خواب نمايان مي به ديدن پيامبر

مقايسه شود كه آيا موافق يا در ميان مردم، و عمل كردن به آن بدون آنكه با شريعت 
اين اشتباه بزرگيست، چون خواب ديدن غير پيامبران به هيچ وجه  وآن است، مخالف 

جايگاهي ندارد، چه رسد به اينكه وارد شريعت شود، قابل اعتبار نيست و در شريعت 
شود، در  دانست به آن عمل مي بود، و شريعت آن را درست مياگر آن خواب موافق 

واند يك مژده و يا يك ت كه فايدة آن مي. صورت ترك آن واجب مي باشدغير اين 
  .ي احكام شرعي ندارداي برا باشد، ولي فايده هزنگ خطر براي بيننده و غير

شود، و الزم است اهمال  اگر گفته شود كه خواب ديدن از اجزاء نبوت محسوب مي
اشد، و ايشان هم ب و همچنين ممكن است خبردهنده در خواب حضرت محمدنشود، 

هر كس مرا « 1»بی ن رآنی فی املنام فقد رآنی, فإن الشيطان اليتمثلمَ «: فرموده است
تواند خود را به شكل من  در خواب ببنيد، در واقع مرا ديده است چون شيطان نمي

  .»درآورد
و فرمان فرمان ايشان در خواب مثل دستور  پس زماني كه اين طور باشد دستور و

  . باشد حال بيداري ميدر  يشانا
  : جواب اين سؤال به صورت زير است

_____________________ 
: ، كتـاب التعبيـر، حـديث شـماره    )12/383(ع فـتح البـاري،   رواه البخاري في صحيحه المطبوع م -1

  ) 261-4/260(، رواه مسلم في صحيحه، )6994(
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اگر رؤيا و خواب ديدن از اجزاء نبوت باشد به نسبت ما كمال وحي نيست بلكه 
بلكه در نشيند،  ها جاي كل نمي باشد، و جزء در تمام صورت جزئي از اجزاء آن مي

كردم و اين مثال  صورت مژده و انذار اشاره نشيند، كه به ن ميآها جاي  بعضي صورت
  .ي استفكا

از شرايط آن اين است كه خواب ديدن كه جزئي از اجزاء نبوت است، : و همچنين
. كه بايد جامع اين شرايط باشد و بينندة آن فردي صالح و متقي باشد، نيكوب ايك خو

  . كه بعضي اوقات اين شرطها وجود دارد و بعضي اوقات هم وجود ندارد
لم يعني خيال كه از طرف شيطان ح :شود قسام زير تقسيم ميبه اخواب : و همچنين

سخن گفتن با خود، كه سبب آن بعضي چيزهاي گوناگون حديث نفس يعني  .باشد مي
و شود  نها آنچه به آن اعتبار ميآتوان از ميان  باشد، پس چگونه مي  و مختلف مي

تجديد  از پيامبر و با اين ادعا بعدصالحيت دارد تعيين شود و غير آن ترك شود؟ 
   1.اجماع از آن نهي شده است هگيرد كه ب وحي صورت مي

من رآنی فی املنام فقد رآنی, فإن «ي معني حديث  درباره –اهللا  رحمه –امام نووي 
هاي آشفته و  صحيح است، و از خواب ديدن پيامبر: فرمايد مي »الشيطان اليتمثل بی
باشد، ولي درست نيست كه يك حكم  يو التباس با شيطان نمدرهم برهم نيست، 

تواند يك حالت درست  شرعي را با آن به اثبات برسانيم، چون حالت خواب ديدن نمي
شناسان اتفاق  باشد، و جمهور حديث بلكه يك تحقيق براي بيننده ميو محكم باشد، 

شود اين است كه  نظر دارند بر اينكه از شرايط كسي كه روايت و شهادتش قبول مي
ي آن دچار اختالل  كند و نبايد حافظهنو زياد اشتباه نباشد بدحافظه  ،غافل وار باشد، بيد

شود، در حالي كه شخص خوابيده اين صفات و شرايط را ندارد در نتيجه روايتش قبول 
_____________________ 

  . مراجعه شود) 261-1/260(به اعتصام شاطبي،  -1



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
94

ي اينها در مورد خوابي است كه به  اش اختالل وجود دارد، همه نيست، چون در حافظه
اما اگر خوابي ببيند كه در آن . باشد لماي شريعتعحكمي بر خالف حكم اثبات 
او را به انجام كاري سنت دستور دهد، يا از چيزي كه نهي شده است نهي  پيامبر

فرمايد، يا او را به انجام كاري صالح و خوب راهنمايي كند، در عمل كردن به آن 
اثبات اصل  بلكهحكم به مجرد آن خواب نيست،  ،اختالفي وجود ندارد، چون اين كار

  1).اعلم واهللا(آن چيز است 
از چيزهايي كه الزم است از آنها دوري كرد و براي بعضي از مردم هم پيش 

كند و يا از  او را به چيزي امر ميبيند كه  را در خواب مي اين است كه پيامبرآيد،  مي
ام يا ترك اقدام به انج بيدار شدنبه مجرد شود،  دارد، از خوابش بيدار مي چيزي بازمي

مراجعه كند، و يا به راه و روش سلف  نمايد بدون اينكه به قرآن و سنت پيامبر آن مي
  : فرمايد خداوند مياهللا نظر افكند،  صالح رحمهم

 β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ   )59/  نساء(  
  .»مراجعه كنيد سنت پيامبر اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد به قرآن و«

 çνρ: معني –Šãsù ’ n< Î) «!$#   »كتاب خدا«.  

 ÉΑθ: و معني ß™ §9$#uρ   
  .»در زمان حياتش و سنتش بعد از وفاتش پيامبر«

در خواب حقيقت است و شكي  پيامبركه تمام علما اين نظر را دارند، با اينكه ديدن 
ن رآنی فی املنام فقد رآنی, فإن الشيطان مَ «: فرمايد مي در آن نيست، چون پيامبر

_____________________ 
  . مقدمه مراجعه شود) 1/115(به شرح نووي بر صحيح مسلم،  -1
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كلف نكرده بينند م ولي خداوند بندگان خود را به آنچه در خواب مي 1»اليتمثل بی
گروه برداشته شده است،  تكليف از سه 2»ُرفع القلُم عن ثالثة«: فرمايد پيامبر مي. است

چون تا . ودش ابيده است تا آن زمان كه بيدار ميوكه يكي از اين سه گروه شخص خ
بيند توجهي  باشد مكلف نيست، پس به آنچه كه در خواب ميهنگامي كه خواب 

  . شود نمي
كه بيدار و شود  اين است كه علم و روايت فقط از كساني گرفته مي: صورت دوم

  . شخص خوابيده اين چنين نيستو حاضر العقل باشند، 
رت عمل كردن به خواب مخالف سخن صاحب شريعت حض: صورت سوم

كتاب اهللا  لثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهماتركت فيكم ا«: باشد مي محمد
ام، هر گاه آنها را محكم  دو چيز مهم و محكم را ميان شما جا گذاشته« 3»سنتيو

  .»من )صحيح(قرآن و سنت : شويد  بگيريد هرگز گمراه نمي

_____________________ 
  . سند آن گذشت -1
) 4/559(رضي اهللا عنهـا، و ابـوداود در سـنن،     از عائشه) 6/100(به روايت امام احمد در مسند،  -2

ابـواب الحـدود، حـديث    ) 438/ 2(كتاب الحدود به روايت عائشه رضي اهللا عنها، و سنن ترمذي 
اين حديث حسن غريب ا سـت، و سـنن ا   : ، ترمذي گفته استبه روايت علي ) 1446: (شماره

  .وايت عائشه رضي اهللا عنهابه ر) 2041: (كتاب الطالق، حديث شماره) 658/ 1(بن ماجه 
، كتاب علم، حاكم سـكوت نمـوده و از صـحت و ضـعف آن     )1/93(رواه الحاكم في المستدرك،  -3

باب معرفة أصول العلم آن را روايت ) 2/24(چيزي نگفته است، ابن عبدالبر در بيان العلم و فضله 
/ 2(امام مالك آنرا در مؤطا . استنيامده ) الثقلين(و در روايت حاكم و ابن عبدالبر واژه ي . نموده
: مراجعه شـود بـه  . اين حديث صحيح است: الباني رحمه اهللا گفته. تعليقا روايت نموده است) 899
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اين دو  تمسك و چنگ زدن به ايي از ضاللت و گمراهي را در گروره پيامبر
بيند اهميت  چيز مهم كه سومي ندارد قرار داده است، و هر كس بر آنچه در خواب مي

چيز سومي را  و اعتبار دهد در واقع به اين دو چيز مهم يعني قرآن و حديث پيامبر
  . بدون دليل افزوده است

يا را در خواب ديد و او را به چيزي دستور داد  پس بر اين اساس هر كس پيامبر
 صحيح پيامبرو را از چيزي نهي فرمود، بر او الزم است آن را با قرآن و احاديث ا

اگر . امت خود را به پيروي كردن از آنها مكلف نموده است د، چون پيامبرنمقايسه ك
موافق بود بداند كه خوابش حق است، و سخنش حقيقت  خواب او با شريعت پيامبر

اگر با شريعت مخالفت داشت، بداند كه خواب و دارد و خوابش مونس او خواهد شد، 
كه در خواب به او القاء شده است از طرف شيطان و  حق است ولي آن سخن و كالمي

در حال كه چون نفس و شيطان . نفس اماره بوده كه آن را در ذهن او انداخته است
رت كنند، در حال خواب اين كار بيشتر از طرف آنها صو بيداري انسان را وسوسه مي

  . گيرد مي
شد و يا عبادت  و اگر چنانچه خواب ديدن از مسايلي بود كه به آن اعتبار مي

كرد، و يا حداقل يكبار به آن اشاره  آن را بيان مي شد حتماً پيامبر محسوب مي
   1.چيزهاي ديگري اشاره كرده استبه كرد، همانطور كه  مي

دي رفت، آنگاه كه او را ديد هريك بن عبداهللا قاضي، نزد مكنند كه شُ حكايت مي
چرا يا : شريك گفتبر من الزم است با شمشير گردن شما را بزنم، : گفت

                                                                                                                       
 -355/ 4(، وسلسلة األحاديث الصـحيحة  )2934: (حديث شماره) 39/ 3(صحيح الجامع الصغير 

  ). 1761: (حديث شماره) 361
  .مراجعه شود) 288-4/286(به المدخل ابن حاج،  -1
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كردي و از من روي  در خواب ديدم زيرانداز مرا لگدكوب مي: المؤمنين؟ گفت امير
دانست تعريف كردم، او  ها را مي ب را براي كسي كه تعبير خوابگردان بودي، خوا

نمايد، شريك  يولي در باطن از شما سرپيچي مكند  ا اطاعت ميدر ظاهر از شم: گفت 
نيست  قسم خواب شما خواب حضرت ابراهيم خليلبه خدا : در جواب به او گفت

نبوده است، پس چطور با  و تعبيركنندة خواب شما هم حضرت يوسف صديق
حيا زني؟ مهدي از اين سخن شرم و  هاي آشفته و دروغ گردن مسلمانان را مي خواب

   1.برو بيرون :نمود و گفت
  

  غلو و افراط در بعضي افراد : سبب نهم
ها غلو در تعظيم شيوخ و اشخاصي است كه آنها  هاي ديگر پيدا شدن بدعت از سبب
كنند  رسانند، بعضي از مردم اين طور فكر مي مي ،اي كه لياقت آن را ندارد را به درجه

واليت را  درِوجود ندارد، و خيلي اوقات  فالن شخص بزرگتراز كه هيچ ولي از اوليا 
كنند غير از آنها  كنند و اعالم مي بر روي مردم به جز براي اين افراد مشخص مسدود مي

باشد، و يك بدعت  ولي وجود ندارد، كه اين تفكر، تفكري باطل و اشتباه محض مي
ام متقدمين هاي متأخر به منزلت و مق هيچ وقت امت ندارد باشد، چون امكان فاحش مي

را ديدند و به ايشان ايمان  ها كساني هستند كه پيامبر ترين اهل قرن برسند، خوب
آيند به همين صورت ادامه پيدا  بعد از آنها كساني هستند كه بعد از آنها ميآوردند، 

ترين مردمان در دين و اعمال و يقين، همان كساني بودند  كند تا روز قيامت، قوي مي
كم دچار نقص و  كماين سلسله م بودند، سپس پيوسته تا آخر دنيا كه در اول اسال

شود، ولي نه به اين معني كه كالً از بين برود و چيزي نماند، بلكه الزم است  كاستي مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 262-1/261(به اعتصام،  -1



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
98

اقدام كنند، به آن اعتقاد داشته باشند و به مقتضاي آن عمل كه گروهي نسبت به آن 
اند، چون اگر يك فرد متأخر  آن بودهنمايند درست به همان صورت كه گذشتگان بر 

ه و مقام اصحاب جد، هرگز به دركنطال انفاق  1از زمان اصحاب به اندازه كوه اُحد
در مسائل مادي و مال اين طور اگر رسد، پس  حتي به نصف آنها هم نمي اهللا رسول

  . هاي ايمان نيز چنين است باشد در ساير شعبه
در مقام و  مثالً فالن كس با حضرت محمدكنند كه  بعضي از مردم گمان مي

فقط فرقشان اين است كه اين شخص برايش وحي و منزلت مساوي و برابر است، 
   2.هاي امامي آيد، مثل شيعه نمي

_____________________ 
هجري همانجا رخ داد، و فاصله آن با مدينـه يـك ميـل     3نام كوهي است كه غزوه اُحد در سال  -1

  . مراجعه شود) 1/109(است، به معجم البلدان، 
شوند،  آن منشعب ميباشند، كه اكثر مذاهب شيعه جهان از  كساني هستند كه پيروان دوازده امام مي -2

باشد، و نص بر آن داللت دارد، و همين طور اين  ثابت مي و معتقد هستند كه امامت براي علي 
آورد، و  نص براي حسن و بعداً حسين و الي آخر وجود دارد، هر امامي براي امام بعدي نصي مـي 

ـ . فرقه تقسيم شدند، امامت نزد آنها ركني از اركان اسالم اسـت  24به  ت منصـب و مقـامي از   امام
دهد، و معتقـد هسـتند كـه     باشد كه مثل نبوت به هر كسي كه دوست داشته باشد مي طرف خدا مي

العادات را براي امـام   و خوارق. باشد امام در ظاهر و باطن از هر گناه و خطا و نسياني معصوم مي
كنند اكثر اصحاب بعد  مي گويند علم امام هر چيزي را احاطه داده است، گمان دانند، و مي جايز مي

خدا اسـت، بـاالي ابـر     هاي آنها معتقد هستند علي  اند، و بعضي از فرقه گمراه شده پيامبراز 
: گوينـد  سكونت دارد، صداي رعد و برق صداي اوست، و هر گاه صداي رعد و برق را بشنوند مي

ها از اسـالم   ها و خطابيه و بنانيهها  ها هم مانند سبائي السالم عليك يا اميرالمؤمنين، بعضي از فرقه
  . خارج شدند
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اگر چنانچه غلو در دين و هجوم براي پيدا كردن مذهب و هالك شدن در محبت 
لتتبعن «: فرمود لي پيامبركردند، و ها اين چنين وسعت پيدا نمي ها نبود، عقل بدعت

   1.»...ذراعًا بذراٍع ًا بشٍرب وربسنن من كان قبلكم ش
رويد، و  اند مي هاي كساني كه قبل از شما بوده بدون شك شما دنبال عادات و روش«

  .»كنيد وجب و متر به متر دنبال ميرا وجب به هاي نادرست  اين راه و رسم
غلو كردند و  ت حضرت عيسيها كه در شخصي اين گروه همانند مسيحي

  : پسر مريم است، و خداوند هم فرموداهللا مسيح : گفتند
 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ysø9$# Ÿω uρ (#þθãè Î6 ®Ks? u™!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% 

(#θ = |Ê ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ = |Ê uρ ⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$#   )77/  مائده(  
اي اهل كتاب به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد و از اهواء و اميال گروهي كه «

اند،  اند و از راه راست منحرف گشته اند، و بسياري را گمراه كرده پيش از اين گمراه شده
  .»پيروي نكنيد
جيد نكنيد، همان طور كه بيش از اندازه مرا تعريف و تم: فرمايد هم مي پيامبر

 را بيش از حد خود ستودند، بلكه بگوييد، عبداهللا و رسول نصاري حضرت مسيح
  ، 1او

                                                                                                                       
، و الفرق بـين  )66 -52: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص: براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به

  ).173 -162: (و الملل والنحل از عالمه شهرستاني ص) 54 -38: (الفرق ص
اعتصام به كتـاب و سـنت، حـديث    كتاب (، )300/ 13(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري  -1

كتاب العلم، و لفظ حـديث از امـام   ) 219/ 16(، صحيح مسلم مطبوع با شرح نووي )732: شماره
  . مسلم است
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ها بگويند عيسي خدا يا پسر خدا يا سومين  غلو در اشخاص سبب شد كه مسيحي
  :فرمايد خداوند ميخداست، 

 ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß⎦ø⌠ $# zΟtƒ ótΒ   )72 :مائده(  
  .»كافر شدند خدا همان مسيح پسر مريم است: گويند  گمان كساني كه مي بي«

  :فرمايد خداوند مي
 (#ÿρ ä‹sƒªB$# öΝèδu‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ )31 :توبه(  
اند،  از خدا، علما ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفتهيهوديان و ترسايان عالوه «

  .»شمارند مسيح پسر مريم را هم خدا مي
  :فرمايد خداوند مي

 M s9$ s% uρ “t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$#   )30 :توبه(  
  .»گويند مسيح پسر خداست ها مي و مسيحي«

  :فرمايد خداوند مي
 ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO   )73 :مائده(  
  .»خداوند يكي از سه خدا است: گويند ند كساني كه ميشد گمان كافر بي«

  .پسر خداستد عزير نيهود را وادار كرد بگويغلو چيزي است كه 
  :فرمايد خداوند مي

 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ø⌠ $# «!$#   )30 :توبه(  

                                                                                                                       
مسند . ، كتاب األنبياء)3445: (، حديث شماره)6/478(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

/ 13(كتاب الرقائق، و شرح السـنة بغـوي    )320/ 2(، و سنن دارمي )25، 24، 23/ 1(امام احمد 
  .اين حديث صحيح است: كتاب الفضائل و گفته) 246
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  .»ها گفتند عزير پسر خداست ييهود«
م يغلو و افراط در اشخاص يكي از اسباب پيدا شدن بدعت هم در عصر و زمان قد

   1.خواهد كرد و پيوسته ادامه پيدا استو هم در عصر ما 
  

  :بدعتي كه در دين اسالم پيدا شد اولين -چهارم
بن  عثمانن دبه شهادت رسياولين تفرقه و بدعتي كه در اسالم پيدا شد، بعد از 

براي حكميت توافق  و معاويه ، آن زمان كه عليبودي مسلمانان  و تفرقه عفان
و از حكم فقط حكم خداست، : خوارج آن را قبول نكردند و گفتندپيدا كردند، 

جماعت مسلمانان جدا شدند، ابن عباس را نزد آنها فرستادند با آنها مناظره كرد كه 
سرپيچي كردند و به مردم حمله نمودند، خون آنها را  هنصف آنها برگشتند، ولي بقي

با آنها به   حالل كردند، ابن خباب را كشتند، و گفتند ما او را كشتيم، در نتيجه علي
  . جنگ پرداخت

تعظيم قرآن و پيروي از آن، ولي عليه سنت : اصل و اساس مذهب خوارج اين است
آنها معتقد هستند كه پيروي از . شدندو جماعت مسلمانان قيام كردند و از آنها خارج 

كنند كه مخالف قرآن است، مثل رجم، حد سرقت و  سنت واجب نيست، و فكر مي
به آنچه كه از  ، چون حضرت محمدو بر اساس اين طرز تفكرشان گمراه شدندغيره 

تر و داناتر است، و خداوند قرآن و حكمت را بر او  طرف خدا نازل شده است آگاه
 زظالم باشد، در نتيجه ا دانند كه حضرت محمد جايز و درست مي .است نازل كرده

، و به همان صورت براي جانشينان او هم كردندن يحكم و دستور ايشان فرمانبردار

_____________________ 
  . مراجعه شود) 259-1/258(به اعتصام،  -1
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نفر آنها را  و كساني كه آن دوعلي و عثمان : بلكه گفتند. ندمطيع و فرمانبردار نشد
  : ست حكم كردندكه خدا نازل كرده ا بزرگ كردند به غير آنچه

 ⎯tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#     )44 :مائده(  
  .»كرده است حكم نكند، او و امثال او كافرند هر كس برابر آنچه كه خداوند نازل«

بر  ر كردند، تكفير آنها و ساير اهل بدعتيكفتمسلمانان را با اين آيه و آيات ديگر 
  : باشد ي باطل زير مي ساس دو مقدمها

  .اين مخالف قرآن است -1
شود، با اينكه اين مخالفت به  اينكه هر كس با قرآن مخالفت كند كافر مي -2

صورت خطا و اشتباه باشد، يا گناهكار باشد و به وجوب و حرام بودن هم معتقد باشد، 
  . شدند شيعه بودندگروه ديگر كه همطراز و همتاي خوارج بودند و پيدا 

هر امامن در شخصيت امام غلو كردند، آنها را معصوم شمردند، معتقد بودند كه 
بايد به آنها  است  ن را آوردهآ و در تمام چيزهايي كه پيامبردانند،  چيزي را مي

روند  روند، بلكه بسوي قول و سخن كسي مي مراجعه كرد، به سوي قرآن و سنت نمي
  . صوم استكنند مع كه گمان مي

از  آنهاكه نهايتاً امامت به امام بودن كسي كه وجود و حقيقت ندارد خاتمه يافت، 
با اينكه در كردند  حكم ميبه قرآن كه حق است تر هستند، چون خوارج  خوارج گمراه

گردند، بلكه از  ها به هيچ كدام از قرآن و سنت برنمي ولي شيعهاند،  آن دچار اشتباه شده
بعضي كنند، بلكه به چيزي كه از  و ناپيدا كه حقيقت ندارد پيروي مي چيزي نامعلوم

، به نقلي كه درست نيست تمسك جويند شود تمسك مي ها بر آنها نقل مي مرده
ترين و  ، به اين داليل از باطلاست اي كه غيرمعصوم كننده كنند، آن هم از نقل مي
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ترين سخنان  و سخنشان از صحيحخوارج صادق هستند . باشند ها مي ترين گروهگو دروغ
   1.باشد ترين سخنان مي ها از دروغ باشد، ولي سخن شيعه است كه قرآن مي

  
   :و داليل انتشار بدعت  باسبا -پنجم

  : جمله آن و داليلي دارد از اسبابها  انتشار بدعت
سواد  كننده، و مردم عوام و بي هاي گمراه ديني بر اين بدعت يسكوت اكثر علما -1
كنند كه اين  نمايند، گمان مي زماني كه سكوت عالم ديني را بركاري مشاهده مي هم

  . كار با شريعت مخالفت ندارد
ديني نيت و  ياين است كه بعضي از علماباشد  چيزي كه از اين بيشتر جاي تعجب مي

ند ا ها كرده يج اين بدعتواند، شروع به تر هدفشان فاسد شده، دنيا را بر آخرت ترجيح داده
دهند، تا با اين كار به شهرت و نامي دست  و آنها را براي مسلمانان نيكو و پسنديده جلوه مي

شود، و در  يابند، كه اين مشهور شدن سبب جمع شدن ثروت و اموال دنيوي براي آنها مي
كنند  لوحاني كه فكر مي رسند، آن ساده آگاه و ساده مينانهايت به رياست اين مردم غافل و 

  . يدي پيه است و هر سياهي خرماستهر سف
شود كه مردم گمان  و تقليد مردم از او، سبب ميبر بدعت عمل نمودن يك عالم ديني  - 2

اين كار مشروع و جايز است، چون اطمينان دارند كه يك عالم ديني آنچه كه صحيح و كنند  
نگاه نكن، بلكه از  به عمل عالم: ته شده استبه همين خاطر گف. دهد انجام نمي ،درست نباشد
  .گويد آنچه كه صحيح است به شما مي او هم صادقانهاو سؤال كن 

_____________________ 
و كتاب الفرقان بين الحق و الباطـل،  ) 209-13/208( -اهللا  رحمه –به مجموعه الفتاوي ابن تيميه  -1

  . مراجعه شود 227ابن تيميه، ص 
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چون د، دهن و آنها را تأييد و انتشار ميكنند،  ها را درست مي حاكمان هم بدعت -3
ها موافق هوا و هوس آنهاست، همان طور كه اين كار از مأمون روي داد و  اين بدعت

ن مخلوق است، و اين بدان جهت بود كه گروهي از قرآ: از او از كسي كه گفتبعد 
از راه حق منحرف كردند و بسوي باطل را ها بر مأمون مسلط شدند و او  معتزله

و نظرية مخلوق بودن قرآن و نفي صفات از خداوند را براي او خوب جلوه . كشاندند
سياست شمشير  عباس همگي بني گرفته تااميه  دادند، در ميان خلفا قبل از مأمون از بني

  . ها را داشتند همين روش بركشيدن 
برد كه  سي گمان ميير مرشْبِخبر به من رسيده است كه : الرشيد گفته است هارون

قرآن مخلوق است، اگر خداوند مرا توفيق دهد بر من واجب است او را به قتل برسانم، 
   1.آن هم كشتني كه تا به حال هيچ كسي چنين به قتل نرسيده باشد

الرشيد  تا هارونالرشيد به مدت بيست سال متواري شد  بِشْر در ايام و روزگار هارون
درگذشت، سپس بعد از مرگ او ظاهر شد و بسوي ضاللت و گمراهي دعوت كرد و 

  2.شد ي فراوانيها باعث بالها و مصيبت
از جمله بِشربن غياث جماعتي از معتزله با آن زمان كه مأمون به خالفت رسيد، 

را گذاشتند و او را فريب دادند و يك مذهب باطل و نادرستي  هم صحبت شد، سيمري
كردند، از نائب خود اسحاق دعوت و با زور آن را به مردم تحميل ن آمردم را بسوي 

را جمع كند، كه ي حديث  خواست كه در بغداد گروهي از ائمه 3بن ابراهيم بن مصعب
آن امتناع كردند، آنها را جمع كرد آنها از تأييد اين مذهب را تأييد نمايند، او هم آنها 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/81(و المنهج األحمد،  358مام احمد بن حنبل، ص به مناقب ا -1
  . مراجعه شود 385به مناقب امام احمد بن حنبل، ص  - 2

  .مراجعه شود) 356/ 10(به البداية والنهاية  -  3
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و اجبار آن را تأييد را به شكنجه و قطع آذوقه و ارزاق تهديد كرد، اكثر آنها با اكراه 
ابوري امتناع و مقاومت كردند، شكردند، اما امام احمدبن حنبل و محمدبن نوح جندي

ر كردند و نزد خليفه بردند به آنها را در حالي كه با زنجير بسته بودند بر يك شتر سوا
بودند مردي  1رحبههنگامي كه در سرزمين . اند از فرمان او سرپيچي كردهاين خاطر كه 

اي : مد، بر امام احمد سالم كرد و گفتها كه از طرفداران خليفه بود نزد آنها آ از عرب
، امروز شما تمام مردم هستي، پس الگويي بد و شوم براي آنها مباشي  شما نماينده! مرد

پيشواي مردم هستي، مواظب باش و پرهيز كن كه جواب مثبت به آنها دهي، و نهايتاً در 
كه اگر خدا را دوست داري بر آنچه آنها را تحمل نمايي،   ي روز آخرت گناه همه

اگر گويي و هستي صبر داشته باش، ميان شما و بهشت قتل و كشتن شما وجود دارد،  مي
ي مرد، و اگر هم زنده بماني، با عزت و كرامت زنده خواهي هم كشته نشوي خواه

كه هستم اين سخن او عزم و ارادة مرا بر آنچه : گفت –اهللا  رحمه –امام احمد ماند، 
نزديك شدند و كمي مانده به او آنها را پايين لشكر خليفه  بهآنگاه كه . قوي كرد

كرد  ش را با لباسش پاك ميآوردند، يكي از خدمتگزاران خليفه در حالي كه اشكان
اي اباعبداهللا بر من سخت و گران است، مأمون شمشير را كشيده كه قبالً آن : گفت مي

كند، كه  قسم ياد مي اهللا را از نيام درنياورده بود، و او به خويشاوندي خود به رسول
رساند،  ل خواهدحتماً شما را به قتنكني، با اين شمشير اگر مخلوق بودن قرآن را تأييد 

چشمانش به آسمان نگاه كرد و  و با نشستبه زانو  –اهللا  رحمه –امام احمد : گفت
است  دادهتو جرأت  يبر اوليارا اين فاجر و فاسد تو صبر و حلم  !بزرگم خداوند: گفت

_____________________ 
روز، و تا بغداد يك صد فرسخ، ميـان رقـة و    5روز فاصله دارد، از حلب  8سرزميني است كه تا دمشق  -1

بن طوق بن عثاب تغلبي در زمان مأمون آن را احـداث كـرده    كه مالك. ر سواحل فرات قرار داردبغداد د
  .مراجعه شود) 385 - 374/ 3(به معجم البلدان . بود
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اگر باشد  را بزند و به قتل برساند، خداوندا اگر قرآن كه كالم تو مي آنهاخواهد  و مي
در ثلث اخير شب خبر : ر و ناراحتي او نجات بده، او گفتا را از شغير مخلوق است م

اين محنت و . خوشحال شديم: كه مأمون مرده است، احمد گفترسيد و فرياد زدند 
در  اوناراحتي ادامه يافت و تقويت آن از طرف خليفه معتصم استمرار داشت، بلكه 

روي كرده و طوري او را شكنجه  زياده –اهللا  رحمه –تعذيب و شكنجة امام احمد حنبل 
ي اين كارها  ي خود را از دست داد، همه كه امام حافظه حديو مورد ضرب قرار داد تا 

  . به اين خاطر بود كه امام موافقت كند و بگويد قرآن مخلوق است
اهللا به خالفت رسيد، مردم به  اين مصيبت و بال ادامه يافت تا اينكه متوكل علي

بود، و اين و جماعت شدند، چون او دوستدار سنت و اهل سنت خالفت او خوشحال 
محنت و بال را از مردم برداشت، به تمام نقاط نامه فرستاد كه هيچ كس حق ندارد در 

   1.مورد مخلوق بودن قرآن حرف بزند
بايست برسد،  كار به آنجا كه نميگذار و سازندة اين بدعت نبودند  اگر اين خلفا پايه

به سبب امتناع از اين و بزرگوار ي اعالم  ار به شكنجه و تعذيب ائمه، و كرسيد نمي
  . رسيد بدعت نمي

كه درست كردن  اند آنها كسانيزياد هستند،  2امثال اين خلفا در عصر حاضر و قديم
دانند، و در نهايت  ي دور ساختن مردم از دين صحيح و درست مي بدعت را راه و وسيله

_____________________ 
  . مراجعه شود) 385-10/374(به البداية و النهاية،  -1
د و حكم خود را ان عبيديون بودند، و مجالس و جشن تولدهاي زيادي درست كرده: ها از اين گروه -2

خواستند مردم  اند، هدفشان انتشار مذهب باطني آنها در ميان مردم بود، و مي در مصر آشكار كرده
گذاري كردنـد   براي استمرار و تقويت اين بدعت مادي و معنوي سرمايه. را از دينشان غافل سازند

هايي است كـه   ه اين سنتها را معتبر شمردند و فكر كردند ك در نتيجه اكثر مردم جاهل اين بدعت
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يد باطل و پوچ خود در ميان آنها ترويج و انتشار مذاهب و عقارياست و حكمراني بر آنها 
  .دادند
ل كردن بدعت به عادت، به طوري كه انصراف از آن مگر با تالش بسيار بديت -4
  . باشد دشوارسخت و  ،زياد

سازگار بودن بدعت با هوا و هوس و غرايز مردم، كه دين خواستار تنظيم و  -5
و از طرفي چيزي . اي براي آنها گذاشته است اندازه كنترل اين غرايز است، و حد و

ها گسترش  وجود ندارد كه مانع انتشار آن شود، و خطر و سرعت گرفتن آن در نفس
   1.كند پيدا مي

ها بود، كه بطور مختصر آنها را بيان كرديم،  اين مسائل بعضي از داليل انتشار بدعت
  .  اعلمچون هدف ما فقط اشاره بود نه تفصيل مطلب واهللا

  
  :تأثيرات بدعت بر جامعه -ششم
در جوامع دارند، ولي اين تأثيرات شامل تمام ها تأثيراتي  شكي نيست كه بدعت

كنند، و يا مردم  شود، بلكه خاص كساني است كه به آن اعتراف و عمل مي جامعه نمي
مردم كنند، اين تعداد هم از مردم و جزو  را براي عمل كردن به آن تشويق و دعوت مي

شوند، و اين تأثيرات به صورت آشكار بر افراد مبتدع و پيروان آنها  محسوب مي
شود كه  ها سبب مي شود، ولي عدم انكار آنها، و مبارزه نكردن با اين بدعت مشاهده مي

                                                                                                                       
كـه  ... هـاي مسـيحيان، وغيـره     ، جشـن مجالس مولودخواني پيامبر: مثالً. بايد آن را حفظ نمود

الخطـط و  (بـه كتـاب مقريـزي    . عبيديون اولين كساني بودند اين در را بر روي بدعت باز كردنـد 
  . مراجعه شود) اآلثار

  . مراجعه شود 21ص  و تحذير المسلمين، 255-254به كتاب البدعة، ص  -1
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ها خاص افراد مبتدع  بگيرد، بعضي از اين تأثيرات و پديده تمام جامعه را فرا شانتأثيرات
اين تأثيرات شامل موارد  به صورت مختصر. شود تمام جامعه ميو بعضي ديگر شامل 

  : زير است
  روي كردن متشابهات پيروي و دنباله -1

و راه صحيح و درست  شود، گزار سرشت و طبيعتش فاسد ميشخص مبتدع و بدعت
را بسوي راه ضاللت و گمراهي ترك كرده است، كه اين حالت از روش و منطق آنها 

  :فرمايد داوند ميخشود،  فهميده مي
 óΟßγ ¨Ψ sùÌ÷è tG s9uρ ’ Îû Ç⎯óss9 ÉΑöθ s)ø9$#   )30 :محمد(  
  .»شناسي تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوة گفتار مي«

باشد، و خداوند هم ما را متوجه اين  اولين عالمت اين صفت، دنبال متشابه رفتن مي
  :فرمايد خداوند ميمطلب كرده است، 

 $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ 

ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$#   )7/  عمران آل(  
به دنبال ) نادرست(انگيزي و تأويل  هايشان كژي است براي فتنه و اما كساني كه در دل«

  .»داند كسي ديگر نمي ندآنها را جز خداو) درست(افتند، در حالي كه تأويل  ابهات ميمتش
  : ارج بر ابطال حكميت، به دليل آيهشهادت دادن خو: مثال ديگر 

 Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬!   ) 57/ انعام(  
  .»فرمان و حكمراني فقط از آن خداست و بس«
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ولئک الذين أماتشاَبَه منُه فذين يتبعون ال فإذا رأيت«: فرمايد نيز مي و پيامبر
   1.»اهللا فاحذروهم سمی
كه اين افراد خداوند به آنها  روند بدان كه دنبال متشابهات مي اگر كساني را ديدي«

  .»است از آنها بترسيد و دوري كنيداشاره كرده 
  از بين بردن سنت پيامبر -2

 نت حضرت رسول اكرماز ميان برداشتن س: بد بدعتيكي ديگر از تأثيرات 
رود،  از بين مي هاي پيامبر باشد، چون هر زمان بدعتي پيدا شود يكي از سنت مي

هاي صحيح را  يابد كه مردم سنتي از سنت شود و گسترش مي بدعت زماني ظاهر مي
ما «: فرمايد مي ابن عباس. ي ترك سنت است اند، ظهور بدعت نشانه كنار گذاشته

   2.»توا سنّة, حتی حتيا البدُع و متوُت السننُ ال أحدثوا فيه بدعة و أماأتی علی الناس عام إ
برند،  كنند و سنتي را از بين مي گذرد بدعتي را در آن ايجاد مي هر سالي كه بر مردم مي«

  .»روند ها از بين مي شوند و سنت ها زنده مي يابد تا اينكه بدعت اين كار ادامه مي
  جدل  -3

ناحق، و خصومت در به ها، مجادله كردن بدون دليل و  بدعت بداز ديگر تأثيرات 
  : فرمايد از اين حالت ترسانده و ميباشد، در حالي كه خداوند مسلمانان را  دين مي
 Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu™!%ỳ àM≈oΨÉit6ø9$#   )105 :عمران آل(  

_____________________ 
و مسـلم بـا شـرح    ) 4547: (، كتاب تفسير، حديث شماره)8/209(صحيح بخاري با فتح الباري،  -1

  . »إذا رأيتم«، كتاب العلم، با لفظ )16/217(نووي، 
) 188/ 1(به مجمـع الزوائـد هيثمـي    . رواه الطبراني في الكبير، و راويان آن مورد اطمينان هستند -2

  .مراجعه شود
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هاي روشن به  د كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختالف ورزيدند پس از آنكه نشانهو مانن«
  .»آنها رسيد

 ؛خداوند از تفرقه و اختالف نهي فرموده است، آن هم بعد از آمدن داليل روشن
ها و هوا و  به دليل دنبال رفتن بدعتهاي قبلي نباشيم كه آنها  سنت، تا مثل امتقرآن و 

اهللا يرضی لكم ثالثًا  إن«: فرمايد مي پيامبر. و تفرقه شدندالف هوسشان دچار اخت
اهللا  أن تعتصموا بحبلفريضی لكم أن تعبدوه والترشكوا به شيئًا, ويكره لكم ثالثًا, و

   1.»ضاعة املالإكثرة السؤال, وقيل وقال و: مجيعًا والتفرقوا, ويكره لكم
نجام دادن سه چيز و از ا ود،ش دادن سه چيز از شما راضي ميخداوند از انجام «

او را تنها عبادت كنيد و هيچ : شود به شرطي كه از شما راضي مي. شود ناراحت مي
شريكي براي او قرار ندهيد، به ريسمان خداوند چنگ زنيد و دچار تفرقه نشويد، و از 

و  از قيل و قال و سخنان بيهوده، بيش از حد سؤال كردن: شود احت ميسه چيز هم نار
  .»يع نمودن اموال و داراييضا

   2.»اخلْصم َأبغُض الرجاِل إلی اهللا األَلدّ «: فرمايد مي پيامبرو 
  .»ورزد مي كسي است كه بشدت دشمني متنفرترين مردان نزد خداوند «

  . يعني خصومت شديد اللددويعني دشمني شديد،  األَلّد اخلْصم
  پيروي كردن از هوا و هوس  -4

_____________________ 
، )3/1340(، رواه مسـلم،  )20: (، كتاب الكـالم، حـديث شـماره   )2/990(رواه مالك في الموطأ،  -1

  ). 1715(كتاب أقضيه، حديث 
و ) 7188: (، كتاب احكـام، حـديث شـماره   )13/180(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 2668: (كتاب العلم، حديث) 2054/ 4(مسلم با شرح نووي 
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باشد و عدم پايبندي آنها  كردن اهل بدعت از هوا و هوس مي پيروي: از آثار بدعت
. باشد مراهي ميت و گبه شريعت و قانون خداست، كه شكي نيست اين عين ضالل

  :فرمايد خداوند مي
 ô⎯tΒuρ ‘≅|Êr& Ç⎯£ϑÏΒ yìt7©?$# çμ1uθyδ ÎötóÎ/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$#   )50 :قصص(  
ت كه از هوا و هوس خود پيروي كند، بدون اينكه تر از آن اس تر و سرگشته چه كسي گمراه«

  .»باشد؟) بدان شده(رهنمودي از جانب خدا 
  : فرمايد خداوند ميو 
 |M÷ƒu™tsùr& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çμyγ≈s9Î) çμ1uθyδ ã&©#|Êr&uρ ª!$# 4’n?tã 5Οù=Ïæ   )23 :اثيهج(  

از (و با وجود آگاهي و هوس خود را به خدائي گرفته است  اي كسي را كه هوا هيچ ديده« 
  .»خدا او را گمراه ساخته است) حق و باطل، آرزوپرستي كرده است و

با شود، ولي  باشد كه ظاهر نمي پيروي كردن از هوا و هوس امري باطني و دروني مي
شود، هنگام برابري آن با  شريعت اسالم مشخص مي رعرضه كردن اعمال صاحب آن ب

در  كه شود ار جز از يك فرد جاهل و مبتدع صادر نميبينيم كه اين ك شريعت اسالم مي
الخصوص در امر  گويد و علي بدون علم و آگاهي سخن ميمختلف مورد كارها و امور 

  .دهد ين بدون علم و آگاهي نظر ميد
  از جماعت جدا شدن -5

تمرد و و به وجود آوردن  اهل بدعت از جماعت مسلمانان جدا شدناز آثار بدعت، 
چون بر هوا و هوس خود اعتماد . باشد ميميان جماعت مسلمانان سرپيچي در 

ورزند، و هر كس از هوا و هوس پيروي كند از جادة صحيح و مستقيم خارج  مي
  : هم از اين كار ما را ترسانده استشود، و خداوند  مي
 Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu™!%ỳ àM≈oΨÉit6ø9$#   )105 :عمران آل(  
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  : فرمايد خداوند ميو 
 Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™     )153 :انعام(  
 منحرف(پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا ) ام باطل كه شما را از آن نهي كرده(هاي  و از راه«
  .»سازد پراكنده مي) و

  : فرمايد د ميخداونو 
 Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. 

¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù   )32-31 :روم(  
اند و  و از زمرة مشركان نگرديد، از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده«

هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد . اند هاي گوناگوني تقسيم شده گروه و ها هبه دست
  .»خرسند و خوشحال است

  : فرمايد خداوند ميو 
 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >™ó©x«   )159 :انعام(  
دارند و دسته دسته و گروه  خود را پراكنده مي )يكتاپرستي راستين(گمان كساني كه آئين  بي«

  .»وجه از آنان نيستي شوند، تو به هيچ گروه مي
تفرقت عَني فرقة وبثنتني وس افرتقت اليهود علی إحدی أو«: فرمايند مي پيامبر

   1.»سبعني فرقةثنتني وسبعني فرقة وتفرتُق أمتی علی ثالث و النصاری علی إحدی أو

_____________________ 
: ، كتاب السنة، حـديث شـماره  )5/4(، رواه ابوداود في سننه، )2/332(ام احمد في مسنده، رواه ام -1

، رواه ابن ماجه )2778: (ابواب ايمان، حديث شماره) 134-4/135(، و ترمذي في سننه، )4596(
  ). 3991(، كتاب الفتن، حديث )1321/ 2(في سننه 
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ها به هفتاد و  و يهودي و يك يا هفتاد و دو گروه تقسيم شدندهفتاد به  ها مسيحي«
هفتاد و سه دسته تقسيم  يك يا هفتاد و دو گروه تقسيم شدند، و امت من هم به

  .»شوند مي
   1.»هی اجلامعةو: واحدةٌ  الكلها فی النار, إ«: در روايتي آمده است

عت مسلمانان آن يك گروه جما همگي در آتش جهنم هستند، مگر يك گروه، و«
  .»است

ها و  از اختالف و تفرقه ميان امت خود خبر داده است، و سبب اين تفرقه پيامبر
هاي قدريه، خوارج،  گروهمانند  انگمراهو اختالفات مخالفت كردن اهل هوا و هوس 

ها و امثال آنها با آنچه كه اهل سنت و جماعت بر آن اتفاق نظر دارند، مثل عدل  رافضي
خير و شر، اراده و مشيت، رؤيت و ادراك و صفات و  عد و وعيد، قدرِو توحيد، و

و غيره، كه سبب مخالفت و جدايي آنها با جماعت مسلمانان، ايجاد اسماء خداوند، 
   2.باشد مي ،كردن بدعت از طرف آنها بدون اينكه دليلي از قرآن و سنت داشته باشند

  گمراه كردن مردم  -6
گمراهي شخص مبتدع تنها به خود او : عت اين است كهيگر از آثار شوم بديكي د

مردم را به آن دعوت با قول و عمل و دهند،  گردد، بلكه آن را در ميان مردم انتشار مي برنمي
هوا و هوس بر آنها مسلط شده  كه از رويكننده  كنند، و با داليل باطل و تأويالت گمراه مي

كند تا روز  ن و گناه هر كسي كه به آن بدعت عمل ميگناه آنانمايند، در نتيجه  آن را بيان مي
  :فرمايد خداوند ميرسد و بايد آن را تحمل كند،  قيامت به آن بدعتگزار مي

_____________________ 
، و در زوائد ابـن ماجـه   )3993: (حديث شماره ، كتاب الفتن،)2/1322(رواه ابن ماجه في سننه،  -1

  .اسناد آن صحيح و رجال آن ثقه هستند: گفته است
  . مراجعه شود 7-4به كتاب الفرق بين الفرق، ص  -2
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 (#þθ è= Ïϑ ósu‹Ï9 öΝèδ u‘#y—÷ρ r& \'s#ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#   ô⎯ÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρ r& š⎥⎪Ï%©!$# Οßγ tΡθ = ÅÒãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã 3 Ÿω r& 

u™!$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Ì“ tƒ   )25 :نحل(  
به تمام و كمال ) به سبب پيروي نكردن از پيغمبر(گناهان خود را  آنان بايد در روز قيامت بار«

دليل و (از بار گناهان كساني را حمل نمايند كه ايشان را بدون بر دوش كشند، و هم برخي 
  .»اند آگهي گمراه ساخته) برهان و

اند، و بدون  هايي براي خود تشكيل داده اعتها و جم ها و گروه رقهفبدعتگزاران 
اهل ي اول   دهند، در مرحله اينكه درك و فهمي داشته باشند بدعت خود را ادامه مي

و آنها را شوند  شوند، سپس مردم دور آنها جمع مي بدعت بصورت فردي ظاهر مي
خش كنند، آن را ميان مردم پ دهند، و از ضاللت و گمراهي خود دفاع مي فريب مي

نمايند، و براي اين كار جز پيروي كردن از هوا و هوس و تقليد از ائمه و پيشوايان  مي
  . مبتدع خود دليل ديگري ندارند

  : ي بدعت و عدم رجوع از آن ر ادامهاستمرار ب -7
بدعتگزار زماني كه به اين مريضي مبتال شد از آن : از ديگر تأثيرات بدعت

سازد، بطوري كه برگشت و  ارد، او را از راه حق دور ميگردد، بلكه بر آن دوام د برنمي
شود، مگر كسي كه مورد لطف و رحمت خداوند قرار گيرد،  سخت ميتوبه از آن 

قومًا يقرأون  –أو سيكوُن بعدی من أمتی  –إن بعدی من أمتی «: فرمايد  مي پيامبر
م اليعودون , ثةلرميّ الجياوز حلوقهم, يمرقون من الدين كام يمرق السهُم من االقرآن و

   1.»ةقاخلليفيه, هم رشار اخللق و

_____________________ 
، و حديث مـارقين از ديـن متفـق    )170(المقدمه، حديث شماره ) 1/60(رواه ابن ماجه في سننه،  -1

  . عليه مي باشد
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كنند ولي از  شوند قرآن را تالوت مي بعد از من از ميان امتم قوم و گروهي پيدا مي«
رود،  روند همان طور كه تير از كمان در مي رود، از دين در مي نمي تر پايينحلقوم آنها 

  .»و شرورترين مردم هستندگردند، اين گروه بدترين  بعداً هم به آن برنمي
براي بدعتش وجود ندارد، و اگر چنانچه بدعتي را ترك كند  ةشخص بدعتگزار توب

كند ولي  ظاهر آن را ترك ميدر رود، و يا اينكه  بدتر از بدعت اولي ميبسوي بدعتي 
  .بر آن اصرار دارد باطندر 

  : جمله آن عدم توبه شخص بدعتگزار داليل و اسبابي دارد، از
زير بار تكاليف رفتن در شريعت بر نفس انسان سخت است، چون با هوا و هوس  -1

مخالفت، و با شهوات دشمني دارد، و جداً براي او سنگين است، و نفس با چيزي كه 
هر بدعتي راهي  كند، نه به چيزي كه مخالف آن است، و موافق آن است نشاط پيدا مي

  . ست نه رأي و نظر خداوندعت گزار ابددر هوا و نفس دارد، چون به رأي و نظر 
ن را به شارع نسبت مبتدع الزم است براي بدعتش دليل غيرواقعي داشته باشد و آ -2

در  باشد، ميكند كه آنچه كه او ذكر كرده است هدف و مقصود خداوند  دهد، و ادعا 
 هوا و هوس او به گمان خود با دليل شرعي مقصود و هدف است، پس چگونه از هنتيج

  دارد؟  آن دست برمي
و ثروت بزرگي ي آن به  كند، تا بوسيله مبتدع براي بدعت خود بسيار تالش مي -3
  :فرمايد م و غيره برسد، خداوند ميو مقا
 ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄Îm7t⊥çΡ t⎦⎪Îy£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# ¨≅|Ê öΝåκß÷èy™ ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδuρ tβθç7|¡øts† 

öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $·è÷Ψß¹   )104-103 :كهف(  
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مردم باخبر سازم؟ آنان كساني هستند كه تالش آيا شما را از زيانكارترين : بگو) اي پيامبر(«
برند كه به بهترين وجه كار نيك  رود و خود گمان مي و تكاپويشان در زندگي دنيا هدر مي

  .»كنند مي
  :فرمايد  خداوند ميو 

 ×νθã_ãρ >‹Í×tΒöθtƒ îπyèÏ±≈yz ∩⊄∪ ×'s#ÏΒ%tæ ×πt6Ï¹$̄Ρ ∩⊂∪ 4’n?óÁs? #·‘$tΡ Zπu‹ÏΒ%tn    )4-2 :غاشيه(  
مردماني، در آن روز خوار و زبون خواهند شد، دائماً خواهند كوشيد و رنج خواهند كشيد، به «

  .»آتش بس سوزان و گدازان دوزخ درخواهند آمد و خواهند سوخت
در درون آنها وجوددارد، شخص مبتدع بدان بدعت  وس زيادبه خاطر آنكه هوا و ه

د، چون هر چه سخت و سنگين باشد بوسيلة باشد، و براي آن نشاط دار تزم ميكامالً مل
عمل ديگران بهتر و خوبتر كنند، و اعمال خود را از  بدعت آن را سهل و ساده مي

  : دانند مي
 y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ “Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„   )31 :مدثر(  
سازد، و هر كس را بخواهد هدايت  اين گونه خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي«

  .»بخشد مي
  

  :وسايل محفوظ شدن از بدعت -هفتم
براي محفوظ شدن از بدعت وسايلي وجود دارند، به صورت مختصر بعضي از اين 

  : كنيم ايل را بيان ميوس
آنها با تمام توان و قدرت  ، و انتشار و تبليغتمسك به قرآن و سنت -1

  : ممكن
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تمسك و اعتصام به قرآن و سنت به صورت خيلي صريح بيان شده به دستور و امر 
  : جمله آن است، از

  :فرمودة خداوند 
 (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs?   )103 :عمران آل(  
  .»اهللا همان قرآن است كه حبل. گ زنيد و متفرق نشويدهمگي به ريسمان خداوند چن«

  :فرمايد خداوند ميو 
 ë=≈ tG Ï. çμ≈ oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9 uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#    )29 :ص(  
اديم تا دربارة كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فروفرست) اين قرآن! اي محمد(«

  .»هايش بينديشند، و خردمندان پند گيرند آيه
  :فرمايد خداوند ميو 
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ 

šχθ ã_ötƒ Zοt≈ pgÏB ⎯©9 u‘θç7s?   )29/  فاطر(  
دارند، و از چيزهائي كه  د، و نماز را پا برجاي مينخوان مي) قرآن را(دا كساني كه كتاب خ«

اند  نمايند آنان چشم اميد به تجارتي دوخته ايم، پنهان و آشكار، بذل و بخشش مي بديشان داده
  .»رود شود و از ميان نمي رونق نمي كه هرگز بي

  :فرمايد خداوند ميو 
 §ΝèO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹$# ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã   )32/  فاطر(  
  .»عطا كرديم) يعني امت محمدي(را به بندگان برگزيدة خود ) قرآن(سپس كتاب «

در اين مورد آيات زياد هستند كه آوردن آنها ساده نيست، و هدف آگاهي بود نه 
  .اينكه تمام آيات را ذكر كنيم
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تلوه آناء يرجٌل علمُه اهللا القرآن فهو : ی اثنتنيالحسد إال ف«: فرمايد  مي پيامبرو 
ليتنی أوتيُت مثلام أوتی فالن فعملت مثل ما : الليل وآناء النهار, فسمعه جار له فقال

   1.»...يعمل 
يكي اينكه مردي خداوند به او لطف : حسادت درست نيست مگر در دو چيز«

ش تالوت ا كند، همسايه وت ميداشته قرآن را ياد گرفته است و او شب و روز آن را تال
دانستم و آن را  اي كاش من هم مانند فالن كس قرآن مي: گويد شنود و مي او را مي

  . »...كردم  خواندم و مثل او عمل مي مي
   2.»هملخريكم من تعلم القرآن وع«: فرمايد  مي پيامبرو 
و در . »دهد د ميگيرد و آن را به مردم يا بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد مي«

   3.»علمهإن أفضلكم من تعلم القرآن و«: روايتي آمده است 
  .»ترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و ياد بدهد لضفا«

_____________________ 
: ، كتاب فضايل قـرآن، حـديث شـماره   )9/73(حه المطبوع مع فتح الباري، رواه البخاري في صحي -1

  ). 815: (، و مسلم، كتاب صالة المسافرين، حديث)5026(
: ، كتاب فضايل قـرآن، حـديث شـماره   )9/74(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

/ 4(، و سنن ترمذي )1452: (هكتاب الصالة، حديث شمار) 147/ 2(، و ابوداود في سننه )5027(
  . اين حديث حسن صحيح است: و گفته) 3071: (كتاب فضائل القرآن، حديث شماره) 264

: ، كتاب فضايل قرآن، حـديث شـماره  )9/74(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  - 3
ايـن  : و گفتـه ) 3072: (كتاب فضائل القـرآن، حـديث شـماره   ) 264/ 4(، و سنن ترمذي )5028(

  .حديث حسن صحيح است
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تعاهدوا القرآن, فوالذی نفسی بيده هلو بيده هلو أشد تفصيًا « :فرمايد مي و پيامبر
   1.»من إال بل فی عقوهلا

آن بكوشيد، قسم به كسي كه جان من ظ و نگهداري به قرآن توجه كنيد و در حف«
  .»شود رود همانطور كه شتر از بند رها مي در دست اوست، قرآن از ياد و حفظ مي

لون كتاب, تاهللا يمن بيوت ما اجتمع قوٌم فی بيٍت « :فرمايد  مي و پيامبر
ذكرهم و ةئكحّفتهم املالبينهم, إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة, ويتدارسونه و

   2.»...اهللا فيمن عنده 
هاي خداوند جمع شوند، و قرآن را تالوت كنند، و  اي از خانه هر گروهي در خانه«

شود و غرق رحمت خدا  آن را ميان خود مدارسه نمايند، آرامش بر آنها نازل مي
  .»برند يكنند و نام م گيرند و نزد خدا آنها را ياد مي شوند، و مالئكه دور آنها را مي مي

  :فرمايد خداوند مي
 ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ Ìç/–“9$#uρ 3 !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î)   )44 :نحل(  
ايم، و قرآن  ها فرستاده را همراه با داليل روشن و معجزات آشكار، و همراه با كتاب) پيغمبران(«

سازي كه براي آنان فرستاده شده   ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن دهرا بر تو نازل كر
  .»است

_____________________ 
، )1/545(و رواه مسـلم،  ) 5033(، كتاب فضايل قـرآن، حـديث شـماره    )9/79(رواه البخاري،  -1 

  ) 791(حديث 
، رواه ابـوداود فـي   )2699: (، كتاب ذكر و دعا، حديث شماره)4/2074(رواه مسلم في صحيحه،  -2

  ). 225: (مقدمه، حديث شماره) 82/ 1(ه ، سنن ابن ماج)1455: (، حديث)149-2/148(سننه، 
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تفسير و بيان قرآن است، همانطور كه محافظت قرآن واجب است محافظت  ،سنت
اهميت سنت كه تفسير  –همانطور كه داليل آن گذشت  -بر سنت نيز واجب است، 

  . قرآن است از اهميت قرآن كمتر نيست
واجب بودن تبليغ سنت و انتشار آن در ميان مردم با تمام توان را بيان  و پيامبر

ارسائيل  حدثوا عن بنیآية, وولو غوا عنی بلّ «: فقال عليه الصالة والسالمكرده است، 
اي هم  آيهاگر من از طرف « 1»متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علیَّ الحرج, وو

تبليغ اي كوچك هم باشد از من چيزي را  نكه جملهو با اي( باشد آن را ابالغ كنيد
گناهي ندارد، و هر كس به طور عمدي  ،اسرائيل سخن بگوييد ، و در مورد بني)كنيد

  . »دروغي به من نسبت دهد جايگاه خود را در جهنم و آتش بيابد
 رين مطالب را به غائبينحتماً حاض« 2»الغائب غ الشاهدُ ليبلِّ « :فرمايد مي و پيامبر

  .»برسانند
هديني, عّضوا عليها سنة اخللفاء الراشدين املفعليكم بسنتی و« :فرمايد مي و پيامبر

   3.»كل بدعة ضاللةثات األمور, فإن كل حمدثة بدعة وحمدبالنواجذ, وإياكم و

_____________________ 
، كتاب االنبياء، حديث )6/496(، و صحيح بخاري با فتح الباري، )2/159(رواه احمد في مسنده،  -1

  ). 2807: (ابواب العلم، حديث شماره) 147/ 4(، و سنن ترمذي)3461(شماره 
/ 2(، و صحيح مسلم )67(ث ، كتاب علم، حدي)1/158(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ) 1354: (، كتاب حج، حديث)988
، كتاب السنة، حـديث  )15-5/13(، رواه ابوداود في سننه، )4/126(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

: و گفتـه ) 2816: (ابواب العلم، حـديث شـماره  ) 150 -149/ 4(، و سنن ترمذي )4607(شماره 
  ). 43، 42: (ابواب العلم، حديث شماره) 16/ 1( حديث حسن صحيح است، و سنن ابن ماجه
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راشدين هدايت شده  ايفلبر شما الزم و واجب است از سنت من و سنت خ«
دان بگيريد، هان آگاه باشيد كه در امور دين ندچنگ و با محافظت كنيد و آنها را 

كه از آن نيست ايجاد نكنيد، چون چيزي را ايجاد و اضافه كنيد بدعت است و  يچيز
  .»باشد بدعتي ضاللت و گمراهي مي هر

   1.»حتی يبلغه غريه مرءًا سمع منا حديثًا فحفظهاهللا انّرض « :فرمايد مي و پيامبر
گرداند كه حديثي از ما بشنود، آن را حفظ  خداوند چهرة آن شخص را شاداب«

  . »كند و به غير خود برساند
، داللت بر واجب بودن تمسك و اعتصام به قرآن و سنت و ي كه بيان شدنصوص اين

ها گرفته  انتشار و تبليغ آنها دارد، چون با انتشار و تبليغ آنها جلو ايجاد و احداث بدعت
  . شود مي
  : د و جامعهتطبيق سنت بر رفتار فر -2

هاي  سنت در تمام مجاالت و فرصت زاشناخت انسان   ي بيق هم به وسيلهاين تط
بدعت را در ميان جامعه  گيرد، تطبيق و عملي كردن سنت پيامبر زندگي صورت مي

سازد، و خود به خود  كند، و منظر و صورت زشت بدعت را آشكار مي بد و ناپسند مي
شود، مردم را در حالتي قرار  الم و مسلمانان روشن ميقبيح بودن و تهديد آن براي اس

  .، تصديق ننمايندشود ميكه مرتكب بدعت را دهد كه از بدعت متنفر باشند و كسي  مي
را تطبيق و  در تمام تصرفات و افعال خود سنت پيامبر اصحاب پيامبرچون 
به شد فوراً و  و هر گاه ظاهر مي. كردند بدعت در ميانشان هرگز ظاهر نشد عملي مي

_____________________ 
، كتـاب علـم، حـديث    )69-4/68(، رواه ابوداود في سننه، )1/437(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

حـديث  : و گفتـه ) 2795: (ابواب العلم، حديث شـماره ) 142/ 4(، و سنن ترمذي )2660(شماره 
  . حسن صحيح است
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اي كه  شد، چون مبتدع با انجام آن بدعت در جامعه نسبت به آن اقدام مي سرعت
ولي . شد، لذا راست كردن و هدايت او سهل و ساده بود جدا و تنها ميكرد  زندگي مي

 اهللا در آخر زمان وضعيت تغيير كرده است، تمسك و التزام به دين خدا و سنت رسول
 همانطور كه پيامبرشوند،  ميدر جامعه غريب ش است، و ي آت مثل گرفتن شعله

   1.»رباءغبدأ اإلسالُم غريبًا وسيعود كام بدأ غريبًا, فطوبی لل«: فرمايد مي
اسالم در ابتدا ميان مردم چيزي غريب بود و با غربت شروع شد در آينده هم در «

  .»ها يبخوشبختي و رستگاري براي غرشود، پس  ميان مردم و جامعه غريب مي
  : امر به معروف و نهي از منكر -3

كند فوراً  شوند، فردي آن را ايجاد مي ها در ابتدا كوچك سپس بزرگ مي بدعت
گيرند، چون اين بدعت با هوا و هوس و شهوت  اهل هوا و هوس دور و بر او را فرامي

پس  سازد، و آنها را از بعضي تكاليف شريعت رها مي ت دارد،و موافق يآنها سازگار
  گيري در مقابل آن داشته باشيم؟  بايد چه موقف و موضع

  : ند هم آن را بر ما واجب كرده استو خداوكنيم امر به معروف و نهي از منكر بايد 
  :فرمايد خداوند مي

 ⎯ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ 

ãΝèδ šχθßsÎ= øßϑ ø9$#   )104 :عمران آل(  

_____________________ 
، )145(، كتاب ايمان، حديث )1/130(و رواه مسلم في صحيحه، ) 1/398(رواه احمد في مسنده،  -1

حـديث حسـن غريـب    : و گفتـه ) 2764: (ابواب اإليمان، حديث شماره) 145/ 4(و سنن ترمذي 
  ).  3986: (كتاب الفتن، حديث شماره) 1319،1320/ 2(است، و سنن ابن ماجه 
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كه تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنت و احكام شريعت را (بايد از ميان شما گروهي باشند «
دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان خود ) بياموزند و مردمان را

  .»رستگارند
بر ما واجب كرده است، به صورت كفائي مر به معروف و نهي از منكر را خداوند ا

ها  افراد بعينه واجب نيست، هر گاه هيچ كس آن را انجام نداد، تمام انسانتك   بر تك
شوند، چون امر به معروف و نهي از منكر بر  به حسب و ميزان قدرت خود گناهكار مي

من «: فرمايد مي  د، همانطور كه پيامبرشو و واجب مياهر انساني به حسب توانايي 
ذلک ن مل يستطع فبقلبه, وإه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فرأی منكم منكرًا فليغّري 

   1.»أضعُف اإليامن
ي را مشاهده كرد با دست آن را تغيير دهد، اگر قدرت هر كس از شما منكر«

غيير دهد، اگر با زبان هم نداشت و نتوانست با دست آن را تغيير دهد با زبان آن را ت
ي ايمان به حساب  ين درجهتر نتوانست با قلب نسبت به آن ناراحت شود كه اين پايين

  2.»آيد مي
را بهترين  ي امر به معروف و نهي از منكر امت حضرت محمد خداوند بوسيله
  :فرمايد  خداوند مي .امت قرار داده است

_____________________ 
، كتـاب ايمـان، حـديث    )1/69(صـحيحه،   و رواه مسلم في) 3/10(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

/ 3(، و سنن ترمـذي  )1140: (كتاب الصالة، حديث شماره) 1/677(، سنن ابي داود، )49: (شماره
حـديث حسـن صـحيح اسـت، و سـنن      : و گفته) 2263: (ابواب الفتن، حديث شماره) 318، 317

إقامـة الصـالة، حـديث    كتاب ) 406/ 1(كتاب اإليمان، و سنن ابن ماجه ) 112، 111/ 8(نسائي 
  ).1275: (شماره

  .مراجعه شود) 126، 125/ 28(به مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه  -  2
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 öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ âßΔ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/   )110 :عمران آل(  
) مادام كه(ايد  ها آفريده شده بهترين امتي هستيد كه به سود انسان) اي پيروان محمد(شما «

  .»كنيد و به خدا ايمان داريد امر به معروف و نهي از منكر مي
  : فرمود يرهامام ابوهر

 öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9   ايشان را زنجير در گردن مي آوريد تا در اسالم
  . 1داخل شوند

شود،  ديده ميآن امل كامر به معروف و نهي از منكر به معني  در فرمودة ابوهريره
  .شود مي جهاد در راه خدا و تبليغ براي رسالت اسالم با تمام وسايل ممكن جايز

دهد، و از  خداوند امر به معروف و نهي از منكر را از صفات مؤمنين قرار مي
شوند، همانطور كه امر  آن از غير خود جدا مي  ةآورد كه بوسيل چيزهايي به حساب مي

دهد و با اين صفت از غير خود  معروف را از صفات منافقين قرار ميبه منكر و نهي از 
  : فرمايد مورد صفات مؤمنين مي درخداوند . شوند جدا مي
 tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ìs3Ζßϑ ø9$#   )71 :توبه(  
 خوانند همديگر را به كار نيك مي. مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند«

  .»دارند و از كار بد بازمي
_____________________ 

، و مستدرك حـاكم  4557: كتاب التفسير، حديث شماره) 224/ 8(صحيح بخاري با فتح الباري  -1 
نرا روايت نكرده سند اين حديث صحيح است اما شيخين آ: كتاب معرفة الصحابة، و گفته) 84/ 4(

  .حديث صحيح مي باشد: اند، ذهبي گفته است
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  : كند ند منافقين را چنين توصيف ميو خداو
 tβθà)Ï≈ uΖßϑ ø9$# àM≈s)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ Οßγ àÒ ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρ ããΒ ù'tƒ Ìx6Ζßϑ ø9$$ Î/ šχ öθ pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$#   )67 :هتوب(  
 نان همديگر را به كار زشت فراآ. هستند) و يك قماش(مردان و زنان منافق همه از يك گروه «

  .»دارند خوانند و از كار خوب باز مي مي
شكي نيست كه ترساندن مردم از بدعت و نهي از آن، امر به معروف و نهي از منكر 

ها و دعوت مردم بسوي آن از امر به منكر  شود، و ايجاد و احداث بدعت محسوب مي
  . آيد حساب ميكه از خصوصيات منافقين و پيروان آنها است به 

خداوند با نص صريح امر به معروف و نهي از منكر را از خصوصيات رسالت 
  :فرمايد خداوند ميداند،  و اهداف بارز آن مي محمدي
 t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμtΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 

È≅‹ÅgΥM}$#uρ ΝèδããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9$#   )157 :اعراف(  
خدا (فرستادة كنند از  كساني كه پيروي مي) دهم به به ويژه رحمت خود را اختصاص مي(«

در تورات و ) داند و وصف او را خواندن و نوشتن نمي(پيغمبر امي كه ) مصطفي محمد
  .»دارد دهد و از كار زشت بازمي نان را به كار نيك دستور مياو آ. يابند انجيل نگاشته مي

در احاديثي به عموم امر به معروف و نهي از منكر و شامل  حضرت رسول اكرم
من رأی منكم منكرًا «: بودن آن بر عهدة هر مسلماني اشاره كرده است، فقال

   1.»ک أضعُف اإليامنذلفبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه, وفليغريه بيده, فإن مل يستطع 

_____________________ 
، كتـاب ايمـان، حـديث    )1/69(و رواه مسلم في صـحيحه،  ) 3/10(رواه اإلمام احمد في مسنده،   -1

/ 3(، و سنن ترمـذي  )1140: (كتاب الصالة، حديث شماره) 1/677(، سنن ابي داود، )49: (شماره
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واجب نشيند  امر به معروف و نهي از منكر را بر كسي كه سر راه مردم مي پيامبر
إياكم «: السالمعليه الصالة و فقالحق است، راه كرده است و بيان فرموده كه اين 

فإذا « :فيها, قال ام هی جمالسنا نتحدُث إنّ  دٌّ مالنا بُ فقالوا  »واجللوس علی الطرقات
غض البرص : فقالوا وماحق الطريق? قال »هاعطوا الطريق حقُ اإلی املجالس ف أتيتم
   1.»النهی عن املنكرمر باملعروف واألورّد السالم, و كف األذی,و

اي  چاره: ودداري كنيد، اصحاب گفتندها خ از نشستن در راه: فرمود پيامبر«
 كنيم، پيامبر حبت ميزنيم و ص نداريم، اينها جاي نشستن ماست، آنجا با هم حرف مي

: حق راه چيست؟ فرمود : نشينيد حق راه را ادا كنيد، گفتند  هر زمان آنجا مي: فرمود 
دادن و امر به  نگاه نكردن به زن نامحرم، آزار و اذيت نكردن مردم، جواب سالم

  .»معروف و نهي از منكر است
كم فليتق نمفتوح لكم, فمن أدرک ذاک مإنكم منصورون ومصيبون و«: و قال

متعمدًا فليتبوأ مقعده من  من يكذب علّی اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن املنكر, و
   2.»النار

                                                                                                                       
حـديث حسـن صـحيح اسـت، و سـنن      : و گفته) 2263: (هابواب الفتن، حديث شمار) 318، 317

كتاب إقامـة الصـالة، حـديث    ) 406/ 1(كتاب اإليمان، و سنن ابن ماجه ) 112، 111/ 8(نسائي 
  ).1275: (شماره

و مسـلم بـا شـرح    ) 3465: (، كتاب مظالم، حديث شماره)5/112(صحيح بخاري با فتح الباري،  -1
  ). 2121: (، حديث شماره)1675/ 3(نووي 

ابـواب الفـتن، حـديث    ) 3/357(و رواه الترمذي في سننه، ) 1/389(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2
  .اين حديث حسن صحيح مي باشد: و گفنه) 2358(



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

127

كنيد  شويد و بسياري از جاها رافتح مي در آينده شما پيروز مي: فرمايد  مي پيامبر«
و به بال و مصيبت هم گرفتار خواهيد شد، پس هر كس از شما به اين زمان رسيد، 

ا را داشته باشد، امر به معروف و نهي از منكر كند، و هر كس عمدي و تقواي خد
  .»گاه خود را در جهنم و آتش بيابدآگاهانه دروغي را به من نسبت دهد جاي

املدهن فيها, كمثل قوم مثُل القائم علی حدود اهللا, و«: وقال عليه الصالة والسالم
أصاب بعضهم أسفلها, فكان وفی البحر, فأصاب بعضهم أعالها  استهموا علی سفينة

قال الذين يصيبون علی الذين فی أعالها, فالذين فی أسفلها يصعدون فيستقون املاء, ف
 ننقبها فی أسفلها ی أسفلها, فإنناندعكم تصعدون فتؤذوننا, فقال الذين فال : فی أعالها

   1.»اً إن تركوهم غرقوا مجيعنجوا مجيعًا, وفنستقی, فان أخذوا علی أيدهيم فمنعوهم 
كسي كه به  كسي كه به اوامر و دستورات خداوند پايبند است و: فرمايد مي پيامبر«

تعدادي شوند،  التزام ندارد به گروهي شباهت دارند كه در دريا سوار كشتي مي اوامر او
گيرند، آن كساني كه پايين كشتي قرار  در پايين و تعدادي در باالي كشتي قرار مي

نمايند، و مشكالتي را براي گروه  و درخواست آب براي نوشيدن مي روند باال ميدارند 
اجازه : گويند باالي كشتي قرار دارند مي آورند، آن گروه كه در باال بوجود مي

ما هم كشتي را : گويند ت كنيد، گروه پاييني هم ميدهيم شما باال بياييد و ما را اذي نمي
و آنها را از سوراخ گيرند نآنها را  و آب خواهيم نوشيد، اگر جلوكنيم  سوراخ مي

مسلمانان را از  در اين حديث پيامبر. »شوند كنند همگي غرق مينكردن كشتي منع 
يك  پيامبر .دهد هشدار مي به آنها ترساند و ها مي سكوت در مقابل منكرات و بدعت

_____________________ 
ابـواب الفـتن، حـديث شـماره     ) 3/318(، سـنن ترمـذي،   )1/268(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  . حديث حسن صحيح است: ، و گفته)2264(
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 سكوت در! آورد، چه مثال قشنگ و زيبايي مثال ميرا بطور كشتي و سرنشينان آن 
ها در جامعه  مقابل اهل منكر و فساد و بدعت، به گسترش اين منكرات و بدعت

نمايد، و هر گاه عذاب و عقاب  انجامد، بطوري كه همگي را سزاوار مجازات مي مي
شود،  دهندة آن كار و شامل كسي كه راضي به آن كار است مي شامل انجامبيايد 
و دومي به خاطر سكوت از انكار آن  دهنده مستقيماً آن را انجام داده است، انجام

  . شود مجازات مي
لتنهون عن ذی نفسی بيده لتأمرن باملعروف والو«: فرمايد در جاي ديگر مي پيامبر
   1.»ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابًا منه فتدعونه فاليستجيب لكم املنكر, أو

از روف و نهي قسم به كسي كه جان من در دست اوست، يا اينكه حتماً امر به مع
كنيد، يا اينكه در صورت ترك آن خداوند عذاب و عقابي را بر شما نازل  منكر مي

  . كنيد و دعاي شما مستجاب نخواهد شد كند، و شما هم دعا مي مي
  : كنند بعضي از مردم به اين آيه استدالل مي اما
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $#   )105 :مائده(  
و خويشتن را از معاصي و گناهان بدور داريد و هوشيار باشيد (مواظب خود باشيد ! اي مؤمنان«

و راه خداشناسي را در (هنگامي كه شما هدايت يافتيد ) هاي جامعه شما را نيااليد كه آلودگي
گمراهي گمراهان به ) نيك خوانديد و از كار بد بازداشتيد پيش گرفتيد و ديگران را نيز به كار

  .»رساند شما زياني نمي
باشد، و  كنند كه انسان فقط مسئول خود و تصرفات خود مي به اين آيه استدالل مي

  . در مقابل ديگران و كار آنها هيچ مسئوليتي ندارد
_____________________ 

ابواب الفتن، حديث ) 317، 3/316(و رواه الترمذي، ) 389، 1/388(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1
  . اين حديث حسن مي باشد: ، و گفته)2259(شماره 
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مردم شما  اي: (ستموده افر ابوبكر صديق جواب اين شبه همان چيزي است كه
  : اين آيه
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $#   )105 :مائده(  

الظامل فلم  إن الناس إذا رأو«: فرمود ايم مي شنيده اهللا خوانيد، و من از رسول را مي
   1.»عقاب منهيأخذوا علی يديه أوشک أن يعمهم اهللا ب

هر زمان مردم، ظالم و ستمگري را مشاهده كردند و مانع او نشوند و جلو او را «
ي عذاب بفرستد و عذاب نگيرند نزديك است كه خداوند به خاطر آن براي همگ

  .»عمومي شود
با توجه به آيات و احاديثي كه گذشت داليلي روشن و آشكاري هستند بر اينكه امر 

البته هر شخصي به اندازة توان . باشد منكر بر هر شخصي واجب مي به معروف و نهي از
 هاي امت حضرت محمد و قدرت خودش، و معلوم شد كه اين صفت از ويژگي

و هر گاه مردم امر به . هاي منافقين است باشد و ترك آن از خصوصيت و ويژگي مي
حق عذاب معروف و نهي از منكر را ترك كنند نسبت به خود جنايت كرده و مست

  . خواهند شد
از شود كه واجب است  شكي نيست كه بدعت از بزرگترين منكرات محسوب مي

كند، و همچنين  انگاري به گسترش آن كمك مي و هر گونه سهل. آن نهي شود
شود مردم فكر كنند كه اگر اين كار عملي منكر  ها سبب مي كوتاهي در مقابل بدعت

_____________________ 
ابـواب تفسـير قـرآن، حـديث     ) 4/322(و ترمذي في سـننه،  ) 1/7(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

/ 4(صحيح مي باشد، و سنن ابوداود، كتـاب المالحـم   اين حديث حسن : ، و گفته)5050: (شماره
  ).4338: (حديث شماره) 510، 509
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پس سكوت علما دليل موافقت كردند،  نهي مي مردم و بخصوص علما از آنعموم  بود
باشد، چون اگر مخالف بودند آن را انكار  آنها با اين عمل مخالف شريعت مي

  . كردند مي
هاي محفوظ  و نهي از منكر از مهمترين وسيله ،امر به معروف التزام به قرآن و سنت

ي كساني قرار  جملهها است، و نقش اساسي دارد، خداوند ما و شما را از  شدن از بدعت
براي كنند، و اين كار را تنها و مخلصانه  دهد كه امر به معروف و نهي از منكر مي

  . خداوند انجام دهيم واهللا اعلم
  : بدعت  باسبا خشكاندن -4

ها گذشت و از آنها صحبت كرديم، و جلوگيري از  اسباب و داليل پيدا شدن بدعت
  : جمله آن ي موارد زير ممكن است از آنها بوسيله
مردم در مورد دين سخن بگويند و نظر دهند، و جلوگيري از اينكه عموم  -الف

  . باشندكه و نظرات آنها در هر درجه و مقام دنيوي  ءعدم اعتبار آرا
كنند، و پرده  رد نمودن تمام حمالت ظاهري و سري كه متوجه دين مي -ب

آن از طريق قرآن و سنت، تا برداشتن از مظاهر بدعت، و روشن كردن و توضيح دادن 
  . مانع انتشار آن شود و مانع غفلت مردم گردد

تأثير آن كم يا  اگرچه ي سنت، خودداري كردن از خارج شدن از محدوده -ج
  . كوچك باشد

ندارد،  هاكه انسان مسلمان نيازي به آنادي تقعا ي وگرداني از جريانات فكر روي -د
و نظريات غير  ءمردم را از آنها بترساند، مانند آرا بلكه آنها را با نص صريح رد كند و

خداوند . ن كه به عقيده ارتباط داشته باشد، يا به امور غيبي و غيره مرتبط باشدنامسلما
  :فرمايد مي
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 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ βÎ) (#θ ãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# Νä.ρ –Šãtƒ y‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) 

t⎦⎪ÌÏ≈ x.   )100 :عمران آل(  
كساني كه كتاب به ايشان داده شده است  ايد، اگر از گروهي از اي كساني كه ايمان آورده«

  .»گردانند مي پس از ايمان آوردنتان به كفر بازرا پيروي كنيد، شما 
  :فرمايد خداوند ميو 
 ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ä. #Y‰|¡ym ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã 

ΟÎγ Å¡àΡr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦¨⎫t6 s? ãΝßγ s9 ‘,ysø9$#   )109 :بقره(  
بسياري از اهل كتاب، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانيده «

به جانب كفر و (دانند است، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگر
  .»برايشان كامالً روشن گشته است) اسالم(با اينكه حقانيت !) حال سابقي كه داشتيد

ذراعًا ذراعًا حتی لو شربًا شربًا ولتتبعن سنن من كان قبلكم «: فرمايد مي و پيامبر
. 1»فمن?«: اليهود والنصاری? قال! يا رسول اهللا: قلنا »ر ضٍب تبعتموهمجحدخلوا 

كنيد  اند وجب به وجب و متر به متر دنبال مي بودهكه قبل از شما را ه و رسم كساني را«
نماييد، به طوري كه اگر آنها داخل سوراخ سوسمار شده باشند از  و از آنها پيروي مي

منظور و هدف شما از كساني  خدا  اي رسول: اصحاب گفتند. »كنيد آنها پيروي مي
پس چه كساني غير از «: فرمود پيامبر! باشد و نصاري مياند يهود  كه قبل از ما بوده

از پيروي نمودن از آداب و رسوم آنها مردم را ترسانده  حضرت رسول .»آنها است؟
نمودن از آنها بدون تفكر در آن هشدار داده است، ن در آنها و تقليد افتاداست، و از 

_____________________ 
، 7320: كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، حديث شماره) 300/ 13(صحيح بخاري با فتح الباري  - 1

  .2669: كتاب العلم، حديث شماره) 2054/ 4(صحيح مسلم 
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دهد كه در  حال ما شهادت ميواقعيت . باشد هاي نبوت ايشان مي كه اين يكي از نشانه
ها  كنيم، حتي مسلمانان در عيدهاي مسيحي اكثر چيزها از آنها تقليد و پيروي مي

، بعضي نمايند پيروي مي ي مسايل زندگي در بقيهآنها تقاليد ديگر از  كنند، و ميشركت 
ي كه مسلمانان به مشركان شباهت پيدا مورد مسائل هايي در از علماي معاصر كتاب

   1.اند نمايند نوشته اند و از آنها تقليد مي هكرد
   2.اند دهمها و غير آنها بوجود آ ها و مسيحي ها به خاطر تقليد از يهودي اكثر بدعت

مجالي براي در مسائل عقيدتي فقط بر قرآن و سنت اعتماد شود، چون در عقيده  - ه
لت و گمراهي به عقل و نبايد همانند اهل ضال. اجتهاد و استحسان و قياس وجود ندارد

ها و  وجود دارد، مثل خواب كه تر از آن ي سستهايچيزو يا به . و مثل آن اعتماد كرد
  ... .غيره 
ترك فرورفتن و بحث نمودن بيش از حد در مورد متشابهات، چون فرورفتن در  -و
ها  و سبب تمام بالها و مصيبت. است يو گمراه ضاللتي اهل  عالمت و نشانهآنها 
  . باشد مسلمانان ميبراي 

آنچه ذكر كرديم بعضي از مسائلي بود كه تأثير بسزايي براي جلوگيري از بوجود 
توانند سبب تحقق هدف شوند،  آمدن اسباب بدعت دارند، اين مسائل به تنهايي نمي

براي تطبيق دعوت و شريعت و تشويق مردم براي التزام بلكه تالش علما و طالب ديني 

_____________________ 
ألكثرون من مشابهة المشـركين، تـأليف شـيخ حمـودبن     اإليضاح والتبيين لما وقع فيه ا: مثل كتاب -1

هـ بـه   1405هـ، سپس طبع دوم با تصحيح در سال  1384عبداهللا تويجري، طبع اول آن در سال 
  .نشر رسيده است

  . مراجعه شود 425، 424به كتاب البدعة، ص  -2
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ارد، تا به هدف مطلوب و مقصود ها د تدر پيشگيري از اين بدعبه آن سهم مؤثري 
   .واهللا اهلادی إلی سواء السبيلبرسيم، 

  
  :هاي سالگردي بدعت - تمهش

يكبار در همان روز، هايي است كه هر سال  بدعت: هاي سالگردي ور از بدعتمنظ
بدعت  شوند، و امكان ندارد فقط يك سال تكرار شود و تمام گردد، مثالً تكرار مي

هر سال در اين روز برپا  –دهم محرم  –ها در روز عاشورا  حزن و ناراحتي نزد رافضي
ها ارتباطي به آن ندارد، امكان ندارد كه آنها موسم و  و تغيير روزها ميان سالشود،  مي

گردهمايي خود را در روز نهم يا مثالً بيستم قرار دهند، بلكه هر سال در روز دهم از ماه 
  . كنند را برپا مي محرم آن

ماع را تآن شب آن اج دي شعبان، هر سال در خو ماع شب نيمهتو همچنين بدعت اج
  . دهند تشكيل مي

متعلق به شب  بلكهو به همان صورت نماز الرغائب كه تاريخ و زمان معيني ندارد، 
سوم يا روز دوم يا يا  كه گاهي مصادف با روز اول، است ي ماه رجب اولين جمعه

ي ماه رجب تكرار  باشد، هر سال در شب اولين جمعه مياز ماه رجب ... م و چهار
  . شود مي

اند،  حول و سنه و عام يك معني دارند يعني سال، كه هر سه اسم در قرآن آمده
   :فرمايد خداوند مي

 y]Î7n= sù öΝÎγ‹Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ   )14 :عنكبوت(  
  .»ل در ميان آنان ماندگار شداو نهصد و پنجاه سا«

  . در يك آيه هم سنه و هم عام آورده است
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   :فرمايد و خداوند مي
 ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈s9÷ρ r& È⎦÷,s!öθ ym È⎦÷⎫n= ÏΒ% x.   )233 :بقره(  
  .»دهند مادران دو سال تمام فرزندان خود را شير مي«

رود،  سالي سرسبز و خرم بكار ميبعضي اوقات سنه براي خشكسالي و عام براي 
   :فرمايد خداوند مي

 ‰s)s9uρ !$ tΡõ‹s{r& tΑ#u™ tβ öθ tã öÏù t⎦⎫ÏΖÅb¡9$$ Î/ <È ø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$#   )130 :اعراف(  
ما فرعون و فرعونيان را به خشكسالي و قحطي و تنگي معيشت و كمبود ثمرات و غالت «

  .»گرفتار ساختيم
  : فرمايد خداوند ميو . خشكسالي تعبير نموده است ي لفظ سنين از بوسيله

 §ΝèO ’ ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ ×Π% tæ ÏμŠ Ïù ß^$ tó ãƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÏμŠÏùuρ tβρçÅÇ÷è tƒ   )49 :يوسف(  
هاي فراوان  رسد كه باران سالي فرامي) هاي خشك و سخت سال(سپس بعد از آن «

را ...) نگور، زيتون و ا(ود و در آن شيرة ش براي مردم بارانده و به فريادشان رسيده مي
  .»گيرند مي

لفظ سنين از و با  و گاهي. و خرم نام برده است با لفظ عام از سالي خوش و سرسبز
   :فرمايد خداوند ميسال سرسبز و خرم هم تعبير شده است، 

 tΑ$s% tβθããu‘÷“s? yìö7y™ t⎦⎫ÏΖÅ™ $\/r&yŠ $yϑsù ôΜ›?‰|Áym çνρâ‘x‹sù ’Îû ÿ⎯Ï&Î#ç7.⊥ß™    )47 :يوسف(  
بكاريد و ) با تالش زياد گندم و جو(بايد هفت سال پي در پي : گفت) يوسف(«

اما . »ي خود نگاه داريد در خوشه) خوريد جز اندكي كه مي(كنيد  آنچه را كه درو مي
  . رود لفظ حول هم براي خشكسالي و هم براي سال سرسبز و خرم بكار مي

  .و اصطالحي طبيعي: دو نوع است -حول –سنه 
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  : طبيعيه
و آخرين روز شود  سال قمري است، اولين روز آن از اولين روز ماه محرم شروع مي

خداوند باشد،  يابد، دوازده ماه مي الحجه پايان مي آن با سپري شدن آخرين روز ماه ذي
   :فرمايد مي
 ¨β Î) nο£‰Ïã Í‘θ åκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $ oΨøO $# u|³tã #\öκy− ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# tΠöθ tƒ t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

š⇓ö‘ F{$#uρ   )36 :توبه(  
در حكم و تقدير خدا در كتاب آفرينش از آن روز ) سال قمري(هاي  ي ماه شماره«

  .»ن را آفريده است دوازده ماه استها و زمي كه آسمان
و يك ششم يك روز  مپنجيك و  ،سيصد و پنجاه و چهار روز: تعداد روزهايش

شود، و  و يك ششم روز در هر سه سال با هم جمع مي مپنجيك باشد، اين  اً ميتقريب
و همين طور بعد از اين روز چيزي جمع . شود پنجاه و پنج روز ميجمعاً سيصد و 

يابد، با تمام شدن سي  شود و هكذا ادامه مي شود در سال ششم يك روز جمع مي مي
  . نامند بائس العرب ميها را ك شود، اين سال سال يازده روز جمع مي
  : منظور از اصطالحيه
ها عدم  هطائفهاي آن مثل سال طبيعي دوازده ماه است، تمام  ماهسال شمسي است، 

ها سيصد و  ، تعداد روزهاي آن نزد تمام گروه و طايفه1اند تغيير آن را رعايت كرده
  . باشد شصت و پنج روز تمام و يك چهارم يك روز مي

  

_____________________ 
  .مراد از اين طوائف فارسي زبانان، قبطيان و سريانيان مي باشند - 1
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دهم يك روز و پنج ششم  هشتده روز و ) طبيعي(ماههاي عربي بر زياد بودن آن 
  . 1باشد يك روز مي

شوند اشاره  هاي سال هجري پيدا مي هايي كه در هر ماه از ماه در اين كتاب به بدعت
ها هم  بعضي از ماه. دهيم الحجه آن را خاتمه مي شروع و با ماه ذيماه محرم  كنيم، از مي

عي بدعتي در آن اطال چتوانستيم از هينخود ت و توانايي د كه به حسب قدرنوجود دار
األولي و  جماديالثاني، و ماه  ايم، مثل ماه ربيع پيدا كنيم، به همين خاطر آن را بيان نكرده

از خداوند كمك و پيروزي را خواستاريم، چون او بر هر چيزي قادر . القعده ي الثانيه و ذ
  . و توانا است

  
  
  

_____________________ 
  .مراجعه شود) 164/ 1(و كتاب نهاية األرب ) 397 -396/ 2(كتاب صبح األعشي به  - 1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  فصل اول 
  ماه محرم

  
  

آثار وارده در مورد ماه بعضي از : بحث اول
  . محرم

  . ها در ماه محرم رافضي يها بدعت: بحث دوم
در ماه  گروه ناصبيبدعت خوشحالي : بحث سوم

  .محرم



  بحث اول 
  بعضي از آثار وارده در مورد ماه محرم 

 إن الزمان قد استدار«: كه فرمودند روايت شده است از پيامبر از ابوبكر -1
ثالٌث : منها أربعٌة حرمالسنة اثنا عرش شهرًا, كهيئته يوم خلق اهللا الساموات واألرض, و

  1.»شعبانبني مجادی وذی رجب مرض الاملحرم, وذواحلجه ومتوالياٌت ذوالقعده و
آن روز خداوند زمين و آسمان را چرخد بر همان شكلي كه  زند و مي زمان دور مي«
حرام محسوب  هاي ريد، سال دوازده ماه است، از اين دوازده ماه، چهار ماه از ماهآف
آيند، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و  هاي حرام پشت سر هم مي سه ماه از ماهشود،  مي

  .»ه ميان جمادي و شعبان قرار داردب نيكو و سرسبز كماه رج
بعد  أفضل الصيام«: فرمود روايت شده است كه پيامبر از ابوهريره -2

   2.»الصالة بعد الفريضة, صالة الليلأفضُل رمضان, شهُر اهللا املحرم, و
ترين روزه بعد از روزة ماه رمضان، روزة ماه خدا محرم  ترين و پسنديده خوب«
  .»ترين نماز بعد از نمازهاي واجب، نماز شب است ترين و پسنديده اشد، و خوبب مي

در زمان جاهليت  :شده است كه فرمودروايت  –اهللا عنها  رضي –از عايشه  -3

_____________________ 
  ) 1679(و مسلم، كتاب القسامه، حديث شماره ) 5550(رواه البخاري، كتاب األضاحي، حديث شماره  -1
ـيام، حـديث شـماره     )3/821(و رواه مسلم في صـحيحه،  ) 2/303(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2 ، كتـاب الص

ابواب الصوم، ) 12/ 2(، و سنن ترمذي )2429: (كتاب الصوم، حديث شماره) 811/ 2(، و سنن ابوداود )1163(
ـنن  ) 207، 206/ 3(اين حديث حسن  است، و سنن نسائي : و گفته) 737: (حديث شماره باب قيام الليل، و س

  ).1742: (كتاب الصيام، حديث شماره)  554/ 1(ابن ماجه 
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رفت روز عاشورا  2به مدينه آن زمان كه پيامبر. گرفتند روز عاشورا را روزه مي1قريش

_____________________ 
را ميان آنـان مبعـوث كـرد،     هاي عرب بودند، خداوند پيامبر ترين قبيله ين و قويقريش از مشهورتر - 1

خداوند از نواده هاي اسماعيل كنانه را انتخاب كرد، و از ميان كنانه قريش را برگزيد، : (فرمود پيامبر
ره ، حـديث شـما  )4/1782(، رواه مسـلم،  )هاشم مرا برگزيـد  هاشم و از ميان بني و از ميان قريش بني

انـد اخـتالف نظـر دارنـد، بعضـي       علما در مورد اينكه چرا قريش به اين نام، نامگذاري شده). 2276(
گويند منسوب به قريش بن بدر بن يخلد بن حارث بن يخلد بن نضر بن كنانه است، و بعضـي هـم    مي
گويند منسوب به نضر بن كنانه است و قريش نـام بـرده شـده چـون او را شـديد وصـاحب عـزم         مي

اند قريش منسوب به حيواني است كه در دريـا   ميدانستند و قريش اين معني را مي دهد، و بعضي گفته
اند كه نضربن كنانه از نيازها  خورد، و بعضي گفته كند و قرش نام دارد و حيوانات ديگر را مي زندگي مي

التقريش يعني . نمود ي پول و ثروت خود برطرف مي كرد و آنها را بوسيله و احتياجات مردم تفتيش مي
گويند كه منسوب  گويند منسوب به تقريش يعني كاسبي و تجارت، و بعضي هم مي تفتيش، و بعضي مي

اين است كه قريش منسوب به نضربن كنانـه   –واهللا اعلم  –ولي قول راجح . به تقرش يعني تجمع است
بـه تـاريخ   . شد قريشـي نيسـت  است، هر كس از نواده او باشد قريشي است، و هر كس از نواده او نبا

  . مراجعه شود) 229 - 218/ 2(و البداية والنهاية ) 265- 2/263(طبري، 
است، و شهر مهاجرين، احاديث زيادي در مورد  اهللا شهر رسول. شد در جاهليت يثرب ناميده مي: مدينه -2

ود به نـام فضـايل   فضل و بزرگي و اينكه شهر حرام است وارد شده است، امام بخاري كتابي در صحيح خ
و قبر و منبر او وجود دارد كه ميان قبر و منبـر ايشـان    مدينه قرار داده است، در اين شهر مسجد پيامبر

مثـل   تـرين امـت حضـرت محمـد     ب وجود دارد، در اين شهر خو) بهشت(اي از روضات جنت  روضه
ل آن كـوه اُحـد قـرار دارد كـه     جا هم دفن شدند، در شما ها قرار داشتند و همان خلفاي راشدين و صحابه
جا واقع شد، دماي گرماي آن پايين و آرام است، درختان خرماي زيـادي دارد و   غزوه مشهور اُحد همان

كيلومتر از آن فاصله دارد، به  450آب و مزارع فراواني در آن قرار گرفته است، و در شمال مكه به اندازه 
  . ، كتاب فضايل مدينه مراجعه شود)225- 2/220(و صحيح بخاري، ) 88- 5/82(البلدان،  معجم
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روزة عاشورا كه روزة ماه رمضان واجب شد، د، هنگامي امر كرآن  ررا روزه گرفت و ب
گرفت و هر كس دوست نداشت آن را  را ترك كرد، هر كس دوست داشت روزه مي

   .1عليهمتفق  .كرد ترك مي
به  هنگامي كه پيامبر: روايت شده است كه فرمود –اهللا عنهما  رضي –از ابن عباس  - 4

اي است كه  روزه اين چه: گيرند، فرمود ميها روز عاشورا روزه  كه يهودي ندمدينه رفتند، ديد
اسرائيل را از دشمنشان  است كه خداوند بنياست، اين روزي  اين روز نيكو: گيريد؟ گفتند مي

فأنا «: فرمود  روزه گرفت، پيامبرنيز  روزه گرفت، پيامبرآن را  نجات داد و موسي
شما به موسي سزاوارتر من از «. 2متفق عليه »أحق بموسي منكم، فصامه وأمر بصيامه

  .»داد كه مسلمانان هم روزه بگيرندهستم، پس روزه گرفت و دستور 
گرفتند،  يهود روز عاشورا را جشن مي: روايت شده است كه فرمود موسي ياز اب - 5
  . »روزه بگيريدرا شما مسلمانان روز عاشورا « 3متفق عليه »فصوموه أنتم«: فرمود  پيامبر
اهللا عنهما  رضي –سفيان  كند كه از معاويه بن أبي من روايت ميعبدالرح حميدبن -6

اي اهل مدينه : گفت باالي منبر مي –بعد از موسم حج –شنيده است كه روز عاشورا  –
_____________________ 

و مسلم، ) 2002(، كتاب الصوم، حديث شماره )4/244(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1
حديث : و گفته) 750: (ابواب الصوم، حديث شماره) 127/ 2(، و سنن ترمذي ) ،)1125(، حديث )2/792(

عمل كرده اند، اما صيام روز عاشورا را واجب نمي دانند و صـرف   عائشه حديث صحيح بوده و اهل علم بر آن
   .فضيلت را براي آن ثابت مي كنند

و مسلم، ) 2004(، كتاب الصوم، حديث شماره )4/244(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2
  ). 1130: (، حديث شماره)2/795(

و مسلم، ) 2005(كتاب الصوم، حديث شماره  ،)4/244(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -3
  ). 1131(، حديث )2/796(
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, ومل يكتب هذا يوم عاشورا«: فرمود شنيدم كه مي علماي شما كجايند؟ از رسول خدا
  . متفق عليه .1»ن شاء فليفطرمليصم وأنا صائم, فمن شاء فاهللا عليكم صيامه, و

اين روز عاشورا است، خداوند روزة آن را واجب نكرده است، و من روزه هستم، «
  .»رد و هر كس دوست دارد افطار كندهر كس دوست دارد روزه بگي

يتحری صيام يوٍم  ما رأيت النبی«: روايت شده كه فرمود از ابن عباس -7
   2.»هذا الشهروراء, ويوم عاشعلی غريه إال هذا اله لفّض 

را نديدم كه روزة روزي را بر ديگري تفضيل و ترجيح دهد به جز  هرگز پيامبر«
ر غير خود ترجيح و روز عاشورا و اين ماه يعني ماه رمضان را، كه آنها را ب ؛اين روز

  .»داد تفضيل مي
صبح  پيامبر: روايت شده كه گفته است -رضي اهللا عنها- از ربيع دختر معوذ -8

بقية من أصبح مفطرًا فليتم «: فرستاد كه وستاهاي انصار پيام ميزود روز عاشورا به ر
باقيماندة روز خود را به اتمام هر كس روزه نيست « »من أصبح صائًام فليصميومه, و

از : گويد ربيع مي. »اش را تمام كند و روزه بگيرد برساند و هر كس روزه است، روزه
كرديم و  هايمان را نيز وادار به روزه گرفتن مي گرفتيم و بچه زه ميآن زمان به بعد ما رو

داديم تا مشغول شوند، هر گاه يكي از آنها  از پشم براي آنها قرار مي يهاي بازي  اسباب

_____________________ 
و ) 2003(، كتـاب الصـوم، حـديث شـماره     )4/244(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   - 1

   ). 1129: (، حديث شماره)2/795(مسلم، 

، رواه )2006(، كتاب الصوم، حـديث شـماره   )4/245(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2
  ) 1132(، كتاب الصيام، حديث )2/797(مسلم في صحيحه، 
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داديم تا افطار  كرد، آن پشم را به او مي به خاطر گرسنگي و درخواست غذا گريه مي
   1).متفق عليه(رسيد  مي فرا

ي أسلم  به مردي از طايفه پيامبر: فرمود پيامبر: گفت  بن اكوع سلمه -9
دستور داد كه در ميان مردم اعالم كند كه هر كس در روز عاشورا چيزي خورده و 

ي روز، روزه باشد، و هر كس هم  روزه نگرفته است باقيماندة روز چيزي نخورد و بقيه
   2).متفق عليه(عاشورا است  چيزي نخورده است، روزه باشد، چون اين روز، روز

ثالٌث من كل «: روايت شده است كه فرمود خدا  از رسول  قتاده از ابي -10
اهللا أن يوم عرفة أحتسب علی رمضان إلی رمضان, فهذا صيام الدهر كله, صيام شهٍر, و

صيام يوم عاشورا أحتسب علی اهللا أن يكفر يكفر السنة التی قبله, والسنة التی بعده, و
سه روز روزه از هر ماهي، و رمضان تا رمضان ديگر، مثل روزه « 3»سنة التی قبلهال

كنم خداوند گناهان سال قبل و بعد از آن را به  گرفتن تمام روزگار است، گمان مي
بخشد، و روزة روز عاشورا اجر و ثوابش به قدري است كه  مي روزة روز عرفهخاطر 

  . بخشد ان سال قبل از آن را ميي آن گناه كنم خداوند بوسيله گمان مي
_____________________ 

، رواه )1690: (، كتاب الصوم، حـديث شـماره  )4/200(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1
  ) 1136(، كتاب الصيام، )799، 2/798(مسلم في صحيحه، 

، رواه )2007: (حـديث شـماره   ، كتاب الصوم،)4/245(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2
  ) 1135(، كتاب الصيام، حديث )2/798(مسلم في صحيحه، 

، كتاب الصـيام،  )819-3/818(و رواه مسلم في صحيحه، ) 297-5/296(رواه احمد في مسنده،  -3
، سنن )3435: (كتاب الصيام، حديث شماره) 819، 818/ 3(، سنن ابوداود، )1163(حديث شماره 

ابـواب  ) 288/ 3(، صـحيح ابـن خزيمـه    )749: (ابواب الصوم، حديث شـماره ) 136/ 3(ترمذي، 
  ).2087: (الصوم التطوع، حديث شماره
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كند كه اهل جاهليت روز عاشورا  روايت مي –اهللا عنهما  رضي –بن عمر  عبداهللا -11
و مسلمانان نيز قبل از اينكه روزة ماه رمضان واجب شود  گرفتند، و پيامبر را روزه مي

 رهنگامي كه روزة ماه رمضان واجب شد، پيامبگرفتند،  روز عاشورا را روزه مي
   1.»من شاء تركهم من أيام اهللا, فمن شاء صامه, ون عاشوراء يوإ«: فرمود

 روز عاشورا، روزي از روزهاي خداست، هر كس دوست داشته باشد روزه بگيرد«
  .»و هر كس دوست ندارد روزه نگيرد

يأمرنا بصيام يوم عاشوراء,   ُاهللا كان رسول«: گويد مي بن سمره جابر -12
مل يتعاهدنا ه, فلام فرض رمضان, مل يأمرنا, ومل ينهنا, وتعاهدنا عندي, وحيثنا عليهو

   2.»عنده
نمود،  داد، و براي آن ما را تشويق مي ما را به روزة روز عاشورا دستور مي پيامبر«

نمود كه از آن غفلت نكنيم، ولي زماني كه روزة ماه رمضان واجب  و ما را متوجه مي
دستور نداد و ما را نيز نهي نكرد كه روزه بگيرد و از ما هم شد، براي روزة عاشورا به ما 

  . »براي گرفتن روزة عاشورا تعهد نگرفت

_____________________ 
، كتاب الصـيام، حـديث   )793-2/792(و رواه مسلم في صحيحه، ) 2/57(رواه احمد في مسنده،  -1

صحيح ابن ،  )3443: (كتاب الصوم، حديث شماره) 818، 817/ 3(، سنن ابوداود، )1136: (شماره
  ).2082: (ابواب الصوم التطوع، حديث شماره) 284/ 3(خزيمه 

  
، كتاب الصـيام، حـديث   )795-2/794(و رواه مسلم في صحيحه، ) 5/96(رواه احمد في مسنده،  -2

  ).2083: (، حديث شماره)285، 284/ 3(، صحيح ابن خزيمه )1138(شماره 
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أمر بصيامه, فلام عاشوراء و صام النبی«: روايت شده است كه از ابن عمر -13
روز عاشورا  امبرپي 1»فرض رمضان ترک, وكان عبداهللا اليصومه إال أن يوافق صومه

نمود، زماني كه روزة ماه رمضان  روزه گرفتن آن نيز امر ميو به  گرفت را روزه مي
گرفت مگر اينكه با  هم آن را روزه نمي  واجب شد، آن را ترك كرد، و عبداهللا

  . »روزهايي كه عادت او بود روزه بگيرد اتفاق بيفتد
ا اشورع ةروز اهللا زماني كه رسول: روايت شده كه گفته است از ابن عباس -14

اين روزي ! اي رسول خدا: ه گرفتن آن نيز دستور داد، گفتندروزه گرفت و به روزرا 
كان العام  فإذا« :فرمود كنند، پيامبر آن را تعظيم ميها  ها و مسيحي  است كه يهودي

 اهللا حتی توفی رسول بلفلم يأت العام املق: قال »شاءاهللا, صمنا اليوم التاسعاملقبل إن 
   2.»ت إلی قابل ألصومن التاسعلئن بقي«فی رواية و

، روزه خواهيم گرفت، ابن عباس را نيز اگر انشاءاهللا سال آينده بيايد روز نهم«
فوت كردند، و در روايت ديگر آمده كه  نرسيد كه پيامبرگويد سال آينده  مي

  .»روزه خواهم گرفترا اگر سال آينده باقي مانديم حتماً روز نهم : فرمود پيامبر
رفتم در حالي كه او ) اهللا عنهما رضي(پيش ابن عباس : گويد بن أعرج مي حكم -15
هنگامي : گفت. از روزة روز عاشورا برايم بگو: زمزم تكيه داده بود، به او گفتم نزد آب

_____________________ 
، كتاب الصوم، حديث شماره )102/ 4(فتح الباري ، صحيح بخاري با )2/4(رواه احمد في مسنده،  -1

)1892 .(  
، كتاب الصيام، حـديث  )798-2/797(و رواه مسلم في صحيحه، ) 1/236(رواه احمد في مسنده،  -2

، سـنن ابـن   )2445: (كتاب الصوم، حديث شـماره ) 819، 818/ 2(، سنن ابوداود، )1134(شماره 
  )1736: (كتاب الصيام، حديث شماره) 552/ 1(ماجه، 
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كه هالل ماه محرم را ديدي حساب كن و بشمار، روز نهم روزه بگير، گفتم، آيا 
   1.بله: ت؟ گفتگرف مي هروز پيامبر

بصوم يوم عاشوراء  اهللا أمر رسول«: گويد مي -اهللا عنهما رضي-ن عباس اب -16
   2.»يوم العارش

  .»روز عاشورا روز دهم روزه بگيرنددستور داد  اهللا رسول«
صوموا يوم عاشوراء, وخالفوا فيه «: اهللا قال رسول: گويد ابن عباس مي -17

   3.»صوموا قبله يومًا أو بعده يوماً اليهود, و
ها مخالفت كنيد،  و در اين روز با يهوديروز عاشورا روزه بگيريد، : فرمود امبرپي«

  .»روزه بگيريدرا نيز يك روز بعد از آن  يا يك روز قبل از عاشورا
هر كس به مجموع روايات ابن عباس توجه و تأمل كند، : فرمايد ابن قيم جوزيه مي 

شود كه ابن عباس  برايش روشن ميكامالً هيچ اشكالي براي او باقي نخواهد ماند و 
رار نداده است، بلكه دارد، او عاشورا را روز نهم قچقدر آگاهي و وسعت علم و دانش 

_____________________ 
، كتاب الصيام، حديث شماره )3/797(و رواه مسلم في صحيحه، ) 5/439(رواه احمد في مسنده،  -1

/ 2(، سنن ترمـذي،  )2446: (كتاب الصوم، حديث شماره) 820، 819/ 3(، سنن ابوداود، )1133(
م، ابـواب الصـيا  ) 3/291(، و رواه ابـن خزيمـه،   )751: (ابواب الصوم، حديث شماره) 128، 127

  ).2096: (حديث شماره
حـديث ابـن   : و گفتـه ) 751(ابواب الصوم، حديث شماره ) 128-2/127(رواه الترمذي في سننه،  -2

  .عباس حديث حسن صحيح است
: ، حـديث شـماره  )291-3/290(، رواه ابن خزيمة في صـحيحه،  )1/241(رواه احمد في مسنده،  -3

/ 4(موقوف بـر ابـن عبـاس، سـنن بيهقـي       )7839: (شماره) 287/ 4(، مصنف عبدرزاق )2095(
  . به صورت مرفوع) 287
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و به شناخت سائل اكتفا كرد كه روز عاشورا روز روز نهم روزه بگير، : به سائل گفت
ه روز كند ك كننده را راهنمايي مي دانند، سؤال ي مردم آن را دهم مي دهم است كه همه

گرفت، يا آن را  هم روز نهم را روزه مي اهللا كند كه رسول نهم روزه بگيرد، و بيان مي
داد، و در آينده هم براي انجام آن عزم و اراده  داد يا اينكه به آن دستور مي انجام مي

و يومًا أصوموا يومًا قبله «: فرمايد زم و اراده اين است كه ميداشت، دليل بر اين ع
مر أ«كند كه  ، و روايت مي»يك روز بعد از آن روزه بگيريد ياك روز قبل ي« »بعده

   .»بصوم يوم عاشوراء يوم العارش  اهللا رسول
  .»ة روز دهم روز عاشورا دستور دادبه روز پيامبر«

 كنند، مراتب روزة روايت تمام اين آثار بعضي، بعضي ديگر را تصديق و تأييد مي
ترين آنها اين است كه يك روز قبل از عاشورا و يك  كامل: باشد عاشورا سه مرحله مي

روز بعد از آن روزه گرفته شود، بعد از آن اين است كه روز نهم و دهم روزه گرفته 
ي سوم اين است كه روز  شود، كه اكثر احاديث بر اين مورد داللت دارند، و مرحله

تنهايي روزه گرفته شود، اين  اما اينكه فقط روز نهم بهدهم به تنهايي روزه گرفته شود، 
   1.باشد هاي آثار مي فهم ناقص و ناتمام است، و سبب عدم بررسي الفاظ و راه

فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام, وإنام «: فرمايد مي –اهللا  رحمه –امام حنبل 
   2.»ن صوم التاسع والعارشقيفعل ذلک ليتي

بود، سه روز روزه بگيرد، اين كار هم به اين اگر براي كسي اول ماه محرم نامعلوم «
  . »شود تا روزة روز نهم و دهم بطور يقين گرفته شود خاطر مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 76-2/75(به زادالمعاد،  -1
  . مراجعه شود) 3/174(به المغني،  -2



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

147

  بحث دوم 
   1ها در ماه محرم نزد رافضي عزاداريبدعت 

طالب  در روز دهم از ماه محرم، كه به عاشورا مشهور است، حسين پسر علي بن ابي
هجري روي داد، و  61در سال كه اين حادثه شهادت رسيد، به  –اهللا عنهما  رضي –

او و برادرش اش باال رفت،  مقام و منزلت او شد، و درجهباال رفتن شهادتش باعث 
هاي باال و مهم جز با بال و  حسن بزرگان جوانان اهل بهشت هستند، مقام و منزلت

 :? فقالالناس بالءً  أّی «: سؤال شد آيند، همانطور كه از پيامبر مصيبت به دست نمي
ن فی دينه األنبياء ثم الصاحلون ثم األمثل فاألمثل يبتلی الرجل علی حسب دينه, فإن كا

_____________________ 
با نص صريح براي نماندن عذر و بهانـه علـي    گويند پيامبر اي گمراه هستند كه مي فرقه يرافض -1

 كه امام معصوم است، و هر كـس بـا او مخالفـت كنـد     گويند  را به خالفت برگزيده است، و مي
شود، و معتقد هستند مهاجرين و انصار آن را كتمان كردند، و دنبال هوا و هوس رفتنـد، و   كافر مي

 –اهللا عنهما  رضي –گويند ابوبكر و عمر  دين و شريعت را تغيير دادند، و اصحاب كافر شدند، و مي
ها در طول  رافضي .–والعياذ باهللا  –يمان آوردند بعداً كافر شدند گويند ا پيوسته منافق بودند، يا مي

ترين زنـادق   ترين و بزرگ باشند، مهم تاريخ همكار يهود و مسيحيت و مشركين عليه مسلمانان مي
. و كافرها مانند قرامطه و باطنيه و امثال آنها از اين گروه بوجود آمدند كه از خوارج بدتر هسـتند 

  .اي مختلف تقسيم شده اندآن ها به فرقه ه
مراجعـه  ) 17 -15: (و الفرق بين الفرق ص) 356، 357/ 3(به مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه 

  .شود
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اليزال البالء باملؤمن حتی صالبة زيد فی بالئه, وإن كان فی دينه رقًة خفف عنه, و
   1.»ةليس عليه خطيئاألرض, و  يمشی علی

انبيا و : فرمود يامبرشوند؟ پ كدام گروه از مردم بيشتر دچار بال و مصيبت مي«
تر هستند  هاي صالح بعد از آنها كساني كه از نظر تقوي پايين پيامبران، بعد از آنها انسان

به همين ترتيب تا آخر، انسان بر اساس تقوي و اندازة دينداريش دچار بال و مصيبت 
و اگر شود،  شود، اگر ديني محكم داشته باشد، دچار بال و مصيبت بيشتر مي مي
شود، و انسان مؤمن تا زماني كه بر روي  نداريش سست و اندك باشد كمتر دچار ميدي

هم خواهد شد تا اينكه هيچ گناهي رود پيوسته دچار بال و مصيبت  هست و راه ميزمين 
  .»گردد ماند و پاك مي بر او نمي

ي اين بال و  هاي عالي داشتند، بوسيله حسن و حسين از طرف خداوند مقام و منزلت
اي نرسيدند،  صيبت به مقام و منزلتي رسيدند كه گذشتگان پاك آنها به چنين مرتبهم

هنگامي به دنيا آمدند كه اسالم در اوج عزت و اقتدار بود، در حال عزت و كرامت 
فوت  شمردند، هنگامي كه پيامبر ميرا احترام و بزرگ  انتربيت شدند، مسلمانان آن

ند، نعمت و لطف خداوند بر آنها اين بود كه خود و كرد آنها به سن تمييز نرسيده بود
تر  تر و بلند مقام اشان به چنين باليي مبتال شوند، همانطور كه كسي از آنها افضل خانواده

تر بود، در حالي كه  تر و افضل از آنها بزرگ گرفتار شد، عليبود به بال و مصيبت 
يان مردم شد، همانطور كه كشته هايي در م و كشتن حسين سبب بالها و فتنهشهيد شد، 

ها و بالها شد، و به خاطر آن بود كه  ترين فتنه سبب بزرگ ذي النورين شدن عثمان 
_____________________ 

: ابـواب زهـد، حـديث شـماره    ) 4/28(، رواه الترمذي في سـننه،  )1/172(رواه احمد في مسنده،  -1
كتاب الرقـاق، سـنن ابـن    ) 320/ 2(اين حديث حسن صحيح است، سنن دارمي : و گفته) 2509(

  ). 4023: (كتاب الفتن، حديث شماره) 1334/ 2(ماجه 
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هنگامي كه عبدالرحمن بن ملجم، . مسلمانان تا امروز دچار تفرقه و اختالف شدند
با حسن پسر او بيعت كردند، همان صحاب ا ،را به قتل رساند  اميرالمؤمنين علي

سيصلح اهللا به بني فئتني إن ابنی هذا سيد و«: در مورد او فرمود  كه پيامبر حسني
   1.»عظيمتني من املسلمني

گ از ي او بين دو گروه بزر پسرم حسن سيد است و در آينده خداوند بوسيله«
  .»كند مسلمانان صلح ايجاد مي

گ صلح ايجاد و خداوند با اين كار او ميان دو گروه بزراز واليت پايين آمد، حسن 
كار را  ند و به حسين نامه نوشتند كه اگرد، سپس او فوت كرد، و طوايفي قيام كردكر

گفتند، اما هنگامي  به عهده بگيرد او را كمك خواهند كرد، ولي در واقع راست نمي
آنها فرستاد خالف وعده كردند و عهد و پيمان كه پسر عمويش مسلم بن عقيل را پيش 

  . و دشمن او را كمك كردند، و با او جنگيدند خود را نقض كردند،
مثل ابن عباس، ابن عمر، و غيره به او گفتند كه   حسين نظران و دوستان صاحب

نرود، و نظرشان اين بود كه مصلحت نيست پيش آنها برود، و همين طور  اهل كوفهنزد 
ارج شد و خ  هنگامي كه حسين. هم بود كه گفتند، ولي ارادة خدا بايد صورت گيرد

مرزهاي كشور ديد كه همه چيز تغيير كرده است، از او خواسته شد برگردد، يا به 
مانع او شدند، تا اينكه او را  اي عدهبرود، ولي پناه ببرد يا نزد پسر عمويش يزيد  اسالمي
نها را هم به قتل و گروهي هم كه با او بودند آكردند، و به قتل رساندند،  محاصره

_____________________ 
، كتاب صـلح، حـديث شـماره    )307-5/306(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

: كتـاب السـنة، حـديث شـماره    ) 49، 48/ 5(، سـنن ابـوداود   )49/ 5(، مسند امام احمد )2704(
ايـن حـديث   : و گفتـه ) 3862: (ابواب المناقب، حـديث شـماره  ) 323/ 5(، سنن ترمذي )4662(

  ).27(كتاب الجمعة، باب ) 107/ 3(حسن صحيح است،  سنن نسائي 
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ق حلومانه به شهادت رسيد، و خداوند او را به اهل بيت پاك خود ملمظ رساندند، و
  . نمود

و منافق  ملحدظالم يا  اين كار سبب شر و اختالف ميان مردم شد، گروهي جاهل و
كردند، روز عاشورا را روز  شدند، يا گمراه و سركش، كه دوستي اهل بيت را ظاهر مي

نمايند،  ر جاهليت را ظاهر ميئدهند، شعا ميو گريه و زاري قرار ماتم و حزن و ناراحتي 
شبيه آنچه كه در دوران مثل زدن به صورت و پاره كردن يقه و لباس و تعزيه گرفتن 

   1.شد جاهليت انجام مي
سبب شد كه شيطان  قتل حسين: فرمايد مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

و ناراحتي و گريه و زاري در روز بدعت حزن : بدعت را در ميان مردم بوجود آورددو 
عاشورا، مثل زدن به سر و صورت و فرياد زدن، گريه كردن، خود را تشنه نگه داشتن، 

انجامد، و داخل كردن  سرايي و آنچه كه به دشنام دادن سلف صالح و لعن آنها مي مرثيه
دهند، و  را دشنام ميدخالتي نداشته است، بطوري كه سابقين اول كسي كه در اين گناه 

ها را  هدف كساني كه اين بدعتو خواندن اخباري كه اكثر آنها كذب و دروغ است، 
كه . باشد مي اند باز كردن در فتنه و تفرقه بر روي مسلمانان و امت پيامبر بوجود آورده

اين كارها به اتفاق تمام مسلمانان نه واجب و نه مستحب هستند، بلكه اين كارها از 
   2.باشند ت و گناهان ميترين محرما بزرگ

او هنگام  باشد، آنچه كه خدا و رسول اين كارها مخالف شريعت و قانون خدا مي
ع وتنها صبر و رج –اگر آن مصيبت تازه و جديد باشد  –اند  مصيبت به آن دستور داده

   :فرمايد خداوند ميباشد،  و مقاومت ميبه سوي خدا 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 307-25/302(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -1
  . مراجعه شود) 323-2/322(، ةبه منهاج السنة النبوي -2
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∩⊇∈∉∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑômu‘ uρ ( šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρß‰tG ôγ ßϑ ø9$# )157-155 :بقره(  
ما از آن : گويند رسد، مي ئي به آنان ميبال و مژده بده به بردباران، آن كساني كه هنگامي كه«

الطاف و رحمت و ) همان بردباران با ايمان هستند كه(آنان . گرديم خدائيم و بسوي او بازمي
به جادة حق و (يافتگان  گردد، و مسلماً آنان راه احسان و مغفرت خدايشان شامل حال آنها مي

  .»هستند) حقيقت
ا من لطم اخلدود, ليس من«: فرمايد كه ميروايت شده  در حديث صحيح از پيامبر

   1.»دعا بدعوی اجلاهلية, وبوشق اجليو
كند و  زند، و يقه و لباس خود را پاره مي كسي كه به سر و صورت خود مي«
  .»نيست مادهد از  سر ميهاي جاهليت را  نوحه
  
   2.»الشاقةمن الصالقة واحلالقة و يئأنا بر«: فرمايد  مي پيامبرو 

كند و  من از كسي كه هنگام بال و مصيبت صدايش را بلند مي«: فرمايد  مي پيامبر
: و قال. »ستم و از امت من نيستكند بري ه د و لباسش را پاره ميكَنَ موهايش را مي

من قطران و درٍع من عليها رسباٌل يوم القيامة و النائحُة إذا مل تتب قبل موهتا تقامُ «
   3.»جرب

_____________________ 
  ). 1294(، كتاب جنائز، حديث شماره )3/163(ع مع فتح الباري، صحيح البخاري المطبو -1
  ) 104(، كتاب ايمان، حديث شماره )1/100(رواه مسلم في صحيحه،  -2
، كتـاب جنـائز، حـديث شـماره     )2/644(و مسلم في صـحيحه،  ) 342/5(رواه احمد في مسنده،  -3

)934 (  
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نمايد، اگر قبل از  خواني مي كند و نوحه دايش را بلند ميي كه هنگام مصيبت صزن«
شود در حالي كه پيراهنش از مس ذوب شده و  مرگش توبه نكند، روز قيامت زنده مي

  . »شود بر تن خواهد داشت گرمي ميلباسي كه باعث 
ما من مسلٍم يصاب بمصيبة «: روايت شده است در حديث صحيح از پيامبر

إال  خريًا منها یاخلف لراجعون, اللهم أجرنی فی مصيبتی وإليه ا إنا هللا و إن: فيقول
  1 .»أخلفه خريًا منهاآجرُه اهللا فی مصيبته و

خدا ما (إناهللا و إنا إليه راجعون  :باليي گرفتار شود و بگويد هر مسلماني كه به مصيبت و«
آن گرفتار  خداوندا بخاطر مصيبت و باليي كه به )گرديم از آن توئيم و بسوي تو برمي

به او اجر و  آن را برايم جايگزين كن، خداوند تر از ام مرا اجر و ثواب بده و خوب شده
  .»كند تر را برايش جايگزين مي ثواب خواهد داد و چيز خوب

الفخر باألحساب, والطعن : أمر اجلاهلية اليرتكوهننأربع فی أمتی من «: فرمود پيامبر
   2.»النياحُة علی امليتم, وفی األنساب, واإلستسقاُء بالنجو

جود دارد و آنها را ترك چهار چيز از عادات زمان جاهليت در ميان امت من و«
جويي و طعنه زدن به اصل و نسب  پدران و نياكان، عيب هافتخار و تكبر ب: كنند نمي

  .»سرايي بر مرده گان، نوحه ي ستاره يكديگر، درخواست باران بوسيله

_____________________ 
، )6/309(و رواه احمـد،  ) 43(شـماره   ، كتـاب جنـائز، حـديث   )1/236(رواه مالك في الموطأ،  -1

كتاب ) 488/ 2(، سنن ابوداود )918: (كتاب الجنائز، حديث شماره) 633، 632/ 2(صحيح مسلم 
  ). 3119: (الجنائز، حديث شماره

: ، كتـاب جنـائز، حـديث شـماره    )2/644(و رواه مسـلم،  ) 343-5/342(رواه احمد في مسنده،  -2
)934 (  
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و آنها را لعن و ، بر مسلمانان را برنامه ريزي نمايدظلم همه اين  با طور اگرپس چ
فشان كمك كند و آنچه فساد است وارد دين ااهد نفرين كند، و اهل كفر و الحاد را بر

  .داند كند و ساير مقاصد خبيث و خطرناكي كه فقط خداوند آنها را مي
زينت داده  از چيزهايي كه شيطان آن را براي اهل ضاللت و گمراهي و سركشي 

و آنچه از سر و صدا و باشد،  است، گرفتن روز عاشورا بعنوان روز ماتم و عزاداري مي
، و درست هكنند ها و سرودهاي ناراحت دهند، و ايجاد قصيده سرايي انجام مي نوحه

باشند و جز ايجاد حزن و تعصب و پيدا  كردن روايات و اخباري كه اكثراً دروغ مي
ميان مسلمانان چيز ديگري در آنها وجود ندارد، و تنه انداختن كردن كينه و جنگ و ف

انگيزي  ي آنها به نفرين و دشنام دادن به سابقين اول و دروغ گفتن و فتنه بوسيله
  . پردازند مي

از اين را عليه اسالم  براي كفار تر پيمان همانگيزتر و  دروغگوتر و فتنه ،مسلمانان
شناسند، آنها از خوارج بدترند، آنها  اند و نمي ده، ندي)روافض( گروه گمراه و سركش
يدعون أهل يقتلون أهل اإلسالم و«: در مورد آنها گفته است كساني هستند كه پيامبر

  .»كنند مي رهارستان را پ كُشند و بت اهل اسالم و مسلمانان را مي« 1»األوثان
كمك  ميسالات و ام پيامبرها و مشركين را عليه اهل بيت  آنها يهود و مسيحي

غيره در مورد خانوادة  بغداد وكنند، همانطور كه دشمنان اسالم را بر آنچه كه در  مي

_____________________ 
، كتاب توحيد، حديث شماره )416-13/415(يحه المطبوع مع فتح الباري، رواه البخاري في صح -1

  ). 1064: (كتاب الزكاة حديث شماره) 741، 742(، صحيح مسلم )7432(
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د عباس بن مطلب و ساير اهل بيت و مسلمانان، از قتل و والانبوت و معدن رسالت 
   1.اسارت و تخريب اماكن انجام دادند كمك كردند

تواند  فصيح و بليغي نمي وعاقل مرد هيچ  را شر و بدي و ضرر آنها براي اهل اسالم
   2.توصيف كند

_____________________ 
هجري وارد شام شدند، اول مردم را امان دادنـد، سـپس زن و    599قوم تاتار بودند، در سال : آنها -1

روي كردند، زنان  سير كردند، و در قتل و اسارت زيادهبچه مسلمانان را نزديك به يكصد هزار نفر ا
مسلمان را در مساجد و غيره مثل مسجدأالقصي و مسجد جامع اموي مورد تجـاوز قـرار دادنـد،    

كردنـد، بـدترين    خواندند، زنادق و منافقين از آنها پيروي مـي  كردند، نماز نمي مساجد را منهدم مي
مسـاوي   كردند، و آن را با رسـول خـدا   را تعظيم مي اهل بدعت بودند، پادشاه خود چنگيزخان

بلكه فراتر از آن معتقد . دانستند، در حالي كه چنگيزخان كافري مشرك و از بزرگترين آنها بود مي
بودند او پسر خدا است، و خورشيد مادر او را حامله كرده است، و هنگام غذا خوردن و نوشـيدن  

تن كسي را كه با آن كافر يعني چنگيز مخالفت كنـد حـالل   آوردند، و كش شكر چنگيز را به جا مي
كردند، و رافضي  ي يهود بودند كه خود را به اسالم منسوب مي دانستند، و اكثر وزيران او فالسفه مي

  .نيز بودند، خالصه هيچ نفاق، زندقه و الحادي نبود كه تاتاري ها از آن خالي باشند
نها را دوست دارند؛ زيرا در سايه ي حكومت تاتاري ها بـه  تاتاري ها و حكومت آ) شيعيان(روافض  

خودمختاري و نعمت رسيدند، و تمام توان خويش را صرف كردند و هر نوع همكاري نمودند تـا  
شهرهاي مسلمانها به تصرف تاتار در آيند، و در كشتن و اسير نمودن مسلمين بدست تاتـاري هـا   

در دستگاه تاتاري ها ) كه هر سه شيعه بودند(و رشيد  طوسي، ابن علقمي. تالشهاي فراوان نمودند
  .سمت وزارت داشتند

: و المنتقـي ص ) 530-28/509(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسـالم ابـن تيميـه،    : براي تفصيل بيشتر به
  .مراجعه شود) 326، 325(

  . مراجعه شود) 309-25/302(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -2
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ها به صورت خاص به نفرين و دشنام دادن  از ميان تمام گروه: ها  اين گروه يعني رافضي
آنها و بغض و  و لعنت فرستادن بر –اهللا عنهما  رضي –به خلفاي راشدين ابوبكر و عمر 

گفته  –اهللا  رحمه –به امام احمد مشهور هستند، به همين خاطر  –العياذ باهللا  –تكفير آنها 
   1.دكسي كه ابوبكر و عمر را دشنام ده: رافضي كيست؟ گفت : شد

آنها به اين خاطر رافضي ناميده شدند، چون آنها زيدبن علي را به خاطر اينكه او دو 
ترك كردند و تنها گذاشتند، چون داشت   را دوست مي )ابوبكر و عمر( ة راشدخليف

ي آنها را داشته باشد رافضي  مر را دوست ندارند، كسي كه بغض و كينهآنها ابوبكر و ع
 –شوند چون ابوبكر و عمر اند، به اين خاطر رافضي گفته مي است، و بعضي هم گفته

  . اند را ترك كرده –اهللا عنهما  رضي
باشند، عبداهللا بن سبأ كافر آن را بوجود  ه از منافقين مرتد ميرافض اصل و ريشة

را در  با ادعاي امامت علي با نص صريح و ادعاي عصمت براي او غلوآورد، و 
  . شخصيت علي بوجود آورد
: گويند باشد، بعضي از علماي سلف مي ابتداي رافضه از نفاق مي به همين خاطر مبدأ و
نفاق است، حب و دوستي  ي آنها وبكر و عمر ايمان و بغض و كينهحب و دوست داشتن اب

  . 2ايمان و بغض آنها نفاق است هاشم داشتن بني
آنها را با  –اهللا  رحمه –اين گروه، همان گروهي هستند كه شيخ اإلسالم ابن تيميه 

ها ملتي هستند كه نه عقل صريح و نه نقل  رافضي: كند ي خويش توصيف مي گفتهاين 
ترين  صحيح دارند، ديني مقبول و دنيايي موفق ندارند، بلكه دروغگوترين و جاهل

_____________________ 
  .مراجعه شود) 4/435(وع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه، به مجم -1

  .مراجعه شود) 4/435(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  - 2
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شود، همانطور كه گروه  باشند، و هر كافر و مرتدي داخل دين آنها مي يف ميطوا
  . و غير آنها داخل دين آنها شدند 2و اسماعيليه 1نصيريه

ورزند  گيرند و با آنها دشمني مي را نشانه مي ترين امت محمد آنها بهترين و خوب
نچه كه صحيح آيهود و نصاري و مشركين را دوست دارند، جمع دشمنان خدا از  و

_____________________ 
 گروهي از باطنية بودند، كه به محمدبن نصر نميري منتسب هستند، و معتقـد بـه الوهيـت علـي     -1

بيـت   تظاهر كـرده و خـود را پيـرو آل    هستند آنها از يهود و نصاري كافرتر هستند، چون به اسالم
، قرآن، امر و نهـي، ثـواب و عقـاب، بهشـت و جهـنم، و      دانند، كه در حقيقت به خدا، پيامبر مي

خواهند انكار ايمـان و شـريعت اسـالم را كننـد،      پيامبران گذشته، ايمان ندارند، و به هر شكلي مي
ن اسرار آنهـا و زيـارت شـيوخ حـج     ي آنهاست و روزه كتما شناخت اسرارشان نمازهاي پنجگانه

  . باشد آنهاست، ظاهر مذهب آنها رفض و باطنش كفر خالص مي
) 258 -255: (و الشـيعة والتشـيع ص  ) 161 -35/145(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميـه،  

  .مراجعه شود

ت به او خـتم  كنند امام گروهي هستند منسوب به محمدبن اسماعيل بن جعفر، گمان مي: اسماعيليه -2
هـا هفـت هسـتند و ايـام      گويند آسمان شده است چون نفر هفتم است، و دليلشان اين است كه مي

را  گويند كه محمدبن اسماعيل شريعت حضرت محمدبن عبـداهللا  هفته هم هفت روز است، و مي
ر گويند عالم و جهان قـديم اسـت، معـاد را انكـا     نسخ كرده است، كه اين بزرگترين كفر است، مي

ي باطني هستند كه از يهود و نصاري  كنند، واجبات و محرمات را قبول ندارند، از گروه قرامطه مي
پرسـتان اسـت، و    و مشركين عرب كافرتر هستند، سخن و قولشان مركب از گفتار فالسفه و آتـش 

ر و كنند، مشهورترين آنها، عبيديون هستند كه مدتي زياد بر مصـ  تشيع را به خاطر نفاق آشكار مي
  . شام حكمراني كردند

مراجعـه  ) 102: (و تلبـيس ابلـيس ص  ) 162 -35/131(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميـه،  
  .شود
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ند، و آنچه كه دروغ و كن ، قبول ندارند و آن را كنار ميبودن آن مسلم و متواتر است
ند، اين گروه، همان كساني هستند كه كن و آن را دنبال مي افترا و فاسد است قبول دارند

در مورد آنها شناخت،  ي مردم بيشتر آنها را مي اهللا ـ كسي كه از همه ـ رحمه  شعبي
ها بودند  شدند، و اگر از پرنده اگر آنها حيوان بودند جزو خرها محسوب مي: گويد مي

  1.شدند الشخور مي
دهند در بعضي از  بعضي از كساني كه خود را به اسالم نسبت مي ،اما در زمان حاضر

كنند، قبري را از  مناطق از ماه محرم با حزن و اندوه و غم و خرافات و اباطيل استقبال مي
كنند، و آن را قبر حسين  هاي مختلف مزين مي كنند، و آن را با رنگ ميچوب درست 

 دهند، و اسم تعزيه را بر نامند، و دو قبر را در آن قرار مي مي 2نامند، و يا آن را كربال مي
و آنها كنند  سبز جمع ميرنگ كهنه يا هاي  لباسها را با پوشيدن  د، و بچهگذارن ميآن 

  .نامند را فقيران حسين مي
شويند و  ها را مي كنند و وسايل و لباس ها را جارو مي ، خانهمحرم روز اول ماه

شود، سورة فاتحه و اوايل سورة بقره،  نمايند، سپس طعام و غذا گذاشته مي نظافت مي
صلوات  سپس بر پيامبرشود،  فلق و ناس بر آن خوانده مي ،سورة كافرون، اخالص

  . دوش ميي مردگان  واب طعام هديهشود، و بعداً اجر و ث فرستاده مي

_____________________ 
و ) 20 -3/ 1(، و منهاج السنة النبويـة  )472-4/471(به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -1

  . مراجعه شود) 188 -179/ 4(الفصل از ابن حزم 
ضعي در نزديكي كوفه در عراق كنوني، حسين بن علي در اينجا شهيد شده و قبر او در مكـاني  مو - 2

: و استشهاد الحسين ص) 1123/ 4(به كتاب معجم ما استعجم . به اسم طف نزديك نهر كربال است
  .مراجعه شود) 134(
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شود، زنان زينت و زيبايي خود را  در طول اين ماه آرايش و زينت دادن ممنوع مي
دارند،  ها و مجالس شادي را برپا نمي خورند، جشن گذارند، مردم گوشت نمي كنار مي

ه گيرد، اگر از ازدواج زن و مرد بيش از دو ماه نگذشت عقد ازدواج در آن صورت نمي
سرايي در  زدن به صورت و سينه و پاره كردن لباس و نوحهشوند،  باشد از هم منع مي
ها شروع  و لعنت بر معاويه و ياران او و يزيد و ساير صحابه. شود اين ماه زياد مي

  . شود مي
 ،ها پرند، و بچه روي آن مي ازشود، و مردم  آتش روشن مي ،در ده روز اول اين ماه

زنند يا حسين يا حسين، هر كس در اين ماه  پيمايند و فرياد مي را مي ها ها و راه كوچه
زنند، صداي  ، در بعضي مناطق طبل و دف را ميگردد تلقي ميمتولد شود بدشوم 
دهند،  نمايند، قبري را قرار مي مي بلندهايي را  و نشانه  كنند، و پرچم موسيقي را بلند مي

ها را مسح كرده و به آن تبرك  پرچمگذرند،  ميزير آن از ها  مردان و زنان و بچه
شوند و عمرشان طوالني  ند، معتقد هستند كه با اين كار دچار هيچ مريضي نميجوي مي
شوند، هر دو چشم  در بعضي كشورها مردم در شب عاشورا از منزل خارج مي. گردد مي

خورشيد پيمايند، هر گاه طلوع  ها را مي ها و راه بندند و كوچه را مي شخصييك 
  . گردند هايشان برمي نزديك شد به خانه

شود، از روستاها و شهرهاي ديگر  هاي خاصي پخته مي در روز عاشورا غذاها و طعام
روند، دور قبري كه آن را آنجا قرار  گويند مي به مكان خاصي كه آن را كربال مي

به صدا  ها ها و دف يند، طبلجو ها تبرك مي كنند و به پرچم ف مياند طوا داده
شود، يا در آب انداخته  آيند، هرگاه خورشيد غروب كرد آن قبر دفن مي درمي
نشينند، و  ها مي گردند، و بعضي مردم هم در راه برميهايشان  شود، و مردم به خانه مي

دهند و مجاني آن را در اختيار مردم  نامند قرار مي هايي كه آن را سلسبيل مي نوشيدني
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و  كنند جلس بر پا ميماه محرم مي از واعظين در ده روز اول دهند، و بعض قرار مي
نمايند، و بر او و  هاي معاويه و يزيد را براي مردم بيان مي محاسن حسين را بيان و بدي

و در مورد فضل و بزرگي ماه محرم احاديثي موضوع و . فرستند اصحاب او لعنت مي
  . كنند مي نقلضعيف ورواياتي دروغ 

نامند جمع  گذرد، يك روز كه آن را اربعين مي روز كه از عاشورا ميو بعد از چهل 
خرند و مردم را  كنند و با آن غذاهاي خاصي را مي شوند، در آن روز پول جمع مي مي

  . كنند براي خوردن آن دعوت مي
ها در هند، پاكستان و در كشورهايي كه شيعه اقامت دارند و  اين بدعت

   1.شوند ق و بحرين انجام ميايران و عرادر الخصوص  علي
در  رازني و چيزهاي ديگر  سرايي و گريه و سينه آنها اين مجالس عزاداري و نوحه

با اين كارها به خدا چون معتقدند دهند  روز عاشورا و قبل از آن به اين خاطر انجام مي
كه در طول اين سال انجام شود  ميشوند و سبب كفارة تمام گناهان آنها  نزديك مي

دانند كه اين كارهاي آنها سبب طرد و دوري از رحمت الهي  اند، در حالي كه نمي داده
  . شود مي

  : فرمايد خداوند در قرآن كريم مي
 ⎯yϑ sùr& t⎦Éi⎪ã— …çμ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν#u™tsù $ YΖ|¡ym ( ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ )8: فاطر(  
راسته شده آدر نظرش زينت و ) صفتان توسط شيطان و شيطان(هاي بدش  كه عملآيا كسي «

كس را هر  كند و بيند، خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي راسته ميآاست و آن را زيبا و 
  .»نمايد بخواهد راهياب مي
   :فرمايد و خداوند مي

_____________________ 
  . شودمراجعه  281-280به كتاب تحذير المسلمين عن االبتداع والبدع في الدين، ص  -1
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tβθ ç7|¡øts† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $ ·è ÷Ψß¹   )104-103 :كهف(  
ن مردم آگاه سازم؟ آنان كساني هستند تريآيا شما را از زيانكار: بگو) به كافران اي پيامبر(«

و (رود  زندگي دنيا هدر مي در) به سبب تباهي عقيده و باورشان(كه تالش و تكاپويشان 
  .»كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود سود مي بي
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  بحث سوم 
  2 1بدعت خوشحالي در روز عاشورا نزد گروه ناصبي

ها بيان شد، در اين  در بحث گذشته بدعت حزن و اندوه در روز عاشورا نزد رافضي
كنند حرف خواهيم  ها مقابله و مخالفت مي رافضي از كساني كه با –شاءاهللا  ان –بحث 

دهند، اين گروه نواصب هستند كه  زد، اين گروه روز عاشورا را روز شادي قرار مي
جاهالن هستند كه جملة دهند، از  تعصب نشان مي نسبت به حسين و اهل بيت پيامبر

ت را با بدعت دفع فاسد را با فاسد، دروغ را با دروغ، شر و بدي را با شر و بدي و بدع
ها و شعايري كه نشانگر سرور و خوشحالي است در روز عاشورا انجام  كنند، نشانه مي
پختن غذاهايي كه زدن، رنگ زدن، خرج اضافي براي خانواده،  دهند، مثل سرمه  مي

شوند، اين  ها انجام مي ها و مراسم عادت ندارند، و ساير چيزهاي ديگر كه در جشن
   3.اند را مانند مراسم و مجالس شادي قرار داده گروه روز عاشورا

: كند كه روايت مي بود، ابوسعيد خدري اولين ظهور آنها در زمان پيامبر
م آن را ميان چهار نفر تقسيم ه فرستاد، پيامبر براي پيامبر –كمي طال  - علي

_____________________ 
اغلب آنها از خوارج هستند، اولين كساني بودند كه از جماعت مسـلمانان جـدا   : نواصب يا ناصبي -1

كننـد، مـرتكبين گناهـان     شدند، كساني هستند كه عثمان و علي و ساير اهل جماعت را تكفير مي
فرمـان او   دانند، و معتقد هستند كه اگر امام با سنت مخالفت كرد خارج شـدن از  كبيره را كافر مي

، و الملـل و النحـل،   )3/349(واجب و حق است، به مجموعة الفتاوي شيخ اإلسـالم ابـن تيميـه،    
  . مراجعه شود 138-114شهرستاني، ص 

ي علماي اهـل سـنت فعـال ايـن گـروه       كه با تالشها و كوششهاي مخلصانه قابل ياد آوري است - 2
  .صححم. وجود خارجي نداشته و جزء تاريخ شده اند) نواصب(

  . مراجعه شود) 310-25/309(به مجموعه الفتاوي ابن تيميه،  -3
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طائي از  بن بدر فزاري و زيد ي مجاشعي، عيينه أقرع بن حابس حنظلي از طايفه: كرد
  . كالب ي بن عالثه العامري از بني نبهان، و علقمه ي بني طايفه

دهد و ما را ترك  به بزرگان اهل نجد مي: قريش و انصار عصباني شدند، گفتند
محبت نشان دهم و رابطه خواهم به آنها  مي« »فهمإنام أتألّ «: فرمود پيامبر! كند مي

هايش باال آمده  چشمش فرورفته بود، گونهچشمانش در كاسة مردي كه  .»برقرار نمايم
اي : نمود و گفت ده داشت، رو به پيامبراما تراشيبود، پيشانيش برجسته بود، ريشي پر 

اهللا علی أهل   یننمأيأ ?اهللا إذا عصيت من يطع«: گفت پيامبر! از خدا بترس محمد
مي اطاعت  پس چه كسي از خدا مي كنمن نافرمانزماني كه « »التأمنونی?األرض و

. »دانيد؟ آيا خدا مرا بر تمام اهل زمين امين قرار نداده است؟ و شما مرا امين نميكند؟ 
او را منع  پيامبر -به گمانم خالدبن وليد بود –مردي درخواست قتل آن مرد را نمود 

 –أو فی عقب هذا  –إن من ضئضیء هذا «: فرمود كرد، آنگاه آن مرد رفت پيامبر
من الرمية  ين مروق السهمدقرآن الجياوُز حناجرهم, يمرقون من القوم يقرأون ال

از نسل « 1»يدعون اهل األوثان, لئن أنا أدركتهم ألقتلهم قتل عادٍ يقتلون أهل اإلسالم و
ر ت پايينكنند ولي از گلويشان  كه قرآن را تالوت مياين مرد قومي خواهد آمد 

رود، با اهل  ور كه تير از كمان درميشوند همانط رود، از دين و ايمان خارج مي نمي
اگر به آنها كنند،  مي رهاپرستان را  ، و بتكشند و آنها را مي جنگند اسالم و ايمان مي

  .»كشتن قوم عاد خواهم كُشت برسم و در زمان آنها باشم، آنها را همانند

_____________________ 
، كتـاب األنبيـاء، حـديث شـماره     )6/376(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مـع فـتح البـاري،     -1

  . ، كتاب زكاة)162-7/161(و مسلم في صحيحه مع شرح نووي، ) 3344(
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بوديم در حالي  روزي نزد پيامبر: آمده ،ده استآوردر روايتي كه مسلم آن را 
كرد، سهمي را به ذوالخويصره كه يكي از  كه او چيزي را ميان اصحاب تقسيم مي

: فرمود اهللا رسول! عادل باش! اي رسول خدا: تميم بود داد، گفت  مردان بني
  .»خرسُت إن مل أعدلومن يعدل إن مل أعدل, قد خبُت وويلک, «

اگر عدالت نداشته دل باشد اگر من عادل نباشم؟ تواند عا واي بر تو، چه كسي مي«
  .»باشم ضررمند و ناكام خواهم شد

 اجازه دهيد گردنش را بزنم، پيامبر! اي رسول خدا: گفت عمربن خطاب
مع صالهتم, وصيامه مع صيامهم, دعه فإن له أصحابًا حيقر أحدكم صالته «: فرمود

رمية, ينظُر يقرأون القرآن الجياوز تراقيهم يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهُم من الو
لی نضيه إإلی نصله فاليوجد فيه شیٌء ثم ينظر إلی رصافه فاليوجد فيه شیٌء, ثم ينظر 

فاليوجُد فيه شیء, سبق الفرَث  ثم ينظر إلی قذذه –هو القدح و −فاليوجُد فيه شیٌء, 
مثل البضعة تدردر, خيرجون  هم رجل أسود إحدی عضديه مثل ثدی املرأة, أوتيآ. والدم

   1.»رفة من الناسعلی حني ف
خودتان نماز و روزة اگر دوستاني دارد كه هر يك از شما كاري به او نداشته باش، «

، قرآن دانيد كم ميشماريد و  حقير مي خودتان را ازآنها مقايسه كنيد را با روزه و نماز 
ير شوند همانطور كه ت رود، از اسالم خارج مي ر نميت پايينخوانند ولي از گلويشان  يرا م

بيند، به محل داخل  كند، چيزي را نمي خود نگاه مي به سرنيزةرود،  از كمان بيرون مي
كند چيزي را پيدا  يابد، به نيام شمشير نگاه مي كند چيزي را نمي شدن تير نگاه مي

شود، از محتويات درون شكمبه و  كند چيزي در آن پيدا نمي كند، به پر تير نگاه مي نمي

_____________________ 
  ) 1064(يث شماره ، كتاب زكاة، حد)745-2/744(رواه مسلم في صحيحه،  -1



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
164

ي اين گروه، اين است كه در ميان آنها  عالمت و نشانهاست،  از خون پيشي گرفته
مردي سياه كه يكي از بازوهايش مثل پستان زن است، يا مثل قطعه گوشتي است كه 

شوند كه مردم تفرقه و اختالف  كند، وجود دارد، زماني اين گروه پيدا مي حركت مي
شنيدم، و  خن را از پيامبردهم كه من اين س  شهادت مي: ابوسعيد گفت . »داشته باشند
با آنها جنگيد و من با او بودم، ايشان دستور  بن ابيطالب دهم كه علي شهادت مي

جستجو كنند، جستجو كردند او  هتوصيف نمود اين مرد كه پيامبردر مورد فرمود كه 
ن بيا داشت كه پيامبررا را يافتند، او را آوردند به او نگاه كردم، درست همان اوصافي 

  .1كرد
ند كه رئيسشان شتدر كوفه قومي از شيعه وجود دا: گويد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

و  ند كه نسبت به عليشت، و قومي از ناصبه وجود دابودمختاربن عبيد دروغگو 
در حديث  ،2اين گروه استقفي از بن يوسف ث ، كه حجاجندشتاوالدش بغض و كينه دا

در ميان  3»مبريسيكوُن فی ثقيف كذاب و«: رمايدف مي صحيح آمده است كه پيامبر
يك نفر بسيار دروغگو و يك نفر هالك شده پيدا خواهد شد، فرد بسيار قوم ثقيف 

   .و هالك شده هم حجاج بن يوسف بود يفقدروغگو مختاربن عبيد ث
د، يك گروه سرور و شادي و نكن يك گروه حزن و اندوه و ناراحتي را برپا مي

اين  هاي باطل نسبت به حسين ه هر دو گروه به خاطر تعصبخوشحالي را، ك

_____________________ 
  .مراجعه شود) 316/ 7(براي تفصيل واقعه به كتاب البداية والنهاية  - 1

شاياني از جمله تقويت خالفـت اسـالمي مقتـدر و يـك      حجاج بن يوسف ثقفي خدمات با آنهم - 2
. پارچه، سركوب فتنه هاي داخلي و فتوحات درخشان خارجي براي مسـلمانها انجـام داده اسـت   

)صححم(  

  ) 2545(، كتاب فضايل صحابه، حديث شماره )1972-4/1971(رواه مسلم في صحيحه،  -3
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ي اربعه  دهند، و هر بدعتي هم گمراهي است، كه هيچ كدام از ائمه ها را انجام مي بدعت
و هيچ كس غير از آنها نيز به اين كارها اجازه نداده است و هيچ دليل و حجت شرعي 

   1.هم براي انجام اين كارها وجود ندارد
خطا و اشتباه است، و خارج از  ،ها كارشان بدعت ها و رافضي كه ناصبيشكي نيست 

عليكم «: فرموده است چون پيامبر. دنباش مي چهارچوب سنت حضرت رسول
ياكم إلراشدين املهديني, متسكوا هبا, وعضوا عليها بالنواجذ, وسنة اخللفاء ابسنتی و

بر شما واجب است از سنت  2»ةكل بدعة ضالل, وحمدثات األمور, فأن كل حمدثة بدعةٌ و
تبعيت و ) ابوبكر و عمر و عثمان و علي(من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده 

محكم آنها را بگيريد، و از كارها و پيروي كنيد، به آنها تمسك كنيد، با چنگ و دهان 
و تازه هستند خودداري كنيد، چون هر چه در دين اعمالي كه در دين وجود ندارند 

  . باشد آن را وارد كنيد بدعت است، و هر بدعتي ضاللت و گمراهي مي نباشد و
نداده و  انجامو خلفاي راشدين در روز عاشورا هيچ يك از اين كارها را  پيامبر

پا به  اند، نه حزن و ناراحتي و نه سرور و خوشحالي را، بلكه وقتي پيامبر توصيه نكرده
: اين چيست؟ گفتند: گيرند، فرمود وزه ميروز عاشورا رمدينه گذاشت، يهود را ديد 

اين روزي است كه خداوند در آن موسي را از غرق شدن نجات داد، پس ما روزه 
نسبت به موسي بيشتر حق داريم، آن روز را روزه گرفت و ما : فرمود گيريم، پيامبر مي

   3.به روزة آن دستور داد
_____________________ 

  . مراجعه شود) 3/333(به منهاج السنة النبوية،  -1
  ) 127-4/126(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2
و لفـظ حـديث از بخـاري    ) 2004: (، كتاب الصوم، حديث شماره)4/244(بخاري با فتح الباري،  -3

  ) 1130(كتاب الصيام، حديث شماره ) 795/ 2(يح مسلم است، و صح
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  . ردندشم و قريش هم در زمان جاهليت اين روز را بزرگ مي
در  مردم را به روزة آن دستور داد يك روز بود، پيامبر آن روزي را كه پيامبر

ول وارد مدينه شد، سال آينده روز عاشورا روزه گرفت، و به روزة آن دستور األ ماه ربيع
داد، سپس همان سال روزة ماه رمضان واجب شد و واجب بودن روزة روز عاشورا نسخ 

  . شد
در اين  .اختالف دارند آيا روزة اين روز واجب است، يا مستحب بر سر اينكه علما

جب بود، بعد از وااين است كه اول  ،ترين آنها صحيح ،دو قول مشهور وجود داردباره 
گرفت به عنوان سنت و مستحب آن را  واجب شدن رمضان، هر كس آن را روزه مي

هذا يوم «: اد، بلكه فرمودروزة آن دستور ند به آن سال ديگر پيامبرداد،  انجام مي
  . 1متفق عليه »عاشوراء, وأنا صائم فيه, فمن شاء صام

  . اين روز، روز عاشورا است، من روزه هستم، هر كس دوست دارد روزه بگيرد
صوم يوم عرفة يكفر صوم يوم عاشوراء يكفر سنة, و«: وقال عليه الصالة والسالم

يك سال و روزة روز عرفه باعث كفاره روزة روز عاشورا باعث كفارة گناهان  »سنتني
به آخر عمر نزديك شده بود، به او  كه پيامبرآن زمان . گناهان دو سال خواهد شد

_____________________ 
/ 2(، و صـحيح مسـلم   )2003: (، كتاب الصـوم، حـديث شـماره   )4/244(بخاري با فتح الباري،  - 1

  ). 1129(كتاب الصيام، حديث شماره ) 795
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لئن عشُت إلی قابٍل «: فرمود گيرند، پيامبر خبر رسيد كه يهود اين روز را جشن مي
   1.»ألصومن التاسع

ها  يهوديبا تا با اين كار . »مگير اگر سال آينده زنده باشم، روز نهم را نيز روزه مي«
   .و شادي آنها شباهت پيدا نكند  جشن بهمخالفت كند و 

و آن گرفتند،  شدند كه اين روز را روزه نمي ها و علما كساني پيدا مي در ميان صحابه
ند، همچنان ستدان مكروه مياين روز را روزه گرفتن  فقطدانستند، بلكه  را مستحب نمي

ي از علما نقل شده است، و بعضي از علما آن را سنت و مستحب كه اين سخن از گروه
  . دانند مي

قول صحيح اين است كه روزة آن مستحب است، و روز نهم هم روزه بگيرد، چون 
لئن عشُت إلی قابٍل «ي ايشان در مورد روزة آن بوده است،  اين آخرين توصيه
  . »گيرم نهم را نيز روزه مياگر سال آينده زنده باشم حتماً روز « .»ألصومن التاسع

براي اين روز گذاشته است، اما ساير امور مانند  اين تنها چيزي است كه پيامبر
ها را تازه كردن، و يا خرج بيشتر  گذاشتن و آماده كردن غذاهاي غيرعادي، يا لباس

هاي اين سال، يا عبادتي مخصوص انجام دادن مانند نماز  نمودن، يا خريدن نيازمندي
حبوب با آن ها تا  نمودن گوشت قرباني ذخيرهوص آن، يا نيت ذبح كردن، يا مخص
د، يا سرمه نمودن، رنگ كردن، حمام نمودن، به ديدار يكديگر رفتن و نمايپخته 

ي  و مسايلي از اين قبيل همه... ها و غيره  و قبرستانمصافحه نمودن، و يا رفتن به مساجد 
آنها را بعنوان سنت قرار نداده  ي هستند كه پيامبرهايي منكر و بد اين كارها از بدعت

_____________________ 
، حديث شـماره  )798-2/797(و رواه مسلم في صحيحه، ) 1/236(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

)1134 (  
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ي مسلمين آن را مستحب و درست  خلفاي راشدين و ائمهاست، و همچنين هيچ يك از 
   1.دانند نمي

او اطاعت كند، و از راه دين او پيروي كند،  بر انسان واجب است از خدا و رسول
  . رگي نعمتش شكر كندو هدايت و راه او را بپيمايد، و خدا را به خاطر بز

   :فرمايد خداوند مي
 ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ 

öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ βÎ)uρ (#θçΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7•Β )164 :عمران آل(  
يقيناً خداوند بر مؤمنان منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه كه در ميانشان پيامبري از جنس «

از عقايد نادرست (خواند و ايشان را  بر آنان آيات او را مي) پيامبري كه(خودشان برانگيخت، 
و ) واندن و نوشتنقرآن و به تبع آن خ(داشت و بديشان كتاب  پاكيزه مي) و اخالق زشت

  .»آموخت، هر چند كه پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند فرزانگي مي
اهلدی هدُی حممٍد, ورش األمور حمدثاهتا,  خريَ إن خري الكالم كالُم اهللا, و«: و قال

  3 2.»كل بدعٍة ضاللةٌ و

_____________________ 
بن سعد، اوزاعي، اسحاق بن راهويـه رحمهـم اهللا    ابوحنيفه، مالك، شافعي، احمد، ثوري، ليث: مثل -1

  . مراجعه شود) 25/312(به مجموعة الفتاوي ابن تيميه، . تعالي
) 17/ 1(، سنن ابـن ماجـه   )867: (، كتاب جمعه، حديث شماره)2/592(رواه مسلم في صحيحه،  -2

  . 45: مقدمه، حديث شماره
مراجعه  77 -66/ 2(و زاد المعاد ) 314 -25/310(مجموعة الفتاوي ابن تيميه،  :براي تفصيل به - 3

  شود
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ترين كالم و سخن، سخن و كالم خداوند است، و  خوب: فرمود  پيامبر
و بدترين  ر داشته،راقآن بر  هي است كه حضرت محمدرا، راههترين ترين و ب خوب

  . شوند و هر بدعتي ضاللت و گمراهي است كارها، چيزهايي هستند كه وارد دين مي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  فصل دوم 
  ماه صفر

  
  

  . بعضي از آثار وارده در مورد ماه صفر: بحث اول
  .بدعت به فال بد گرفتن آن: بحث دوم



  بحث اول 
  بعضي از آثار وارده در مورد ماه صفر 

فقال  »الصفر والهامةو العدوی«: قال: اهللا أنَّ رسول: قال هريره ابي عن -1
األجرب فام باُل إبلی تكوُن فی الرمل كأنام الظباء, فيأتی البعري : اهللا يا رسول: أعرابٌی 

   1.تفق عليهم »فمن أعدی األول«: فيدخل بينها جيرهبا? فقال
كننده وجود  بيماري مسري و سرايت: كند كه فرمود مي روايت از پيامبر ابوهريره

: د بدشوم نيست، مردي از اعراب گفتجغو ه ماه صفر درست نيست ندارد، بدشومي ب
پس چرا شتر من هنگامي كه در ميان شن و ماسه قرار دارد مثل آهو ! خدا  اي رسول

آن را رود كه گري دارد  است و هيچ بيماري ندارد اما هنگامي كه ميان شتري مي
  داده است؟  فرمود پس چه كسي آن را به اولي سرايت گيرد؟ پيامبر مي

طرية وال هامة العدوی وال«: فرمود هريره روايت شده است كه پيامبر از ابي -2
   2.متفق عليه »رصفَ وال

كننده و آنچه را به فال بد گيرند و بدشومي جغد و بدشومي ماه  بيماري سرايت
  . ندارند و درست نيستند كدام وجود صفر، هيچ

   پيامبر: آن را روايت كرده است آمده است –اهللا  رحمه –در روايتي كه امام مسلم 
   3.»الصفرالعدوی, والغول, و«: فرمود 

_____________________ 
/ 4(، و صـحيح مسـلم   )5717(، كتاب طب، حديث شماره )10/171(رواه البخاري في صحيحه،  -1

  ). 2220(كتاب السالم، حديث ) 1743، 1742
  )5757(اب طب، حديث شماره ، كت)10/215(رواه البخاري في صحيحه،  -2
  )2222(رواه مسلم في صحيحه، كتاب سالم، حديث شماره  -3
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  . و بدشومي ماه صفر هيچ كدام وجود ندارند) ديو(و غول بيماري مسري 
ي شيئاً اليعد«: بلند شد و گفت روايت شده كه روزي پيامبر از ابن مسعود -3
اي رسول : فر از اعراب گفتيك ن كند، هيچ چيزي به چيز ديگر سرايت نمي »شيئاً
هر گاه شتري كه آلت تناسلي آن گري گرفته است آن را به محل استراحت ! خدا

: فرمود شوند؟ پيامبر بريم تمام شترهاي ديگر نيز دچار گري مي شتران ديگر مي
العدوی «پس چه كسي اولي را دچار گري كرده است؟  »فمن أجرب األول«
   1.»مصائبهافكتب حياهتا ورزقها, و فسٍ الصفر, خلق اهللا كل نو

آفريده كه شومي ماه صفر وجود ندارد، خداوند هر نفسي را ها و  سرايت بيماري«
  .»هاي آن را نيز تعيين كرده است بال و مصيبت ،روزي ،ياتحاست، 

أن العمرة فی كانوا يروَن (: روايت شده است –اهللا عنهما  رضي –از ابن عباس  -4
إذا برأ : أفجر الفجور فی األرض, وجيعلون املحرم صفر, ويقولون احلج منأشهر 

أصحابه صبيحة و قدم النبی. انسخ صفر, حلَِّت العمرة ملن اعتمرالدبر, وعفا األثر, و
يا : فتعاظَم ذلک عندهم, فقالوا عمرة, رابعة مهلني باحلج فأمرهم أن جيعلوها

   2.)ِحٌل كّله: قالأیُّ احلل? ! اهللا رسول

_____________________ 
، )2230(و رواه ترمذي في سننه ابواب القدر، حديث شماره ) 1/440(رواه امام احمد في مسنده،  -1

/ 3(با اسناد صـحيح، بـه سلسـلة األحاديـث الصـحيحة      ) 308/ 4(شرح معاني اآلثار از طحاوي 
  . مراجعه شود) 1152: (شمارهحديث ) 143

و مسـلم  ) 1564: (، كتاب حج، حديث شماره)3/422(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2
  ). 1240: (، كتاب حج، حديث شماره910، 909/ 2(
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هاي حج از  كه عمره رفتن در ماه ندفكر مي كرد اهل جاهليت: گويد ن عباس مياب
هر گاه زخم پشت : گفتند و مي، دادند و ماه محرم را صفر قرار مي بدترين گناهان است،
و ماه صفر تمام شد، عمره براي كسي كه  اثرش از بين رفتشتر درست شد و 

و يارانش روز چهارم به نيت حج  برپيام. شود خواهد عمره انجام دهد حالل مي مي
تغيير آن برايشان ند، اين كار و نمايدستور داد، نيت عمره  تمتع آمدند، بعداً پيامبر

 كدام حالل شدن و كدام بيرون آمدن از احرام؟! اي رسول خدا: سخت بود، گفتند
  . باشد اش حالل است و درست مي همه: فرمود پيامبر
كه أشهب : بن مسكين خوانده شد كه براي حارثد بودم من شاه: ابوداود گفت -5
اهل جاهليت ماه صفر : چيست؟ گفت »الصفر«مالك پرسيده شد معني  از: گويد مي

و يك سال ماه حرام قرار  ماه حالل دادند، يك سال آن را را ماه حالل قرار مي
  . نيست ماه صفر بدشگون 1 »الصفر«: فرمود  دادند، پيامبر  مي

صفر يك : فرمايد مي »رالصفَ «در صحيح خود باب  –اهللا  رحمه –بخاري  امام -6
   2.گيرد نوع مريضي و بيماري است كه شكم را دربرمي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 3914: (، كتاب طب، حديث شماره)3/233(داود،  به سنن ابي -1
  . مراجعه شود 25: ، كتاب طب، باب)10/171(الباري، صحيح البخاري المطبوع مع فتح  -2
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  بحث دوم 
  به ماه صفر  گونيبدعت بدش
 1»رصفَ طرية وال هامة والالعدوی وال«: فرمود در حديث آمده است كه پيامبر

  كه آيا مراد و منظور نهي است يا نفي؟  اختالف نظر دارند، »العدوی«علما در مورد 
احتمال دارد هم نفي و هم نهي باشد، يعني اين كار را نكنيد : گويد جوزيه مي ابن قيم

بر نفي داللت دارند، و ابطال  »وال هامة رصفَ والالعدوی «و به آن معتقد نباشيد، ولي 
، نفي در اينجا از ندبا آن دچار بوده ا زمان جاهليتكه مردم در رساند  را ميكارهاي 
   2.رساند، ولي نهي داللت بر منع آن دارد چون نفي بطالن آن را ميتر است،  نهي بليغ

ترين و  اند، روشن اختالف پيدا كرده »العدوی«در معني : ابن رجب گفته است
نفي آنچه كه اهل جاهليت به آن  كه هدف ،ترين گفته در اين رابطه اين است صحيح
ا به طبع خود سرايت ه باشد، از اين جهت كه معتقد بودند اين بيماري مي ،ندبودمعتقد 

بر اين مطلب داللت  ي پيامبر فرموده وكنند و تقدير خداوند در آن تأثير ندارد،  مي
، ؟پس چه كسي آن بيماري را به اولي سرايت داده است »؟فمن أعدی األول«: دارد 

ضا و قدر الهي بوده است، به همين صورت كند كه گريِ آن به سبب ق به اولي اشاره مي
   3. باشد دومي و مابعد آن به تقدير الهي مي

  :فرمايد خداوند مي

_____________________ 
  ) 5757(، كتاب طب، حديث )10/215(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ) 2/234(به مفتاح دارالسعادة مراجعه شود،  -2
  .مراجعه شود 68به لطائف المعارف، ص  -3
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 !$tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„   ) 22/ حديد(  
دهد، مگر اينكه پيش از  پيوندد، يا به شما دست نمي هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي«

بوده ) به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط(آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي 
  .»است

  : در تفسير آن اختالف نظر دارند »العدوی«: اما فرمودة پيامبر
شود  الصفر دردي در شكم است، گفته مي: دگوين ميبسياري از علماي متقدم : اول
ها معتقد هستند اين بيماري از  د، كه عربشو گ مانند مارها در شكم پيدا ميكرمي بزر

كه اين نظر را دارند  رد كرد، عالمانيرا هم آن  باشد، پيامبر تر مي گري مسري
   1.ابن عيينه، امام احمد، امام بخاري، و طبري: عبارتند از

مار است، ولي منظور از نفي، نفي و رد اين عقيده  ،گويند منظور از صفر و بعضي مي
آن را رد كرد، به ) خداوند(رساند، شارع  بود كه اگر به آنها نيش بزند آن را به قتل مي

   .رسد مگر با تمام شدن اجل اين علت كه مرگ فرانمي
  . 2تباشد روايت شده اس اين تفسير از جابر كه يكي از راويان حديث مي

ت، سپس در تفسير آن دو منظور از صفر همان ماه صفر اس ،اند گروهي گفته: دوم
  : نظر دارند

_____________________ 
  . مراجعه شود) 10/171(و فتح الباري،  74به لطائف المعارف، ص  -1

) 2222: (كتاب السـالم، حـديث شـماره   ) 1745/ 4(، و صحيح مسلم )10/171(فتح الباري،  به - 2
  .مراجعه شود
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اينكه محرم را حالل و به  مثلدادند  منظور رد آنچه كه اهل جاهليت انجام مي -الف
   1.باشد ي امام مالك مي دادند، اين گفته جاي آن صفر را ماه حرام قرار مي

هم آن  دانستند، پيامبر مي گونت كه ماه صفر را بدشمنظور اهل جاهليت اس -ب
درست است كه . 2ابن رجب حنبلي اين قول را ترجيح داده است. را باطل اعالم كرد

تر  منظور جانوراني باشند كه در شكم وجود دارند، كه به گمان آنها از گري مسري
حرم باشد كه آن را تأخير حرام بودن به ماه صفر به جاي ماست، و يا اينكه منظور از 

هر دو باطل هستند و اصل و اساسي ندارند و هيچ دليلي براي اين  ونامند،  نسيء مي
  . منظورها وجود ندارند

ماه  بدشگوني و همچنين درست است كه منظور رد بدشومي به ماه صفر باشد، چون
 »طرية ال«: فرمايد مي است كه از آن نهي شده است، چون پيامبربدفالي صفر 

طرية «: فرمايد ت نيست، و در جاي ديگر ميبدشومي و بدفالي وجود ندارد و درس
: و گفته پيامبر. بدشومي شرك است بدشومي شرك است 3»رشٌک, طرية رشٌک 

از قبيل عطف خاص بر عام است، و آن را به خاطر مشهور بودنش ذكر  »الصفر«
_____________________ 

  . مراجعه شود) 10/171(و فتح الباري،  74به لطائف المعارف، ص  -1
  . مراجعه شود 74به لطائف المعارف، ص  -2
ـ )4/230(و ابوداود في سننه، ) 1/440(رواه امام احمد في مسنده،  -3 اب طـب، حـديث شـماره    ، كت

حـديث حسـن   : و گفتـه ) 1663: (ابواب السير، حديث شماره) 84،85/ 3(، سنن ترمذي )3910(
، و مستدرك حـاكم  )3538: (كتاب الطب، حديث شماره) 1170/ 2(صحيح است، سنن ابن ماجه 

سند آن صحيح و روات آن ثقه هسـتند، و ذهبـي نيـز در ايـن گفتـه بـا او       : و گفته) 18، 17/ 1(
  .موافقت كرده است
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اند  گفته »الصفر«ر مورد تفسير تمام معاني را كه علما د -واهللا اعلم  –نفي . كرده است
بسياري از . ي اين كارها باطل هستند و اصل و اساسي ندارند شود، چون همه شامل مي

دانند، و خيلي اوقات سفر كردن در آن را  هاي جاهل ماه صفر را بدشوم مي انسان
در اند كه  بعضي از عارفان بيان كرده ،گويند بعضي از اين جاهالن ميدانند،  درست نمي

ي  ي آنها در چهارشنبه همهشوند،  هر سال سيصد و بيست هزار بال و مصيبت نازل مي
ي روزهاي سال  ترين همه ترين و مشكل شوند، اين روز سخت آخر ماه صفر پيدا مي

پس هر كس در اين روز چهار ركعت نماز بخواند، در هر ركعت يك دفعه باشد،  مي
به، سوره اخالص را پانزده مرتبه، معوذتين را سوره فاتحه، و سورة كوثر را هفده مرت

يك مرتبه، بخواند و بعد از سالم دادن دعاي زير را بخواند، خداوند به لطف و كرم 
و دارد  شوند محفوظ مي ها كه در اين روز نازل مي خود او را از تمام بالها و مصيبت

  : آن دعا اين است. شود و نزديك نميهيچ باليي در اين سال به ا
يا شديد املحال, يا عزيُز, يا من ذلت لعزتک اللهم يا شديد القوة, و... سملة بعد الب«

من مجيع خلقک اكفنی من ّرش خلقک, يا حمسن يا جممل يا متفضل, يا منعم يا متكرم, يا 
أبيه أرحم الرامحني, اللهم برساحلسن وأخيه وجده والإله إال أنت, ارمحنی برمحتک يا 

ا دافع البليات, يكافی املهامت و ما ينزل فيه يای رش هذا اليوم ونكفا, 1وأمه و بنيه

_____________________ 
شود؟ اين دليل واضح و روشـني   آميز به خدا نزديك مي هاي شرك آيا انسان با اين الفاظ و توسل -1

ها و امثـال ايشـان ايـن     هاي جاهل از صوفي باشد، كه انسان براي بدعت و گمراهي اين دعاها مي
  . اند دعاها را درست كرده
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صحبه وعلی آله و اهللا علی سيدنا حممد صلیفسيكفيهم اهللا وهو السميع العليم, و
   1)أمجعني

خدايا، اي خدايي كه بسيار نيرومند : گويد اهللا الرحمن الرحيم گفتن مي بعد از بسم«
ناپذير، اي كسي كه براي  ير، اي خداي شكستهستي، اي خداي بسيار قوي و با تدب

شوند، از شر مخلوقات خودت مرا محفوظ كن، اي  عزت تو تمام مخلوقات ذليل مي
هستي، اي كسي   دهنده و بخشنده نيكوكار اي كسي كه فضل و رحمت داري، نعمت

كه هيچ إله و معبودي جز تو وجود ندارد، به رحمت خود مرا مورد رحمت قرار بده، 
حق حسن و برادرش و پدربزرگ و پدر و مادر و فرزندانش از شر اين روز  وندا بهخدا

ها هستي از بالهاي نازل شده در  كه دافع بالها و مصيبتمرا محفوظ كن، و اي كسي 
ست، و ي آنها بس است، شنوا و آگاه ا اين روز مرا محفوظ بدار، خداوند براي همه

  . »حبه أجمعينصله وعلي آاهللا علي سيدنا محمد و صلي
بين ي ماه صفر  و همچنين بعضي از مردم در اجتماع خودشان در آخرين چهارشنبه

كه بر روي اوراق آيات شوند  مغرب و عشاء در بعضي از مساجد دور كسي جمع مي
  :نويسند، مثل فرمودة خداوند را مي سالم بر هفت پيامبر

 íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 8yθ çΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#   )79/ ت صافا(  
  .»ميان جهانيان درود بر نوح در«

نوشند، و معتقد  دهند، و از آب آن مي هايي قرار مي ها را در ظرف سپس آن نوشته
  . برند ها مي ها در اين وقت است، سپس آن را به خانه هستند كه سر اين نوشته

_____________________ 
  . مراجعه شود 4أليام، ص ي الضمĤن في فضائل األشهر وا به رساله -1
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ر روز را دها  و نظير و مشابه اين مسئله، در بعضي از كشورهاي اسالمي عيادت بيمار
شكي نيست كه  .1دانند گيرند و آن را در اين روز نحس مي چهارشنبه به فال بد مي

آن بدشومي به ماه صفر يا به يكي از روزهاي آن از جنس طيره و بدشومي است كه از 
كه  »رصفَ طرية وال هامة والالعدوی وال«: فرموده است پيامبر، 2نهي شده است
  . معني آن گذشت

: قالوا وما الفأل? قال »يعجبنی الفألطرية والعدوی وال«: مايدفر مي پيامبرو 
   3).كلمة طيبة(

كنم،  كننده نيست، بدشومي وجود ندارد، و از فال گرفتن تعجب مي بيماري سرايت
  . سخن خوب: فال گرفتن چيست؟ فرمود: گفتند
 . »طرية رشک, طرية رشک« :گفت مي پيامبرو 

  . بدشوم قرار دادن چيزي شرك است بدشوم قرار دادن چيزي شرك است،
فام كفارة  :قالوا »من ردته الطرية عن حاجته فقدأ رشک«: فرمايد مي پيامبرو 

   4.»الإله غريکأن تقول اللهم الخري إال خريک, والطري إال طريک, و« :ذلک? قال

_____________________ 
  . مراجعه شود 116به كتاب اصالح المساجد، ص  -1
  . مراجعه شود 380به كتاب تيسير العزيز الحميد، ص  -2
) 5776(، كتاب طب، حديث شماره )10/244(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -3

   )2224(، كتاب سالم، حديث شماره )1746/ 4(و رواه مسلم 
و رواه ابن السني في عمل اليوم و الليلة، و الطبراني، و در اين ) 2/220(رواه امام احمد في مسنده،  -4

بـراي تفصـيل بـه    . سند ابن لهيعه آمده است، و در او ضعف است، و راويان ديگر اين سند ثقه اند
  . مراجعه شود) 482/ 2(ميزان االعتدال 
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هر كس بدشومي چيزي او را از انجام كاري منصرف كند دچار : فرمايد مي پيامبر
هيچ خير و  !خداوندا: بگويد: ي آن چيست؟ فرمود ت، گفتند كفارهده اسشرك ش

وجود ندارد، و هيچ نحسي و بدشومي جز به خواست تو  توبركتي جز خير و بركت 
  . وجود ندارد، هيچ معبودي جز تو وجود ندارد

خاص كردن . اند و احاديث ديگري كه در مورد نهي از بدشومي و فال گرفتن آمده
 را ها نزماهمة چون هاي مشخص، مثل ماه صفر و غيره درست نيست،  زمان بدشومي به

پس هر زماني كه شود،  ها در آن انجام مي خدا خلق كرده است، افعال و كردار انسان
و هر زماني كه انسان در انسان مؤمن در آن به عبادت خدا مشغول شود مبارك است، 

  . آن به معصيت و گناه مشغول شود بدشوم است
، ارتكاب باشد ميگناهان در مرتكب شدن و بدشومي در حقيقت معصيت خدا، 

اش  كند، و هر گاه خداوند از بنده ميمعصيت است كه خداوند را خشمگين  ،گناهان
شود، همانطور كه اگر از او راضي شود  عصباني شود در دنيا و آخرت بدبخت مي

  . سعادتمند دنيا و قيامت خواهد شد
سبت به نفس خود و ديگران بدشوم است، چون ايمان ندارد كه انسان گناهكار ن

الخصوص كسي كه به خاطر  ، عليو همه ي مردم را در بر مي گيردشود  عذاب نازل مي
، كه دوري از اين انسان بايد حتمي 1شود  انجام آن از طرف ديگران تذكر داده نمي

  . باشد

_____________________ 
  . مراجعه شود 77-74به كتاب لطائف المعارف، ص  -1
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املرأة والدار, : فی ثالٍث م الشؤو ,العدوی والطرية«: ي پيامبر اما فرموده
   1.»الدابةو

زن، : ر سه چيز استكننده و بدشومي وجود ندارد، و بدشومي د بيماري سرايت«
  .»خانه، حيوان
  : تفسير اين حديث اختالف نظر دارندعلما در 

 از عايشه روايت شده است كه انكار كرده است اين حديث كالم پيامبر -الف
الطرية فی املرأة : كان اهل اجلاهلية يقولونَ «: فرمود پيامبرفرمايند كه  باشد، ايشان مي

   .)6/246(رواه امام احمد في مسنده،  »الدابةوالدار و
سپس عايشه اين آيه  .بدشومي در زن و خانه و حيوان است: گفتند  اهل جاهليت مي

  : را تالوت كرد
 !$tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„   )22 :حديد(  
: گفت كرد، مي ين حديث را تفسير مياز كسي شنيدم كه ا: معمر گفته است

بدشومي زن زماني است كه صاحب فرزند نشود، و بدشومي اسب زماني است كه در 
  . ي بد است همسايه ،د نشود، و بدشومي منزل و خانهي آن جها راه خدا بوسيله

قد يكون ؤَم, والش« :ندكه فرموده ا روايت شده از پيامبر: اند  بعضي هم گفته -ب
  1.»الفرساليمن فی الدار واملرأة و

_____________________ 
و ) 5753(، كتـاب طـب، حـديث    )10/212(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح البـاري،   -1

  ). 2225(، كتاب سالم، حديث )1747، 1746/ 4(صحيح مسلم 
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بدشومي وجود ندارد، و بعضي اوقات خانه و زن و اسب سبب خير و بركت 
  . شوند مي

 نهي: در اين سه مورد بايد گفته شود كهثبات بدشومي با تحقيق و بررسي در مورد ا
، و يا فرار از جا و 3، فرار از كسي كه جذام دارد2سالماز وارد شدن مريض بر شخص 

هستند كه خداوند  باين سه نوع سب. مي باشد 4مكاني كه طاعون در آن شايع شده است
  . ي آنها مقدر نموده است بدشومي و يا خوبي را بوسيله

دهد، پس  شود كه به آنها بدشومي مي اين سه چيز به كسي ملحق مي ابي بدشوم
شود، و كسي كه بر خدا توكل كند دچار بدشومي و بدفالي نخواهد  مي بدي آن عليه او

  : حديث انس بر اين مطلب داللت داردشد، كه 
   5.»الطريُة علی من تطّري «

                                                                                                                       
و سـنن ابـن   ) 2980: (ابواب اإلستئذان واآلداب، حديث شماره) 4/209(رواه الترمذي في سننه،  -1

سـند ايـن حـديث صـحيح و     : ، بوصيري در زوائد گفته است)1993(ماجه، كتاب النكاح حديث 
و ) 120/ 2(مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه    : براي تفصيل بيشتر به. راويان آن ثقه هستند

  . مراجعه شود) 62/ 6/ 2(فتح الباري 
  .مراجعه شود) 2221: (كتاب السالم، حديث شماره) 1744، 1743/ 4(به صحيح مسلم  - 2

بـه فـتح   ). 5707: (كتاب الطب، حديث شـماره ) 158/ 10(حيح البخاري با فتح الباري تعليقا ص - 3
  .مراجعه شود) 158/ 10(الباري 

، و صـحيح  )5728: (كتاب الطب، حديث شـماره ) 179، 178/ 10(بخاري با فتح الباري  صحيح - 4
  ).2219: (حديث شماره) 1741، 1737/ 4(مسلم 

، ابن حجر )1428(، حديث شماره )346-345(حه، به موارد الظمĤن، ص رواه ابن حبان في صحي -5
  . مراجعه شود) 36/ 6(گويد در صحت اين حديث نظر وجود دارد، به فتح الباري  مي
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رش عليه خودش بدشومي براي كسي است كه آن چيز را بدشوم بداند و ضر
داند، همانطور  خداوند بدشوم قرار دادن چيزي را سبب دچار شدن به آن مي. باشد مي

كه توكل بر او، و اطمينان به خدا، و تنها از او ترسيدن و تنها به او اميد داشتن را از 
كند و انسان را از  داند كه شر و بال و بدشومي را از انسان دفع مي ها مي ترين سبب بزرگ

  . دهد نها نجات ميآ
ها اين است كه شرك به خدا و ترس از غير او و عدم  سرّ و حقيقت اين بدشومي

رود  ها مي ، كسي كه دنبال بدشوميآورد به وجود ميبه خدا را توكل و عدم اطمينان 
، چون خود يابند ، و نفوذ بالها بسوي او سرعت ميگيرد هدف تيرهاي شر و بال قرار مي

 اند، و نفس هم الزم است كه فال بگيرد، ولي نپوشاندهخدا  رتوكل ب را با توحيد و
كه سبب فال و بدشومي، شود را مؤمني كه داراي ايمان قوي باشد با توكل بر اهللا هر چه 

كند، هر كس تنها بر خدا توكل كند از همه كس و همه چيز  برد و دفع مي از بين مي
   .ستشود و خداوند براي او كافي ا نياز مي بي

   :فرمايد خداوند مي
 #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$# ∩®∇∪ …çμ ¯ΡÎ) }§øŠs9 …çμ s9 í⎯≈ sÜù= ß™ 

’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ 4’n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è= 2 uθ tG tƒ ∩®®∪ $ yϑ ¯ΡÎ) …çμ ãΖ≈ sÜù= ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# 

…çμ tΡöθ ©9uθ tG tƒ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ Νèδ ⎯Ïμ Î/ šχθ ä.Îô³ãΒ   )100-98 :نحل(  
به ) پروردگاراز رحمت (هاي شيطاني مطرود  هنگامي كه خواستي قرآن بخواني، از وسوسه«

گمان شيطان هيچ  بي). ان تو را از فهم معني قرآن و عمل بدان بازنداردشيطتا (خدا پناه ببر 
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بلكه تنها . نمايند رند و بر پروردگارشان تكيه ميگونه تسلطي بر كساني ندارد كه ايمان دا
  1.»ورزند گيرند، و به واسطة او شرك مي تسلط شيطان بر كساني است كه او را به دوستي مي

به بدشومي اين سه چيز خبر داده است اثبات  اينكه پيامبر: گويد ابن جوزي مي
ش اين است كه بدشومي و فال گرفتن نيست كه از آن نهي كرده است، بلكه هدف

رود بدشومي  شود و يا آنجا مي آن نزديك مي به چونخداوند بعضي اوقات براي كسي 
شود دچار  آن نزديك مي بهآورد و بعضي اوقات كسي كه  را براي او بوجود مي

 ،درست مثل اين است كه خداوند به پدر و مادري. شود  شر و باليي نميگونه   هيچ
ادر بينند، ولي به پدر و م د و از او خير و خوشي ميبخش فرزندي پرخير و بركت مي
دهد، همين طور است خانه و زن و اسب، خداوند سبحان  ديگري چنين فرزندي نمي

دهد، همانطور كه  آفرينندة خير و شر است، و با تقدير خود آن را در ميان مردم قرار مي
ختلف و متضاد قرار داده و آنها را به مسببات مرا خلق كرده است،  ير اسبابخداوند سا

ك و غير آن را از حامل ارواح طيبه خلق كرده است و كسي از شاست، همانطور كه م
برند، و ضد آن را نيز خلق كرده است و آن را  ميآن نزديك شوند از آن لذت  بهمردم 

كه فرق ميان اين دو نوع با حس . نزديك شودآن  بهدهد كه  مي سبب اذيت كسي قرار
د، به همين صورت در مورد خانه و زن و اسب، اين صورتي است و شو درك مي

   2.فال شركي صورت ديگربدشومي و 
خواهد صاحب زن يا جاريه و يا اسب  به همين خاطر درست است براي كسي كه مي

شود از خدا بخواهد آنچه كه از آنها خير و بركت است نصيب او شود، و از شر آنها بر 

_____________________ 
  .مراجعه شود) 2/256(به كتاب مفتاح دارالسعادة،   - 1

  . مراجعه شود) 2/257(به كتاب مفتاح دارالسعادة،  -2
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و همچنين كسي ، 1روايت شده است كه اين مطلب از پيامبر خدا پناه ببرد، همچنان
 و پيامبر ،كار را انجام دهداي سكونت كند الزم است اين  خواهد در خانه كه مي

اي ساكن شدند سپس تعداد و مال و ثروتشان كم شد دستور داد  قومي را كه در خانه
   2.آن را ترك كنند

ابد، مثل خانه يا همسر يا اسب و مركب، ي ترك آنچه كه انسان بركت را در آن نمي
كند  به همين صورت كسي كه در چيزي معامله و تجارت مياز آن نهي شده است، 

فاليدعه  إذا كاَن ألحُدكم رزق فی شیءٍ «: فرمايد مي برد، چون پيامبر ولي سود نمي
كه مورد ي بود شما در چيزيكي از رزق و روزي هر گاه  3»له رحتی يتغَري لُه أو يتنكَّ 

  . نبرددهد آن را ترك نكند تا اينكه آن كار تغيير يابد و يا اينكه سود  معامله قرار مي
در ك است، همانطور كه بدشومي و بدفالي به وقت و زمان يا خانه و غيره شر

  . اين مطلب ثابت شد احاديث گذشته از پيامبر
ر يافته است، و متأسفانه باشد كه در ميان مردم انتشا بدشومي از اعتقادات جاهلي مي

دين به به ي جهل آنها  ميان مسلمانان جاهل و نادان پخش شده است، كه نتيجهدر 
باشد، دليل و  ي توحيدي آنها به صورت خصوصي مي صورت عمومي و ضعف عقيده

_____________________ 
و ابن ماجـه، حـديث   ) 2160(، كتاب نكاح، حديث شماره )617-2/616(ننه، رواه ابوداود في س -1

) 186، 185/ 2(، مسـتدرك حـاكم   605: حديث شـماره  224: ، و عمل اليوم والليلة ص)1918(
  . اين حديث صحيح است، ذهبي نيز با او موافقت كرده است: كتاب النكاح و گفته

و ابـوداود، كتـاب طـب،    ) 23(ذان، حـديث شـماره   ، كتاب اسـتئ )2/972(رواه مالك في الموطأ،  -2
  .كتاب القسامة) 140/ 8(، سنن بيهقي )3924(حديث 

، كتـاب تجـارات، حـديث    )2/727(و ابن ماجه فـي سـننه،   ) 6/246(رواه امام احمد في مسنده،  -3
)2148 (  
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نقص توحيد و ضعف ايمان، عدم انتشار آگاهي صحيح و  ،ناداني ،سبب اين جهل
 ،دنو كم بودن كساني كه آنها را به راه مستقيم هدايت كن ،اختالط آنها با اهل بدعت

مثل بيان كردن آنچه كه واجب است به آن معتقد باشد و يا الزم است به آن . باشد مي
و يا آنچه سازد،  معتقد نباشد، آنچه كه شرك اكبر است و مسلمان را از اسالم خارج مي

و با كمال توحيد منافات  كه شرك اصغر است، و يا چيزي كه سرانجامش شرك است
رساند، آن شرك اكبري كه اگر صاحبش  ميدارد، و در نهايت او را به شرك اكبر 

جهنم خواهد  او را نخواهد بخشيد، و براي ابد در آتشاهللا متعال بميرد و توبه نكند 
   :فرمايد خداوند ميروند،  ماند، و تمام اعمال صالح او از بين مي

 …çμ ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çμ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr&   )72 :مائده(  
خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است، و جايگاه براي گمان هر كس شريكي  بي«

  .»و ستمكاران يار و ياوري ندارند. است) دوزخ(او آتش 
   :فرمايد اوند ميو خد
 ¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù 

#“utIøù$# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã   )48 :نساء(  
بخشد، ولي گناهان جز آن را از هر كس كه  شرك به خود را نمي) هرگز(گمان خداوند  بي«
و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب شده . بخشد ود بخواهد ميخ

  .»است
دهند، مثل بدشومي به ماه  ولي با اين حال پيوسته بسياري ازمردم بدشومي انجام مي

دهند،  را در اين ماه انجام نمي مجلس شاديسفر كردن در آن، هيچ مناسبتي و يا  .صفر
شوند، غذاهاي مخصوص  رسيد در آخرين چهارشنبه آن جمع ميهر گاه آخر ماه صفر 
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كنند، و براي رهايي و شفا از  و حلوا را در خارج از شهرها و روستاها درست مي
   1.روند ها بر روي گياهان راه مي بيماري

العياذ باهللا  –شكي وجود ندارد كه انجام اين كارها جهل و ناداني است كه انسان را 
روند، و به سالمت  آميز به شمار مي هاي شرك سازد، و از بدعت ميبه شرك دچار  –

اشان به بعضي امور  زنند، اين كارها جز از كساني كه عقيده ي انسان ضربه مي عقيده
كند،  شود، آن اموري كه بعضي، بعضي ديگر را جلب مي شركي آشفته باشد صادر نمي

  . و فريادرسي از آنهاهاي شركي، تبرك به مخلوقات، و استغاثه  مثل توسل
او بخشيده است، اين افراد دائماً  هب سالم و صحيح  ةعقيد متعالاما كسي كه خداوند 

و پيوسته بر خدا توكل دارند، تنها بر او اعتماد كرده، يقين دارند كه آنچه بايد به آنها 
به  تواند جلو آن را بگيرد، و آنچه كه قرار است به او نرسد هرگز برسد هيچ كس نمي

او نخواهد رسيد، و بدشومي و بدفالي و اعتقاد نفع و ضرر از غير خدا و ساير موارد 
   :فرمايد خداوند ميد، ناشب يو بزرگترين ظلم م هستندهمگي شرك ديگر 
 χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã   )13 :لقمان(  
  .»واقعاً شرك ستم بزرگي است«

بعضي اوقات واجب توحيد و تثبيت و تحقيق  بدشومي با تثبيت توحيد منافات دارد،
  . و بعضي اوقات مستحب است

توحيدي است كه از شوائب شرك، بدعت و معاصي توحيد واجب، : واجباما  
را از  توحيدكمال واجب  ،خالي باشد، به صورت كلي شرك ضد توحيد است، بدعت

  .گرداند قص ميجر و ثواب آن را نازند و ا مي برد، و معاصي به آن لطمه بين مي

_____________________ 
  . مراجعه شود 281به كتاب تحذير المسلمين، ص  -1
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شود مگر اينكه از شرك اكبر و اصغر دور باشد و  توحيد براي هيچ عبدي ثابت نمي
   1.امان باشد از بدعت و معاصي در

، و آن جذب روح بسوي 2باشد توحيد مستحب، توحيد مقربين الهي مي: مستحبو 
ص و ي محبت، ترس، توبه بسوي او، توكل بر او، دعا و اخال آن هم بوسيلهخداست، 

و پرستش براي اين ذات، هيچ چيزي براي غير خدا در اجالل و هيبت براي او، و تعظيم 
اي براي آنچه كه خداوند حرام كرده است ندارد، و هيچ   دل و قلب ندارد، عزم و اراده

دستور داده است در دل ندارد،  نكراهت و ناراحتي براي انجام آنچه كه خداوند به آ
   3.باشد هللا مياله اله اكه اين حقيقت ال

كسي كه : گويد در كتاب التوحيد مي –اهللا  رحمه –شيخ محمدبن عبدالوهاب 
شود، و حديثي را از ابن  توحيد حقيقي داشته باشد بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي

, علی األممُ عرضت « :فرمايد مي كند كه پيامبر روايت مي –اهللا عنهما  رضي –عباس 
النبی يمر معه ه األُمة, والنبی يمر معه النفُر, والنبی يمر معه العرشة, وفأخذ النبی يمر مع

: هؤالِء أمتی? قال! يا جربيُل : ه, فنظرُت فإذا سواٌد كثري, قلُت وحد رّ , النبی يماخلمسة
 هؤالء أمتک,: هؤالء أمتک قال: إذا سواد كثري قالولكن انظر إلی األفق, فنظرُت ف ال

_____________________ 
  . مراجعه شود 37م بر كتاب توحيد، ص ي الشيخ ابن قاس به كتاب حاشيه -1

≈ tβθà)Î7: فرمايد مقربين كساني هستند كه خداوند در مورد آنها مي -2 ¡¡9 $# uρ tβθà)Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& 

tβθç/ §s)ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $#  )11-10: واقعه .(  
  . مراجعه شود 76به كتاب تيسير العزيز الحميد، ص  -3
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كانوا  :مل? قالو: قلت. امهم الحساب عليهم والعذابهؤالء سبعون ألفًا قدّ و
   1»...علی رهبم يتوكلون اليكتوون واليسرتقوَن واليتطريوَن و

مبري بود كه جماعتي با او بودند، اپيپيروان پيامبران گذشته به من نشان داده شده، «
پيامبري تنها بود،  پيامبري چند نفر با او بودند، پيامبري ده نفر با او بود، پيامبري پنج نفر،

را ديدم، گفتم اي جبريل آيا اين امت من است؟ جبريل بعداً نگاه كردم سياهي زيادي 
نگاه كردم و سياهي خيلي زيادي را  :فرمايد مي پيامبربه افق نگاه كن، گفت خير ولي 

امت شماست، و با آنها هفتاد هزار ديگر هم وجود دارند، كه  ناي: ديدم، جبرئيل فرمود 
ي بدون حساب وارد بهشت ـ يعن شوند ه حساب و كتاب دارند و نه دچار عذاب مين

چون آنها به خاطر تسليم شدن در مقابل قضا و قدر : چرا؟ گفت: شوند ـ، گفتم مي
كردند كه آنها را داغ كنند، و يا براي شفا و رهايي از  خداوند از ديگران طلب نمي

كردند، بلكه بر  نمي بد فاليدند، و بدشومي و كر نميرقيه ـ تعويذ ـ بيماري درخواست 
  .نمودند پروردگار خود توكل مي
صفات كساني را كه بدون حساب و بدون عذاب وارد  حضرت رسول اكرم

دهد، و بر خدا توكل  مي گيري قرار شوند بدشوم قرار ندادن چيزها و عدم فال بهشت مي
   .شوند ها از آن منشعب ميكنند، توكل بر خدا اصل جامعي است كه تمام چيز مي

هاي ديگر از  ي كالم اين است كه، بدشوم قرار دادن ماه صفر و يا ساير زمان خالصه
چون در مورد اين  ،كه واجب است از آنها دوري كردباشند،  آميز مي هاي شرك بدعت

  . واهللا اعلم –هاي زيادي آمده است  مسائل ترغيب و ترهيب
  

_____________________ 
، كتاب الرقاق، حديث شماره )406-11/405(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 220(و رواه مسلم، كتاب ايمان، حديث شماره ) 6541(
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  فصل سوم 

  األول ماه ربيع
  

  : باشد  كه شامل شش بحث مي:  بدعت جشن تولد پيامبر
  

  . اولين كسي كه اين بدعت را بوجود آورد: بحث اول
  .وضعيت جامعه در آن زمان: بحث دوم
كساني كه  وارد كردن بعضي از شبهات: بحث سوم

  .معتقد به اين بدعت هستند و جواب آنها
  . ي احياء جشن تولد روش و طريقه: چهارم بحث

  .حقيقت محبت حضرت محمد: بحث پنجم
  .ديدگاه اهل سنت نسبت به اين بدعت: بحث ششم



  بحث اول 
  را بوجود آورد  اولين كسي كه اين بدعت

كه هيچ يك از با گذشت قرن اول، دوم، و سوم در هيچ كتاب تاريخي نوشته نشد 
 با با اينكه نهايت محبتاند  اصحاب يا تابعين يا تابع تابعين و كساني كه بعد از آنها آمده

ترين مردم  بودند و حريص ترين مردم نسبت به سنت پيامبر را داشتند و آگاه پيامبر
كه جشن و اجتماعي را حال نقل نشده ، ولي با اين براي تبعيت از شريعت اين پيامبر

ي عبيد  اولين كسي كه اين بدعت را بوجود آورد، طايفه. براي تولد ايشان بگيرند
نسبت  ابن ابيطالب ناميدند، و به فرزند علي فاطميين مي بودند، كه خود را 1القداح

ابن ديصان مشهور به دادند، آنها در حقيقت مؤسس دعوت باطنيه بودند، جد آنها  مي
و يكي از بود،  2غالم و بردة جعفربن محمد صادق و اهل اهواز وقداح بود، 

سپس به مغرب كوچ باطنيه بود، كه در آن زمان در عراق بود،  كنندگان مذهب تأسيس
كرد كه از نسل  و گمان ميب نسبت داد، كرد و در آن ناحيه خود را به عقيل بن ابيطال

ي  او است، آن زمان كه گروهي از تندروان رافضي به او پيوستند، ادعا كرد از طايفه
محمدبن اسماعيل بن جعفر صادق است و آنها هم قبول كردند، در حالي كه محمدبن 

_____________________ 
آورد آن را سرمه مي كشيد و عالج مـي   گفتند چون هر گاه چشمي آب مرواريد مي به او قداح مي -1

  .كرد
) 556/ 2(، لسـان العـرب   )202/ 11(و البدايـه والنهايـه   ) 118/ 3(وفيات األعيـان  : براي تفصيل به
  . مراجعه شود

اهواز يكي از شهرهاي ايران بين بصره و فارس قرار دارد، بازار اهواز را ابوموسي اشعري افتتـاح   -2
باشند، بيماري تب در آن شايع  ترين آنها مي ترين مردم و احمق اند اهل اهواز بخيل كرده است، گفته

  . مراجعه شود) 1/384(ست، به كتاب معجم البلدان، ا
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 ني كهو از كسا. 1اسماعيل بن جعفر صادق مرد و هيچ فرزندي بعد از خود نداشته است
حمدان قرمط بود، كه گروه قرامطه منسوب به او : دنبال او رفت و از او پيروي كرد

هستند، سپس بعد از اينكه روزگار طوالني بر آنها گذشت يكي ديگر از آنها كه مشهور 
اسم بن ميمون بن ديصان قداح بود ظاهر شد و بعداً  به سعيدبن حسين بن احمد بن عبداهللا

من عبيداهللا بن حسين بن محمدبن : ر داد و به پيروان خود گفتا تغييو نسب خود ر
   2.فتنه و فساد او در مغرب ظهور كرد و سپساسماعيل بن جعفر صادق هستم، 

   3.اند فرزندان او امروز بر مصر تسلط پيدا كرده: ويدگ ميبغدادي 
ش ادعاي او را در مورد نسب ،اهل علم و محققين در انساب: گويد ابن خلكان مي

   4.كنند تكذيب مي
جمعي از علما و قضات و اشراف و صالحين و فقها و محدثين   ه 402در سال 

 ـعبيديين  ـي آنها طعن و اعتراض در نسبت فاطميين  مقاالتي نوشتند كه مضمون همه
كرد و حاكم آنجا بود، منصور  و شهادت دادند كه كسي كه در مصر حكمراني ميبود 

د، هبود كه خداوند حكم به نابودي و خواري و بدبختي او د» حاكم«بن نزار ملقب به 
، آنگاه كه به )خداوند او را خوشبخت نكند(بن اسماعيل بن عبداهللا بن سعيد ابن معد

گان گذشتسرزمين مغرب رفت خود را عبيداهللا خواند و لقب خود را مهدي گذاشت، و 
گونه ارتباط و  هيچ ابيطالباو ادعاي خوارج را داشتند، و نسبت به فرزندان علي بن 

داند، بلكه آنها  نمي نسبتي نداشتند، و هيچ كس ايشان را از اهل بيت علي

_____________________ 
  . مراجعه شود 16به كتاب فضائح الباطنية، ص  -1
  . مراجعه شود 21-20و بيان مذهب الباطنيه و بطالنه، ص  266به كتاب الفرق بين الفرق، ص  -2
  . مراجعه شود 267به كتاب الفرق بين الفرق، ص  -3
  ) 118-3/117(شود،  به كتاب وفيات األعيان مراجعه -4
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و در هاي دروغگويي هستند، و رد ادعاي باطل آنها در حرمين شايع بود،  يارجخ
كسي آنها را ابتداي كارشان در مغرب شناخته شدند و نتوانستند كسي را فريب دهند، و 

اين حاكم مصر، او و پيروانش، كافران فاسق و فاسد بودند، ملحد و مرتد  .تصديق نكرد
را كه  يپرستي معتقد بودند، تمام حدود و منكر اسالم بودند و به مذهب مجوسي و بت

ي را لمشروبات الكتعطيل كردند، روابط نامشروع را مباح كرده،  ،دبو در قرآن آمده
گفتند، علما و  ند، پيامبران را فحش و ناسزا ميريخت ها را به ناحق مي خونحالل نموده، 

 402كردند، و در سال  فرستادند، ادعاي ربوبيت و خدايي مي صلحاي سلف را لعنت مي
   1.هجري اين ادعاها را نوشت، و جماعت زيادي نيز آن را نوشتند و از او پيروي كردند

األرسار وهتک  كشف(ي آنها نوشت و آن را  و قاضي الباقالني كتابي در رد همه
رده است، و در مورد آنها در آن تمام افتضاحات و قبايح آنها را بيان ك. ناميد) األستار

ان بودن را آشكار و كفر خالص را پنه  آنها گروهي هستند كه رافضي: گويد مي
  .2نمايند مي

 آنها از: آنها سؤال شد، جواب داد ددر مور –اهللا  رحمه –از شيخ اإلسالم ابن تيميه 
بودن   باشند، و هر كس به ايمان، تقوي، و يا صحيح ترين و كافرترين مردم مي فاسق

_____________________ 
مرتضي، رضي، ابن األرزق الموسوي، ابوطاهر بن ابي الطيب، محمدبن عمـرو  : از علويين: از جمله -1

  . يعلي بن ابي
  . ابومحمدبن األكفاني، ابوالقاسم الجزري، ابوالعباس بن الشيوري: از قضات
وري، ابوعبـداهللا الصـميري و   ابوحامد اإلسـفراييني، ابومحمـدبن الكسـفلي، ابوالحسـين القـد     : از فقهاء

  . ابوعبداهللا البيضاوي و ابوعلي بن حكمان
  ) 11/386(مراجعه شود،  البداية والنهايةبه . ابوالقاسم التنوفي: از شهود

  .مراجعه شود) 387/ 11(به البدايه والنهايه  - 2
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نسب آنها شهادت دهد به چيزي شهادت داده است كه به آن علم و آگاهي نداشته 
  : فرمايد است، و خداوند هم مي

 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )36 :اسراء(  
  .»كه از آن ناآگاهي روي مكن از چيزي دنباله«

   :فرمايد و خداوند مي
 ω Î) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ   )86 :زخرف(  
  .»مگر كساني كه آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده باشند«

دهند كه اين گروه منافق و مرتد هستند،  تمام علما و ائمه و جمهور امت شهادت مي
ايمان آنها شهادت دهد به چيزي  ركنند، كسي كه ب پنهان مي اسالم را آشكار و كفر را

براي نفاق و زنديق بودن زياد يل دال زيراكه آگاهي و علم ندارد شهادت داده است، 
  . آنها وجود دارد

و آن ند زن جمهور امت در نسب آنها طعنه مي ،به همين صورت در مورد نسب آنها
آنها از فرزندان  گويند شود، و مي ر رد ميكنند از طرف جمهو ادعا مينسبي كه آنها 

ها و  ها و شافعي ها و مالكي باشند، كه اين نظريه از جماعتي از حنفي مجوس يا يهود مي
مشهور و ... شناس و عموم مردم و  ها و اهل حديث و اهل كالم و علماي نسب حنبلي
ردم و روزگار آنها، كنندگانِ اخبار م و اين مطلبي است كه عموم تأليف. باشد د ميمشهو

اند، بصورتي كه بعضي در اين مسئله توقف كرده و آن را شرح و بسط  آن را نوشته
، ايشان آنچه را كه دانشمندان مسلمان كتاب تاريخشمثل ابن اثير موصلي در  ،اند داده

  . اند بيان كرده است در طعنه در نسب آنها نوشته
ضي ابن خلكان در تاريخ خود، بطالن اما جمهور مصنفين از قديم و جديد، حتي قا

كنند، به همين صورت ابن جوزيه و ابوشامه و غير آنها از اهل علم  نسب آنها را بيان مي
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برمال كردن حتي بعضي از علما در مورد كشف اسرار آنها و . كنند نيز آن را رد مي
شهور خود در اند، مثل قاضي ابوبكر باقالني در كتاب م پنهاني آنها كتاب نوشتهمسائل 

مجوس هستند، و بيان كرده است كه آنها از فرزندان  )هتك استارهمكشف اسرارهم و(
، حتي از مذاهب بسيار استمذهب آنها از مذاهب يهود و نصاري بدتر و شرتر 

و ايشان از غلو كنندگان كنند، بدتر و  كه الوهيت يا نبوت علي را تأييد مي گانكنند غلو
يك فصل طوالني را در ) المعتمد(قاضي ابويعلي در كتابش  همچنين .كافرتر هستند

هم در كتابش كه آن را  –اهللا  رحمه –ابوحامد غزالي  .شرح كافر بودن آنها نوشته است
مذهب آنها رافضي ظاهر : گويد مينام نهاده، ) فضائل المستظهريه و فضائح الباطنيه(

  . 1باشد است و باطن و درون آن كفر خالص مي
هيچ كس را بر  و بدالجبار بن احمد و امثال او كه معتزله و متشيع هستند،قاضي ع

دهند، بلكه هر كس را كه با او بجنگد اگر توبه نكند فاسق  تفضيل نمي  علي
ها در حق  شمارند، اين سخن معتزلي و زنادق مي ينرا از بزرگان منافق ها باطنيدانند،  مي

  ! ت بايد در مورد آنها چگونه باشد؟پس نظر و سخن اهل سنت و جماعآنهاست، 
نظرترين مردم هستند، و نه عقل و نه نقلي دارند،  هاي امامي هم، با اينكه كوته رافضي

و هاي منافق،  دانند كه سخن اين زنديق و از دين صحيح ودرستي برخوردار نيستند، مي
را خدا كنند و او  غلو مي  ها از سخن كساني كه در شخصيت علي سخن اين باطني

  . باشد دانند، بدتر و شرتر مي مي
و آن را به اتفاق رد  نقل شدهامت از تمام طوايف  ياما رد نسب آنها از جمهور علما

  . اند كرده

_____________________ 
  .مراجعه شود) 37: (به كتاب فضائح الباطنيه ص  1
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د در نسب و دين اين نباش تمام علماي امت كه از نظر علمي و ديني جاي اطمينان مي
اند، آنها را به  را آشكار كردهي بنوعبيد القداح طعنه زده و عيب آنها  افراد يعني طايفه

كنند، چون در اين مورد موافقان بسياري دارند، بلكه  خاطر رافضي و شيعه بودن ذم نمي
جزو آنها  ديگر دهند، كه اسماعيليه و نصيريه و منافقين آنها را قرامطه و باطنيه قرار مي

اني كه بعضي از دارند، آن كس آن كساني كه اسالم را ظاهر و كفر را پنهان مي ؛هستند
هر كس به صحت نسب و ايمان . كنند اقوال مجوس و فالسفه را گرفته و به آن عمل مي

آنها شهادت دهد، كمترين حد شهادتش اين است كه اين شهادت را بدون علم و 
و به چيزي كه علم نداشته حكم نموده است، كه اين كار به اتفاق  ،آگاهي داده است

آورده  با آنچه كه پيامبرايشان و نفاق و دشمني  دته الحاالبتمام علما حرام است، 
  . باشد ها مي ت بر بطالن منسوب بودن آنها به فاطميجاست دليل و ح

باشد، و جانشين او در ميان امت باشد، با دين و  پيامبر نزديكانچون كسي كه از 
اميه كسي  و بني هاشم ورزد، در ميان بني آييني كه او آورده است مثل اينها دشمني نمي

به همين شناسيم كه انكار دين اسالم را بكند چه رسد به اينكه با او دشمني ورزد،  را نمي
دشمن اين گروه اند  يافتهظاهر و باطن بر دين اسالم اطمينان در خاطر تمام كساني كه 

د، و ناو باش د كه ملحد و دشمن خدا و رسولنهستند، تنها كساني آنها را دوست دار
د، كه نآورده است جاهل و نادان باش دين و آنچه كه رسول خدااينكه نسبت به  يا

  .1باشد بودن آنها در اصل و نسبشان مي گو اين دليل كافر بودن و دروغ
را مطرح كرد، گروه باطنيه بودند كه با  اولين كسي كه بدعت جشن تولد پيامبر
را وارد آن كنند كه دين نيست، و چيزي  اين كار خواستند دين مردم را تغيير دهند،

_____________________ 
  ) 121-35/120(الم ابن تيميه مراجعه شود، به مجموع الفتاوي شيخ اإلس -1
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سنت ها براي از بين بردن  چون از دين خود دور هستند، مشغول شدن مردم به بدعت
  .اي است ز شريعت و دين خدا راه سهل و سادهو دور شدن ا پيامبر

مصر شدند و اين ابتداي تسلط آنها  هجري پنجم رمضان وارد 362عبيديين در سال 
   1.بر آنجا بود

هجري وارد مصر شدند،  362شنبه هفتم رمضان سال  روز سه: گويند هم ميو بعضي 
ها پيدا  به صورت عمومي و خصوصي در زمان عبيدي كه بدعت جشن تولد پيامبر

  . شد، و قبل از آنها هيچ احدي اين كار را انجام نداده بود
يادبود روزهايي كه خلفاي فاطمي آنها را جشن و مراسم : گويد مقريزي مي

  . گرداند وضعيت مردم را خوب و نعمت آنها را فراوان ميگيرند  يم
آن زيادي وجود داشت، از   ها و مراسم سال جشن لها در طو و براي خلفاي فاطمي

  : جمله 
 بن ابيطالب ميالد علي ،مراسم اول و ابتداي سال، روز عاشورا، ميالد پيامبر

حاضر، شب اول ماه رجب، ي  خليفه ميالدي زهرا،  ميالد حسن و حسين، ميالد فاطمه
ي شعبان، مراسم شب رمضان، ابتداي  شب نيمه ،ي رجب، شب اول ماه شعبان شب نيمه

مراسم عيد قربان، عيد غدير هاي رمضان، شب ختم، مراسم عيد فطر،  رمضان، حاشيه
خم، مراسم لباس پوشيدن زمستان و تابستان، مراسم فتح خليج، نوروز، عيد يادبود غسل 

سپس . 2ميالد مسيح، پنجشنبة عدس، و روزهاي سواركاران ،عميد حضرت عيسيت
  . دهد ها و مراسم آن را توضيح مي هر كدام از جشن

_____________________ 
  . مراجعه شود) 11/306(، البداية والنهايةبه  -1
  . مراجعه شود) 1/409(به الخطط المقريزيه،  -2
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او از كساني است كه ادعا  وباشد،  اين شهادتي واضح و آشكار از مقريزي مي
ابت باشد و از مدافعين آنها است، مقريزي ث مي از منتسبين علي بن ابيطالبكند  مي
 ميان مسلمانان شدند، آنها بودند كه درِ ها سبب بال و مصيبت در كند كه عبيدي مي

ها  هاي مجوسي ند، حتي آنها اعياد و جشنردباز كطلبان  بدعت را بر روي فرصت  مراسم
گرفتند، مثل نوروز، غسل تعميد حضرت عيسي، ميالد مسيح،  ها را جشن مي و مسيحي

اند، و با آن جنگيده و  بودهيلي است كه آنها از اسالم دور خميس العدس، كه اين از دال
  . اند اند، با اينكه آن را آشكار نكرده دشمني داشته

 هاي مذكور از جمله ميالد پيامبر دليل است بر اينكه زنده كردن جشن اينهاو 
 براي دهند، و نشان مي به پيامبر را اشان خودشان محبت و عالقهگمان به همانطور كه 

كنند كه براي محبت است، بلكه قصد و هدف آنها در  لوحان بيان مي عموم مردم و ساده
هاي فاسد خود  ، و پخش عقيدهبودههاي مذهب اسماعيلي باطني  اين كار انتشار ويژگي

ي درست است، كه  باشد، و دور كردن مردم از دين صحيح و عقيده ميمردم در ميان 
دن به زنده نگه داشتن آنها و تحريك مردم براي انجام و امر نمو  ي اين مراسم بوسيله

  . كنند آنها و خرج و صرف نمودن پول زيادي در اين راه از صراط مستقيم منحرف مي
را جشن  ي آنچه كه گذشت اين است، اولين كساني كه ميالد پيامبر خالصه

مقريزي در كتاب  آنچه كه:  بودند، دليل اين ادعاها –ها  فاطمي –گرفتند بنوعبيد قداح 
اين مطالب را  )صبح األعشي(بيان كرده است و قلقشندي نيز در كتاب خود به نام خود 

  . بيان كرده است
   1.اند تصريح كردهبه اين مطالب و جماعتي از علماي متأخر نيز 

_____________________ 
، علـي محفـوظ در كتـابش    )44(محمد بخيت المطيعي در كتـابش احسـن الكـالم، ص    : از جمله -1

، علـي  )62(حتفـال بالمولـد النبـي، ص    ، حسن سندوبي در كتابش تـاريخ اإل )251(اإلبداع، ص 
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از  – احلوادثدع وبالباعث علی انكار ال –و اما آنچه ابوشامه در كتابش به نام 
ترين  از نيكوترين و خوب: گويد كند و مي ذكر مي جشن ميالد پيامبرتعريف و تأييد 

و مجلس   ، و اولين كسي كه اين مراسم1چيزي است كه در زمان خود ايجاد شده است
يكي از صالحين مشهور، و و شيخ عمر بن محمد المال بود،  2را تشكيل داد در موصل

دليل بر اين نيست كه اولين كسي كه كه اين . به او اقتدا كرد 3ربلإدر اين كار صاحب 
  : به دو دليل: ربل بوده استإرا گرفت صاحب  جشن ميالد پيامبر

اين اولويت را مقيد به اين كرده است كه اولين كسي كه  –اهللا  رحمه –ابوشامه : اول
به شيخ عمربن  كه 4ربل بودإبود او صاحب  هپا كردرب در موصل را مراسم ميالد نبي

در آن هيچ دليلي وجود ندارد كه صاحب . اقتدا كرد و از او پيروي نمود محمد المال
  . كه مطلقا اين بدعت را بوجود آورده است باشداولين كسي ربل إ

                                                                                                                       
، و )64(، اسماعيل األنصاري در كتاب القول الفصـل، ص  185الجندي در كتاب نفخ األزهار، ص 

  . مؤلفين ديگر در اين موضوع
چيـز خـوبي اسـت، خطـا و اشـتباه       گويد جشن تولد پيامبر آنچه ابوشامه بيان كرده است و مي -1

. باشـد  اي امت است، و يكي از خطاها و اشتباهات علما مـي واضحي است، مخالف نظر تمام علم
  . خدا ما و او را ببخشد

  . باشد يكي از شهرهاي عراق مي -2
اي محكم و شهري بـزرگ بـر    باشد، اربل قلعه از ربل يا ريبال است، نوعي از انواع نبات مي: إربل -3

و اربل دور روز فاصـله وجـود    باشد، ميان موصل ها مي اي بلند از خاك است، كه كار موصلي تپه
دارد، كه امير كوكبوري آن را آباد كرد، و آنجا اقامت گزيد، اكثر اهل اربل كُرد هسـتند، در شـمال   

  . مراجعه شود) 139-5/122(به معجم البلدان، . عراق، شرق موصل قرار دارد
   .مراجعه شود) 21: (به الباعث الحثيث ص -4
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 –حسن المقصد في عمل المولد  –در كتاب خود به نام  –اهللا  رحمه –ولي سيوطي 
حب إربل ملك را بوجود آورد صا م جشن تولد پيامبراولين كسي مراس: گويد مي

   1.الدين علي بن بكتكين يكي از پادشاهان بزرگ بود بن زيني بورمظفر ابوسعيد كوك
در قرن ششم  - ميالد پيامبر –اين بدعت : گويد خ محمدبن ابراهيم آل شيخ ميشي

  . 2هجري توسط ابوسعيد كوكبوري بوجود آمد
است در دين  بدعتي مراسم جشن ميالد پيامبر: گويد التويجري مي شيخ حمود

ل قرن هفتم هجري آن را اياسالم، كه سلطان إربل در آخر قرن ششم هجري يا در او
   3.ايجاد كرد

ها اولين كساني بودند كه  زماني كه اين حقايق را دانستيم، شكي نيست كه عبيدي
هاي  را به وجود آوردند، آن هم طبق آنچه كه در كتاب مراسم جشن ميالد پيامبر

ي دوم قرن چهارم هجري وارد مصر  ها در نيمه آمده است، چون عبيدي تاريخ و سيره
كردند، و تا قرن پنجم و نصف قرن ششم هجري گذاري  شدند و پادشاهي خود را پايه

  . ادامه يافت
در ماه رمضان وارد قاهره شد، كه اين  4هجري 362معز معدبن اسماعيل در سال 
آخرين  .2دبو 363گويند در سال  ي هم ميو بعض. 1ابتداي حكمراني آنها در مصر بود

  . 3هجري درگذشت 567سال كه در ي آنها عاضد بود،  خليفه

_____________________ 
  . اجعه شودمر) 1/189(به كتاب الحاوي،  -1
  .مراجعه شود) 59/ 3(به فتاوي و رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم  - 2
  . مراجعه شود 89به كتاب الرد القوي، ص  -3

  .مراجعه شود) 134/ 1(و اتعاظ الحنفا ) 306/ 11(به البدايه والنهايه  - 4
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 630هجري بود، و در سال  549و اما مظفرالدين صاحب إربل، والدتش سال 
  . 4هجري درگذشت

ها براي ايجاد بدعت از صاحب إربل  اين دليل بسيار قاطعي است بر اينكه عبيدي
  .جلوتر هستند

ها  حب إربل اولين كسي نيست كه اين بدعت را بوجود آورد، بلكه عبيديصا
كه صاحب إربل اولين كسي  داردن ياند، ولي اين مانع نزديك دو قرن از او پيشي گرفته

ها  هاي عبيدي را انجام داده باشد، چون مراسم باشد كه در موصل جشن ميالد پيامبر
هاي تاريخ ذكر شده است واهللا  ه در كتابدر دولتشان در مصر بوده است، همانطور ك

  . اعلم

                                                                                                                       
بود و مهديه را ) هـ 296در سال (مهدي عبيد اهللا : اولين كسي كه از آنها حكومت را بدست گرفت - 1

در المغرب بنا كرد، بعد از او پسرش القائم محمد، سپس پسرش المنصور اسماعيل، سپس پسـرش  
المعز معد آمده و او اولين كسي از آنهاست كه به سرزمين مصر داخل شـده و در آنجـا پادشـاهي    

  .كرد
  .مراجعه شود) 283/ 11(به البدايه والنهايه 

  .مراجعه شود 88: بيد صبه اخبار ملوك بني ع - 2

  .مراجعه شود) 332،334/ 1(و اتعاظ الحنفا ) 280/ 11(به البدايه والنهايه  - 3

  .مراجعه شود) 120/ 4(به كتاب وفيات األعيان  - 4
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  بحث دوم 
   آن زمانوضعيت جامعه در 

ملزم  ها يك چيز بود، و آن كار و تالش جدي براي سياست و هدف تمام عبيدي
كردن مردم به مذهب خود و انتشار آن در تمام نقاط مصر و جاهاي ديگر كه بر آن 

   .دداشتند و يا با آنها همسايه بودنتسلط 
 معد معز –ها مهربان بود، همچنان كه پدرش  ها و يهودي عبدالعزيز نسبت به مسيحي

تر بود، چون  ها مهربان قبل از او با آنها چنين بود، ولي عزيز نسبت به مسيحي –ابوتميم 
   1.با آنها ارتباط نسبي داشت

 يهودي ي وزارت رساند، همچنان كه منشأعيسي بن نسطورس را به كرس ،عبدالعزيز
هاي خود را آشكارا  را والي و استاندار شام نمود، ابن نسطورس و منشأ يهودي محبت

هاي دولتي منصوب كردند و مسلمانان را  آنها را در پستخود ابراز نمودند،   براي ملت
ها به  از آن مناصب دور نمودند، و مسلمانان هم اعتراضات خود را به خاطر اين محبت

سيد كه زني ها به جايي ر اعتراضات و ناراحتيكردند، و اين غير مسلمانان آشكار 
ي  ها را بوسيله و مسيحيبه آن كسي كه يهود را به وسيلة منشأ : اي به عزيز نوشت نامه

ي تو دچار ذلت و خواري  بن نسطورس عزت و مقام بخشيد، و مسلمانان را بوسيله عيسي
   2....  نمود

شام نوشت كه منشأ و غير او  به اي گرفت و نامهدر نتيجه عزيز جلو ابن نسطورس را 
ها و كارها بر اساس كتاب  شوند، و دستور داد كه قضاوتاز مسئولين يهودي بركنار 

_____________________ 
بـه  . با يك زن مسيحي ازدواج كرد، و دو برادر زنش را بر بعضي كليساها بعنوان مسئول قـرار داد  -1

  . مراجعه شود 202 كتاب الدولة الفاطمية، ص
  .مراجعه شود) 297/ 1( ءو اتعاظ الحنفا) 190/ 7(و المنتظم ) 358/ 11( به البداية والنهاية - 2
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ي دولت قضاتي را براي نظارت بر كارهاي  مسلمانان باشد، و در تمام نقاط تحت سيطره
كرد، و را سطورس شفاعت ابن ن  كن اميره ست الملك دختر خليفهول. آنان تعيين نمود

براي بار دوم به وزارت رساند، و از او تعهد گرفت كه مسلمانان را در مشاغل او را  عزيز
  . حكومتي استخدام كند

ترين و بزرگترين مناصب و  اهل كتاب حساس) 376-365(در زمان عزيز 
او هايي كه بعد از  و خليفه) 487-427(را بدست گرفتند، و در زمان مستنصر  هامسئوليت

  . ترين مناصب مالي را در دولت بدست گرفتند و به مقام وزارت هم رسيدند آمدند مهم
مثل خلفاي عبيدي  معامله تنها به آنچه گذشت منحصر نشد، بلكه بعضي ازاين 

اشتياق فراوان داشتند، و خليفه ها  در زيارت و بازديد دير مسيحي(  ه 544-524(حافظ 
ها  داد، و در زمان عبيدي از راهبان ده هزار درهم هديه ميبه بعضي (  ه 524 -495(اآلمر 

   1 .درآمد كليساهاي مصر بسيار زياد شد
پس كردند،  ها بسيار با مهرباني و محبت و عالقه برخورد مي ها با مسيحي عبيدي

ببينيم ين باشد، نها اين چ ها و مسيحي ها با يهودي گيري عبيدي زماني كه موقف و موضع
  ! اهل سنت چگونه است؟ در مقابلآنها   گيري موقف و موضع

و ساير اصحاب را لعن  عثمان -عمر  –ابوبكر  –ها هر سه خليفه  عبيدي
و فضايل علي و . باشد نيز مي گفتند دشمن آنها دشمن علي كردند، چون مي مي

هاي آنان بر تمام  نوشتند، و خطيب فرزندانش را بر روي سكه و ديوارهاي مساجد مي
  . كردند هاي مصر اصحاب را لعن ميمنبر

مصري را ملزم و اجبار كرده بودند كه مذهب عبيدي باطني  نها تمام مسئولي عبيدي
را بپذيرند، همانطور كه قضات را ملزم كرده بودند كه احكام را طبق قوانين مذهب آنها 

_____________________ 
  .مراجعه شود) 216 -202(به كتاب تاريخ الدولة الفاطمية  - 1
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ري بطومذهب تشيع بود، دولتي مشروط به پذيرش بلكه رسيدن به مناصب . صادر كنند
اسالم را قبول كنند و مذهب تشيع را براي خود  1ها كه سبب شد كه بعضي از ذمي

  . 2انتخاب نمايند
  ه 372عزيز در سال : و اهل سنت  و از جمله دشمني و عداوت آنها با سنت پيامبر

  ه 393مصر نماز تراويح را ترك كنند، در سال   دستور صادر كرد كه در تمام سرزمين
دستگير كردند كه به زيبايي شهرت داشتند و به خاطر اينكه صاله الضحي  سيزده مرد را
دادند سه روز زنداني شدند، و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، در  را انجام مي

مردي را در مصر زدند و اذيت كردند و او را در تمام شهر گرداندند به اين   ه 381سال 
  . نزد او پيدا شده بود –اهللا  رحمه –انس  خاطر كه كتاب الموطأ امام مالك بن

در  3مسجد جامع العتيق مصردر ماه صفر در تمام مساجد و حتي   ه 395در سال 
و قبرها، دشنام و ها  قسمت ظاهر و باطن و تمام جوانب آنها، بر روي ديوارها و سنگ

گ و فحش و ناسزا و لعنت به سلف صالح نوشته شد، و آن را با نقش و نگار با رن

_____________________ 
باشـند، اهـل    نسبت به ذمه و ذمام است، كه به معني عهد، امان، ضمانت، حركت و حق مي: ها ذمي -1

شـوند، كـه آنهـا اهـل كتـاب يهـودي و        شوند چون وارد عهد و امان مسلمانان مـي  ناميده مي ذمه
باشند، چون آنها شبه كتاب دارند، به نهايه در غريـب الحـديث و    ها و همچنين مجوس مي مسيحي
  . مراجعه شود) 2/292(مراجعه شود، و به كتاب اإلفصاح البن هبيره، ) 2/168(األثر، 

  .مراجعه شود) 218(يخ الدولة الفاطمية به كتاب تار - 2

نيـز   اين مسجد در شهر فسطاط مصر قرار دارد، به آن تاج الجوامع و مسجد عمرو بن عـاص   -3
بـه الخطـط   . گويند، كه بعد از فتح، اولين مسجدي است كه در زمان اسالم در مصر ساخته شـد  مي

  . مراجعه شود) 2/246(مقريزي، 
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و پاساژها نيز اين ناسزاها  ي سرپوشيدهها  آرايش دادند، بر روي درها و بازارطالكوبي 
  . 1كردند اين كار با اجبار وادار مي هرا نوشتند و مردم را ب

ها در تمام نقاط مصر  عبيدي  در تمام دوران حكمراني اهل سنت و بزرگان دينلعن 
 –حتي عاضد مردم آن را بر زبان داشتند، در منبرها بر زبان مردم جاري بود و تمام 

اي بسيار شديد و متعصب بود، در سب و فحش  شيعه –ها  آخرين خلفاي عبيدي
   2.كرد ديد خونش را حالل مي بسيار غلو داشت، هر گاه يك نفر سني را مي صحابه

 كرد، به ي اينها مهمتر و شديدتر اين بود كه حاكم عبيدي ادعاي الوهيت مي از همه
آورد به خاطر تعظيم و  ردم دستور داده بود كه هر گاه خطيب بر روي منبر نام او را ميم

سيطره او اين كار انجام تحت  ممالك ديگر احترام او بلند شوند و بايستند، كه در ساير
شد، حتي در حرمين شريفين، و به اهل مصر به صورت خصوصي دستور داده بود  مي

لند شدند سجده هم ببرند، حتي آن كساني كه نماز جمعه هرگاه به خاطر ذكر نام او ب
دادند ولي در كوچه و بازار حضور داشتند بايد با آنها سجده ببرند، در  هم انجام نمي

حتي بعضي از . بردند بايد براي او سجده ميبردند ولي  حالي كه براي خدا سجده نمي
اي كسي كه تنهايي، اي : گفتند ديدند مي ماني كه او را ميجاهالن و نادانان ز

  . كننده و اي ميراننده زنده
هاي آنها را غارت  به سودان امر كرد كه مصر را بسوزانند، تمام اموال و دارايي
و فساد و منكرات  اكنند، آنها هم امر او را اطاعت كردند، زنان را اسير كردند، فحش
   3.غارت كردند زيادي را انجام دادند، يك سوم مصر را سوزاندند و نصف آن را

_____________________ 
  .مراجعه شود) 341 /2(به الخطط مقريزي  - 1

  . مراجعه شود) 3/110(به وفيات األعيان،  -2
  . مراجعه شود) 7/298(و كتاب المنتظم، ) 11-12/10(به كتاب النهايه و البدايه،  -3
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از آنچه كه گذشت آگاهي كوتاهي نسبت به وضعيت و حالت جامعه در زمان 
هايي كه اولين كساني بودند كه مجالس جشن ميالد  آن عبيدي ؛شود ها داده مي عبيدي
 اين مجالس از محبت پيامبر زاريگبركه  مشخص گرديدرا ايجاد كردند، و  پيامبر

با اينكه ادعاي  – انجام دهد را ياد آور شديمآنچه  كهگيرد، چون كسي  سرچشمه نمي
گويد و صادق نيست و معقول هم نيست كه  راست نمي –را نيز بكند  محبت پيامبر

چنين چيزهايي از او صادر شود، بلكه تنها هدف آنها رسيدن به اغراض سياسي 
اي برپا كردن خودشان، و انتشار مذهب اسماعيلي باطني بود و تمايل پيدا كردن مردم بر

از پول و هاي ظاهري و رسيدن به هداياي نفيسي  مجالسي كه بواسطة اين مجالس احترام
و همچنين احسان نسبت به فقرا و برپا  ي درباريها جوايزي براي شعرا و علما و نويسنده

شد كه مردم  همة اين مسائل به اين خاطر برپا مي .نمايش مي دادند ها كردن عروسي
  . هب آنها تمايل پيدا كنند و آن مذهب را قبول نمايندمذبيشتر به 

به  ،كردند ي كه آنها براي برپا كردن اين مجالس صرف ميها ج ها و خر تمام هزينه
از عقيدة صحيح و ، و دور كردن مردم جنگ با خدا و رسول خدا دشمني وخاطر 

از بين بردن اموال و  ي سالم بود، در نتيجه خداوند آنها را به گرسنگي و منهج و برنامه
جات مبتال كرد، عليرغم اينكه مصر سرزميني سرسبز و حاصلخيز بود، و منابع  ميوه

ها ذخيره شده بود، تمام اين اموال و  ي عبيدي بزرگي داشت و اموال زيادي در خزانه
كردند،  خود و مجالس منكر و بدعت صرف مي هوسرانيو ها را در شهوتراني  ثروت

هاي تاريخ آن را ثبت كردند، از جمله ابن  كتاب .گرسنگي شدند مردم مصر دچار
در زمان خالفت المستنصر آن را   ه 462در حوادث سال ) المنتظم(جوزي در كتاب 

به خاطر  ،القعده تعداد زيادي از مردان و زنان مصر و شام در ماه ذي( :كند بيان مي
ي به خاطر گرسنگي افراد زيادر فقيري و گراني فرار كردند، و اعالم كردند كه در مص

ي تعدادي از شخصخورند،  از مردم بعضي ديگر را ميو مرگ نمانده است، و بعضي 
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گودالي را  سپس، ه بودها و زنان را ذبح كرده و گوشت آنها را پخته و آن را فروخت بچه
يان بعداً كشته شد، چهارپا وكرده بود، دفن در آن سرها و دستها و پاهايشان را  ،كنده

 نباقي نماند، با اينكه هزارا –المستنصر  –خورده شدند و جز سه اسب براي حاكم مصر 
ها پنج دينار فروخته  ها مردند، سگ وجود داشت، و فيلقبل از اين وضعيت حيوان 

24(بيست و چهارم قيراط؛ يعني يك يك  روغن )گرم 214(يك اوقيه شدند،  مي
1 (

  . شد ته ميدينار فروخ
بادام و شكر به وزن دينار بود، اندكي آب به ده دينار بود، كشيدن آب از چاه براي 

مصر نزد سلطان رفت، از قاطرش پياده شد به شستن لباس يك دينار بود، وزير حاكم 
خاطر نداشتن غذا و طعام جز يك غالم كسي ديگر با او نبود، نزد سلطان رفت و آن 

و ناتواني از قاطر غافل شد و سه نفر قاطر را گرفتند و بردند، جوان به خاطر گرسنگي 
صليب به به قتل و  ،آن را ذبح نمودند و خوردند، اين كار به حاكم مصر خبر داده شد

دن آنها دستور داد و به صليب آويخته شدند، فرداي آن روز كه به دار آويخته يشك
اند و  ه ه و زير درخت انداخته شدهاي آنان پوسيده شد ديدند كه استخوانشده بودند، 

اي را كه به قيمت نهصد دينار  مردي در مصر خانهمردم گوشت آنها را خورده بودند، 
   1.خريده بود به يك لنگه آرد فروخته بود

ها هنگامي كه وارد مصر شدند و خواستند مذهب باطني خود  ي عبيد: كالم خالصة
كه ديدگاه مردم را نسبت به حقيقت دعوت پوششي را منتشر نمايند، تشيع را بعنوان 

عموم مردم را فريب : راه انواع وسايل را به كار بردنددر اين . گرفتند ،خود عوض كنند
ها مثل وسايلي از وسايل انتشار  دادند، و مردم را با دادن هدايا و مجالس و عروسي

_____________________ 
) 107/ 12(، و البدايه والنهايه )5/230(و كتاب وفيات األعيان، ) 258-8/257(به كتاب المنتظم،  -1

  .مراجعه شود) 299 -296، 279/ 1(و اتعاظ الحنفا 
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آنها  فريب دادند، و در مقابل كساني از اهل سنت كه حقيقت دعوتمذهب خود 
و قتل و زندان  ،كردند ايستادند و مخالفت مي رادرك كرده بودند و در مقابل آنها مي

  .بردند در حق آنها بكار ميها را  شكنجه
چون در آن مجالس مال و اموال  ، وعموم مردم از اين مجالس بدعتي اطالع داشتند

ش باشند، و همچنين خواستند كمي در آرام و ميشد آنها به آن نياز داشتند،  بخشيده مي
به خاطر ترس از سلطان و حاكم كسي كه به بدعت بودن آن هم آگاهي داشت 

ت انتظار هالكت و شكنجه را توانست با آن مخالفت كند چون در صورت مخالف نمي
  .داشت

عادت دادن مردم و پيوند آنها با اين  ،ها پس ميداني مناسب براي انتشار بدعت
. كند تند كه سلطان ظالم براي اين كارها تشويق و ترغيب ميدانس ميها بود، چون  بدعت

كردند كه منسوب به نسب شريف  ادعا مي –واهللا اعلم  – شانعالوه بر آن به نظر خود
كه برپا نمودن جشن ميالد  –آن گمان هم تحقيق پيدا كرد  –هستند، و گمان كردند 

كند، در نتيجه اين بدعت  صحت نسب و انتساب آنها به آل بيت را ثابت مي پيامبر
را به وجود آوردند و براي ترويج آن مال و ثروت زيادي را صرف  جشن تولد پيامبر

  . واهللا اعلم –نمودند 
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  بحث سوم 
هايي كه تأييدكنندگان اين بدعت مطرح  ههبعضي از شب

  كنند و جواب آنها  مي
ه وجود آمد، و به در عصر عبيديين ب آن زمان كه بدعت تشكيل جشن ميالد پيامبر

انتشار يافت، و همچنين مسلمانان خاطر فراغت روحي و بدني اين بدعت در ميان مردم 
جهاد را ترك كرده بودند، و در نتيجه اين بدعت در روح مردم ريشه دواند و جزئي از 

  .ي بسياري از جاهالن و نادانان شد عقيده
شد با آن مبارزه نكند و بعضي ناچار  –اهللا  رحمه –بعضي از اهل علم مثل سيوطي  
توان بر درست بودن اين بدعت  ها مي ههها را مطرح نمود كه با ايراد اين شب ههاز شب

كرد، و توجيهي  شهادت داد، كه اين كار از طرفي رضايت عام و خاص را جلب مي
، و از طرفي سكوت آنها از مخالفت با يي بود كه به آن معتقد بودندبراي رضايت علما

  .ي مردم بود و عامهبدعت به خاطر ترس از حكام  اين
  : ها عبارتند از اين شبه

  
   :ي اول ههشب -1

 –العسقالني  –امام حافظين ابوالفضل احمدبن حجر : گويد مي –اهللا  رحمه –سيوطي 
داند، از شيخ اإلسالم حافظ العصر ابوالفضل  را يكي از اصول سنت مي ميالد پيامبر

شد، ايشان با سؤال  از برپا كردن جشن ميالد پيامبر –قالني العس –احمد بن حجر 
  : عبارت زير جواب داد

سه قرن (بدعت است و از هيچ يك از سلف صالح  اصل عمل جشن ميالد پيامبر
نقل نشده است، اما با اين حال محاسن و معايبي دارد، هر كس در انجام  )مشهود بالخير

آن دوري كند اين يك بدعت  تايب و منكراآن در جستجوي محاسن باشد، و از مع
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شده و به : گويد مي  در ادامه. حسنه و خوب است، در غير اين صورت درست نيست
در صحيحين آمده : ه، و آن اين استشد برايم روشنيك اصل ثابت تخريج آن بر 
ها را ديد كه روز عاشورا روزه  هنگامي كه وارد مدينه شد يهودي است كه پيامبر

اين روز، روزي است كه خداوند : پرسيد كه چرا روزه هستند؟ گفتند ، از آنهاهستند
را نجات داد، پس به خاطر شكر خدا بر اين كار  فرعون را غرق نمود، و موسي

شود كه شكر خدا بر چيزي كه خداوند در  گيريم، از اين حديث فهميده مي روزه مي
بخشيده است درست است، اين ميالد هم  آن روز معين بعنوان نعمت و يا دفع بال ارزاني

گيرد، مثل سجده،  نظير چنين روزهايي است، و شكر خدا با انواع عبادت صورت مي
بزرگتر رحمت  روزه، صدقه، تالوت قرآن، پس چه نعمتي از پيدا شدن اين پيامبر

  . د شده استمتولاست كه در آن روز 
در آن متولد شده است پيدا  امبركه پيرا بر اين اساس، الزم است كه عين آن روز 

در روز عاشورا مطابقت پيدا كند، و هر كس اين  كنيم، تا با قصه و داستان موسي
توجهي ندارد كه در چه روزي از ماه باشد،  نكته را رعايت نكند به جشن ميالد پيامبر

است، اين اند كه اعتراضاتي بر آن وارد  حتي اقوامي آن را به روزي از سال انتقال داده
   1.باشد مي اصل انجام دادن جشن ميالد پيامبر

  
  : ه از چند جهتهجواب اين شب

در ابتداي جواب خود صراحتاً بيان كرده  –اهللا  رحمه –ابن حجر : صورت اول
قرن سوم از هيچ يك از سلف  تابدعت است و  است كه انجام جشن ميالد پيامبر

كافي  ذم جشن گرفتن ميالد پيامبر صالح روايت نشده است، كه اين سخن براي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 24(، كتاب شماره )1/169(به كتاب الحاوي،  -1
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اين  ردادند و ب بود اصحاب و تابعين آن را انجام ميدر آن است، چون اگر خير و نيكي 
  . دادند ي علم و هدايت بعد از آنها آن را انجام مي گرفتند، و يا اينكه ائمه كار سبقت مي

بر حديث در فتواي ابن حجر  قياس و استخراج جشن تولد پيامبر: صورت دوم
گويد اين عمل  گونه مناسبتي ندارند، چون در ابتداي سخن خود مي روزه عاشورا، هيچ

عمل بدعت است، و از هيچ يك از سلف صالح در قرن سوم روايت نشده است، عدم 
داند، چون اگر صحيح بود از فهم آنها غايب  سلف صالح اعتبار اين فهم را صحيح نمي

آمدند نيز آن را  مييدند و كساني كه بعد از آنها فهم شد و حتماً آن را مي نمي
  . فهميدند مي

تواند دليل اين بدعت باشد، چون اگر دليل  از طرف ديگر اين حديث عاشورا نمي
هم از جهت فهم و هم از كردند، اين استنباط ابن حجر  بود سلف صالح بر آن عمل مي

خالف اجماع سلف است، و هر چه ممخالف اجماع سلف صالح جهت عمل به آن، 
صالح باشد خطا و اشتباه است، چون سلف صالح جز بر هدايت بر چيز ديگري اجماع 

  . كنند نمي
را براي تثبيت اين قاعده در كتاب خود به نام سخن  –اهللا  رحمه –امام شاطبي 

   1.الموافقات در اصول احكام بيشتر توضيح و بسط داده است
از حديث روزة  جشن ميالد پيامبر استنباط و استخراج بدعت: صورت سوم

عاشورا، تكلفي مردود است، چون مبنا و اساس عبادات شرع مقدس و پيروي از آن 
   2.است نه رأي و نظر و استحسان و ابتداع

_____________________ 
  ي شرعي  ادله: ي سيزدهم از كتاب  مسأله) 42-3/41(به الموافقات،  -1
  . مراجعه شود 32به كتاب الرد القوي، ص  -2
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مردم را براي انجام آن و انجام داد،  پيامبر را روزة روز عاشورا: صورت چهارم
آن را  ن روز جشن و شادي، پيامبرتشويق كرد، به خالف جشن تولد خود، به عنوا

انجام نداده است، و كسي را براي انجام آن تشويق نكرده است، اگر در آن خير و 
هيچ خيري و خوبي چون كرد،  بركتي وجود داشت قطعاً آن را براي امت خود بيان مي

نبوده مگر اينكه آن را براي مردم بيان كرده است، و مردم را براي آن تشويق نموده 
را از آن ترسانده و آن را برايشان بيان است، و هر شري كه وجود داشته است مردم 

فرموده است، بدعت هم از شرهايي بوده كه مردم را از آن نهي فرموده است، و مردم را 
األمور, فإن كل حمدثٍة  و حمدثاتإياكم و«: فرمايد مي پيامبراز آن ترسانده است، 

   1.»كُل بدعٍة ضاللةٌ بدعٌة, و
از بوجود آوردن چيزهاي جديد در دين خودداري كنيد، چون هر چيزي را كه در 

  . باشد دين نيست به وجود آوريد بدعت است، و هر بدعتي ضاللت و گمراهي مي
فإن خري احلديث كتاب اهللا, وخري اهلدی هدُی حممٍد, «: اما بعد : فرمايد  مي پيامبر

  2.»اللةكّل بدعٍة ضوّرش األموِر حمدثاهتا, و
باشد، و بدترين  مي مدححضرت م راهه، راترين  ب ترين سخن، قرآن و خو خوب

آيند و هر بدعتي  بعداً به وجود مي كه در دين وجود ندارند و كارها، كارهايي است
  . باشد وگمراهي ميت لضال

_____________________ 
  ).  ،)1/18مقدمه ي سنن ابن ماجه مرفوعاً الي النبي -1
، )867(، كتاب جمعه، حديث )2/592(و رواه مسلم في صحيحه، ) 3/310(ه، رواه احمد في مسند -2

كتاب صالة العيدين، باب كيف الخطبة، و مقدمه ي سنن ابن ماجـه  ) 188، 189/ 3(و سنن نسائي 
  ).45: (، حديث شماره)17/ 1(
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   :ي دوم ههشب -2
ميالد  كند كه ابن حجر عمل جشن بعد از اينكه بيان مي –اهللا  رحمه –سيوطي 

براي من روشن شده : گويد عاشورا استخراج كرده است ميرا از روزة روز  پيامبر
 روايت كرده استبيهقي  :آن اين استو شود،  است كه بر اصل ديگري نيز قياس مي

با اينكه روايت . 1بعد از نبوت براي خود عقيقه انجام داد پيامبر: فرمايد مي كه انس
المطلب در روز هفتم تولدش براي او عقيقه انجام داد و شده است كه پدربزرگش عبد

 پس اين كار پيامبر تكرار نمي شود،گوسفندي را سر بريد، و معلوم است كه عقيقه 
. باشد ميـ قرار داده بودللعالمين  ةرحمبراي اينكه او را ـ دليل بر اظهار شكر خدا 

است به خاطر اظهار شكر فرستاد، پس براي ما مستحب  همچنان كه بر خود صلوات مي
را بگيريم و به نيازمندان طعام دهيم و ساير موارد ديگر كه  خدا جشن ميالد پيامبر

   2.هاي ديگر شود و يا ساير شادي خدا ميبه باعث تقرب 
  

  :ههجواب اين شب
   .حديث نزد اهل علم ثابت نشده استصحت اين 

از قتاده از انس داهللا بن محرر عب: گويد ق در يكي از تأليفات خود ميعبدالرزا -الف
ابن قيم جوزي بعد ، 3بعد از نبوت براي خود عقيقه انجام داد كند كه پيامبر روايت مي

_____________________ 
  . ، كتاب ضحايا)9/300(رواه البيهقي في سننه،  -1
  . مراجعه شود) 24( ، شماره)1/196(به كتاب الحاوي،  -2
  ) 7960(، حديث شماره )4/329(رواه عبدالرزاق في مصنفه،  -3
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اين  خاطر روايتابن محرر را ب: گويد و نسبت آن به عبدالرزاق مي از ايراد اين حديث
   1.اند حديث ترك كرده

صحت اين حديث ثابت : در فتح الباري بيان كرده است كه ابن حجر حافظ  -ب
محرر آن را روايت كرده بن دهند، و تنها عبداهللا  نشده است، و آن را به بزار نسبت مي

   2.ضعيف است اواست و 
حديثي كه در اما آن : گويد كتاب المجموع شرح المهذب ميامام نووي در  -ج

داهللا بن محرر بعد از نبوت بيان شده است، بيهقي به روايت از عب ي پيامبر مورد عقيقه
بعد از نبوت براي خود عقيقه انجام داده  ده است كه پيامبركراز قتاده از انس روايت 

اتفاق  اوف بودن ياست اين حديث باطل است، و عبداهللا بن محرر ضعيف است و بر ضع
   3.متروك است واهللا اعلم :ان حديث گفته اندنظر وجود دارد، و حافظ

 كند، بعد از اينكه شرح حال عبداهللا بن محرر را بيان مي ،ذهبي در ميزان اإلعتدال -د
او متروك است، و جاي  :گويد ميكند،  را در مورد او بيان مي حفاظ حديثو نظر

هاي عبداهللا بن محرر اين است كه از قتاده از انس  اطمينان نيست، و از بال و مصيبت
عوث شد براي خود عقيقه به پيامبري مب روايت كرده است كه بعد از اينكه پيامبر

   4.انجام داد
  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 88(به كتاب تحفة المودود، ص  -1
  . مراجعه شود) 9/595(به فتح الباري،  -2
  . مراجعه شود) 432-8/431(به المجموع شرح المهذب،  -3
   .مراجعه شود) 2/500(به كتاب ميزان اإلعتدال،  -4



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
216

   :ي سوم ههشب -3
الدين ابن الجزري در كتاب خود به نام  امام القرّاء حافظ شمس: گويد سيوطي مي

ابولهب بعد  : ـ كه اين عين نص آن است ـ گويد مي) عرف التعريف بالمولد الشريف(
در آتش، ولي : تاو گفته شد حالت چطور است؟ گفاز مرگش در خواب ديده شد، به 

شود، از ميان انگشتانم به اندازة سر  هر شب دو مرتبه اين آتش بر من تخفيف داده مي
به را  تولد پيامبر ،اي به نام ثويبه مكم، به اين خاطر هنگامي كه برده انگشت آب مي

پس زماني كه . شير داد من خبر داد او را آزاد كردم، و به اين خاطر كه او به پيامبر
شود  پردازد، در آتش سزا داده مي مي اولهب كافر، كسي كه قرآن صراحتاً به ذم ابو

شود، پس حال مسلمان  برايش تخفيف داده مي ولي به خاطر خوشحالي از تولد پيامبر
كه به تولد او خوشحال شود و به خاطر محبت او هر چه در  موحد از امت محمد

خورم كه پاداش او از طرف خدا اين  يقدرت دارد ببخشد بايد چگونه باشد؟ قسم م
   1.كند است كه به لطف خودش او را داخل بهشت مي

  
  :ههرد اين شب

≈ãΝà6çF﴿امام بخاري اين خبر را به صورت مرسل و رها شده در باب  yγ ¨Β é&uρ û©ÉL≈ ©9$# 

öΝä3oΨ ÷è |Êö‘ r&﴾  )صحيح در كتاب  »النسب نَ حيرُم مِ  حيرُم من الرضاع ما«و ) 23: النساء
بن زبير بيان   هو بعد از اينكه اين حديث را با سندش از عرو .ود بيان كرده استخ
سفيان به او  به او خبر داده است كه أم حبيبه دختر ابيكند، كه زينب دختر أبي سلمه  مي

: گفت  سفيان ازدواج كن، پيامبر با خواهرم دختر ابي! اي رسول خدا: گفته است

_____________________ 
  . مراجعه شود) 197-1/196(به كتاب الحاوي،  -1
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بخالت بله، براي شما مخالف نيستم و : داري؟ گفتم وست د )ازدواج(آيا خودت آن را 
 :فرمود دهم، و دوست دارم خواهرم در اين خير شريك من باشد، پيامبر نشان نمي

سلمه  خواهي كه با دختر ابي كه شما مي ي گوييممما : اين براي من حالل نيست، گفتم
 1لو أهنا مل تكن ربيبتی(: بله، فرمود: دختر ام سلمه؟ گفتم: گفت ازدواج كني، پيامبر

 ويبة, فالثسلمة  أباالبنة أخی من الرضاعة, أرضعتنی وفی حجری ما حلت لی, إهنا 
  2).الأخواتكنّ ن وبناتك تعرضن علّی 

دختر برادر چون براي من حالل نيست، ام نيز نبود باز  ربيبة من و در خانه وا اگر
را  پس دختران و خواهران خودداده  ه شيربيثوبه من و ابا سلمه، باشد،  ي من ميرضاع

  . بر من عرضه نكنيدد ازدواج قص به
در  هم به پيامبر وابولهب بود، ابولهب او را آزاد كرد، ا ثويبه كنيز: عروه گفت

دوران كودكي شير داد، زماني كه ابولهب مرد بعضي از خويشاوندانش او را خواب 
ابولهب رسيدي؟ ي چيزچه به : ندتديدند كه بدترين حال و وضعيت دارد، به او گف

شد به اين خاطر بعد از شما به هيچ چيزي نرسيدم، به جز اينكه به من آب داده : گفت
   3.شير داد ا آزاد كردم و او به محمدركه اين بيوه زن 

اوقات در آخرت دارد بر اينكه بعضي  داللت روايتاين  :گويد حافظ ابن حجر مي
  .خواهد داشت نفع فراكعمل صالح او براي 

   :فرمايد خداوند مياين نظر مخالف ظاهر قرآن است،  اما 
_____________________ 

  .مراجعه شود) 180/ 2(به النهايه . يعني دختر زني كه از زوج و همسر حاضر او نباشد: ربيبة  -1
) 5101(، كتاب نكاح، حديث شـماره  )9/140(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ). 1449(و مسلم، حديث شماره 
  ) 5101(، كتاب نكاح، حديث شماره )9/140(البخاري،  رواه -3
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 !$ uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n< Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑ tã ô⎯ÏΒ 9≅ yϑ tã çμ≈oΨ ù= yèyfsù [™!$ t6 yδ #·‘θèWΨ ¨Β   )23 :فرقان(  
رويم، و همه  اند مي آنان انجام داده) به ظاهر نيك بوده و در دنيا(ما به سراغ تمام اعمالي كه «

و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم (سازيم  مچون ذرات غبار پراكنده در هوا ميرا ه
اعتبار شدن اعمال خوب  كنيم، چرا كه نداشتن ايمان موجب محو و نابودي احسان، و بي مي

  .»)گردد انسان مي
  : شود صورت ديگر نيز جواب داده مي به چند
فته ررا گ آنچه كسي از ه ده ككركه عروه بيان ن-اين حديث مرسل است  -الف

  . همچنان كه بيان شد –است 
بر فرض اينكه حديث مرسل هم نباشد، آنچه در اين خبر وجود دارد يك  -ب

تواند حجت و دليل باشد، و ممكن است آن شخصي  خواب است كه خواب هم نمي
 شود، و كه اين خواب را ديده است آن زمان مسلمان هم نباشد، پس به آن اعتبار نمي

  . 1تواند حجت باشد نمي
را آزاد كرده است،  ثويبهاينكه ابولهب  وارد شده مبني برعروه  مرسلدر آنچه  -ج

بوده است، ولي آنچه كه ابن الجزري بيان  اين آزاد كردن قبل از شير دادن به پيامبر
به او مژده داده شد او را  والدت پيامبر در موردكرده است، اين است هنگامي كه 

خيلي كردن نويسان است، چون اين آزاد  كرد، كه اين نظريه مخالف نظر تاريخ آزاد
از تعداد  –الواقدي  –محمدبن عمر : گويد ابن سعد مي. بوده استبعد از شير دادن 

آن زمان كه در مكه  پيامبر: گويند كند كه مي زيادي از اهل علم و دانش روايت مي
گرفت، آن زمان هنوز  يجه احترام ايشان را ميرفت، و خد ي خود ميرضاعبود نزد مادر 

آن زن برده بود، و خديجه از ابولهب خواست او را بفروشد تا ايشان را آزاد كند، ولي 

_____________________ 
  .مراجعه شود) 145/ 9(به فتح الباري  - 1
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به مدينه هجرت كردند، ابولهب او را آزاد  هنگامي كه پيامبر. ابولهب قبول نكرد
از  تا زماني كه پيامبرفرستاد،  پرسيد و برايش لباس مي احوال او را مي و پيامبر. كرد

   1.گشت سال هفتم هجري خبر فوت او را شنيد جنگ خيبر برمي
 به پيامبربيان شيردادن ثويبه بعد از  ابن عبدالبر در شرح حال پيامبر حافظ

   2.درك  او را آزاد ندردك به مدينه هجرت ابولهب بعد از اينكه پيامبر: گويد مي
با خديجه ازدواج  بعد از اينكه پيامبر يامبرپ يرضاعمادر : گويد ابن جوزي مي

گذاشتند، آن زن آن زمان  به او احترام مي و خديجه و پيامبر رفت، نزد او مي كرد
   3.برده بود، سپس ابولهب او را آزاد كرد

خوشحال  از هيچ منبع صحيحي ثابت نشده است كه ابولهب به والدت پيامبر -د
متولد شده است،  زن به او مژده داده است كه پيامبر شده باشد، و شنيده نشده كه آن

ثابت هيچ كدام آزاد كرده است، اينها  و ابولهب هم آن زن را به خاطر تولد پيامبر
اند بايد براي ادعاي خود دليل بياورد،  كند كه اينها ثابت شده اند، هر كس ادعا مي نشده

  4.تواند پيدا كند را نمي يكه هرگز دليل صحيح ودرست
  

  :ي چهارم ههشب -4
: كنند را توجيه مي كه به استناد آن جشن ميالد نبي يهاي ههيكي ديگر از شب

: كند، كه در آن آمده قتاده روايت مي حديثي است كه امام مسلم در صحيح خود از ابي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 109-1/108(به كتاب الطبقات،  -1
  . مراجعه شود) 1/12(به كتاب اإلستيعاب،  -2
  ) 179-1/178(به كتاب الوفا بأحوال المصطفي،  -3
  . شودمراجعه  57به كتاب الرد القوي، ص  -4
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يوم ذاک يوٌم ولدُت فيه, و«: فرمود شود؟ پيامبر و از روزة روز دوشنبه سؤال مي
   1.»نزَل عليه فيهأُ «أو  »بعثُت 

ام، و به پيامبري  دوشنبه روزي است كه من در آن روز متولد شده: فرمود پيامبر
گفتند اين دليل بر اين است كه . وحي بر من نازل شده است: فرمودندام، يا  مبعوث شده

گرفتن روز تولد خود را بزرگ دانسته است، و اين بزرگي و احترام را در روزه  پيامبر
   2.باشد بيان كرده است، و اين در معني جشن گرفتن آن روز ميز آن رو
  

  :ههجواب اين شب
األول  روز والدت خودش روزه نگرفت، كه روز دوازدهم ربيع پيامبر -الف

دوشنبة هر ماهي را كه چهار بار  بلكه پيامبر –اگر اين تاريخ صحيح باشد  –باشد  مي
األول به  دوازدهم ربيع ةاساس تخصيص روزگرفت، پس بر اين  شد روزه مي تكرار مي

باشد،  مي خداو تصحيح كار  استدراك بر شارعباشد كاري كه غير از دوشنبة هر هفته 
   3.و العياذ باهللا!! استقبيح و زشت  خيليو اين كار 

_____________________ 
، كتـاب الصـيام، حـديث    )820-2/819(، و رواه مسلم في صـحيحه،  )297/ 5(مسند امام احمد  -1

  ). 2117: حديث شماره) 299، 298/ 3(، و صحيح ابن خزيمه )1162(شماره 
) 61: (، و الـرد القـوي ص  )47: (، و حوار مع المالكي ص)3-2/2(به كتاب المدخل البن الحاج،  -2

  . مراجعه شود
  . مراجعه شود 44ه كتاب اإلنصاف للجزائري، ص ب -3
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تنها روز دوشنبه را به روزه گرفتن اختصاص نداده است، بلكه روزة  پيامبر -ب
ُتعرُض (: استو فرموده ، 1نبه را خوب و شايسته دانسته استش روزهاي دوشنبه و پنج

   2).أنا صائمٌ واخلميس, فأّحُب أن يعرَض عملی واألعامل يوم اإلثنني 
شوند، پس دوست  عرضه مي به حضور اهللا شنبه اعمال انسان روزهاي دوشنبه و پنج

  . دارم عمل من عرضه شود در حالي كه روزه هستم
در نهايت  نبه براي جايز بودن جشن گرفتن ميالد پيامبراستدالل به روزة دوش

  . باشد تكلف و دوري مي
 بر نعمت والدت نبيشكر خدا  از برپا كردن جشن تولد پيامبراگر مراد  -ج

 كند كه آن شكر بايد از نوع شكري باشد كه پيامبر باشد، عقل و نقل اين را ثابت مي
نجام داده است، آن هم روزه گرفتن بود، پس پروردگارش را با آن نوع و شيوه اشكر 

روزه بگيريم، در حالي كه قائلين به برپا بايد ما هم همانطور كه او روزه گرفته است 
گيرند، چون روزه باعث مقاومت در برابر شهوات  روزه نمي كردن جشن ميالد پيامبر

اين لذايذ را  شود، و آنها هم ها مي نفس و محروم شدن نفس از لذت طعام و نوشيدني
گيرند، و آنچه كه خودشان  خواهند، پس دو هدف در مقابل يكديگر قرار مي مي

_____________________ 
ابـواب الصـوم، حـديث    ) 2/124(و رواه الترمذي فـي سـننه،   ) 6/80(رواه امام احمد في مسنده،  -1

  ). 742(شماره 
ابـواب الصـوم، حـديث    ) 2/814(و رواه ابوداود في سـننه،  ) 5/201(رواه امام احمد في مسنده،  -2

حـديثي  : و گفتـه ) 744: (، ابواب الصوم حديث شـماره )124/ 2(، و سنن ترمذي )2436(شماره 
  .، كتاب الصيام)202، 201/ 4(حسن غريب است، سنن نسائي 
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ترين  دهند، كه اين بزرگ بر آنچه كه خداوند دوست دارد ترجيح مي را دوست دارند
   1.باشد مي تريخطا و لغزش نزد اهل بص

ي كه ميالد جشن گرفتن را اضافه نكرد، مثل جشن گرفتن كسان ،به روزه پيامبر -د
ها، و غذا خوردن و  خواني ها، سرود گيرند، مثل تجمعات، مداحي را جشن مي پيامبر

كافي دانسته  مردم، آن را براي ها، آيا براي مردم كافي نيست آنچه كه پيامبر نوشيدني
پس چرا بر ضد خداوند فتوا دهيم، . خير: شايسته است كه انسان عاقل بگويد است؟ آيا

  : فرمايد مي در حاليكهي او اضافه كنيم،  ر برنامهو چيزي را ب
 !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù   )7 :حشر(  
آورده است اجرا كنيد، و از چيزهايي كه ) از احكام الهي(براي شما  چيزهايي را كه پيامبر«

  .»دشما را از آن بازداشته است، دست بكشي
  : گويد خداوند ميو 
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹Ïÿxœ ×Λ⎧ Î= tæ 
  )1 :حجرات(  
ايد، بر خدا و پيامبرش پيشي نگيريد و پيشدستي نكنيد، و از خدا  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»باشد د و پروا داشته باشيد، چرا كه خدا شنوا و آگاه ميبترسي
حمدثات اإلمور, فإن كل حمدثٍة بدعة, وكل بدعٍة إياكم و«: فرمايد مي پيامبرو 
  2.»ضاللةٌ 

_____________________ 
  . مراجعه شود 44به كتاب اإلنصاف، ص  -1
  ).  ،)1/18مقدمه ي سنن ابن ماجه مرفوعاً إلي النبي -2
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از ايجاد كارهاي جديد خودداري و پرهيز كنيد، چون هر چيزي كه در دين نباشد و 
  . باشد و گمراهي ميبر آن اضافه كنيد بدعت است، و هر بدعتي ضاللت 

فرض لكم فرائض فال اهللا حدَّ حدودًا فال تعتدوها, وإن «: فرمايد مي پيامبرو 
اٍن ولكن رمحًة لكم يأشياء فی غري نسترک ا, وحرم أشياَء فال تنتهكوها, وتضيُعوه

خداوند حد و مرزهايي قرار داده است از آنها تجاوز « 1»ال تبحثوا عنهافاقبلوها و
ض و واجباتي براي شما قرار داده است، آنها را ضايع نكنيد و از دست نكنيد، فرائ

ندهيد، و چيزهايي را نيز حرام كرده است، آنها را انجام ندهيد، و چيزهايي را هم نه به 
خاطر نسيان و فراموشي بلكه به خاطر لطف و رحمت خود بيان نكرده است پس از آنها 

  . »بحث نكنيد و آنها را قبول كنيد
  

   :ي پنجم ههشب -5
كنند اين است كه  طرح ميآن را م هايي كه مؤيدين جشن ميالد پيامبر ههاز شب

  :فرمايد خداوند ميامر و دستور قرآن است،  خوشحالي به وجود پيامبر: گويند مي
 ö≅ è% È≅ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãmtøu‹ù= sù   )58 :يونس(  

  .»بايد مردمان شادمان شوند –به همين نه چيز ديگري  –ا به فضل و رحمت خد«
 خداوند به ما دستور داده است كه به رحمت خدا خوشحال باشيم، و پيامبر

   :فرمايد خداوند ميباشد،  ترين رحمت مي بزرگ

_____________________ 
فوع و يك دفعه موقوف، نـووي  ، كتاب الضحايا، يك دفعه مر)13-10/12(رواه البيهقي في سننه،  -1

 30: ، حـديث شـماره  242: به جامع العلـوم والحكـم، ص  . هم در كتاب اربعين آن را آورده است
  .مراجعه شود
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 !$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9   )107 :انبياء(  
  .1»ايم بعنوان رحمت براي تمام عالميان فرستادهرا ) اي پيامبر(ما شما «

  
  :ههاب اين شبجو

، حمل كردن به اين آيه براي مشروعيت بخشيدن به جشن ميالد پيامبراستدالل 
اند، و عمل كردن به چيزي  كالم خدا بر چيزي است كه سلف صالح آن را حمل نكرده

 كار شايسته نيست، امام شاطبي اند، كه اين است كه به آن عمل نكرده و بر آن راه نرفته
آن آن را بيان كرده است، و  –من املوافقات  ةالرشعي ةاألدل –در كتاب خود به نام 

، از كساني كه بعد از نصي ثابت شدهصورتي كه از سلف صالح براي عمل به اينكه 
كه سلف صالح نصي را جا گذاشته باشند يا كنند  و ادعا مياند  سلف صالح آمده

ب و تابعين ا، چون اگر دليلي وجود داشت از فهم اصحشود قبول نمي باشند نفهميده
د، كردار سابقين اول چگونه با مقتضاي اين نبعداً ديگران آن را بفهم تاماند  پنهان نمي

آيد؟ و اگر اين عمل ترك شده باشد، چگونه متأخرين به چيزي  مفهوم درست درمي
، و هر كسي با اجماع مخالفت كند خطاكار كنند كه مخالف اجماع اولين است عمل مي

بر گمراهي و ضاللت اجماع نخواهند كرد،  باشد، و امت حضرت محمد و عاصي مي
اتفاق نظر داشته باشند سنت و  آن يا ترك عمل برهر چيزي به عمل كردن اين امت بر 

 غير صحيحيا باشد، معلوم است كه كارها يا صحيح و  امري معتبر است و هدايت مي
هر كسي كه با سلف صالح به مخالفت بپردازد اين فرد راه خطا و اشتباه را هستند، 

و بيشتر اوقات اهل بدعت و گمراهي به . دربرگرفته است، و اين براي او كافي است
، و در دكنن ميحمل  طبق مراد و مذهب خودآن را كنند، و  قرآن و سنت استدالل مي

_____________________ 
  .مراجعه شود) 32،33: (القول الفصل ص: براي تفصيل اين شبهه به كتاب - 1
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كنند،  برند كه راه حق را طي مي  كنند، و گمان مي آيات متشابه را مطرح ميميان مردم 
  : جملهآن هاي زيادي وجود دارد، از  دعا مثالابراي اين 

  : براي صحت گمان خود به آية 1استدالل گروه تناسخيه
 þ’ Îû Äd“r& ;οu‘θ ß¹ $ ¨Β u™!$ x© št7©.u‘   )8 :انفطار(  
  .»ت، و تركيب بسته استو آنگاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده اس«

كه در دين را آورد، يا چيز جديدي  استدالل هر كسي كه بدعتي را به وجود مي
 اين استاند،  سلف صالح آن را انجام نداده در حاليكهشمارد  نبوده ولي آن را نيكو مي

اند،  وجود نداشته اند كه در زمان پيامبر وجود آورده صالح چيزهايي را به سلف كه
ها، گذاشتن و استفاده از داروها، بكارگيري صنعت، و  تن قرآن، نوشتن كتابمثل نوش

ي اين  همهولي كنند،  ها در اصل مصالح مرسله آن را بيان مي كه اصوليساير چيزهايي 
روند، و دنبال فتنه  اشتباه و غلط هستند، و در واقع دنبال متشابهات فقهي ميها  استدالل

_____________________ 
واح بـه اجسـاد ديگـر    گروهي هستند كه از دين اسالم خارج شدند، آنها معتقدند كـه ار : تناسخيه -1

شود، و آنچه از راحتي و يـا نـاراحتي بـه انسـان      روند و از شخصي به شخص ديگر منتقل مي مي
دانند كه روح انسان بـه سـگ منتقـل شـود، و يـا       رسد به خاطر همين انتقال است، و جايز مي مي

الي برعكس، معتقد هستند كه ارواح صدقين در نور صبحگاهي باالي فلـك در سـرور و خوشـح   
روند و به اجسام حيوانـات راه پيـدا    برند، و ارواح اهل ضالل و گمراهي به پايين مي دائم بسر مي

باشند، مثل گـروه بيانيـه، خطابيـه، و     هاي افراطي مي كنند، اين گروه تركيبي از قدريه و رافضي مي
ها بود، چون  ز رافضيراونديه، اولين كسي كه اين نظريه را در دولت اسالم بيان كرد گروه السبابيه ا

آنها ادعا كردند كه علي به إله تبديل شده چون روح خدا در آن قرار گرفتـه و حـل شـده اسـت،     
به كتـاب  . آيد گردد، سپس به ميان امت نيز مي ها معتقد هستند كه روح خدا در ميان انبيا مي بيانيه

  . مراجعه شود 259-253الفرق بين الفرق، ص 
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ين است، و پيروي از راه ملحدين دها خطا وارد كردن به ي اين كار كه همهباشند،  مي
كنند، يا  ها را تعبير مي اند و اين روش باشد، اين كساني كه اين مسائل را درك كرده مي

اند، و يا  اند كه سابقين اولين آن را درك نكرده چيزهايي را از شريعت درك كرده
كه احتمال اند،  م آن دور بودهاند و از فه را درك نكردههيچ چيزي از شريعت اينكه 
اند، و آنچه را  سلف صالح بر صراط مستقيم بودهباشد، چون پيشقدمانِ  صحيح مي دومي

در دين اند، اين چيزهاي جديد  انجام دادهرا  اند بر آن واقف بوده و  كه از ادله فهم كرده
دليلي اجماعي اند، پس عمل آنها  ميان آنها نبوده و به آن هم عمل نكرده در ،و بدعت

خاطي و مخالفين سنت  اين بدعت گزارانكند كه  باشد و ثابت مي عليه اين مبتدعان مي
  1).الي آخر(هستند  پيامبر
كه اين  اند، ولي در تفسيرشان مفسران بزرگ قرآن اين آيه را تفسير كرده -ب

بلكه مقصود  ، نيستباشد مقصود و هدف از رحمت در اين آيه رسول خدا محمد
  : فرمايد كه ميي سابق به آن اشاره كرده است،  زي است كه آيهچي
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ̈Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑ Ïj9 ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “Y‰èδuρ 

×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ ö≅ è% È≅ ôÒxÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãmtøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $ £ϑÏiΒ 

tβθ ãèyϑ øgs†   )58-57 :يونس(  
ها  از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي و درماني براي چيزهايي كه در سينه! اي مردمان«

و رحمت براي مؤمنان است، آمده است، و هدايت ...) همچون كفر و نفاق و كينه و (است 
اين بهتر از . بايد مردمان شادمان شوند) رنه چيز ديگ(به همين  –بگو به فضل و رحمت خدا 
  .»آورند چيزهايي است كه گرد مي

_____________________ 
  ) 44-3/41(طبي مراجعه شود، به موافقات امام شا -1
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خداوند به : گويد ر تأويل اين آيه ابوجعفر ميد: فرمايد ابن جرير در تفسير خود مي
از طرف خدا  راو آنچه به كساني كه تو را  اي محمد) قُلْ: (گويد خود مي پيامبر

خداوند به شما فضل ! اي مردم) اهللا  بفضل(بگو، كنند  بر تو نازل شده است تكذيب مي
آن و رحمت بخشيده و آن اسالم است، آن را براي شما بيان كرده و شما را بسوي 

آن رحمتي كه نزول قرآن و وحي است، و از كتاب خودش ) وبرحمته(كند،  دعوت مي
شما را نسبت به  آن بينش لةدانستيد، كه بوسي چيزهايي به شما ياد داد كه قبالً آن را نمي

   :نتان زياد كرد، كه همان قرآن استدي
 y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãmtøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãè yϑ øgs†   )58 :يونس(  

كند، و قرآني كه براي آنها نازل  اسالمي كه آنها را بسوي آن دعوت مي: گويد مي
   1.ها و اموال فاني دنيا بهتر هستند شده است، از تمام گنج

: فرمايد مي) الجامع ألحكام القرآن(در تفسير خود به نام  –اهللا  رحمه –قرطبي 
  : فرمودة خداوند

 ≅ è% È≅ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ   )58 :يونس(  
اهللا قرآن است، و رحمت خدا قرآن  فضلِ: گويند مي ابوسعيد خدري و ابن عباس

ت، و رحمت خدا اين است كه شما فضل اهللا قرآن اس: فرمايند چنين ميباشد، و هم مي
مجاهد و قتاده روايت شده  از حسن، ضحاك،. را اهل و اليق قرآن قرار داده است

   2.باشد، برعكس قول اول فضل اهللا ايمان است، و رحمت خدا قرآن مي: است كه

_____________________ 
  . مراجعه شود) 15/105(به تفسير ابن جرير الطبري،  -1
  ) 8/353(به تفسير الجامع ألحكام القرآن،  -2
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خداوند به آنچه كه از قرآن عظيم بر مخلوقات : گويد ابن كثير در تفسير خود مي
  : گذارد خود منت مي ه است بر رسولخود نازل كرد

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘   )57 :يونس(  
  .كند چيزي كه انسان را از فواحش دور مييعني 

 Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9$#   )57: يونس(  
  .باشد ها مي ه، و آن از ميان برداشتن پليدي و زشتيهاز شك و شبيعني 

 “Y‰èδ uρ ×π uΗ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9   )57: يونس(  
  .شود به وسيلة آن رحمت و هدايت خداوند حاصل مييعني 

كنند و به آن  را تصديق مي خداوندآيات كساني است كه  كه اين براي مؤمنان و
  :وندن و اطمينان دارند، فرمودة خدايقي
 ãΑÍi”t∴çΡ uρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ω Î) #Y‘$ |¡yz )82 :اسراء(  
هاي ناداني و گمراهي، و  ها از بيماري دل(فرستيم كه ماية بهبودي  ما آياتي را از قرآن فرومي«

تمگران جز و رحمت مؤمنان است، ولي بر س) ها از كثافات هوي و هوس سازي درون پاك
  .»افزايد زيان نمي

  : فرموده خداوند
 ö≅ è% uθ èδ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ ” W‰èδ Ö™!$ xÏ©uρ   )44 :فصلت(  

  : فرموده خداوند
 ö≅ è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãmtøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $ £ϑ ÏiΒ tβθãè yϑ øgs†    )1)58 :يونس  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 2/420(به تفسير ابن كثير،  -1
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ا از هدايت و دين حق براي آنها آمد، بايد به آن خوشحال و شاد به آنچه از طرف خديعني 
  .باشند تر مي هدايت و دين از چيزهايي ديگر بهتر و خوبشوند، چون اين 

   :جوزي در تفسير اين آيهابن قيم 

 ö≅ è% È≅ ôÒx Î/ «!$# ⎯ Ïμ ÏFuΗ÷q tÎ/ uρ y7 Ï9≡ x‹Î7 sù (#θãmtø u‹ ù=sù uθèδ ×ö yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s†  )58: يونس( 
  : فرمايد مي

اسالم و سنت او  زند كه فضل اهللا و رحمت اقوال سلف صالح بر اين معني دور مي
   1.باشد مي پيامبر

تأويل (... : گويد منكي في الرد علي السبكي ميابن عبدالهادي در كتاب الصارم ال
از ل اين تأوي چونكه در عهد سلف صالح نبوده است درست نيست،  يدر آيه و حديث

طرف سلف صالح براي امت بيان نشده است، چنين تأويالتي كه در عهد سلف صالح 
كند كه آنها نسبت به حق جاهل بوده و آن  اند اين را ثابت مي نبوده ولي بعدًا پيدا شده

پس زماني كه تأويل مخالف تأويل آنها ! اند اند، ولي متأخرين آن را فهميده را ندانسته
   2...).ند چگونه است؟ كباشد و آن را نقض 

كنند زياد  مطرح مي هايي كه بعنوان دليل و سند براي جشن ميالد پيامبر شبهه
ي آنها اشاره كنيم، چون بررسي و ذكر آنها نياز به  توانيم به همه هستند، كه در اينجا نمي

ها بود، و به صورت  يك كتاب خاص دارد، در اينجا هدف اشاره به بعضي از اين شبه
ها دليلي  ههرا بيان كردم، كه در هيچ يك از اين شب تاي كوتاه رد علما بر اين شبهخيل

ها  اين بدعتوجود نداشت، ولي كساني كه به  براي درست بودن جشن ميالد نبي
رنگ شرعي به اين كارهاي بدعتي بدهند، به اين داليل واهي خواهند  معتقد هستند، مي

_____________________ 
  . مراجعه شود 6به كتاب اجتماع الجيوش اإلسالميه، ص  -1
  . شودمراجعه  427به كتاب الصارم المكني، ص  -2
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و كنند،  خواهد آنها را تفسير مي وا و هوسشان ميكنند، و به صورتي كه ه استدالل مي
  : فرمايد چنين هستند كه خداوند مي باشد، آنها اين عقيدة آنها فاسد مي

 |M ÷ƒ u™tsùr& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çμ yγ≈ s9Î) çμ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ tΛs⎢ yzuρ 4’n?tã ⎯Ïμ Ïè øÿxœ ⎯Ïμ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_uρ 

4’ n?tã ⎯ÍνÎ|Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî ⎯yϑ sù Ïμƒ Ï‰öκu‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹s?   )23 :جاثيه(  
آگاهي با وجود  اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته است، و هيچ ديده«
خدا او را گمراه ساخته است، وبر گوش و دل او مهر ) از حق و باطل، آرزوپرستي كرده است(

و خدا هم از وي (انداخته است؟ پس چه كسي جز خدا اي  پردهگذاشته و بر چشمش 
  .»شويد؟ گيريد و بيدار نمي تواند او را راهنمايي كند؟ آيا پند نمي مي) گردان است روي

  . واهللا اعلم
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  بحث چهارم 
  روش احياي ميالد 

: كند توصيف مي گانهشش هاينشستن خليفه را در ميالد» الخطط«مقريزي دركتاب 
 1فطرهالكه در دار داد دستور ميرسيد، خليفه  فرا مياألول  وز دوازدهم ربيعهر گاه ر

از سيصد كيلو شكر حلوائي خوشمزه را درست كنند، و در : موارد زير آماده شود
بود، اين  پيامبرد، كه اين اعداد مولد سيني مسي گذاشته شده و آماده شو سيصد
در ميان ارباب رسوم با  قرار داشت،كه هر سيني در يك چرم يا كاغذ گرد  ها سيني

قاضي سوم راولين ارباب  ، شدند پخش ميتوجه به مرتبه و مقام ، از ابتداي روز تا ظهر 
ائمه ي و شدند،  شامل قاريان قرآن و خطبا هم مي و، رئيس دعوتگرانپس سبود،  القضاة
  .شدند عشاير و طوايف هم شامل مي و رؤساي مساجد

 2و تمام حاضرين به سوي جامع األزهر ةقاضي القضا، خواندو چون خليفه نماز مي 
كردند، و با آنها تمام كساني كه اين سيصد سيني به آنها داده شده بود نيز  حركت مي
 و همراهان او قاضي القضاةنشستند، بعداً  كردند، به اندازة يك ختم قرآن مي حركت مي

كه در آنجا  –باالي كوه  ،شوند دعوت مي پاشي شده در حالي كه راه جارو و آب
اين قله كوه نزديك  بهبا شني زرد پوشانده شده،  –پاسداري مي كنند اناننگهب
روند، زير قله به مدت  شوند، قبل از رسيدن به آنجا در چند قدمي آن با پاي پياده مي مي

_____________________ 
كرد و در روزهاي  دارالفطره در خارج قصر قرار داشت، عزيز باهللا آن را ساخت، كه در آن كار مي -1

  . مراجعه شود) 1/425(كرد، به الخطط مقريزي،  عيد در آن با مردم مالقات مي
اولين مسجدي بود كه در قاهره تأسيس شد كه آنرا جوهر صقلي موالي معزلدين اهللا ساخت، كـار   -2

  . هـ آن را به پايه ي اكمال رسانيد 361هـ شروع كرده و در سال  359ناي آنرا در سال ب
  .مراجعه شود 273/ 2به الخطط مقريزي 
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نشينند و منتظر آمدن خليفه هستند، يكي از  شوند و ساكت مي جمع مييك ساعت 
نمايان  نو عمامة آ شود، كه از آن صورت خليفه ظاهر خواهد شد، باز مي ها پنجره
هستند، با او و خواص ديگر است خدمتگزاران و فرمانبرداران  اي از شود، و با او عده مي

ورد و آ كنند، سر و دست راستش را بيرون مي اي را باز مي بعضي از خدمتگزاران پنجره
ابتدا . كند اميرالمؤمنين بر شما سالم مي: شود ته مياز آن بسوي جمعيت اشاره شده و گف

و بعداً به كند، و بعد از او به صاحب الباب،  سالم ميوصف خاصي با  ةبه قاضي القضا
قاريان حاضر شروع به قرائت  .فرديباقي جماعت قسمت قسمت بدون تعيين هيچ 

به حاضرين و  گيرند، رو كنند، كه آنها در صف اول به صورت ايستاده قرار مي مي
معروف به جامع الحاكم همچنان كه  1قله كوه، خطيب جامع األنور ي پشتشان به ديواره

نمايد، تا اينكه ذكر نام  كند به آن صورت خطبه ايراد مي باالي منبر خطبه ايراد مي
است، كه با رسالت او بر امت  اين روز تولد پيامبر: گويد نمايد و مي را مي پيامبر

دهد و به عقب صف  ه است، بعداً سخن خود را با دعا براي خليفه خاتمه ميمنت گذاشت
ند، بعد از او هم ك األزهر مثل او خطبه ايراد ميگردد، بعد از او خطيب جامع  برمي

_____________________ 
واقع است، عزيز باهللا اولين كسي است  -يكي از دروازه هاي قاهره–اين مسجد بيرون باب الفتوح  - 1

و نمـاز جمعـه خوانـد، سـپس فرزنـد او       كه آنرا تأسيس كرد، در آن براي مردم خطبه ايراد كرده
 403هـ بوده است و در سال  380الحاكم بأمر اهللا آن را تكميل نمود، تأسيس اين مسجد در سال 

  .هـ په پايه ي اكمال رسيد
  .مراجعه شود 277/ 2به الخطط مقريزي 
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ها به قرائت  خواند، و قاريان در ميان اين خطبه خطبه مي 1خطيب جامع األقمر
  . پردازند مي

كند و بر  از پرده و پنجره خارج ميرا سر و دستش  ها، استاد بعد از انتهاي خطبه
شوند، پنج  شوند و مردم متفرق مي كند، سپس هر دو پنجره بسته مي جماعت سالم مي

شوند، و بدون كم و زياد تا  جشن تولد باقيماندة ديگر به همين روش و نظام پياده مي
   2.شوند اتمام آنها اجرا مي

ظفرالدين ابوسعيد كوكبوري حاكم و ابن خلكان در توصيف جشن گرفتن م
  : گويد مي فرمانرواي إربل براي تولد پيامبر

توان  داد نمي گرفت و تشكيل مي مي هايي كه اين حاكم براي ميالد پيامبر جشن
  : كنيم اي از آن را بيان مي ي گوشهآن را توصيف كرد، ول

اعتقاد دارد، هر سال  خيلي  تمام مردم منطقه شنيده بودند كه اين حاكم به اين جشن
 وو وعاظ و قاريان و شعرا نزد اها  از شهرهاي نزديك إربل مردم زيادي از فقها و صوفي

كردند،  األول رفت و آمد مي آمدند، و پيوسته از ماه محرم تا اوايل ماه ربيع مي
كرد، هر گنبدي چهار يا پنج طبقه بود،  مظفرالدين اقدام به نصب گنبدهاي از چوب مي

كرد، يك گنبد مخصوص خودش بود، و باقي  د بيست گنبد يا بيشتر درست ميحدو
هر گاه اول ماه صفر گنبدها براي امراء و اعيان دولتش براي هر كدام گنبدي بود، 

_____________________ 
د، و اولـين  هـ دستور بناي آن را به وزير خويش مأمون بن البطانجي صادر كر 519آمر در سال  - 1

هـ بود كه امير اربليغا از امراي ظاهري اين مسـجد را   799نماز جمعه كه در آن خوانده شد سال 
  .دوباره تعمير كرد

  .مراجعه شود 290/ 2به الخطط مقريزي 
  . مراجعه شود) 1/433(به كتاب الخطط المقريزي،  -2
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دادند، و در  كننده و زيبا آرايش مي ههاي خير رسيد، اين گنبدها را با انواع زينت فرامي
نشستند، و گروهي از خيالبافان  نيز  دخوانان ميهر گنبدي گروهي از نوازندگان و سرو

شوند، و هر كدام در گنبد  ها جا گذشته نمي گروهي از اين گروهحضور دارند، كه هيچ 
شود، و  مي تعطيلمردم در اين ايام و كاروبار گيرند، زندگي  مخصوص خود قرار مي

عد از نماز عصر مظفرالدين هر روز بي جز شادي و شادماني ندارند، ا سرگرميكار و 
آوازهاي آنها را د، اايست د و كنار آنها ميرك د، گنبد به گنبد بازديد ميمآ بيرون مي
دادند خوشحال و  د، و با گوش دادن به خياالت و آنچه در گنبدها انجام مياد گوش مي
كرد، در خانقاه سماع كه روشي عرفاني براي  شد، و در خانقاه استراحت مي شاد مي

شد و به شكار  داد، و بعد از نماز صبح سوار اسب مي است انجام مياصالح قلب 
  .گشت مي قرار خودش در إربل بود بره مكان استكرفت، و قبل از ظهر به قلعه  مي

او اين كار . كرد اين كار را تكرار مي به همين صورت هر روز تا شب ميالد پيامبر
داد، چون در اين تاريخ  انجام ميسال ديگر در دوازدهم ماه را سالي در هشتم ماه و 
تعداد زيادي از شتران و گاوها و  دو روز قبل از ميالد پيامبر. اختالف وجود داشت

ها و نوازندگان و  ، آنها را با تمام طبلندآورد قابل شماره بودند مي گوسفندان كه غير
دن آنها بردند، سپس شروع به ذبح نمو آوازخواناني كه نزد او بودند به ميداني مي

پختند،  انواع مختلف مي هها را ب دادند و گوشت مي هاي بزرگي قرار ديگ ردند، وك مي
ذكري مخصوص (رسيد بعد از نماز مغرب در قلعه عمل سماع  هر گاه شب ميالد فرامي

هاي روشن  شمع جلو رويش آمد و در گرفت، سپس بيرون مي صورت مي) اهل طريقت
در عدد آن مشكوك  ـ آن دو شمع يا چهار شمع زيادي وجود داشت، و در دو طرف

سواران قرار داشت وجود داشت، آن شمعي كه  اسبهايي كه در دست  شمعو  ـهستم 
بر شمع ، و آن كه مردي آن را هدايت مي كردهر يك از آنها بر قاطري قرار داشت، 
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ه بسوي رسيد، صبح روز ميالد رفتن از قلع پشت قاطر بسته شده بود، تا به خانقاه مي
سر هم  اي وجود داشت، و پشت شده كه بر روي دست هر صوفي بقچه خانقاه شروع مي

د، اعيان و رؤسا و تعداد نگير كه تعدادشان بسيار زياد است، در خانقاه قرار ميروند،  مي
كنندگان قرار داده  هايي براي موعظه شوند، صندلي زيادي از مردم آنجا جمع مي

رو به ميداني كه مردم آن ي ها كه پنجره  ين برجي از چوبرالدشود، و براي مظف مي
اند و اين كار در روز  اند قرار داده شده است، لشكري در آنجا جمع شده جمع شده
اي به  اندازد و مرتبه نگاه ميو سربازان اي به لشكر  گيرد، مظفرالدين دفعه صورت مي

كند تا اينكه سربازان  نگاه ميكند، به اين صورت  كنندگان نگاه مي سوي مردم و موعظه
هايي در ميدان براي مستمندان و فقيران  شوند، بعد از آن سفره از سان دادن تمام مي

هايي عمومي نيز براي طعام و خيرات كه قابل شمارش نبودند  و سفرهشد،  تشكيل مي
شد،  شدند تشكيل مي ي ديگر در خانقاه كه نزد صندلي جمع مي شد، سفره تشكيل مي

اعيان و رؤسا و  توسطكنندگان، يكي يكي  شد، موعظه آخر آن با چشم ديده نمي كه
، ندكرد و هر كدام موعظه و پيام خود را بيان ميشدند  نمايندگان اين مراسم طلب مي

رسيد  گشت، هر گاه تمام اين مراحل به اتمام مي بعداً هر كدام به مكان خود برمي
بردند، كه تا عصر يا بعد از  م را به منزل خود ميهر كدا كردند و ها را حاضر مي سفره

كردند، و تا صبح زود  سپس آن شب همان جا استراحت ميدادند  عصر آن را انجام مي
، صورت و حالت اين كردند ند، هر سال اين كار را ميدكر  عمل سماع را انجام مي

ان مراسم به كشد، هر زم واقعي آن طول ميجشن به صورت خالصه بيان شد، چون بيان 
گشت و به هر نفر  كرد و به شهر خود برمي رسيد، هر كس خود را آماده مي پايان مي

  1.شد چيزي به عنوان هديه و انفاق داده مي

_____________________ 
ملك مظفر به مولد نبوي به حـدي  مراجعه شود، اشتياق ) 119-4/117(به كتاب وفيات األعيان،  -1
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بعضي از : فتگ سبط : گويد ابن كثير در مورد شرح حال مظفر كوكبوري مي
ند حضور داشتدر سفرة مظفر  هاي ميالد پيامبر كساني كه در بعضي از جشن

ها شامل پنج هزار سر بريان شده، ده هزار مرغ، يكصد هزار ظرف  اين سفره: گويند مي
گويد با مظفرالدين در جشن ميالد  او مي. ، سي هزار بشقاب حلوا، بودروغن سفالي

به آنها خلعت هاي گران بها مي كردند،  ها با او حضور پيدا مي علماي بزرگ و صوفي
داد و شخصاً با آنها به رقص  فجر عمل سماع و ذكر انجام ميظهر تا  ها از ، با صوفيداد
اي  كرد، خانه سيصد هزار دينار خرج مي پرداخت، هر سال براي جشن ميالد پيامبر مي

در هر  همانانآمدند آماده كرده بود، براي اين م مي مختلفنقاط براي مهماناني كه از 
   1.كرد سال يكصد هزار دينار خرج مي

يك عالم   ه 1250در سال : گويد مي وصيف جشن ميالد نبويسندوبي در ت
را ديد، آن را  آمد، جشن ميالد نبي انگليسي به نام ادوارد وليم لين بود كه به قاهره مي

در ابتداي : گويد وليم لين مي. ه استكرد تعريف خيلي طوالني و به تفصيل توصيف و
آماده  خود را براي جشن ميالد پيامبر، هاي سال هجري األول و ماه سوم از ماه ماه ربيع

كنند، بزرگترين ميادين اين مراسم قسمت جنوب غربي معروف به بركه األزبكيه  مي
شد، هر شب در آن  مي برپاباشد، در اين ميدان چادرهاي زيادي براي دراويش  مي

 شدند، ميان اين چادرها ستوني نصب چادرها براي ذكر به منظور جشن ميالد جمع مي
شد، و  آويزان ميها  شد، دوازده چراغ يا بيشتر به آن ستون بود كه با ريسمان بسته مي

                                                                                                                       
بود كه چون ابوالخطاب بن دحيه كتابي به اسم كتاب التنوير في مولد البشير النذير نوشـت، ملـك   

  . مظفر به او هزار دينار بخشش داد
  .مراجعه شود 450، 499/ 3به وفيات األعيان 

  . مراجعه شود )190-1/189(، و الحاوي سيوطي، )13/131(، البداية والنهايةبه كتاب  -1
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ها معموالً از پنجاه تا شصت درويش  كه اين حلقهشد،  حلقة ذكر برپا مي  دور اين ستون
  . شد تشكيل مي

سايل الزم براي برپا كردن جشن ميالد تمام ودر روز دوم اين ماه از آماده كردن 
، سپس در روزهاي بعدي شب و روز تا شب دوازدهم كه شب ميالد بزرگ شدند مي

دادند و نگاه  ها و ساير چيزهاي ديگر گوش مي ها و شعر شاعران و نمايش است به برنامه
  . كردند مي

حكومت آنها را پسند نكرد، و رقص و امثال آن را ترك را اما آوازها و نوازندگي 
گذشته ساز و هاي آينده  ، و در جشناز آنها نبودي سال اثر اين  دند، و در مراسمكر

  .آواز بسيار بوده و مردم شادماني هاي زياد مي كردند
ميدان جشن ميالد را احاطه كرده بودند با وة دهايي كه مح اما در شب تمام خيابان

شد، و در  هايي از چوب استفاده مي شدند، كه غالباً با فانوس هاي زيادي نوراني مي چراغ
شدند، و در  هاي حلوا تا صبح قرار داده مي سيني و بشقاب ،خوراكه فروشيهاي  ازهمغ

شعرا و سخنگويان قرار داشتند و هر كسي كه از آنجا   كنها و اما بعضي از ساختمان
  . توانست نزد آنها برود و به آنها گوش فرادهد گذشت و دوست داشت مي مي

كرد، و اسباب شادي و  تر ازدحام پيدا مياما در دو شب مانده به ميالد، مراسم بيش
   1.شد هاي گذشته مي بيشتر از شب يرفاه و سرگرم

يك مجلس كامل از مجالس ذكر كه  –ادوارد وليم لين  –در ادامه مؤلف انگليسي 
در شب ميالد : گويد و ميكند  شد توصيف مي و غيره تشكيل مي در ايام ميالد نبي

م، مجلس ذكري را ديدم كه شصت درويش آن را بزرگ به ميدان بزرگ مراسم رفت
برپا كرده بودند، دور ستوني را گرفته بودند، و نور كافي براي روشن نمودن آن ميدان 

_____________________ 
  . مراجعه شود 177-174، ص به تاريخ اإلحتفال بالمولد النبوي -1
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يا اهللا، : گفتند هاي مختلف بودند و مي هاي دور ستون از طايفه وجود داشت، و درويش
زدند، و ميان  كردند و همگي با هم نزديك صورتشان كف مي سپس سرشان را بلند مي

نزديك حلقة ذكر آنها مردم زيادي بر روي زمين نشسته بودند، ذاكرين به اين صورت 
شدند، هر گروه از پنج  هايي تقسيم مي كردند، سپس به دسته و گروه نيم ساعت ذكر مي

اي وسيع را تشكيل دهند،  شدند تا حلقه و همه ماندگار ميشد،  يا شش نفر تشكيل مي
را بر پشت نفر چسبيدند به جز نفر اول، دست راستش  ماعت به هم ميسپس افراد آن ج

داد، و دست خودش را بر شانة چپ نفر بعد، با اين حالت به خارج  چپ خود قرار مي
كردند با صدايي بسيار  آوردند كه مردم آنها را مشاهده كنند و شروع مي حلقه روي مي

قدم به جلو و يك قدم به عقب  گفتند، و با اين حالت يك بلند و عميق اهللا مي
شان را به ، و تمام اين افراد حلقه دست راستزد تمام حلقه خيلي كُند دور مي آمدند، مي

فرستادند، و  كردند، و اغلب بر آنها سالم مي بسوي مردم دراز مي ي سالم و مرحبا نشانه
گرفت  بوسيدند، و زماني كه آن ذكر دور ستون صورت مي آنها را ميبعضي هم دست 

   1.ندكرد بعضي وجود داشتند كه ساكت و باوقار و آرام ذكر مي
هاي  از شب: گويد مي» تاريخ اإلحتفال بالمولد النبوي«سندوبي دوباره در كتابش 

شب دوازدهم كنم،  بسيار قشنگ و زيبايي كه تا زنده هستم، آن را فراموش نمي
است، شبي كه حقيقتاً مثال  2ميالدي 1945فوريه سال  24برابر با   ه 1363األول سال  ربيع

در هر سال بر اين روش باشد، در  و نمونه است كه واجب است جشن ميالد پيامبر
هاي آن  هاي زيادي را ديدم نظم و نظام بسيار خوب و برنامه ميدان جشن ميالد زيبايي

بود، اين جالب و ديدني بود، در اين ميدان باز و بزرگ ديوارهايي دور آن را فراگرفته 

_____________________ 
  . مراجعه شود 189 -188، ص به تاريخ االحتفال بالمولد النبوي -1
  . بود) آخرين پادشاه مصر(زمان ملك فاروق  -2
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كه از مخمل نازك و  يهاي تازه و داراي نقش و نگار و فرش يها ها در پرده زيبايي
هايي كه  ها و صندلي شود، در اين ميدان وسيع مبل اند نمايان مي گرانبها درست شده

و هاي قرار داده شده بود،  طالكوب بودند رديف شده بودند، در كنار آنها بالش
ها بر آنها افراشته شده  شده بودند براي جلوگيري از پشهكه از حرير درست  تورهاي

در داخل آنها . هاي آنها نام پادشاهان بزرگ آويزان شده بود بود، بر روي ستون
سيار نور داشتند آويزان شده بود، و در سقف و آسمان آنها لوسترهايي هايي كه ب چراغ

كه زمين ميدان با شن زرد و  ، همچنان...آورد آويزان بودند  را به درد ميها  كه چشم
دوزي  هاي زري قرمز پوشانده شده بود، و كنار درهاي آن نگهبانان شاهي كه لباس

  . پوشيده بودند ايستاده بودند
كارمندان  ،خانه ها وكالي وزارت ،!!هاي علما وزيران دولت، شيخ األزهر، گروه

آنها به اين   ي مختلف، همهها و القاب  بلندپايه، معتمدان ملت، بزرگان مردم، از مقام
روند و باوقار و احترام خاص، منتظر تشريف فرمايي پادشاه معظم هستند و يا  چادرها مي

  . باشند نمايندة او براي حضور در جشن ميالد ميمنتظر 
و تقريباً يك ساعت قبل از ظهر در حالي كه اين جمعيت زياد در حال انتظار هستند، 

، و با روي بشاش و نوراني در مقابل اين جمعيت قرار رسد مركب پادشاه مكرم مي
فرستد، و بعد از آن  و درود ميو با دست مباركش بصورت اشاره سالم گيرد،  مي

روند، و زماني كه مركب  د در چادرها به استقبال او ميوبزرگ موجهاي  شخصيت
م و شود كه سال ي شنيده ميرسد، صداها مي پادشاه به گنبد و چادر مخصوص خود

زنده شود و نداي  د، و صداي نيروهاي نظامي و لشكري بلند مينفرست درود بر پادشاه مي
بر ملك  رساشود و با آوازهاي  دهند، سپس موسيقي شروع مي باد براي پادشاه سرمي

هاي صوفيه با مردان و  مشايخ طريقت ،كنند، و بعد از انتهاي سان لشكر نظامي سالم مي
اند، و  شوند، كه نام و نشان خود را جلو خود قرار داده شاه رد ميجلو پاداز مريدانشان 
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هاي  نمايد و با روش كند و فاتحه را قرائت مي اندكي صبر ميهر شيخي كنار پادشاه 
كند، سپس همگي با هم سه  معروف خودشان بعضي از دعاهاي مأثور را تالوت مي

صاحبان طريقت تمام شد، پادشاه به  آنگاه كه مرور. زنند مرتبه زنده باد فاروق فرياد مي
اند، تمام  ت قرار داده شدهأكوالهاي حلوا و انواع م گردد، كه سيني چادر پادشاهي برمي
ي خود را ترك خورند، و بعد از مدتي كوتاه پادشاه، چادر پادشاه حاضرين از آنها مي
ر شيخ مشايخ برد، هنگام رسيدن او به چاد تشريف مي 1البكريه اتكرده و به چادر ساد

ايخ براي شد، و كنار او جمعي از بزرگان موش به احترام او بلند مي 2هاي صوفيه طريقت
 استقبال و اداي احترام به مقام واالي پادشاه قرار داشتند، سپس داستان ميالد پيامبر

  .دوش بيان مي
شد و  يرسيد پادشاه به قصد احترام بلند م مي هر گاه گوينده به ذكر ميالد پيامبر 
ايستادند، آن  هم با كمال خشوع و احترام مي مشايخ و مردمايستاد، و با بلند شدن او  مي

قاريان قرآن با صدا و شد،  رسيد و براي پادشاه دعا مي زمان كه داستان به اتمام مي
خواندند،  نمودند و به اندازة امكان قرآن مي ترتيلي قشنگ شروع به تالوت قرآن مي

ز قارياني بودند كه در دانستن تجويد و صداي نيكو استاد و مشهور بودند، تمام قاريان ا
هاي پر از حلوا و  و شيرين بودند، سپس خدمتگزاران با سيني رساداراي صداهاي 

كردند تا آنچه را دوست دارد ميل نمايد،  از پادشاه پذيرايي مي نوشيدنيهاي  جام
شد و هر كدام آنچه را كه  يرايي ميساير حاضرين نيز پذاز همچنان كه بعد از او 

_____________________ 
خيلـي زيـاد   نقش مهمي داشتند و به آن توجه  خانواده ساده بكريه در احياي جشن ميالد نبوي -1

  . كردند مي
 190، ص به تـاريخ اإلحتفـال بالمولـد النبـوي    . آن زمان شيخ المشايخ احمد مراد البكري بود -2

  . مراجعه شود
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ي داستان شريف گوينده  خورد، در هنگام ارائه برد مي دوست داشت و از آن لذت مي
كرد و با صداي رسا و گويا و نظمي محكم و ترتيبي ناياب آن را بيان  آن را قطع نمي

دم مر ي عامهكرد، همچنان كه بلندگوها از طريق راديو صداي داستان را به گوش  مي
كرد و در اين  شد و فاتحه را قرائت مي و بعد از اتمام قصه پادشاه بلند مي، ندرساند مي

   1.كردند قرائت تمام حاضرين نيز شركت مي
در : فرمايد مي  ه 1366ارة ميالد سال در اثناي سخن خود درب –دوباره  –سندوبي 

ها  فترخانه، دادگاهها، د األول كارهاي دولتي در وزارتخانه صبح روز دوازدهم ربيع
مالي و تجاري نيز به خاطر گرفتن جشن ميالد هاي  شد، به همين صورت اداره تعطيل مي

   2.شدند بر اساس عادت تعطيل مي نبوي
هاي مختلف بيان شد،  در زمان آنچه از توصيف روش احياي جشن ميالد نبوي

قط براي ارضاي شهوات ف  كنند كه اين مجالس و مراسم مي اين مطلب را براي ما اثبات
خوردن و فقط هاي نفساني بيمار مردم بوده است، و برپا كردن مجالس  و خواست

و  ،ب بوده استعنوشيدن و آوازخواني، و اختالط زنان و مردان، و كارهاي لهو و ل
ترين شاهد بر اين ادعا  ها خوب ها و بخشش مادي و هديه فعامنهمچنين رسيدن به 

  . باشد مي
و خوشحالي به ذكر  پيامبر بزرگداشتگويند  آنها همانطور كه مي قصد و هدف

مبتدع   ي اين مراسم به وسيلهنام او و يا زنده كردن نام او، و اثبات محبتشان نسبت به او 
  . نبوده و نيست

_____________________ 
  . مراجعه شود 200-196، ص به تاريخ االحتفال بالمولد النبوي -1
  . مراجعه شود 212، ص به تاريخ االحتفال بالمولد النبوي -2
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كاري است تازه و بدعت كه همين بدعت بودن براي   و مجالس  اين مراسم وجود
بخصوص كسي كه آن را بوجود آورده است با نيت و  ذم و دوري از آنها كافي است،

   1.قصدي سوء و بد آن را ايجاد كرده است، همانطور كه بيان شد
شوند، چون آن را با حسن نيت  بعضي اوقات بعضي از مردم از اين قاعده مستثني مي

كند، آن كساني كه قبل از ما  دهند، اما حسن نيت بدعت را در دين حالل نمي انجام مي
هاي گذشته وجود داشتند آنها به قصد تعظيم و حسن نيت در دينشان  ز ملتا

پيامبرشان برخالف دين ه دينشان به صورتي درآمد كه ككردند تا اين گزاري ميبدعت
اصل دين ما ضايع كردند  انگاري مي ، اگر چنانچه سلف صالح ما مانند آنها سهلبود
از شرك اكبر خالي نيستند   و مجالس رفت، بخصوص كه اين مراسم شد و از بين مي مي

و استغاثه ازاو، و دعا و درخواست و پناه بردن به او  و آن توسل به حضرت محمد
  . سازد باشد، و معلوم و روشن است كه شرك اكبر انسان را از دين خارج مي مي

كه  را دار حفط اين دين شده است، و سلف صالح و كساني اما خداوند خود عهده
و محبت است، قرار داده كنند سبب حفظ اين دين  و آثار آنها پيروي مياز روش 

كه دستور داده است و اطاعت به آنچه  حقيقي وصادقانه نسبت به حضرت محمد
ده كرقرر مباشد، و خدا فقط آنچنان كه فرموده و  ترك آنچه كه از آن نهي نموده مي

بر او و التزام به سنت ايشان و  ي صلوات بوسيله تعظيم و احترام پيامبرد، شوبادت ع
آن را توضيح  –اهللا  شاء ان –آيد  در بحثي كه مي. باشد عمل به آن و دفاع از آن مي

  .خواهيم داد واهللا اعلم

_____________________ 
  فصل سوم در همين كتاب در مبحث اول از  -1
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  بحث پنجم 
    حقيقت محبت پيامبر

اختالف نظر دارند، و  مردم در تفسير محبت خدا و رسول خدا حضرت محمد
اين مورد زياد است، و در حقيقت اختالف در نحوة بيان هاي آنها در  نظرات و ديدگاه

محبت : گويد سفيان مي: اختالف در كيفيت و چگونگي آن استو گفتار نيست، بلكه 
جه اين آيه شده است ، مثل اين است كه سفيان متواهللا يعني پيروي و تبعيت از رسول

  : فرمايد كه مي
 ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘   )31 :عمران آل(  
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان  دوست ميرا اگر خدا : بگو «

  .»شما را ببخشايد، و خداوند آمرزندة مهربان است
او و دفاع از سنت او و  نصرت ديناعتقاد  دامحبت رسول خ: اند بعضي هم گفته

  . باشد تسليم شدن در برابر او و ترس از مخالفت با او مي
  . محبت دوام ذكر محبوب است: اند بعضي هم گفته

  . ترجيح محبوب است: گويند ديگر مي  بعضي
محبت آماده كردن قلب براي مراد و هدف پروردگار است، : گويند بعضي مي
شمارد  كه او دوست دارد، و آنچه را كه ناپسند و زشت ميرا اشد آنچه دوست داشته ب

  . او هم ناپسند و زشت بداند
. 1باشد محبت ميل قلب به سوي چيزي كه موافق اوست مي: گويند بعضي هم مي

  . اكثر عبارات گذشته اشاره به نتايج محبت بود نه به حقيقت آن
_____________________ 

  . مراجعه شود) 578-2/579(به شرح الشفاء،  -1
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افق انسان است، و اين موافقت يا به تمايل به چيزي كه مو: حقيقت محبت اين است
هاي  قيافهكند، مثل محبت  بيند و آن را درك مي خاطر اين است كه از آن لذت مي

از چيزهايي  ؛هاي لذيذ و چيزهاي مشابه آنها قشنگ، صداهاي خوش، غذا و نوشيدني
ي معان كه هر طبيعت و سرشتي به آنها ميل دارد و با آنها سازگار است، يا اينكه اين

و  تكند، مثل محبت صالحين، علما، اهل معرف درك ميلذت را با عقل و قلبش  باطني
ي گ هاي خوب آنها، طبيعت انسان ميل به عشق و شيفته هاي نيكو و كار يا محبت روش

كند، و بعضي اوقات به خاطر آنها  پيدا ميبستگي همآنها دارد به طوري كه به آن قوم 
و اين محبت به اين خاطر . دهد ه خاطر آنها جان ميكند و ب از خاك و وطن كوچ مي

و معلوم است كه طرف نسبت به او احسان و خوبي دارد و چيزي را به او داده است، 
  . كند محبت و عالقه دارد است كه نفس انسان نسبت به كسي كه در حق او خوبي مي

وجود  پيامبر ها نظر افكندم، همگي در وجود با اثبات اين مطلب، به تمام اين سبب
جامع الشرايط براي هر سه موردي كه باعث جلب  دارند، پس برايم معلوم شد پيامبر

، و همچنين از نظر شوند هست، جمال ظاهر، كمال اخالق و باطني پاك محبت مي
هاي او نسبت به امتش،  باشد، اما احسان و خوبي ترين مردم مي محاسن و فضايل اعلي

  : جملهآن آن را بيان كرده است، از جاهاي مختلف  د در قرآن كريم درنخداو
رحم و مهرباني او نسبت به امت، هدايت كردن آنها، نجات دادن آنها از آتش 

دهنده و ترساننده،  للعالمين و مژده  ةرحمجهنم، نسبت به مؤمنين رئوف و رحيم است، 
، آنها را تزكيه خوانندة آيات قرآن بر مردم ،كننده بسوي خدا، چراغي نوردهنده دعوت

آموزد، و آنها را به صراط مستقيم هدايت  قرآن و حكمت را به آنها ميدهد،  مي
  . دهد مي
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تر از اين احسان كه نسبت به تمام  تر، با ارزش چه احسان و خوبي از اين بزرگ
   مؤمنين انجام داده است؟

ه تمام نسبت ب –بعد از خدا  –چه فضل و احساني به اين اندازه وسعت دارد و 
وسيله بوده است كه تمام مردم را  به اين اندازه فايده دارد ؟ چون پيامبرمسلمانان 

آنها را بسوي رستگاري دعوت كند، و هدايت دهد و آنها را از گمراهي نجات دهد، 
آنها را به پروردگار برساند، و روز قيامت شفيع و سخنگو و شاهد آنها باشد، پس براي 

ي محبت حقيقي شرعي است، چون چند نص  شايسته مبرشما روشن شد كه پيا
  : فرموده خداوندمانندة . اند اً اين مسأله را بيان كردهصراحت
 ö≅ è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/#u™ öΝà2 äτ !$ oΨö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ 

$ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×οt≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒrB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ymr& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’Îû ⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θÝÁ −/utIsù 4©®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# 

š⎥⎫É)Å¡≈ xø9$#   )24 :توبه(  
قوم و قبيلة شما، و اموالي كه فراچنگش اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و : بگو«

ترسيد، و منازلي كه مورد  رونقي آن مي بازاري و بي ايد، و بازرگاني و تجارتي كه از بي آورده
تر باشد، در  عالقة شما است، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه خدا محبوب

خداوند كسان ) فرستد ب خويش را فرومياو عذ(كند،  كار خود را ميانتظار باشيد كه خداوند 
  .»نمايد مينهدايت ) به راه سعادت(نافرمانبردار را 

   1.»الناس أمجعنيكوَن أحبَّ إليه من والده وولده وأحتی اليؤمُن أحُدكم «: و قال

_____________________ 
و ) 15(، كتاب ايمـان، حـديث شـماره    )1/58(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 44(كتاب اإليمان، حديث شماره ) 67/ 1(مسلم با شرح نووي 
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ه مرا از پدر و فرزندانش و تمام كمگر اين شود ش كامل نميهيچ كدام از شما ايمان
  . شته باشدمردم بيشتر دوست دا

رسوُلُه أحب إليه مما أن يكوَن اهللا و: َد حالوَة اإليامنَج ثالٌث َمْن ُكنَّ فيه وَ «: و قال
   1.»...سوامها 

يكي از آنها اين : چشد  سه چيز در هر كس موجود باشد شيريني و لذت ايمان را مي
ست و هر چه غير آنهارا از تمام موجودات  است كه خدا و رسول او حضرت محمد

  . بيشتر دوست داشته باشد
شما از  اي پيامبر: آن زمان كه عمر گفت به عمربن خطاب و فرمودة پيامبر

ی نفسی ذال, وال«: فرمود تر هستي به جز خودم، پيامبر همه چيز براي من محبوب
نه، قسم به آن كسي كه جان من در دست  »حتی أكون أحب إليک من نفسکبيدِه, 

داشته ناز جان خودت بيشتر دوست  را نيست تا زماني كه من كاملايمانت اوست، 
حاال قسم به خدا شما را از خودم بيشتر دوست دارم، : فرمود عمر فاروق . باشي
  . »حاال شد«» 2»اآلن يا عمر«: گفت  پيامبر
ي محبت حقيقي است و عادت و فطرت  شايسته پيامبر كه است دليلهمين  به و

ند، آن هم به داليلي كه بيان كرديم، چون احسان و جمال عام او ك هم آن را تأييد مي
براي همگان فراگير و عمومي است، انسان كسي را كه با او در دنيا يك مرتبه يا دو 

_____________________ 
و ) 16(، كتاب ايمـان، حـديث شـماره    )1/60(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 43(كتاب اإليمان، حديث شماره ) 66/ 1(مسلم با شرح نووي 
، كتاب ايمان و نذور، حديث شماره )11/523(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

)6632 (  
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دهد كه همة اين  دهد يا او را از هالكت يا ضرر نجات مي مرتبه خوبي و نيكي انجام مي
ن حال او را دوست خواهد داشت، پس گذر هم هستند، ولي با ايها موقت و زود حادثه

هاي ابدي و نجات از عذاب دردناك و  آن كسي كه بخشش او و خوبي او سبب نعمت
   1داشتن او بايد چگونه باشد؟ ابدي باشد، محبت و دوست

: محبت سه نوع است: اند گفته – اهللا م رحمه –ابن بطال و قاضي عياض و غير آنها 
است مثل احترام به پدر و مادر، نوعي محبت مهرباني  نوعي براي احترام و بزرگي طرف

باشد مثل محبت فرزندان، و نوعي هم به خاطر توافق و همفكري است مثل  و ترحم مي
  .تمام انواع محبت را در محبت خود جمع نموده است محبت ساير مردم، پيامبر

انش كامل اين است كه هر كس ايم 2معني حديث: گويد مي –اهللا  رحمه –ابن بطال 
بر او حق دارد، حقي كه از حق پدر، فرزند و تمام مردم بيشتر  داند كه پيامبر باشد مي

ايم، و بوسيله او از  از آتش جهنم نجات پيدا كرده اين پيامبر  است، چون بوسيله
   3.ايم گمراهي نجات پيدا كرده

شود،  مي اين صداقت در او نمايانصادق باشد،  كسي كه نسبت به محبت پيامبر
  : عبارتند از هاي محبت پيامبر نشانه

هاي او، و پيروي از افعال و اقوال  و انجام دادن سنت اقتدا و پيروي از پيامبر -الف
ايشان، و اجرا نمودن دستورات او و دوري نمودن از چيزهايي كه ما را از آن نهي 

او پيروي كنيم، فرموده است، و در هنگام سختي و خوشحالي و در تمام اوقات از 
  : تأييدكنندة اين مطلب اين آيه است

_____________________ 
  . مراجعه شود) 581-2/578(به كتاب الشفاء، للقاضي عياض،  -1
  »اليؤمنُ أحدكم حتي اكونَ أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين«: حديث - 2
  . مراجعه شود) 17-2/16(به شرح نووي بر صحيح مسلم،  -3
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 ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘   )31 :عمران  آل(  
بدارد و گناهان  داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست دوست ميرا اگر خدا : بگو«

  .»شما را ببخشايد، و خداوند آمرزندة مهربان است
براي انجام  ، و، تشريع نمودهآن را آورده انتخاب و ترجيح آنچه كه پيامبر -ب

   :فرمايد خداوند ميبر هوا و هوس و شهوات، آن ما را تشويق كرده 
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† ’ Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz     
  )9: حشر(

در (را آماده كردند و ايمان را ) آيين اسالم(آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانة «
اند، و در  مهاجرت كردهدارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) خود استوار داشتنددل 

كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را  درون احساس و رغبت نيازي نمي
  .»دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند بر خود ترجيح مي

، هر كس چيزي را زياد دوست داشته باشد خيلي زياد او را ياد كند و نام ببرد -ج
   :فرمايد خداوند ميكند،  زياد هم از او ياد مي

 ¨β Î) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑ Ïk= y™ uρ 

$ ¸ϑŠ Î= ó¡n@   )56 :احزاب(  
شما هم بر او درود بفرستيد و ! فرستند، اي مؤمنان درود مي امبرخداوند و فرشتگان او، بر پي«

  .»چنان كه شايسته است سالم بگوييد
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را دوست  محبت كسي است كه پيامبر: هاي محبت پيامبر از ديگر نشانه -د
ايشان، از مهاجرين و انصار، و عداوت و دشمني با  ي دارد، مثل اهل بيت و صحابه

كسي  .دند و نسبت به آنها بغض و كينه دارنورز ي و عداوت ميكساني كه با آنها دشمن
اهللا اهللا فی «: د، قالاو نيز محبت مي كندوستان با ي را دوست داشته باشد، شخصكه 

من أبغضهم فبغضبی بعدی, فمن أحبهم فبحبی أحبهم, و أصحابی, التتخذوهم غرضاً 
من آذی اهللا يوشک أن , وأبغضهم, و من آذاهم فقد آذانی, ومن آذانی فقد آذی اهللا

   1.»يأخذهُ 
نسبت به اصحاب و ياران من از خدا بترسيد، بعد از فوت من آنها را هدف سخنان و 

اين به خاطر هاي ناشايست خود قرار ندهيد، هر كس آنها را دوست داشته باشد  كالم
ينه محبت من است، و هر كس نسبت به آنها بغض و كينه نشان دهد، اين به اين خاطر ك

و هر كس آنها را اذيت دهد مرا اذيت كرده است، و هر  نسبت به من است،و بغض 
اذيت كند عذاب و را خدا را اذيت كرده است، و هر كس خدا  كس مرا اذيت كند

  . خشم خدا او را خواهد گرفت
   2.»آية النفاق ُبغُض األنصارُحبُّ األنصار و آية اإليامن«: و قال

_____________________ 
، و )3954(، حـديث شـماره   )5/358(و سنن ترمـذي،  ) 55-5/54(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  . شناسيم اين حديث غريب است، جز از اين وجه اين حديث را نمي: گفته
و صحيح مسـلم  ) 3784(، كتاب مناقب انصار، حديث شماره )7/113(رواه البخاري في صحيحه،  -2

  ).74: (كتاب ايمان، حديث) 85/ 1(
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: و قال. ان است و بغض و كينة انصار نشانة نفاق استمحبت انصار نشانة ايم
من من أحبهم أحبه اهللا, وف منافق, األنصار الحيبهم إال مؤمن, واليبغضهم إال«

   1»أبغضهم أبغضه اهللا
انصار را دوست دارند، و جز منافقين كسي ديگر بغض و كينة آنها را  ،فقط مؤمنين«

دارد، و هر كس هم  را دوست مي اوخدا هم ندارد، هر كس آنها را دوست داشته باشد 
  . »كينه و بغض آنها را داشته باشد، خداوند هم كينه و بغض او را خواهد داشت

بغض و كينه نسبت به كسي كه خدا و : هاي محبت پيامبر از عالمات و نشانه - ه
 به كسي كه با سنت پيامبر ؛او را دوست ندارد و كينة آنها را در دل دارد رسول

كند، و در دين  مخالفت مي پردازد، و دوري از كسي كه با سنت پيامبر دشمني مي
. كند گذارد و هر چه با آرزوهاي او موافق نباشد بر او سنگيني مي خدا بدعت مي

   :فرمايد خداوند مي
 ω ß‰ÅgrB $ YΒöθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ )22 :مجادله(  
را به دوستي مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني «

  .»مبرش دشمني ورزيده باشندابگيرند كه با خدا و پي
هاي او را دوست داشته  تبايد قرآني كه بر او نازل شده و سن: از ديگر عالمات -و

  .بند باشدباشد، و به آنها پاي
قرآن است، و عالمت و محبت ي محبت خدا  نشانه: گويد سهل بن عبداهللا مي 
دوست داشتن  باشد، و عالمت محبت پيامبر مي محبت پيامبري محبت قرآن  نشانه
محبت آخرت و قيامت است، و  هاي اوست، و عالمت و محبت سنت پيامبر سنت

_____________________ 
و صحيح مسـلم  ) 3783(، كتاب مناقب انصار، حديث شماره )7/113(رواه البخاري في صحيحه،  -1

  ). 75: (كتاب ايمان، حديث) 85/ 1(
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ت بغض دنيا اين است كه به جز عالمت محبت آخرت بغض و كينة دنياست، و عالم
   1.ي الزم چيزي را ذخيره نكند و هدف رسيدن به آخرت باشد زاد و توشه

را  يابيم، آن كساني كه جشن ميالد نبي اگر به اين عالمات نظر افكنيم، درمي
ها را ندارند،  اند، هيچ يك از اين عالمات و نشانه اند و باعث اين بدعت شده ايجاد كرده
ها را دارند، در  بلكه صفاتي ضد اين نشانهرا ندارند،   عالمت از اين عالمات و حتي يك

اند، و دستورات او را به وسيله تبعيت از سنت  اقتدا نكرده گفتار و كردار به اين پيامبر
اند، بلكه سنت او را كنار  جستهبه دين دوري ناند، و از اضافه نكردن  او به جا نياورده

پيش  هوا و هوس آنها خواستار آن است كه دوست دارند وگذاشته و آنچه را 
اند، و به  به معصيت و خوشگذراني مشغول شده اند، و به جاي ياد پيامبر انداخته

اند، و اين  ناسزا گفته، بلكه فراتر از آن آنها را تكفير كرده اصحاب و ياران اين پيامبر
 دشمنان خدا و رسول خدا به، اند اظهار كرده يعلنبه طور اعمال و برخوردها را 

نمايند و آنها را بر امور  اند و محبت و عالقه و دوستي را با آنها ظاهر مي نزديك شده
  !.دهند مسلمين بعنوان ولي و مسئول قرار مي

ماند كه جشن ميالد را براي  آيا كمترين شك در دروغگويي آنها باقي مي 
 ن محبت واقعي و صادقانه به پيامبرچو!! كنند برپا مي و ياد پيامبر بزرگداشت

و دوري از آنچه كه نهي فرموده و تسليم  ،اطاعت و پيروي از آنچه دستور داده است
آنچنان عبادت كند كه او  را باشد، خدا اي كه آورده است مي شدن در مقابل برنامه

، به هاي او ملتزم باشد فرموده است، خيلي زياد بر او صلوات بفرستد، به اجراي سنت
را بر تمام  آنها عمل كند در اقوال و افعال از او پيروي نمايد، دستور و فرمودة پيامبر

_____________________ 
  . مراجعه شود) 577-2/571(اء، به كتاب الشف -1
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 چون هيچ كسي از افراد امت به جز رسول خدا ؛هاي ديگر ترجيح دهد و گفته اقوال
  . از خطا و اشتباه معصوم نيستند

ار نگذارد، و هاي او را قبول كند و هيچ يك از آنها را كن تمام گفتهاست الزم  پس
باشد، پس جايي براي هوا و هوس و استحسان  مي قرآن و سنت پيامبر ،امور دين

   :فرمايد خداوند مي. بدون دليل شرعي وجود ندارد
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ ÍöΔ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû 

&™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ 

¸ξƒÍρ ù's?    )59 :نساء(  
با  حضرت محمد(و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(ايد، از خدا  اي كساني كه ايمان آورده«

نيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد اطاعت ك) پيروي از سنت او
و اگر در چيزي ) باشند گرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم مادام كه دادگر و حق(

و ) با عرضه به قرآن( آن را به خدا) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(اختالف داشتيد 
اين . اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. رگردانيدب) با رجوع به سنت نبوي(او  پيغمبر

  .»تر است براي شما بهتر و خوش فرجام) يعني رجوع به قرآن و سنت(كار 
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  بحث ششم 
  اين بدعت دربارة ديدگاه اهل سنت 

و  اتفاق نظر دارند كه جشن ميالد نبوي –رحمهم اهللا  –تمام علماي سلف صالح 
پيدا و بدعت در دين نو بيل غير شرعي هستند، و كاري ديگر از اين ق  ساير مراسم

ي  بع تابعين و علماي مشهور امت مثل ائمهو اصحاب و تابعين و ت باشد، و از پيامبر مي
  . اند اربعه و امثال آنها روايت نشده است و آن را انجام نداده
از اقوال كنيم، و همچنين بعضي  بعضي از اقوال سلف صالح را در اين مورد بيان مي

  : نماييم را نيز به آنها اضافه مي علماي متأخرين اين امت
اما انجام دادن و برپا كردن بعضي از : گويد يم –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

هايي كه  آن شب ؛األول هاي ماه ربيع شرعي، مثل بعضي از شب  مراسم غير از مراسم
الحجه، يا  هاي رجب، يا هشتم ذي از شباست، يا بعضي  شود ميالد نبوي گفته مي

نامند، همه  ال كه جاهالن آن را عيد و جشن ابرار ميواولين جمعة ماه رجب، يا هشتم ش
اند،  هايي هستند كه سلف صالح آنها را دوست نداشته و آنها را انجام نداده اينها بدعت
   1.واهللا اعلم

صل منكرات ساير عيدها و در ف» إقتضاء الصراط المستقيم«و همچنين در كتاب 
شوند،  اين اعياد از منكراتي كه مكروه هستند محسوب مي: فرمايد ميمبتدعه،   مراسم

اعياد اهل از  به دو دليلحاال اين كراهت، كراهت تحريمي باشند يا غير تحريمي، چون 
  : نهي شده ايم ها كتاب و اعياد عجم

  . د داردچون در برپا كردن آنها شباهت به كفار وجو: اول

_____________________ 
  . مراجعه شود) 25/298(به مجموعه الفتاوي،  -1
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اند  ها كه پيدا شده و جشن  هستند، هر چه از مراسمها داخل بدعت در زمرة : دوم
شته باشد، آن هم به خاطر دو در آنها مشابهت به كفار هم وجود ندا اگرچهمنكر هستند، 

  : دليل
رند، و داخل معني و دادر معني و مفهوم بدعت و محدثات قرار   اين مراسم -1

 ُ  كان رسول«: دنگير كند قرار مي امام مسلم از جابر روايت مي مفهوم اين حديث كه
ذر جيٍش يقول اشتد غضبه, حتی كأنه منعيناُه, وعال صوته, و رتخطب امح اإذ اهللا

السابة  :ويقرن بني أصبعيه –الساعة كهاتني بعثُت أنا و: صبحكم ومساكم, ويقول
, وخري اهلدی هدی حممد, ورش عد, فإن خري احلديث كتاب اهللاأما ب: ويقول –الوسطی و

  2.»كل بدعة فی النارو«: وفی رواية للنسائی 1»كل بدعة صاللةاألمور حمدثاهتا, و
كرد،  شد، صدايش را بلند مي كرد، چشمانش سرخ مي اي ايراد مي هر گاه خطبه پيامبر

گويد بد و هدر اانذرا  يگرفت، مثل كسي بود كه لشكر ايشان شدت مي  خشم و عصبانيت
من و قيامت : فرمود هنگام دشمن بر شما حمله خواهد آورد، و ميعصر ) يا(و ، هنگامصبح 

چسباند، و مي ـ و بين دو انگشت اشاره و وسط را به هم  ايم مثل اين دو انگشت مبعوث شده
و . منظورش اين بود كه آمدن قيامت به اندازة فاصلة اين دو سر انگشت از او فاصله دارد

آن را  است كه محمد راهي، راهترين  ترين سخن قرآن، و خوب عد خوباما ب: گفت مي
كنند،  ، اعمالي هستند كه در دين وجود ندارد و آنها را ايجاد ميآورده است، و بدترين كارها

  : است، و در روايت نسائي آمده است و هر بدعتي ضاللت و گمراهي
  . هر بدعت و گمراهي هم سرانجامش آتش جهنم است

_____________________ 
  ) 867(، كتاب الجمعة، حديث )2/592(رواه مسلم في صحيحه،  -1
  )188، 3/189(رواه النسائي في سننه  -2
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 –اهللا عنها  رضي –يث ديگري كه امام مسلم در صحيح خود آن را از عايشه در حد
وفي  1»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«: فرمايد مي پيامبركند  روايت مي

   2.»من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: لفظ في الصحيحين
ما در مورد آن وجود هر كس كاري را انجام دهد و براي انجام آن دستور و فرمان 

در صحيحين آمده، چنين  ته باشد آن عمل و كار مردود است و در لفظي كهنداش
  :فرمايد مي

  .استچيزي را اضافه و ايجاد كند، كه از دين نيست مردود) اسالم(هر كس در دين ما 
: گويند كنند، مي ن از عرباض بن ساريه روايت ميندر حديث صحيحي كه اهل س

اختالفًا كثريًا فعليكم بسنتی  منكم فسريی إنه من يعش«: وده اندفرم آن حضرت 
ت دثاحمياكم وإعضو عليها بالنواجذ, ولراشدين املهديني, متسكوا هبا, واخللفاء ا ةسنو

   3.»كل بدعة ضاللةاألمور, فإن كل حمدثٍة بدعة, و
اهده زنده بماند در آينده اختالفات زيادي را ميان مسلمانان مششما از  يهر كس

كند، در اين اوقات بر شما الزم است به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت  مي
شده تمسك جوييد، و با چنگ و دندان آنها را بگيريد، شما از به وجود آوردن 

_____________________ 
  ) 1718(، حديث شماره )1344-3/1343(رواه مسلم في صحيحه،  -1
  ) 2697(، حديث شماره )5/301(الباري، رواه البخاري في صحيحه مع فتح  -2
و رواه الترمـذي فـي   ) 15-5/13(رواه ابوداود في سـننه،  ) 4/126(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

حديث حسـن صـحيح اسـت، و    : و گفته 2816: ابواب العلم حديث شماره) 150-4/149(سننه، 
كتـاب  ) 96، 95/ 1(حـاكم  ، مسـتدرك  42: حديث شماره) 16، 15/ 1(مقدمه ي سنن ابن ماجه 

  .حديث صحيح و خالي از علت است، و ذهبي نيز با او موافقت كرده است: العلم، و گفته
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، چون هر چيزي كه اضافه شود و خودداري كنيدچيزهايي كه در دين وجود ندارند 
  . باشد گمراهي مي جديد باشد بدعت است، و هر بدعتي ضاللت و

اند، و همچنين قرآن كريم هم به آن  اشاره كرده مسألههم سنت و هم اجماع به اين 
   :فرمايد خداوند مي. اشاره دارد

 ÷Πr& óΟßγs9 (#àσ̄≈Ÿ2uà° (#θããuŸ° Οßγs9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ ÏμÎ/ ª!$#   )21: شوري(      
اند كه خداوند به آن  دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهو معبودهايي  شريكانآنان  آيا«

  .»اجازه نداده است
و يا با  جويندهر كس مردم را به چيزي فراخواند كه بوسيلة آن بسوي خدا تقرب 

كرده باشد، در  واجبواجب گرداند بدون اينكه خداوند آن را را قول و فعل خود آن 
چنين ، و هر كس از قانونگذاري كرده داوندواقع براي دين بدون اجازه و اذن خ

بدون اجازة خداوند دين و و پيروي كند براي خدا شريك قرار داده است،  شخصي
   1.نموده است عشريعتي را تشري

ع بيان شده و در مورد ذم بدعت در غير اين موض سخن: گويد در ادامه ميتيميه  ابن
  هاي اين مراسم ها و عالمت ي از نشانهكنيم، بلكه بعض مطلب را با ذكر آن طوالني نمي

  : كنيم  را بيان مي
ين سه ست براي نفس مكان، زمان و اجتماع، از ايعيد و جشن اسم همچنانكه گفتيم

  : شود گزينه چيزهايي پيدا مي
روزي كه اصالً شريعت اسالم آن را تعظيم نكرده، و در ميان سلف هم كاري  -1

كه شنبة ماه رجب،  فته است، مانند اولين پنجكه موجب تعظيم آن باشد صورت نگر
  . شود رغائب ناميده ميآن اي  شب جمعه

_____________________ 
  . مراجعه شود) اقتضاء الصراط المستقيم(به كتاب  -1
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دهد، همچنان كه در غير آن نيز صورت  اي در آن روي مي جايي كه حادثه -2
گيرد، بدون اينكه اين حادثه باعث شود كه اين مكان جاي عيد و جشن شود، و  مي

در  الحجه، كه پيامبر مثل هيجدهم ذياند،  علماي سلف هم آن جا را تعظيم نكرده
  . اي ايراد نمودند خطبه 1الوداع در غدير خم ةحجاين روز هنگام برگشتن از 

به همين صورت آورند  مام آن چيزهايي كه بعضي از مردم آن را به وجود ميت
به خاطر محبت باشد، يا  مي ها در ميالد عيسي يا به خاطر مشابهت به مسيحي است،
به باشد و خداوند آنها را به خاطر اين محبت و اجتهاد ثواب و اجر دهد نه  مي پيامبر

و  موقعيتاند، با اينكه  اين كار را سلف انجام نداده. )مولد گرفتن(2نيت و عمل بدعت
_____________________ 

  . غدير خم بين مكه و مدينه قرار گرفته است، كه در همين كتاب از آن بحث خواهد شد -1
يق خود بر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، تأليف شيخ اإلسالم ابن تيميه شيخ ما حامد الفقي در تعل -2

 اهللا چگونه براي آنها ثواب و اجر وجود خواهد داشت؟ در حالي كه مخالف راه رسـول : گويد مي
: گـوييم  انـد، مـي   اند و به خطا رفته هستند و مخالف راه صحابه هستند، اگر گفته شود اجتهاد كرده

اند؟ مطلب بسيار روشن و  ا نصوص عبادات مجال و ميداني را براي اجتهاد گذاشتهكدام اجتهاد؟ آي
واضح است، اين كار جز جهل و غالب شدن هوا و هوس چيز ديگري نيست، و متوجه كردن مردم 

هـا و   هـا و يهـودي   باشد و روي آوردن بـه ديـن مسـيحي    مي اهللا ل براي پشت كردن به راه رسو
و تعظيم او بوسيله اعراض از راه او و كراهيت از آنچه او آورده  پيامبرمشركان است، آيا محبت 

  .گيرد و درست است؟ است صورت مي
كنند؟ آيا آنها امام   ها و مشركين است، چه كساني اين اعياد را زنده مي ها و يهودي و كمك به مسيحي 

كه اين اعياد را درسـت كـرده    ابوحنيفه، امام شافعي، امام مالك و امام احمد هستند؟ آيا مبتدعيني
باشند؟ تا ما هم براي آنها و خطاي آنها عذر بياوريم؟ خير، هرگـز، بلكـه    ي هدايت مي اند از ائمه
ها هستند كه تمام امت بر كافر بودن آنها اتفاق نظر دارند، و  ي عبيدي آميز ساخته شرك  اين مراسم

  . اند ن شدهاز يهود و نصاري كافرترند، و باعث بدبختي مسلمانا
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شرايط براي آنها كامالً آماده بود، و اگر چنين كارهايي خير و مطابق شريعت اسالم 
از ما بر  -  –نها وجود نداشت، اگر خير بود سلف بودند هيچ مانعي براي انجام آ

را  تر بودند، آنها بسيار بيشتر از ما محبت پيامبر تر، حريص تر، شايسته انجام آن اليق
نمودند، براي انجام كارهاي خير بسيار حريص بودند،  داشتند، از ما بيشتر او را تعظيم مي

باشد،  ميتعظيم و تكريم ايشان  ،مبرپيااما محبت واقعي و كامل، در پيروي كردن از 
دوستي با يشان هاي او و نشر آنچه كه او از طرف خدا آورده است  زنده نمودن سنت

دست و زبان در اين راه تالش كنيم، اين راه و روش از صميم دل و با  يد و با. باشد مي
دعت حريص و اكثر كساني كه براي انجام اين ب. سابقين اول از مهاجرين و انصار است

 –با اينكه حسن نيت و اجتهادي كه اميد ثواب وجود داشته باشد را ندارند  –هستند 
و هستند انگار  سهل ،ضعيف، سست اكثر آنها در اجراي اوامر و دستورات اين پيامبر

تمام و كمال زينت داده به طور  رامسجدي كسي هستند كه آنها شبيه . كنند كوتاهي مي
، و به منزلة كسي دانوخ  د، يا خيلي كم در آن نماز ميانوخ نمي مازدهد ولي در آن ن مي

هاي ديگر  كند و يا ساير زيبايي هاي زيبا و قشنگ را تهيه مي ها و سجاده است كه چراغ
شوند و فرد را از چيزي  كه دستور شريعت بر آنها وجود ندارد و باعث ريا و تكبر مي

و در نتيجه حال و وضعيت او را به فساد كند  كه مشروع و اصل كار است مشغول مي
   1.كشاند مي

: گويد كند و مي بدعت را تعريف مي» اإلعتصام«امام شاطبي در كتاب خود  �
د، شو مي دهدابه آن رنگ شريعت  كهبدعت روشي است در دين و ايجاد كردن چيزي 

ر واقع كه دو عبادت خدا مبالغه نمايد،  اين است كه با انجام آن در تعبدو هدفش 

                                                                                                                       
  .مراجعه شود 295 -294: تعليق علي اقتضاء صراطا المستقيم ص: به
  . مراجعه شود) 616-2/612(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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گذاشتن حد و  :از آن جمله. كارش نه اينكه از شريعت نيست بلكه ضد آن است
ويا اينكه در نشيند، نروزه بگيرد، و ايستاده كند  نذر مي شخصي، مثالً هاي اضافي حدود

يا براي عبادت خود را از همه چيز منقطع كند، و يا بدون آفتاب باشد و در سايه نرود، 
  . نمايند ميو پوشيدن را محدود دليل بر گروهي خوردن 

اي معين و مشخص، مثل ذكر كردن به صورت  و يا ملزم شدن به كيفيت و قيافه
، و گرفتن بعنوان روز جشن و شاديرا  جمعي و با يك صدا، يا روز ميالد نبي دسته

  1.موارد ديگر از اين قبيل
از جمله : گويد مي ابن الحاج در كتاب المدخل در مورد ميالد پيامبر �
اند اين جشن ميالد است، و معتقد هستند كه از بزرگترين  هاي كه پيدا كرده بدعت

األول و روز ميالد  در ماه ربيعبه زعم خودشان عبادات است، و مهمترين شعائر ديني را 
  . شوند بدعت و محرمات مي مرتكبدهند، كه  انجام مي نبي

همراه با آالت موسيقي مثل تار و  آواز خواندن: ها و محرمات از جملة اين بدعت
و ببين چطور با سنت مطهر  –خدا به ما و شما رحم كند  –عود و ني و غيره، دقت كن 

كنند و چقدر اين كار قبيح و زشت است، و چگونه به محرمات  مخالفت مي پيامبر
پردازند و جشن  كشد، ببين كه چطور آنها وقتي كه با سنت مطهر به مخالفت مي سر مي

اباطيل و محرمات متعدد را كنند بلكه  ام آن اكتفا نميفقط به انج دارند ميپا  ميالد را بر
براي تسليم شدن براي را كنند، خوشبخت واقعي كسي است كه دستش  به آن اضافه مي

قرآن و سنت صحيح دراز كند و آن را محكم بگيرد و راه رسيدن به آنها را پيدا كند، و 
باشد، چون آنها  مي  -اهللا عليهم  رضوان –بعيت از سلف صالح آن راه هم پيروي و ت

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/39(به اعتصام، امام شاطبي،  -1
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و نسبت به  تر آگاه علم هداشتند، چون آنها بآگاهي  بيشتر از ما به سنت پيامبر
   1.داناتر و هوشيارتر بودند پيامبروضعيت و حال 

الدين عمربن علي اللخمي مشهور به فاكهاني بعد از سپاسگزاري از  شيخ تاج �
جماعتي در مورد اجتماعي كه بعضي از  :اما بعد: گويد مي و صلوات بر پيامبرخداوند 

از بنده مكررا نامند  مي دهند و آن را ميالد نبي األول تشكيل مي مردم در ماه ربيع
، آيا اين كار در شريعت اصل و اساسي دارد؟ يا اينكه بدعت است و به كردند سوال

و توضيح آن را خيلي واضح خواستند، من هم دين اضافه شده است؟ جواب را روشن 
  . وباهللا التوفيق –گفتم 

اصل و  نه در كتاب و نه در سنت نبوي براي اين اجتماع و جشن ميالد نبي
دليلي را سراغ ندارم و قطعاً هم وجود ندارد، و اين كار از هيچ يك از علماي امت، كه 

خت پايبند بودند نقل نشده است، بلكه و به آثار گذشتگان س  در دين الگو و نمونه بوده
اند، و شهوت  اين كار بدعت است و جاهلين و اهل هوا و هوس آن را به وجود آورده

اند، به اين دليل اگر ما احكام  نفساني است كه فقط براي خوردن آن را ايجاد كرده
يا حرام و  يا واجب، يا سنت، يا مباح، يا مكروه: گوييم انه را بر آن جاري كنيم ميپنجگ

اجماع علما واجب و سنت نيست، چون حقيقت سنت اين است كه  ر اساساست، ب
اجازه  كار اينبه  اصال شريعتشريعت بدون ذم ترك آن، آن را خواسته باشد، كه 

اند، و اين جواب  تابعين و علماي متدين آن را انجام نداده، نداده است، اصحاب كرام
و جايز نيست كه مباح هم باشد، . واب را خواهم دادمن است و نزد خداوند هم همين ج

شود، پس فقط  چون به اجماع تمام مسلمانان چيزي كه بدعت باشد مباح نيست و نمي

_____________________ 
  ) 10-2/2(به المدخل مراجعه شود،  -1
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گوييم، و اختالف  كه در دو فصل از آن سخن مي ماند بودنش باقي مي مكروه يا حرام
  : بين دو حالت است

كند، اين هزينه يا  هزينه مي دهد و براي آن كسي كه اين جشن را تشكيل مي -1
باشد، در اين اجتماع هم  اش و دوستان و عيالش مي اينكه از عين مال خود براي خانواده

شوند، كه اين كاري است آن را  خورند و مرتكب هيچ گناهي نمي فقط غذايي را مي
بدعت مكروه و زشت ناميديم، چون هيچ يك از اهل تقوي، آن كساني كه فقهاي 

  . اند علماي مردم و چراغ زمان و زينت مكان بودند آن را انجام ندادهاسالم و 
، حتي بصورتي دارد ودوجآنچه جنايت و جرم است داخل آن مجالس و مراسم  -2

قلبش احساس درد و خشيد، دل او دنبا آن چيز است، و كه اگر يكي از آنها چيزي را ب
اند گرفتن مال از مردم به  م گفتهو علما ه .ددان د، چون آن را حيف مينك ناراحتي مي

طوري كه آنها به خاطر شرم و حيا آن را بدهند مانند اين است كه با شمشير از آنها 
شود زماني كه آواز و غنا به آن اضافه  گرفته باشي، بخصوص اين جنايت بزرگتر مي

تماع شود، همراه با تار و ني و ساير آالت موسيقي باطل ديگر، و همچنين اختالط و اج
ند وش مردها با زنان و غرق شدن در لهو و لعب، و اگر زنان هم به تنهايي جمع مي

ند، و با خواندن اين آوازها از كن ام خواندن سرود و غيره بلند ميصدايشان را هنگ
  : فرمايد اند كه خداوند ميند، و فراموش كرده وش شروع غافل ميمتالوت و ذكر 

 ¨β Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9   )14 :فجر(  
  .»است) مردمان و مترصد اعمال ايشان(مسلماً پروردگار تو در كمين «

در تحريم آن اختالف نظر داشته باشند، هم دو نفر حتي اين اعمال چيزي نيستند كه 
دانند، بلكه تنها  و كساني كه غيرت و مروت داشته باشند آن را نيكو و خوب نمي

انند از گناه و جنايت دست بردارند آن را شيرين و تو كساني كه قلبشان مرده و نمي
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دانند بلكه آن را  دانند، و حتي نه اينكه آن را از منكرات حرام نمي جالب و صحيح مي
بدأ اإلسالُم غريبًا و سيُعوُد كام بدأ «إنا إليه راجعون, هللا و إنانمايند،  عبادت تلقي مي

در آن متولد شده است كه همان  اين در حالي است كه آن ماهي كه پيامبر 1»...
پس شادي و خوشحالي از حزن و . األول است، در همان ماه هم فوت كرده است ربيع

خداوندا اميدواريم از ما  .اين مسايل را بايد بيان نمائيمتر نيست،  ناراحتي بهتر و اولي
   2.قبول بفرمايي

در » تدعاتبواملالسنن «محمد عبدالسالم خضر الشقيري در كتاب خود به نام  �
اين ماه به نماز، ذكر، : گويد دعت جشن تولد در اين ماه مياألول و ب مورد ماه ربيع

هايي كه اسالم  عبادت، انفاق، صدقه اختصاص ندارد، و همچنين زمان خاصي از زمان
 در اين ماه پيامبر .نيست عيدها و ها آن را براي عبادتي مشخص كرده باشد مثل جمعه

شوند ولي  در آن هم فوت كرده است، پس چرا به تولدش خوشحال مي متولد شده و
  شوند؟  براي فوتش ناراحت و محزون نمي
و تشكيل مراسم براي آن بدعت و از منكرات  گرفتن جشن تولد براي پيامبر

باشد، و ضاللت و گمراهي است كه شرع و عقل آن را قبول ندارد، اگر در اين كار  مي
از آن غافل  اشت پس چگونه ابوبكر و عمر و عثمان و عليخير و احسان وجود د
و ائمه بعد از آنها و اتباع آنها دند؟ و يا ساير اصحاب و تابعين بودند و آن را انجام ندا

  چگونه آن را انجام ندادند؟ 
_____________________ 

، و 145: كتاب اإليمـان، حـديث شـماره   ) 130/ 1(، و صحيح مسلم )398/ 1(مسند امام احمد  - 1
حديث حسن صحيح غريـب  : و گفته 2764: ابواب اإليمان، حديث شماره) 129/ 4(سنن ترمذي 

  ).3988: (كتاب الفتن، حديث شماره) 1320/ 2(است، و سنن ابن ماجه 

  ) 192-1/190(به الحاوي، سيوطي مراجعه شود،  -2
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كه اهل خوردن و اهل باطل و بدعت هستند اين  هاي شكي نيست كه آن صوفي
اند مگر كسي كه خداوند او  و مردم هم از آنها پيروي كردهاند  اعمال را به وجود آورده
چه   مراسمدر اين . را براي فهم حقايق اسالم توفيق داده باشد اورا مصون داشته باشد، و 

شود وجود  اي وجود دارد؟ و چه ثواب و اجري در اين كارها كه باعث اذيت مي فايده
اصه، و دهل زنان و ني زنان راضي مي خداوند چگونه از اجتماع زنان و مردان رقدارد؟ 
هاي قرمز و زرد و سياه وجود  ، چه خير و بركتي در جمع شدن صاحبان عمامهشود؟
اند، و همچنين صداهاي بلند و خرخر كردن و  كرده الحاداهللا  كه نسبت به اسماء دارد

و ها  ، و با كوبيدن به كاسههستنددهند، گو اينكه در جنگل  سوت كشيدن را سر مي
, أم أم, أن أن, يا يا ابن املرة أح أحب( :چيزهاي ديگر و صداهاي عجيب و غريب مثل

ها، از اين سر و  مثل ميمون ،)1اللع اللع يا صاحب الفرح مدد, يا عم يا عم ,اهللا رسول
اش تنها اين است كه بيگانگان و اروپاييان به ما و دين و آيين  صداها چه فايده؟ فايده

ند، و صورت و شكل اين اجتماع و مراسم را براي اروپاييان به تصوير اسالم مسخره كن
او و  –حاشاه حاشاه  - اهللا فهمند كه محمد رسول كشند، آنها هم اين طور مي مي
  . إنا إليه راجعوناند، فإنا هللا و صحابش چنين بودها

ها  ياين همه خراب و ويراني، عالوه بر آن اين همه فقر و گرسنگي و جهل و بيمار
ها را براي تأسيس و ساخت  در ميان مردم وجود دارد، پس چرا اين اموال و ثروت

هايي صرف نكنيم كه هزارها بيكار در آن مشغول به كار شوند؟  ها و كارخانه كارگاه
هاي بيهوده را براي ساخت تجهيزات جنگي براي مقابله با دشمنان اسالم  چرا اين انفاق

بر اين مصيبت و شر سكوت نموده بلكه آن را تقويت  چگونه علماءهزينه نكنيم؟ 

_____________________ 
  .لف از صوفي هاي زمان خويش شنيده استاحتماال اين ها صداهاي بوده كه مؤ - 1
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ها كه  اين همه انفاقرسانده اند؟ و چطور حكومت هاي اسالمي بر اين بدبختي ها و 
  ؟ سكوت مي كنند رساند سرزمين اسالمي را به أعلي عليين مي

ند دارند يا اينكه به جهالت و ناداني گرفتار خواه پس يا اينكه اين منكر را از ميان بر
   1.شد

شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ در جواب سؤالي در مورد حكم جشن ميالد  �
و يا تابعين و سلف صالح اين مراسم را برپا  و آيا هيچ يك از اصحاب پيامبر پيامبر
  : گويد اند؟ مي كرده

ي است كه در دين ها از بدعت شكي نيست كه تشكيل مراسم جشن ميالد نبي
از اينكه جهل در جهان اسالم انتشار يافت، و ميدان براي گمراه ايجاد شده است، بعد 

ها را كور كرد، و تقليد  ها و بينش شدن و گمراه كردن و اوهام فراهم شد و چشم
كوركورانه رواج پيدا كرد و قوي شد، و اغلب مردم به دليل شرعي و حقيقي مراجعه 

اصحاب  در زماناين بدعت منكر  اثري از هيچ نكردند، بلكه بر گفتة فالن تكيه نمودند،
عليكم « :فرموده اند آن حضرت  ، وجود نداشتبع تابعين و تابعين و ت اهللا رسول

لراشدين املهديني, متسكوا هبا, وعضو عليها بالنواجذ, وإياكم سنة اخللفاء ابسنتی و
   2.»كل بدعة ضاللةوحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة, و

سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده ملتزم  بر تبر شما الزم و واجب اس
باشيد، به آنها دست بگيريد، با چنگ و دهان از آنها محافظت كنيد، بترسيد از اضافه 

_____________________ 
  . مراجعه شود 143به كتاب السنن و المبتدعات، ص  -1
) 360 -358/ 12(، سنن ابوداود بـا عـون المعبـود    )127-4/126(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

و ) 442 -438/ 7(كتاب الفتن، و لفظ حديث از ابوداود است، سنن ترمذي بـا تحفـة األحـوذي    
  ). 16 -15/ 1(اين حديث حسن صحيح است، و مقدمه ي سنن ابن ماجه  :گفته
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نمودن به دين، چون هر چه از دين نباشد و به آن اضافه كنيد بدعت است و هر بدعتي 
  . باشد هم ضاللت و گمراهي مي

من عمل « :فی روايةو 1»هذا ما ليس منه فهو ردحدث فی أمرنا أن مَ «: و قال
   2.»عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد

در روايتي و . مردود استهر كس در اين دين ما چيزي اضافه كند كه از آن نيست 
ا براي آن وجود ندارد مامر و دستور هر كس كاري انجام دهد كه : فرمايد  ديگر مي

  .ستمردود و مورد قبول ني
و زنده  ،پيامبر بزرگداشت مقام ها از برپا كردن جشن ميالد نبياگر هدف آن

اين جشن ميالد منكر بدون  ااوست، شكي نيست تقويت و احترام و تعظيم او ب دكردن يا
   :فرمايد خداوند ميشود،  گيرد بلكه با چيزهاي ديگر حاصل مي مي صورت نيز 
 $ uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8tø.ÏŒ   )8 :انشراح(  
  .»نيك و آوازة تو را بلند كرديم و باال برديم و نام«

هاي نماز جمعه و نمازهاي پنجگانه، در تشهد و در  ياد او در اذان و اقامه، در خطبه
: شود، صحيح است كه فرموده است  شود و از او ياد مي دعا و هنگام ذكر نام او بلند مي

د كسي است كه نزد او نام من بخيل و حسو 3»البخيُل َمن ُذكرُت عنده فلم يصلِّ علیَّ «
  . فرستد شود ولي بر من صلوات نمي برده مي

_____________________ 
) 2697(، كتاب صلح، حديث شـماره  )5/301(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1718: (، كتاب األقضية، حديث)1343/ 3(و صحيح مسلم 
  ). 1718: (مارهكتاب األقضية، حديث ش) 1344، 1343/ 3(رواه مسلم في صحيحه  -2
ابواب الـدعوات،  ) 3614(و رواه الترمذي في سننه، حديث ) 1/201(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

  .اين حديث حسن غريب صحيح است: و گفته 3614: حديث شماره
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بوسيلة اطاعت از دستورات او، و تصديق آنچه كه آورده است و  تعظيم پيامبر
دوري از چيزهايي كه نهي فرموده و همچنين به وسيلة عبادت خداوند به آنچه كه 

  . گيرد مشروع دانسته است صورت مي
د شود و مجالسي براي و ياااز تر است از اينكه سالي يكبار  ر و مهمت اين خيلي بزرگ

نفع كمي و مجالس خير كمي هم بود و يا   اگر چنانچه در اين مراسم. او تشكيل شود
تر  تر و اليق ي از ما شايستهراي برپايي و تشكيل چنين مراسمب لف صالحهم داشت س

را داشتند و بيشتر از ما او را تعظيم  بودند، آنها بسيار بيشتر از ما محبت پيامبر
را   تر بودند، اما عملكرد كساني كه اين مراسم نمودند، و براي انجام كار خير حريص مي

مردم زماني كه دچار : گويند در اين قول اهل علم داخل است كه ميكنند  برپا مي
ائمه  يكرارت  و مجالس  نمايند با مراسم عوامل ضعف و سستي شدند، خود را راحت مي

هاي درست آنها را عملي  كنند، بدون اينكه راه و روش و بزرگان خود را تعظيم مي
  .شود و بدون اينكه كارهايي انجام دهند كه باعث عزت دينشان  كنند،

و شكي نيست كه تعظيم حقيقي اطاعت از معظَّم، و انجام دادن كارهاي كه او  
  .دستور داده است مي باشد

را  و سپس خلفاي راشدين هاي بعد از خود بسيار بيشتر پيامبر تسلف صالح از ام
جان و مال خود را در اين راه فدا كردند،  ،كردند، عالوه بر تعظيم تعظيم و تكريم مي

 ؛مانند تعظيم مردمان قرن اخير نبود و خلفاي راشدين اما تعظيم آنها براي پيامبر
ضايع كرده و آن را گم  را صالحآن كساني كه طريقه و راه و روش سلف تعظيم 

هاي  گمراهي را در پيش گرفتند، آن هم بوسيلة تعظيم و كردند و راه و روش ضاللت
ترين مخلوقات براي تعظيم و احترامي  شايسته ، و شكي نيست كه پيامبرميان تهي

، اما از ياد نبريم كه تعظيم و احترام او اين يشان باشدكه مناسب شأن و مقام ااست 
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دين بدعت وارد كنيم، آن را زياد يا كم كنيم، تبديل و تغيير در آن ايجاد  درست كه ني
را  ها انواع عبادات و تعظيم يشاناين نيست كه براي ا نماييم، همچنان كه تعظيم پيامبر

  . صرف كنيم و انجام دهيم كه جز براي خداوند درست نيست
شود، كه  ي منكر محسوب ميها مراسم جشن ميالد از بدعت: اينكه خالصة مطلب

   1.)واهللا ولي التوفيق(ايم  بيشتر توضيح دادهآن را  وايم  كتابي مستقل در مورد آن نوشته
اند،  با توجه به اين شواهد از آثار سلف صالح، و كساني كه بر راه و روش آنها رفته

 بويشود كه همة آنها اتفاق نظر دارند برپا كردن جشن ميالد ن براي ما روشن مي
و نه از  –اهللا عليهم  رضوان –و نه از هيچ يك از صحابه  بدعت است، نه از پيامبر

چنين چيزي  -اهللا عليهم رحمه –تابعين و نه تابع تابعين مانند ائمه اعالم از سلف صالح 
  . روايت نشده و نيامده است

كسي كه تمام مردم به آن عمل كنند، زمان زيادي بر آن بگذرد و يا  اگربدعت هم 
دارد كه روزي سنت نكند به آن عمل نمايد و به آن راضي باشد امكان  ادعاي علم مي

دهند  را تشكيل مي  كساني كه اين مراسم. شود و براي انجام آن به اجر و ثواب برسند
ترجيح  گمراه و جاهل را بر قرآن و حديث پيامبر اشخاصدر واقع اقوال و گفتار 

كردند معاني و مفهوم آنها را  استدالل مي قرآن و سنت پيامبر اند، اگر چنانچه به داده
دادند، تعصب آنها به اقوال  بر آنچه كه موافق شهوات و هواي نفس است ترجيح مي
كنند  خواهند و جستجو مي مشايخ گمراه خود شاهد اين ادعا است، اگر آنها حق را مي

حق را برايشان توضيح دهند، و  ند كهستخوا و از آنها مي كردند از اهل علم سؤال مي
كردند، و هنگامي كه راه مستقيم و حق برايشان روشن شد  جستجو ميرا ن يهاادله و بر

_____________________ 
مراجعـه شـود، و شـيخ در ايـن رابطـه      ) 56-3/54(به الفتاوي و رسائل الشيخ محمدبن إبراهيم،  -1

  . بسياري نوشته اند، به جلد سوم فتاواي ايشان مراجعه شود رسائل و فتاواي
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كردند، اما عناد و تكبر سالح انسان جاهل است كه بوسيلة آن  از آن تبعيت و پيروي مي
  . گيرد نفس خود را نشانه مي
  :همرتبه در كتاب محكمش راست گفت كو خداوند بزرگ 

 šχθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ÉΑθ ß™ §9$$ Î/uρ $ uΖ÷è sÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄< uθ tG tƒ ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθ ããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ 

tβθ àÊÌ÷è •Β ∩⊆∇∪ β Î)uρ ⎯ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïμø‹s9Î) t⎦⎫ÏΖÏã õ‹ãΒ ∩⊆®∪ ’ Îûr& ΝÍκÍ5θ è= è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθ ç/$ s?ö‘ $# 

÷Πr& šχθ èù$ sƒs† β r& y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκö n= tã …ã&è!θ ß™ u‘ uρ 4 ö≅ t/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθßϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. 

tΑöθ s% t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ãã ßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγ oΨ÷ t/ β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒs† uρ ©!$# Ïμ ø)−G tƒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ â“Í← !$ xø9$#   )52-47 :نور(  
كنيم اما پس از اين ادعا،  اطاعت مي) اوامرشان(ايمان داريم و از  گويند به خدا و پيامبر مي«

و هنگامي كه ايشان به . شوند، و آنان در حقيقت مؤمن نيستند گردان مي گروهي از ايشان روي
ان شوند تا در ميانشان داوري كند، بعضي از آن فراخوانده مي سوي خدا و رسولش

هم دادگرانه  دانند حق به جانب ايشان نيست و پيامبر زيرا كه مي(گردند،  گردان مي روي
دانند  چون مي(ولي اگر حق داشته باشند ). دهد فرمايد و حق را به صاحب حق مي عمل مي

هايشان بيماري  آيا در دل. آيند سوي او مي با نهايت تسليم به) داوري به نفع آنها خواهد بود
ترسند خدا و پيامبرش بر آنان ستم  شك و ترديد دارند؟ يا مي) در حقانيت قرآن(يا است؟ 

فراخوانده شوند  مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيامبرش. كنند؟ بلكه خودشان ستمگرند
گويند شنيديم و اطاعت كرديم و  تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي

پيروي كند و از خدا بترسد و از  و هر كس از خدا و پيامبرش. ستندرستگار واقعي ايشان ه
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به ) به رضايت و محبت خدا و نعيم بهشت و(او بپرهيزد، اين چنين كساني ) مخالفت فرمان(
  .»مقصود خود خواهند رسيد

  :فرمايد و گويندة پاك و منزه و بلندمرتبه مي
 öΝs9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ìãƒ 

β r& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉΔ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ ¯=ÅÒ ãƒ 

Kξ≈n= |Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# |M÷ƒ r&u‘ t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# 

tβρ ‘‰ÝÁtƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ∩∉⊇∪ y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹r& 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& §ΝèO 

x8ρ â™!% ỳ tβθ àÎ= øts† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ÷Šu‘ r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ômÎ) $ ¸)‹Ïùöθ s?uρ ∩∉⊄∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& š⎥⎪É‹©9$# ãΝn= ÷ètƒ ª!$# $ tΒ 

’ Îû óΟÎη Î/θè= è% óÚÌôã r'sù öΝåκ÷]tã öΝßγ ôàÏã uρ ≅ è% uρ öΝçλ°; þ_ Îû öΝÎη Å¡àΡr& Kω öθ s% $ZóŠÎ= t/ ∩∉⊂∪ !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 öθ s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# 

txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∉⊆∪ Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym 

x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ 

$ VϑŠ Î= ó¡n@   )65-60 :نساء(  
گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و  كني از كساني كه مي آيا تعجب نمي) اي پيامبر(«

هاي آسماني، به هنگام  ولي با وجود تصديق كتاب(بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند 
) پذيرندو حكم او را به جاي حكم خدا ب(خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند  مي) اختالف

و حال آنكه به آنها فرمان داده شده است كه به طاغوت ايمان نداشته باشند، و اهريمن 
و زماني كه به آنها گفته شود به سوي چيزي بياييد كه خداوند . خواهد ايشان را گمراه كند مي

تا قرآن را براي شما (روي آوريد،  نازل كرده است و به سوي پيامبر) بر محمد(آن را 
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اما چگونه . كنند منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي) اند و رهنمودتان سازدبخو
و پناهي جز تو (اعمالشان بالئي به آنان رسد ) خبث نفوس و سوء(است كه چون به سبب 

از اقوال و اعمال خود (خورند كه ما  آيند و به خدا سوگند مي به پيش تو مي) نداشته باشند
آنان كساني هستند كه . ايم نداشته) ملت(و اتحاد ) مردم(جز خيرخواهي  مقصودي) منظوري و
و به سخنانشان توجه (گيري كن  هايشان چيست، پس از ايشان كناره داند در دل خداوند مي

درونشان ) اعماق(و اندرزشان بده و با گفتار رسائي كه به ) مكن و به سوي حق دعوتشان كن
ايم مگر بدين منظور كه به فرمان  هيچ پيامبري را نفرستاده و. رسوخ كند با آنان سخن بگوي

به خود ستم ) با نفاق و دروغگويي(خدا از او اطاعت شود و اگر آنان بدان هنگام كه 
هم براي آنان  نمودند و پيامبر آمدند و از خدا طلب آمرزش مي كردند به نزد تو مي مي

به ! ... اما، نه. يافتند پذير و مهربان مي گمان خدا را بس توبه كرد، بي درخواست بخشش مي
هاي خود  آيند تا تو را در اختالفات و درگيري پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن به شمار نمي

) قضاوت تو(به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً تسليم 
  .»باشند

  :دفرماي در كتاب محكمش مي هم چنين خداوندو 
 ⎯tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦¨⎫t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹Î6 y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 

4’ ¯< uθ s? ⎯Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ   )115 :نساء(  
روشن ) ه ضاللت براي اواز را(هدايت ) راه(دشمني كند، بعد از آنكه  كسي كه با پيامبر«

به دوزخ منتهي (غير از راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه ) راهي(شده است، و 
گردانيم و با آن  كنيم و به دوزخش داخل مي دوستش داشته است رهنمود مي) شود و مي
  .»!سوزانيم و جهنم چه بد جايگاهي است مي

كننـد تمـام تعـاليم اسـالم      را برپـا مـي   يـامبر آيا كساني كه اين مراسم جشن تولـد پ 
انـد و آنهـا را عملـي     هـا را انجـام داده   كوچك و بزرگ آن از اركان و واجبات و سنت



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

271

و بعد از انجام آن واجبات براي  –به گمان خود  –اند، تا دنبال بدعت حسنه بروند  ه كرد
  !!! اجر و ثواب بيشتر از خدا رغبت داشته باشند؟ اهللا اكبر

ــتاريم، و از او     از ــه راه مســتقيم را خواس ــق ب ــدايت و توفي ــراي همگــي ه ــد ب خداون
خواهيم حـق را بـه مـا نشـان دهـد و توفيـق پيـروي از آن را خواهـانيم و همچنـين از           مي

خداوند خواستاريم آنچه كه باطل است، آن را باطل بدانيم و خـود را از آن دور كنـيم،   
  . واهللا اعلم .چون او بر اين كار توانا و قادر است

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  فصل چهارم 
  ماه رجب

  
  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
  : شامل دو مطلب است: بحث دوم

  بزرگداشت ماه رجب توسط كفار -1
  .ذبح نمودن در ماه رجب -2

بدعت بودن تخصيص ماه رجب براي : بحث سوم
  .دات و حكم عمره در آن و زيارت رجبيهروزه و عبا

  .بدعت بودن نماز رغائب: بحث چهارم
  .بدعت بودن مراسم شب اسراء و معراج: بحث پنجم

  



  بحث اول 
  بعضي از آثار وارده دربارة ماه رجب 

إن الزمـان قـد «: روايـت شـده كـه فرمـوده انـد      از پيـامبر  صديق  از ابوبكر -1
: اثنا عرش شهرًا, منها أربعة حرم السنةر كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض, واستدا

شـعبان ده وذواحلجة واملحرم, ورجب مرض الذی بـني مجـادی وت ذوالقعثالث متواليا
   1.الحديث متفق عليه »...

چرخد  ها و زمين را خلق كرده مي زمان بر همان روالي كه روز اول خداوند آسمان
شوند،  هاي حرام محسوب مي ، و سال دوازده ماه است، چهار ماه آن از ماهزند و دور مي

هاي  القعده، ذوالحجه، محرم، و ماه رجب كه ميان ماهآيند، ذو سه تا پشت سر هم مي
  . و شعبان قرار دارد الثاني جمادي

من و عروه بن زبير وارد مسجد شديم، : از مجاهد روايت شده كه گفته است -2
نشسته  –اهللا عنها  رضي –در حجرة عايشه  –اهللا عنهما  رضي –بن عمر  ديديم كه عبداهللا

الضحي بودند، از عبداهللا بن  ةصالمسجد مشغول خواندن  است، و تعدادي از مردم در
به ) شخصي( بدعت است، سپس: از آنها سؤال كرديم، در جواب گفتعمر در مورد نم

چهار عمره، يكي از آنها در ماه : چند عمره انجام داده است؟ گفت پيامبر: او گفت
و شنيديم كه : يدگو م، در ادامه ميرجب بوده است، دوست نداشتيم سخنش را رد كني

در حجرة خودش مشغول مسواك زدن است، عروه  –اهللا عنها  رضي –المؤمنين عايشه  ام
چه : گويد؟ گفت كه ابوعبدالرحمن چه ميشنوي  المؤمنين آيا مي اي ام: گفت 

_____________________ 
و مسلم كتـاب  ) 5550: (رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري، كتاب األضاحي، حديث شماره -1

  ). 1679: (القسامة، حديث
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و يكي از آنها در ماه  ندچهار عمره انجام داده ا اهللا رسول: گويد گويد؟ گفت مي مي
ابوعبدالرحمن رحم كند،  رخداوند ب: صديقه جواب داد ةشرجب بوده است، عاي

آن ، و  و حضور داشته  با ايشان بوده) ابن عمر(اي را كه انجام داده  هر عمره پيامبر
   1.هرگز در ماه رجب به عمره نرفته است حضرت 

فـرع و   »العتـريةالفـرع و«: كه فرمودندروايت شده  از پيامبر هريره از ابي -3
ها ذبـح   يچ كدام درست نيستند، فرع اولين بچة چهارپايان است كه براي طاغوتعتيره ه

   2.كردند كردند، و عتيره چيزي بود كه در ماه رجب ذبح مي مي
گفـتم اي رسـول   : روايـت شـده كـه گفـت     –اهللا عنهمـا   رضـي  –بن زيد  از اسامه -4
 ؟ پيـامبر ده بگيريـ ام كه در هيچ ماهي بـه انـدازة مـاه شـعبان روز     شما را نديده !خدا

هو شهر ترفـع فيـه األعـامل شهٌر يغفل الناس عنه, بني رجب ورمضان, و ذلک«: فرمود
   3.»أنا صائمٌ العاملني, فأحبُّ أن يرفع عملی وإلی رب 

اين ماهي است كه مردم از آن غافل هستند، ماهي است ميان رجب و رمضان قرار 
به شوند، دوست دارم اعمال من  لند ميب خداونددارد، ماهي است كه اعمال مردم بسوي 

  . ند در حالي كه روزه هستمشو سوي خداوند بلند

_____________________ 
) 1776-1775(، كتاب عمره، حديث )9/599(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1255: (، كتاب الحج، حديث شمارهو مسلم
و مسلم، ) 5473(، كتاب العقيقه، حديث شماره )9/596(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 1976: (كتاب األضاحي، حديث
، كتاب الصـيام، عالمـه   )4/102(و رواه النسائي في سننه، ) 5/201(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

  . مراجعه شود) 522/ 4(به سلسله ي احاديث صحيحه . اين إسناد حسن است: تالباني گفته اس
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، سپس آمد نزد پيامبراو عمويش روايت شده كه  يااز پدرش  از مجيبة الباهلي -5
اي : اش تغيير كرده بود، گفت عيت قيافهرفت و بعد از يك سال آمد كه حال و وض

من همان باهلي : تو كيستي؟ گفت: فرمود امبرشناسي؟ پي آيا مرا نمي رسول خدا
ک, وقد كنت حسن فام غّري «: فرمود هستم كه سال گذشته نزد شما آمدم، پيامبر

ن احلرم اترک, صم مم وصم من احلرم و اترک, صم من احلر«: قال... ? »ةاهليئ
   1.بأصبعه الثالثة فضمها ثم أرسلها قالو »اترکو

... اي قشنگ داشتي؟  ات تغيير كند در حالي كه قيافه چه چيزي باعث شده كه قيافه
هاي حرام روزه بگير و افطار كن سه مرتبه اين سخن را تكرار  از ماه: فرمود پيامبر

  .ني در هر ماه سه روز روزه بگيرداد يع را نشان مي 3كرد، و با انگشتانش عدد 
بير از روزة ماه از سعيدبن ج: شده كه گفت بن حكيم انصاري روايت از عثمان -6

از ابن : اه رجب قرار داشتيم، در جواب گفترجب سؤال كردم؟ آن زمان هم در م
گرفت حتي  روزه مي رسول خدا: گفت ام كه مي شنيده –اهللا عنهما  رضي –عباس 

گفتيم  كرد به طوري كه مي كند، و گاهي هم افطار مي گفتيم روزه است و افطار نمي مي
   2.گيرد روزه نمي پيامبر

_____________________ 
، كتـاب الصـوم،   )810-2/809(و رواه ابـوداود فـي سـننه،    ) 5/28(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

، و سـنن  1741: كتاب الصيام، حـديث شـماره  ) 554/ 1(، سنن ابن ماجه )2428(حديث شماره 
بعضي از شيوخ ما اين حـديث را بخـاطر   : الصيام، منذري گفته است كتاب) 292، 291/ 4(بيهقي 

اختالف در اسم راوي كه آيا مجيبه باهلي است يـا ابومجيبـه بـاهلي ضـعيف دانسـته انـد و ايـن        
  . مراجعه شود 2318: حديث شماره) 306/ 3(اعتراضي بجا است، به مختصر سنن ابوداود 

، كتاب الصيام، حـديث  )2/811(و رواه مسلم في صحيحه، ) 1/231(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2
  . 2430: ، و سنن ابوداود، حديث شماره)1157(
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چهار عمره انجام داده  روايت شده كه پيامبر –اهللا عنهما  رضي –از ابن عمر  -7
   1.است كه يكي از آنها در ماه رجب بوده است

ما  اي رسول خدا: مردي صدا برآورد و گفت: المليح روايت شده گفت از ابي -8
دهيـد؟   مـي كرديم، شما چه دسـتوري   در زمان جاهليت در ماه رجب حيواني را ذبح مي

   2.»أطعمواوجل و ذبحوا هللا فی أی شهٍر كان وبروا اهللا عزّ ا«: گفت پيامبر
فقط براي خدا و به خاطر او ذبح كنيد در هر ماهي كه باشد، و از او اطاعت و «

  . »فرمانبرداري كنيد، و تهيدستان و گرسنگان را اطعام دهيد
از : باهلي روايت شده گفتالبن كريم بن الحارث بن عمرو  بن زراره از يحيي -9

 الوداع با پيامبر ةحجبن عمرو شنيده در  از پدرش حارث گفت ميپدرم شنيدم كه 
نظرت در مورد ذبح  اي رسول خدا: كرده است، از ميان مردم نفري گفتمالقات 
شاء من من شاء عرت و«: دفرمو اولين بچه چهارپا كه ذبح شود چيست؟ پيامبر نمودن

قبض أصابعه إال و ,اء فرع ومن شاء مل يفرع, وفی الغنم أضحيتهامل يعرت, ومن ش
   3.»واحدة

_____________________ 
  ) 941(، حديث شماره )2/207(رواه الترمذي في سننه،  -1
، و سـنن  )2830(، حديث )3/255(و رواه ابوداود في سننه، ) 5/76(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

كتاب الذبائح، ) 1058، 1057/ 2(ب الفرع والعتيرة، و سنن ابن ماجه ، كتا)170، 169/ 7(نسائي 
اسـناد ايـن حـديث    : كتاب الـذبائح، و گفتـه  ) 235/ 4(، و مستدرك حاكم 3167: حديث شماره

  . صحيح است، و ذهبي نيز با او موافقت كرده است
، كتاب الـذبائح، و  )4/236(و رواه الحاكم في المستدرك، ) 169-7/168(رواه النسائي في سننه،  -3

  .  اين حديث بر شرط شيخين است: اسناد اين حديث صحيح است، و ذهبي گفته: گفته
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هر كس دوست دارد در ماه رجب حيواني را ذبح كند، آن را انجام دهد و هر كس «
دوست ندارد ذبح نكند، هر كس دوست دارد اولين بچة چهارپا را ذبح كند مختار 

گوسفندان قرباني وجود دارد، و  است و هر كس دوست ندارد آن را انجام ندهد، و در
  . »با اشاره تمام انگشتان دست را مشت كرده بود به جز يكي از آنها

 در عرفات در خدمت پيامبر: گويد بن سليم روايت شده است مي فاز مخن - 10
لی كل اهل بيت فی كل عام أضحية ع ناسيا أهيا ال«: فرمود تاده بوديم از او شنيدم ميايس
   1.»رون ما العترية? هی التی تسموهنا الرجبيةعترية هل تدو

اي مردم بر تمام افراد خانواده در هر سال يك قرباني و يك عتيره واجب است، آيا «
ناميد يعني چيزي كه در  دانيد عتيره چيست؟ همان چيزي است كه آن را رجبيه مي مي

  . »شود ماه رجب ذبح مي
! اي رسول خدا مگفت: ايت شده كه گفترو از أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي - 11

خورديم و هر كس نزد  كرديم، از آن مي در زمان جاهليت در ماه رجب حيواني را ذبح مي
  . هيچ اشكالي ندارد 2»البأس به«: فرمود داديم، پيامبر آمد به آن مي ما مي

_____________________ 
كتـاب الفـرع والعتيـرة، و رواه    ) 168- 7/167(و رواه النسـائي فـي سـننه،    ) 4/215(رواه احمد في مسنده،  -1

ـنن ابـوداود،    اين حديث حسن غريـب ا : و لفظ حديث از او است و گفته) 1555(الترمذي، حديث  سـت، س
  . مراجعه شود 94/ 4معالم السنن : براي تفصيل بيشتر به. 2788: كتاب الضحايا، حديث شماره

بـاب فـي الفـرع    ) 2/81(كتاب الفـرع والعتيـرة، سـنن الـدارمي     ) 7/171(رواه النسائي في سننه،  -2
ائد ابن حبان، كتـاب  به موارد الظمĤن إلي زو). 1607(والعتيرة، رواه ابن حبان في صحيحه، حديث 

  .مراجعه شود 1607: األضاحي، حديث شماره
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 در مورد: گويد كند و مي ز جد خود روايت ميعمروبن شعيب از پدرش او هم ا - 12
 1»العترية حق«: و همچنين از عتيره هم سؤال شد؟ فقال ... سؤال شد؟  عقيقه از پيامبر

  . حق است) شود حيواني كه در ماه رجب ذبح مي(عتيره : فرمود  پيامبر
  2.از روزة ماه رجب نهي فرموده است روايت شده كه پيامبر از ابن عباس - 13
: گفت مي رسيد پيامبر رجب ميزماني كه ماه : گويد انس بن مالك مي -14

ليلة اجلمعة «كان يقول و .»اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبارک لنا فی رمضان«
  3.»غراء و يومها أزهر

ت خود را نازل در ماه رجب و شعبان و رمضان براي ماه رحمت و برك !پروردگارا«
ر و ت شب جمعه شبي شريف و بزرگ است و روزش قشنگ«: فرمود و مي» بفرما

  . »باشد تر مي نوراني
اش به طور  در مورد فضل و بزرگي ماه رجب و در مورد روزه: گويد ابن حجر مي

مخصوص در آن ماه حديث صحيحي كه صالحيت حجت و  يمعين و در مورد قيام شب

_____________________ 
كتاب الفرع والعتيرة، و ) 7/168(، و رواه النسائي في سننه، )3/183(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  . آورده و اشاره كرده كه اين حديث حسن است 187/ 2سيوطي آن را در جامع الصغير 
و در اين سـند داود بـن عطـاء    ) 1743(، كتاب الصيام، حديث )1/554(رواه ابن ماجه في سننه،  -2

بـه مصـباح   . گويد اين حديث صحيح نيست مدني آمده كه در ضعف او اتفاق دارند، ابن جوزي مي
و تهـذيب   913: حديث شـماره  65/ 2و العلل المتناهية  78، 77/ 2الزجاجة في زوائد ابن ماجه 

  .مراجعه شود 370 :ترجمه ي شماره 194 -193/ 3التهذيب 
، و در اين سند زائده بن ابي الرقاد آمده كه امام بخـاري او  )1/259(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

 305/ 3به تهذيب التهذيب . نمي دانم او كي است؟: را منكر الحديث گفته است، و امام نسائي گفته
  . مراجعه شود 570: ترجمه ي شماره
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 ام استدالل داشته باشد وارد نشده است، و قبل از من كه قاطعانه اين مطلب را بيان كرده
واسماعيل الهروي به اين مطلب اشاره كرده و با اسناد صحيح از او روايت اب حافظ امام

   1.ايم ايم، و از غير او هم روايت كرده كرده
كند كه بصورت  سپس بعضي از احاديث ضعيف و موضوع را در اين مورد بيان مي

  : مكني اي را ذكر مي خيلي مختصر مجموعه
  

  از احاديث ضعيف
أحلی من العسل بن وليقال له رجب ماءه أشد بياضًا من ال إن فی اجلنة هنراً « :حديث

   2.»من صام يومًا من رجب سقاه اهللا من ذلک النهر
گويند، آبش از شير سفيدتر و از عسل  در بهشت رودي وجود دارد به آن رجب مي«

روزه بگيرد خداوند از اين رود او را رجب تر است، هر كس يك روز در ماه  شيرين
  . »آب خواهد داد

   3.»بلغنا رمضاناللهم بارک لنا فی رجب وشعبان و«: حديث

_____________________ 
  . مراجعه شود 6ما ورد في فضل رجب، ص به كتاب تبيين العجب ب -1
ذكره ابوالقاسم التيمي في كتاب الترغيب و الترهيب، و ذكره الحافظ اإلصـفهاني فـي   : قال ابن حجر -2

، 9: تبيين العجب، ص: براي تفصيل بيشتر به. كتاب فضل الصيام و رواه البيهقي في فضائل األوقات
  . مراجعه شود 65/ 2والعلل المتناهية  11

و در اين سند زائده بن ابي الرقاد آمـده كـه امـام بخـاري او را منكـر       ،295/ 1مسند امام احمد  - 3
 305/ 3التهـذيب  بـه تهـذيب   . نمي دانـم او كـي اسـت؟   : الحديث گفته است، و امام نسائي گفته

  .مراجعه شود 570: ي شماره ترجمه
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پروردگارا در ماه رجب و شعبان براي ماه رحمت و بركت نازل بفرما و ما را به ماه 
  . رمضان برسان

   1.»شعبانم بعد رمضان إال رجبًا ويصمل  اهللا أن رسول«: حديث 
  . ان روزه نگرفته استبعد از ماه رمضان به جز در ماه رجب و شعب رسول خدا

  
  از احاديث موضوعو 

   2.»رمضان شهر أمتیرجب شهر اهللا و شعبان شهری و«: حديث
  . و رمضان ماه امت من است) پيامبر(ماه رجب، ماه خدا، و شعبان ماه من 

فضل رجب علی سائر الشهور كفضل القرآن علی سائر األذكار «: حديث
...«.3   

هاي ديگر مثل فضل و بزرگي قرآن بر  ساير ماه فضل و بزرگي ماه رجب به نسبت
  . هاي ديگر است ساير اذكار و كتاب

احتسابًا استوجب , من صام من رجب يومًا ايامنًا ورجب شهر اهللا األصم« :حديث
   1.»اهللا األكرب  رضوان

_____________________ 
ون در سـند آن يوسـف بـن عطيـه     گويد اين حديث موضوع است چ بيهقي مي: گويد ابن حجر مي -1

  . مراجعه شود 12به تبيين العجب، ص . وجود دارد او هم جداً ضعيف است
مراجعـه شـود، ابـن     15-13اين حديث موضوع است، به تبيين العجـب، ص  : گويد ابن دحيه مي -2

  . مراجعه شود 206 -205/ 2اين حديث موضوع است، به الموضوعات : جوزي هم گفته
مردان اسناد حديث همگي ثقه و مورد اطمينان هستند به جز السقطي كه آفـت  : گويد يابن حجر م -3

  . مراجعه شود 17است و به درست كردن حديث مشهور است، به كتاب تبيين العجب، ص 
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گويند زيرا عرب در آن ماه  به آن ماه كر مي(ماه رجب ماه خدا و ماه كر است 
ه و حك اسلكردند لذا صداي چكاچ و غارت نمي زدند شبيخون نميجنگيدند و  نمي

هر كس در ماه رجب از روي ايمان و تقوي ) شد صداي كسي براي كمك شنيده نمي
   .گردد يك روز روزه بگيرد رضايت بزرگ خدا براي او واجب مي

من صام سبعة أيام كتب اهللا له صيام شهٍر ومن صام ثالثة أيام من رجب «: و حديث
   2.»...غلق عنه سبعة أبواب من النار أ

هر كس در ماه رجب سه روز روزه بگيرد خداوند اجر و ثواب يك ماه را براي او 
نويسد، و هر كس هفت روز روزه بگيرد هفت در از درهاي جهنم بر او بسته  مي
  . شود مي

من صلی املغرب فی أول ليلة من رجب ثم صلی بعدها عرشين ركعة, «: و حديث
يسلم فيهن عرش تسليامت, فی كل ركعة بفاحتة الكتاب, وقل هو اهللا احد مرة, و قرأي

أهله وماله وولده, وأجري من عذاب حفظه اهللاُ فی نفسه و: قال ...أتدرون ما ثوابه? 
   3.»العذابز علی الرصاط كالربق بغري حساب وجاالقرب, و

                                                                                                                       
: حــديث شــماره 439، و الفوائــد المجموعــة للشــوكاني، ص 17بــه كتــاب تبيــين العجــب، ص  -1

  . مراجعه شود1260
و ) 18(و تبيين العجـب، ص  ) 2/206(به الموضوعات ابن جوزي، ص : وضوع استاين حديث م -2

  . مراجعه شود) 2/115(الآلليء المصنوعة للسيوطي، 
 47: و الفوائـد المجموعـة ص  ) 20(و تبيـين العجـب، ص   ) 123/ 2(به الموضوعات ابن جوزي،  -3

  .مراجعه شود 145: حديث شماره
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از آن بيست ركعت  هر كس در اولين شب ماه رجب نماز مغرب را بخواند، سپس بعد
نماز بخواند، در هر ركعت سوره فاتحه و قل هواهللا احد را يك مرتبه بخواند، و اين بيست 

دانيد ثواب و اجر  آيا مي) يعني دو ركعت دو ركعت بخواند(ركعت را با ده سالم ادا كند 
اش، مال و ثروتش، فرزندانش، را  خداوند خودش خانواده: اين كار چقدر است؟ فرمود

دهد، و بدون حساب و عذاب از روي پل صراط  كند، او را از عذاب قبر پناه مي حفوظ ميم
  . كند شود و نجات پيدا مي مانند برق رد مي
ی يری مقعده تمل َيمت ح... صلی فيه اربع ركعات من صام من رجب و«: و حديث

   1.»من اجلنة أو يری له
قبل از اينكه از .... در آن بخواند هر كس در ماه رجب روزه بگيرد و چهار ركعت نماز 

  . شود بيند يا به او نشان داده مي دنيا برود و بميرد جايگاه خود را در بهشت مي
رمضان شهر أمتی, رجب شهر اهللا وشعبان شهری و«: الرغائب صالةو حديث 

ذلک الرغائب, وتسميها املالئكة  ولكن التغفلوا عن أول ليلة مجعة من رجب فإهنا ليلة
فی مجيع السموات واألرض, إال وجيتمعون  بإذا مضی ثلث الليل اليبقی ملک مقر أنه

مالئكتی سلونی ما  :وجل عليهم اطالعة فيقول حواليها, فيطلع اهللا عزّ فی الكعبة و
قد : وجل يا ربنا حاجتنا إليک أن تغفر لصوم رجب, فيقول اهللا عزّ : شئتم, فيقولون

_____________________ 
و الفوائـد  ) 21(و تبيـين العجـب، ص   ) 2/124(جـوزي،  بـه الموضـوعات ابـن    : حديث موضوع -1

  . مراجعه شود) 47(المجموعة، ص 
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رجب, ثم  وم يوم اخلميس اول مخيس فیما من أحد يصو: فعلت ذلک, ثم قال
   1.الخ »...العتمة, يعنی ليلة اجلمعة ثنتی عرشة ركعة يصلی فيام بني العشاء و

، اما از اولين شب جمعة است رجب ماه خدا، شعبان ماه من، و رمضان ماه امت من«
 نامند، و رغائب آن است آن را رغائب مي  ماه رجب غافل نشويد، شبي است كه مالئكه

ها و زمين باقي  اي مقرب در آسمان كه زماني كه يك سوم شب گذشت هيچ مالئكه
تا  خواهد شوند، خداوند از آنها مي ماند مگر اينكه در كعبه و كنار آن جمع مي نمي

خواهيد از من طلب كنيد،  هاي من آنچه مي اي مالئك: فرمايد چيزي را طلب كنند، مي
ز ما اين است كه هر كس روزة ماه رجب را بگيرد او نيا !پروردگارا: گويند مي آنها هم

سپس . اين كار را كردم: گويد ا پاك گرداني، خداوند هم ميرا عفو كني و گناهانش ر
شنبة ماه رجب، سپس  بگيرد، اولين پنجروزه شنبه را  پنج هر كس روز: گويد مي پيامبر

  . »...بخواند زده ركعت نماز ميان عشاء و تاريكي شب، يعني شب جمعه، دوا
عة يقرأ فی كل ركعة احلمد من صلی ليلة النصف من رجب أربع عرشة رك«: حديث

   2.الی آخر »...قل هو اهللا احد عرشين مرة مرة, و
هر كس شب نيمة ماه رجب چهارده ركعت نماز بخواند و در هر ركعت سورة حمد 

  . آخر الي...) را يك مرتبه و قل هو اهللا احد را بيست مرتبه بخواند 

_____________________ 
و الفوائـد  ) 24-22(و تبيـين العجـب، ص   )2/124(به الموضوعات ابن جـوزي،  : حديث موضوع -1

  . مراجعه شود146: حديث شماره) 50-47(المجموعة، ص 
و الفوائـد  ) 25(تبيين العجـب، ص   و) 2/126(به كتاب الموضوعات ابن جوزي، : حديث موضوع -2

  . مراجعه شود147: حديث شماره) 50(المجموعة، ص 
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إن شهر رجب شهر عظيم, من صام منه يومًا كتب اهللا له صوم ألف سنة «: و حديث
   1.الخ »...

ماه رجب ماه بزرگي است، هر كس يك روز در آن ماه روزه بگيرد خداوند ثواب 
  . نويسد روزة هزار سال را براي او مي

و  آنچه گذشت قسمتي بسيار كم از احاديث موضوع و نادرست در مورد فضل
بزرگي ماه رجب بود، كه هدف اشاره و آگاهي بر عدم اختصاص ماه رجب به روزه و 
يا نماز و يا ساير موارد ديگر بود، و آنچه بيان شد براي آگاه شدن كافي است، و آنچه 

ر آنها بيان شده هايي كه احاديث موضوع و دروغ د توان در كتاب بيان نشده ميهم 
  . اهللا اعلمو... سواء السبيل   الهادي إلياهللاجستجو كرد، و

  بحث دوم 
  بزرگداشت ماه رجب توسط كفار: مطلب اول

به ًا, ورجَّ بجوبه رجبًا ورُ رجب الرجل رجبًا, ورجبه يرُج  ةرجب در لغت از ماد
   .فهو مرجوٌب او را تعظيم كرد : يعني عظمههابه و: به وأرجبه كلهوترجَّ 

چون در جاهليت جنگ كردن در آن ماهي است به اين نام نامگذاري شده : و رجب
كردند، و جنگ را در اين ماه حالل  خيلي كار قبيح و زشتي بود و آن را تعظيم مي

گويند كه سيد و آقاي خود  جب به كسي ميادانستند، و الترجيب يعني تعظيم، و الر نمي
   2.نمايد را تعظيم مي

_____________________ 
و ) 26(و تبيـين العجـب، ص   ) 207-2/206(به كتاب الموضوعات ابن جوزي، : حديث موضوع -1

  . مراجعه شود 289: حديث شماره) 101(الفوائد المجموعة، ص 
  . ماده رجب مراجعه شود) 412-1/411(و لسان العرب، ) 1/74(به قاموس المحيط،  -2



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

285

اهللا، وجود دارد، شهر  اند كه براي ماده رجب چهارده اسم بعضي از علما بيان كرده
مقيم، هرم، مقشقش، مبريء،  ،، األصم منفس، مطهررجب، رجب مضر، منّصل األسنه

رجم، منصل اآلل و : اند هاي ديگري نيز اضافه كرده ضي نامو بع .يفرد، األصب، معلّ
   1.ةاألسن منزع

   :اند صورت زير معني و تفسير كرده ها را به بعضي از علما تعدادي از اين اسم
  . كردند چون در جاهليت آن را تعظيم مي: رجب -1
كردند، سر و صداي اسلحه در آن  چون در اين ماه جنگ را ترك مي: األصم -2

  . شد شد، و صداي كمك خواستن نيز شنيده نمي شنيده نمي
رحمت خدا در اين ماه خيلي زياد سرازير : گفتند چون كفار مكه مي: األصب -3
  . شود مي

  . شوند شوند يعني دور انداخته مي شياطين رجم مي چون: رجم -4
زار بن معدبن عدنان نچون حرمت آن خيلي قديم است از زمان مضر بن : الهرم -5

  . شروع شده است
هاي حرام  چون حرمت آن ثابت است و نسخ نشده است، و يكي از ماه: المقيم -6

  . رود به شمار مي
هاي ديگر داراي رفعت و درجة باالتر  چون نزد آنها به نسبت ماه: المعلّي -7
  . باشد مي

  . امام بخاري از أبي رجاء العطاردي اين نام را روايت كرده است: منصل األسنه -8
  . يعني جنگ: منصل اآلل -9

_____________________ 
  . مراجعه شود) 122(به لطائف المعارف، ص  -1
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كساني كه جنگ ايشان را عقيده بر اين بود چون در زمان جاهليت : المبريء -10
  . ندهستنفاق بري از ظلم و  ند،دان را در اين ماه حالل نمي

چون در جاهليت بوسيلة اين ماه شخص ملتزم به دينش مشخص : المقشقش -11
  . گرديد دانست نيز مشخص مي شد، و كسي كه جنگ را در آن حالل مي مي

كردند، و آن را رجبيه  چون در اين ماه حيواني را ذبح مي: شهر العتيره -12
  . ندداد ناميدند و آن را به ماه رجب نسبت مي مي

اند، چون  اضافه كردهآن را به مضر بن نزار بن معدبن عدنان : رجب مضر -13
كردند، كساني ديگر بودند كه غير ماه رجب را تعظيم  آنها اين شخص را تعظيم مي

كردند، و بعضي از اعراب  ي ربيعه رمضان را تعظيم مي شود طايفه گفته ميكردند،  مي
دند و آنچه در محرم و صفر بيان شد در آنها انجام كر را با هم تعظيم ميرجب و شعبان 

   1.دادند دادند، رجب را ماه حالل و شعبان را ماه حرام قرار مي مي
   2.»شعبانورجب مرض الذی بني مجاد و«: و قال

، و آن را به اين قيد مقيد »هاي جمادي و شعبان قرار دارد ماه رجب مضر كه بين ماه«
 .اي باقي نماند ههو هيچ شب است، يشانكه چه ماهي منظور اروشن باشد  كرده تا كامالً

اند كه ميان دو قبيلة مضر و ربيعه در مورد ماه رجب اختالف نظر وجود داشت،  گفته
دانستند، كه ميان جمادي و  قبيلة مضر همين ماه رجب معروف و مشهور را رجب مي

آن را  ، به همين خاطر پيامبرداد شعبان قرار دارد، و قبيلة ربيعه آن را رمضان قرار مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 8/325(به فتح الباري،  -1
و مسلم كتـاب  ) 5550(، حديث شماره )10/7(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ). 1679(القسامه، حديث 
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اند به اين خاطر است چون آنها بيشتر از  به مضر اضافه كرده است، و بعضي هم گفته
   1.كردند افراد ديگر آن را تعظيم مي

شوند، بر اين مطلب داللت دارند كه  هايي كه بر ماه رجب اطالق مي تمام اين اسم
هاي ديگر اين ماه را تعظيم و  ر بيشتر از قبيلهكردند، و قبيلة مض كفار اين ماه را تعظيم مي

  . كردند به همين خاطر به آنها اضافه شده و نسبت داده شده است تكريم مي
شد، در اين  اجابت ميكردند و دعايشان  اهل جاهليت در اين ماه بر ظالم دعا مي

آن را بيان  ةالدعوي مشهور و معروفي دارند كه ابن أبي دنيا در كتاب مجابي مورد اخبار
  . كرده است

خداوند اين كار را : ايشان جواب دادندتعريف شد،  عمر فاروق اين مطلب براي 
تا بعضي از آنها مانع بعضي ديگر شوند، و خداوند قيامت را  نمايد براي آنها درست مي

  . 2تر است تر و تلخ گاه آنها قرار داده است و قيامت هم سخت موعد و وعده
عمربن : گويد كند و مي كتاب خود از خرشه بن الحر روايت مي ردإبن أبي شبيه 

داخل گرفت حتي آن را در  را ديدم كه در ماه رجب دست مردم را مي خطاب
بخوريد اين ماهي است كه اهل جاهليت آن را تعظيم : فرمود گذاشت و مي ها مي ديگ

   3.ندكردو تكريم مي
  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 11/218(شرح نووي علي صحيح مسلم، و ) 2/197(به النهايه البن األثير،  -1
  .126: لطائف المعارف، ص - 2
ارواء : اين سند صحيح است، نگا: عالمه الباني گفته. مراجعه شود 102/ 3به مصنف ابن ابي شيبه  -3

  .957: ، حديث شماره113/ 4الغليل 
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  ماه رجب ) ذبح(عتيره : مطلب دوم
  : جمله آن اند، از  به چند صورت تفسير كردهرا رة رجب علما عتي

عتيره همان رجبيه است، و رجبيه حيواني بود كه در ماه رجب : گويد ابوعبيده مي
شد، كه اهل جاهليت بوسيلة اين ذبح و قرباني قصد تقرب به خدا را داشتند، و  ذبح مي

خواستند كاري را  اه ميها در زمان جاهليت هر گ اين ذبح به اين صورت بود كه عرب
ين و ندر ماه رجب چ انكردند اگر موفق شوند از ميان گوسفندانش نذر ميانجام دهند 

   1.گفتند د، كه به آنها عتائر مينچنان ذبح و قرباني نماي
اگر شترهايم صد تا شود : گفت مي شخصدر زمان جاهليت : كند ابن منظور بيان مي

ورزيد و از  رسيدند بخل مي داد، هر گاه به صد نفر مياي براي آنها انجام خواهم  عتيره
   2.كرد نمود و آن را ذبح مي رفت آهويي را شكار مي كرد و مي ميان شتران ذبح نمي

   3.گرفت عتيره در دهة اول ماه رجب صورت مي: گويد ابوداود مي
عتيره تفسير و معني آن در حديث گوسفندي است كه در ماه : گويد خطابي مي

، است يدينمناسب احكام  بوده وحديث مشابه معناي شود، و اين معني  بح ميرجب ذ
ها  ند چيزي بود كه آن را براي بتددا اي كه اهل جاهليت آن را انجام مي اما آن عتيره

ريختند، و العتر به معني ذبح و سر  كردند و خون آن را روي سر آن حيوان مي ذبح مي
   4.بريدن است

_____________________ 
  .مراجعه شود) 196-1/195(به غريب الحديث،  -1
  . ماده عتر مراجعه شود) 4/537( به لسان العرب، -2
  .مراجعه شود) 2833(، كتاب األضاحي، حديث شماره )3/256(به سنن ابي داود،  -3
  . مراجعه شود) 2670(، اول كتاب الضحايا، حديث شماره )4/92(به معالم السنن،  -4
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اين است كه آنها اين ذبح را بدون نيت نذر در ماه رجب  –...  شاءاهللا قول صحيح ان
دادند، و اين عادت را مانند قرباني در ميان خود قرار داده بودند، و بعضي هم  انجام مي

كردند، آن هم به دليل گفتار  ، همانطور كه قرباني را نذر ميندكرد اين عتيره را نذر مي
   1.»عتريةبيت أضحاة و لعلی كل أه«: فرمايد كه مي پيامبر

  . بر تمام اهل خانواده قرباني و ذبح ماه رجب واجب است
در ابتداي اسالم با تأييد اين كار اهل جاهليت  و اين همان چيزي است كه پيامبر

آن را ثابت نمود، كه اين كار غير نذر بود كه بعداً نسخ شد، چون اگر عتيره همان نذر 
هر زمان ذبح گوسفندي را نذر كند بر او واجب است به شد، چون انسان  بود نسخ نمي
   2.آن وفا كند

  
  كم عتيرهح

  : ن در حكم عتيره اختالف نظر دارندعلما و دانشمندا
عتيره مستحب است، دليل آن حكم احاديثي است كه بيان شدند و : قول اول

  . همگي هم حق هستند

_____________________ 
ترمـذي فـي   و رواه ال) 168-7/167(و رواه النسائي فـي سـننه،   ) 4/215(رواه احمد في مسنده،  -1

اين حديث حسن غريـب  : ، و لفظ حديث از او است و گفته)1555(، حديث شماره )3/37(سننه، 
از (ابورملـه  : ، و خطابي گفتـه 2788: كتاب الضحايا، حديث شماره 256/ 3است، و سنن ابوداود 

كتـاب الضـحايا مراجعـه     2670: به معالم السنن، حديث شماره. مجهول است) راويان اين حديث
و گفته شده اين حديث منسوخ است، به مختصر سنن ابوداود كتاب الضحايا، : د، و منذري گفتهشو

  . مراجعه شود 26780: حديث شماره
  . مراجعه شود) 305-2/304(به شرح الكبير البن قدامه،  -2
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: فرمايد مي جب نيست، پيامبريعني عتيره وا »العتريهالفرع و«: و اما قول پيامبر
   1.»إذبحوا هللا فی أی وقت كان«

يعني اگر دوست داشتيد ذبح كنيد،  »براي خدا در هر زماني كه توانستيد ذبح كنيد«
و در هر ماهي آن را براي خدا انجام دهيد، نه اينكه فقط در ماه رجب باشد و در 

  . باشد نيز مي افعي، كه اين نظر و قول امام ش2هاي ديگر صورت نگيرد ماه
صراحت بيان كرده به در سنن حرمله  –اهللا  رحمه –امام شافعي : فرمايد امام نووي مي

است كه اگر هر ماه ممكن شود ذبحي انجام گيرد كار خيلي خوب و نيكويي است، 
آن را به طور قطع بيان كرده است و احاديث  –اهللا  رحمه –پس آن نصي كه امام شافعي 

باشند، كه اين  كنند فرع و عتيره مكروه نيستند بلكه مستحب مي قتضا ميهم آن را ا
   3.مذهب ما است
  : ا مكروه است؟ دو نظريه وجود داردعتيره مستحب نيست، و آي: قول دوم
الفرع «: فرمايد  مكروه است، كه مي به خاطر فرمودة پيامبر هعتير: نظر اول

   .»ةوالعتري
  . مكروه نيست 4بيان شد و به آن اجازه داد به خاطر احاديثي كه: نظر دوم

_____________________ 
و مسـلم،  ) 5473: (، حـديث شـماره  )9/696(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 1976(األضاحي، حديث  كتاب
  . مراجعه شود) 8/445(به المجموع امام نووي،  -2
  . مراجعه شود) 446-8/445(به مجموع امام نووي،  -3

بن كريم بن الحارث بن عمـرو البـاهلي روايـت شـده      بن زراره از يحيي: منظور اين احاديث است - 4
 الـوداع بـا پيـامبر    يده در حجـة بن عمرو شـن  گفت از پدرش حارث از پدرم شنيدم كه مي: گفت

نظرت در مورد ذبح نمـودن اولـين    اي رسول خدا: مالقات كرده است، از ميان مردم نفري گفت
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  : اند داده »ةالفرع والعتري«علما به سه صورت جواب اين حديث را 
اند مانند  اين است كه واجب نيست و وجوب آن را نفي كرده منظور پيامبر -1

  . كه بيان شد –اهللا  رحمه –جواب امام شافعي 
2- دادند  ها انجام مي تمنظور نفي و انكار ذبايحي بود كه براي ب .  
  . باشد ة اجر و ثواب قرباني نميزمنظور اين است كه اجر و ثواب عتيره به اندا -3

  . دده دارمي به امام شافعي نسبت مي امام نووي اين قول را به ابن كج و
باشد،  مي »ةالفرع والعتري«: پيامبر عتيره سنت نيست، دليل هم قول: نظر سوم
ا روايت كرده است، و اين حديث بعد از امر به عتيره آمده است آن ر كه ابوهريره
  . گرداند شود، يعني احاديث بيان شده را منسوخ مي پس ناسخ مي

                                                                                                                       
من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فـرع  «: فرمود بچه چهارپا كه ذبح شود چيست؟ پيامبر

   4.»ومن شاء لم يفرع، وفي الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إال واحدة
هر كس دوست دارد در ماه رجب حيواني را ذبح كند، آن را انجام دهد و هر كس دوست ندارد ذبـح  «

نكند، هر كس دوست دارد اولين بچة چهارپا را ذبح كند مختار است و هر كس دوست نـدارد آن  
را انجام ندهد، و در گوسفندان قرباني وجود دارد، و با اشاره تمام انگشتان دست را مشـت كـرده   

  . »بود به جز يكي از آنها
ايستاده بوديم از او شنيدم  در عرفات در خدمت پيامبر: گويد بن سليم روايت شده است مي از مخنف
يا أيها الناس علي كل اهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هـي  «: فرمود مي

   .»التي تسمونها الرجبية
دانيـد عتيـره    در هر سال يك قرباني و يك عتيره واجب است، آيا مي اي مردم بر تمام افراد خانواده«

  . »شود ناميد يعني چيزي كه در ماه رجب ذبح مي چيست؟ همان چيزي است كه آن را رجبيه مي
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  : حديث از احاديث ديگر دو چيز است دليل تأخر اين
باشد و او هم متأخر اإلسالم است يعني  مي اين حديث روايت شدة ابوهريره -1

چون اسالم آوردن ايشان در سال فتح خيبر يعني سال هفتم  دير اسالم را قبول كرد،
  . هجري بود

دادند تا  انجام ميرا  نگرفت، ظاهراً مردم آ فرع و عتيره قبل از اسالم صورت مي -2
آيد كه  اينكه نسخ شد، و اگر تقديم نهي را بر امر نمودن به آنها فرض كنيم الزم مي

  . باشد ف ظاهر مينسخ شود سپس ناسخ آن نسخ شود و اين خال
منظور اين خبر نفي سنت بودن آن است نه اينكه انجام آن حرام  ،اگر اين ثابت شود

اين قول : ابن قدامه در شرح الكبير اين قول را بيان كرده و گفته است. 1و يا مكروه باشد
كرد  و نظر علماي أمصار به جز ابن اسيرين است، ايشان در ماه رجب حيواني را ذبح مي

   2.كرد چيزهايي در مورد آن روايت ميو 
فرمايد قاضي  ووي ميظر داده است، امام ننابوعبيد القاسم بن سالم به نسخ شدن آن 

   3.باشد امر به انجام فرع و عتيره به نظر جمهور علما منسوخ مي: گويد عياض مي
باطل است، ابن قيم جوزي اين كه عتيره نهي كردن از عتيره است و  :قول چهارم

 –كند  بعد از اينكه آن احاديث را در مورد عتيره بيان مي – ذرابن من: گويد  مي
 ندادند، بعضي از مسلمانان هم آ ها در زمان جاهليت عتيره را انجام مي عرب :گويد مي

: داد سپس از آنها نهي فرمود و گفتهم به آن دستور  پيامبردادند،  را انجام مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 305-2/304(به الشرح الكبير،  -1
  . مراجعه شود) 2/304(به الشرح الكبير،  -2
و به كتاب اإلعتبار فـي الناسـخ و   ) 13/137(رح صحيح مسلم نووي، و ش) 8/446(به المجموع،  -3

  . مراجه شود) 158(المنسوخ من اآلثار، ص 
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ه اين دليل از آنها دست كشيدند، و معلوم است كه نهي مردم هم ب، »ةالفرع والعتري«
 پيامبر: ايم كه بگويد شد، و از هيچ عالمي نشنيده براي چيزي است كه قبالً انجام مي

سپس اجازة انجام آنها را صادر نمود، دليل هم براي اينكه انجام دادن از آنها نهي كرد 
ما : (يدگو ر حديث نبيشه است كه ميد قبل از نهي بوده است قول پيامبرفرع و عتيره 

   1).داديم در زمان جاهليت فرع و عتيره را انجام مي
و اجماع علماي أمصار بر عدم استعمال آن است و امر به انجام آنها موقوف شده 

   2.باشد است و نهي از آنها ثابت مي
فرع  )ةالعتريو التسن الفرعةو( :گفته ي او :گويد خ محمدبن ابراهيم آل شيخ ميشي

كنم اين است كه انجام آنها به حرام  و عتيره سنت نيستند، آنچه كه من از آن فهم مي
منظور و هدف نفي سنت بودن  »ةالفرع والعتري«: دة پيامبروفرمنزديك است، و 

اين قولي . استند سنت بود اهل جاهليت كه معتقدبرخي از خالف نظر  رآنها است، ب
سرايت  »طريةوال دویالع«: رساند مثل باطل بودن را مياما نفي  بعضي اهل علم است،

  ! رساند؟ باطل بودن آنها را نمي »ةالفرع والعتري«و فال درست نيستند، آيا 
ساقط و باطل  اصل سقوط آن است و نيازي به تأويل ندارد، بلكه با دستور پيامبر

  . نداعالم شده ا پيامبر باطل عمل و قولبا اند، و  اعالم شده

_____________________ 
و ) 2830(، حـديث  )3/255(و رواه ابوداود في سـننه، كتـاب األضـاحي    ) 5/76(رواه احمد في مسنده،  - 1

، و 3167: ح، حـديث شـماره  كتاب الفرع والعتيره، و سنن ابن ماجه، كتاب الـذبائ ) 170، 7/169(نسائي، 
بخـاري و  (اسناد اين حديث صحيح است امـا شـيخين   : كتاب الذبائح، و گفته) 235/ 4(مستدرك حاكم 

  .آن را روايت نكرده اند) مسلم
  . مراجعه شود) 159(و اإلعتبار، ص ) 93-4/92(به تهذيب سنن ابي داود، تأليف ابن قيم،  -2
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   1»ه بقوٍم فهو منهممن تشبّ «ا اين دليل و ب
هر كس به قوم و ملتي تشابه پيدا كند و از آنها تقليد نمايد از آن قوم و ملت به «

كنند و يا  مسلمانان را منع كرده است كه از اهل جاهليت پيروي پيامبر. »آيد شمار مي
  .از آنها تقليد نمايند

آن را  توقيفي هستند، اگر پيامبر در ضمن اين عمل جزو عبادات است و عبادات
كرد باز هم منتفي و باطل بودند، چون تمام اعمال جاهليت منتفي  نفي و انكار نمي

  . نيست كه براي تمام اين كارها نصي و حكمي بيايد يشدند، نياز
مكروه نيستند، اين فرموده مكروه نبودن  »وال يكرهان«: فرمايد ايشان كه ميقول 

آنچه ما فهم ، 2اند كردهكند و بعضي هم مكروه بودن آن را اعالم  يآنها را تصريح م
كنيم اين است كه اين كار حرام است، اين به نسبت تخصيص اولين بچة شتر كه  مي

باشد، و اما ذبح حيواني در دهة اول ماه رجب كه عتيره نام دارد اگر  فرع نام دارد مي
دادند اين عمل هم شرك  نجام ميهايشان ا كه براي بتباشد همانند اهل جاهليت 

باطل بودن آن است، چون جمهور  –واهللا اعلم  –دهم  آنچه من آن را ترجيح مي. 3است
كه  علما اتفاق نظر دارند بر اينكه آنچه در مورد عتيره وارد شده است با قول پيامبر

_____________________ 
) 4031(، كتاب اللباس، حديث شماره )4/314(اه ابوداود في سننه، و رو) 2/50(رواه احمد في مسنده،  - 1

في اسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان و هو ضـعيف  ) 6/25(قال المنذري في تهذيب سنن ابي داود، 
گويد اين سند خوب است، و سيوطي در  مي) 1/236(شيخ اإلسالم در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، 

البـاني  اشاره كرده كه اسناد اين حـديث حسـن اسـت، و عالمـه      8593: شمارهالجامع الصغير حديث 
  مراجعه شود ) 2384(و حديث شماره ) 8/49(به ارواء الغليل، . گويد صحيح است مي

  . مراجعه شود) 4/114(به كتاب اإلنصاف للمرداودي،  -2
  . شودمراجعه ) 166-165/ 6(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ  -3
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 نسخ شده است، و لفط ال در اين حديث مثل حديث »ةالفرع والعتري«: فرمايد  مي
عقيده تشابه به اهل جاهليت است و اين باشد، و همچنين  نفي مي »ةطريوال دویالع«

كار هم ممنوع و از آن نهي شده است، و از طرفي هم ذبح كردن عبادت است و 
عمومي در ماه ولي به اين معني نيست كه ذبح به صورت . عبادات هم توفيقي هستند

كننده نبايد نيت عتيره داشته باشد و  حرجب درست نيست، بلكه منظور اين است كه ذب
يا هدفش اين باشد كه اين ذبح را به خاطر تعظيم ماه رجب انجام دهد و امثال اين 

  . هاي نادرست واهللا اعلم نيت
  بحث سوم 

  تخصيص ماه رجب براي روزه و عبادت بدعت است 
  و حكم عمره در اين ماه و زيارت رجبيه 

اين ماه براي روزه و عبادات است، يص خصت: از كارهاي بدعت در ماه رجب
ها ضعيف و بسياري  دهند به احاديثي كه بعضي و كساني كه اين تخصيص را انجام مي

  .نمايند كه بعضي از آنها را بيان كرديم هم موضوع و ساختگي هستند استدالل مي
جب و شعبان به روزه و يا هاي ر تخصيص ماه: فرمايد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

ثابت و آنچه نشده است، بلكه  نقلي مسلمين  و از صحابه و از ائمه از پيامبر اعتكاف
هاي سال به  ماههيچ ماه از گرفت، و در  روزه ميرا ماه شعبان  صحيح است پيامبر

   1.گرفت آن هم به خاطر ماه رمضان بود ماه شعبان روزه نمي ةانداز
اند ضعيف  ي كه در اين مورد آمدهتمام احاديث ،ماه رجب براي روزه يصخصتاما 

كنند، و از  باشند، حتي ساختگي هستند، كه اهل علم بر هيچ كدام اعتماد نمي مي
_____________________ 

، مسـلم، كتـاب الصـيام،    )1970(، حديث )4/213(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  - 1
  . آن هم بخاطر رمضان بود، وارد نشده است: ، و در لفظ صحيحين اين جمله)1156(حديث 
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اند نيستند، بلكه اكثر آنها از  باشند و در مورد فضايل روايت شده مياحاديثي كه ضعيف 
اين  اين مورد روايت شدهباشند، و بيشترين حديثي كه در  احاديث ساختگي و دروغ مي
اللهم بارک لنا فی «: فرمود يد ميرس به ماه رجب مي حديث است، هرگاه پيامبر

پروردگارا در ماه رجب و شعبان براي ماه رحمت و « 1»بلغنا رمضانرجب وشعبان و
  . »بركت نازل بفرما و ما را به ماه رمضان برسان

: فرمايد كه مي كند روايت مي ابن ماجه در سنن خود از ابن عباس او هم از پيامبر
سند آن در كه . از روزة ماه رجب نهي فرموده است پيامبر 2»هنی عن صيام رجب«

  .استبحث و نظر جاي 
كرد كه در ماه رجب مردم  توصيه مي فاروق  اما اين روايت صحيح است كه عمر

  . خوريدبفرمود ماه رجب را به ماه رمضان تشبيه نكنيد و چيزي  طعام و غذا بخورند و مي
اند  اي را براي آب خريده اش كوزه وارد خانه شد، ديد كه خانواده صديق  ابوبكر

: ماه رجب است، فرمود: كنند، گفت اين چيست؟ گفتند آماده مي هو خود را براي روز
   3.خواهيد آن را به رمضان تشبيه كنيد؟ و آن كوزه را شكست آيا مي

_____________________ 
  . ، و تفصيل اين حديث گذشت)1/259(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1
در سند آن داود بن عطاء المدني وجود ) 1743(، حديث شماره )1/544(سننه، رواه ابن ماجه في  -2

بـه  . اين حديث صـحيح نيسـت  : گويد ابن جوزي مي. دارد كه در تضعيف او اتفاق نظر وجود دارد
  .مراجعه شود 370: ، و تهذيب التهذيب ترجمه ي شماره913: العلل المتناهيه، حديث شماره

و ) 3/167(كنـد بـه مغنـي،     بكر روايت مي احمد با اسناد خود آن را از ابي گويد امام ابن قدامه مي -3
اما من ايـن روايـت را در مسـند امـام احمـد      : بنده مي گويم. مراجعه شود) 2/52(الشرح الكبير، 

از ابي بكره روايـت نمـوده و   ) 291/ 25(نيافته ام، اما شيخ اإلسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوي 
  ). 265/ 2(تضاء الصراط المستقيم هم چنين در اق
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را كه در ديگر تند، روزة بعضي گرف كردند و روزه نمي بعضي افطار ميپس هرگاه 
  .دانستند مكروه نميگرفتند  رجب روزه مي

أنه أمر بصوم «: فرمايد  وجود دارد كه مي در مسند و غير آن حديثي از پيامبر
هاي حرام  كه ماه. هاي حرام دستور داده است به روزة ماه پيامبر »األشهر احلرم

هر چهار ماه را  م، كه فرمودة پيامبررجب، ذوالقعده، ذوالحجه، و محر: عبارتند از
   1.نه اينكه مخصوص ماه رجب باشدشود  شامل مي

تعظيم ماه رجب از اموري : كند بيان مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
باشد و الزم است خود را از آن دور كرد، و  ه و ايجاده شده ميتازشود كه  محسوب مي

   2.باشد گفتة امام احمد و غيره مكروه مياختصاص ماه رجب براي روزه به 
چيزي كه صحيح در مورد فضل و بزرگي روزة ماه رجب هيچ : گويد ابن رجب مي

ها هم روايت نشده است، اما از  نيامده است، و حتي از صحابه و درست باشد از پيامبر
در بهشت قصري  »فی اجلنة قرص لصوام رجب«: قالبه روايت شده كه گفته است ابي

ابوقالبه از بزرگان تابعين است، : گويد يهقي ميب. داران ماه رجب وجود دارد براي روزه
   3.گويد و افراد مثل او چيزي را كه به او نرسيده باشد نمي

 ةاند همگي حديث مجيب هاي حرام آمده هايي كه در مورد روزة ماه تمام روايت و
صم من احلرم «: فرموده است عمويش روايت كرده كه پيامبر ايالباهلي از پدرش 

_____________________ 
  .مراجعه شود) 291-25/290(، -اهللا  رحمه –به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه  -1
  . مراجعه شود) 625-2/624(به كتاب اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
اشـاره   تمام علما مثل اسماعيل هروي، ابن تيميه، ابن حجر عسقالني، كـه سـابقاً  : جواب اين است -3

شد اتفاق نظر دارند تمام احاديثي كه در مورد روزه ي ماه رجب روايت شده اند يا ضـعيف و يـا   
  . باشند، واهللا اعلم دروغ مي
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و افطار هم كن، سه مرتبه آن را تكرار كرد،  هاي حرام روزه بگير از ماه 1»اترکو
اند و ابن ماجه اين را هم  ابوداود و ابن ماجه و غير آنها نيز اين حديث را بيان كرده

  . هاي حرام را روزه بگير ماه »صم أشهر احلرم«: روايت كرده است
ابن عمر، حسن : ، از جملهندگرفت هاي حرام را كالً روزه مي ح ماهبعضي از سلف صال

  . بصري، ابواسحاق السبيعي
در حديثي آمده است . هاي حرام روزه بگيرم دوست دارم در ماه: گويد ثوري مي
گرفت  هاي حرام را روزه مي كه ماه: كند بن زيد روايت مي جه از اسامهكه ابن ما

روزة ماه شوال را تا وقت . روزه بگيررا وال ماه ش »الً اشوصم «: به او گفت پيامبر
ابن . در سند آن انقطاع وجود دارد. هاي حرام را ترك كرد مرگ گرفت و روزه ماه

از روزة ماه رجب  كند كه پيامبر روايت مي ماجه با سندي ضعيف از ابن عباس
هم از  نهي كرد، قول صحيح اين است كه بر ابن عباس موقوف شده است، عطاء

   2.روايت كرده استبه صورت مرسل آن را  پيامبر
كند كه براي  عبدالرزق در كتاب خود از داودبن قيس از زيدبن أسلم روايت مي

پس چرا از : فرمود گيرند، پيامبر اي ماه رجب را روزه مي بيان شد كه طايفه پيامبر
   3غافلند؟ماه شعبان 

_____________________ 
، حـديث شـماره   )810-2/809(، رواه ابـوداود فـي سـننه،    )5/28(رواه امام احمد فـي مسـنده،    -1

  .يت گذشت، تفصيل اين روا)1/554(و رواه ابن ماجه في سننه، ) 2428(
گويد،  ، البوصيري در زوائد ابن ماجه مي)1744(، حديث شماره )1/555(رواه ابن ماجه في سننه،  -2

  . رجال اين سند مورد اطمينان هستند
شـبيه فـي مصـنفه،     و رواه ابـن ابـي  ) 7858(، حديث شماره )4/292(رواه عبدالرزق في مصنفه،  -3

)3/102 (  
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ابن عباس نظرشان بر اين است كه چند  ابن عمر و: فرمايد ابن رجب دوباره مي
  . روزي از ماه رجب افطار شود

  . دانند انس و سعيدبن جبير آن را مكروه مي
روزة تمام ماه رجب را مكروه  –اهللا  رحمه –و امام احمد  ييحيي بن سعيد األنصار

باس د، اين نظريه از ابن عمر و ابن عنكر دانستند، يك يا دو روز را از آن افطار مي مي
  . هم حكايت شده است

دانم كه فردي  مكروه مي: فرمايد در قول قديم خود مي –اهللا  رحمه –امام شافعي 
يك ماه پشت سر هم و تماماً بطور كامل مثل ماه رمضان روزه بگيرد، و به حديث 

 اهللا ما رأيت رسول«: فرمايد كند كه مي استدالل مي –اهللا عنها  رضي –عايشه 
   1.»رمضان ط إّال استكمل شهرًا ق

  »ام كه ماهي را بطور كامل روزه بگيرد به جز ماه رمضان را نديده پيامبر«
و فرمود به اين دليل  ،به همين صورت استاختصاص روزي از روزها نيز  :و گفت 

دانم تا فرد جاهل به آن تأسي نكند و گمان برد كه واجب است، و اگر  آن را مكروه مي
خوب و نيكويي است، و كراهيت اختصاص ماه رجب به اين د كار آن را انجام دا

اصحاب رود كه ماه ديگري را با آن روزه بگيرد، كه به نظر بعضي از  صورت از بين مي
هاي حرام سنت است، يا اينكه رجب و شعبان را روزه بگيرد،  روزة ماه) حنابله( ما

هاي حرام را جايز  ماهو ديگران روزة  –اهللا عنهما  رضي –گذشت ابن عمر همچنانكه 
  . اند دانسته

_____________________ 
و مسـلم،  ) 1969(، حـديث شـماره   )4/213(وع مع فتح البـاري،  رواه البخاري في صحيحه المطب -1

  ) 1156(كتاب الصوم، حديث 
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و آنچه از امام احمد به طور قطع بيان شده اين است كه روزة تمام ماه رجب جايز 
   1.بگيرد هنيست مگر اينكه فرد تمام سال را روز

به او اطالع داده شد كه قومي قول : روايت شده است –اهللا عنهما  رضي –از ابن عمر 
پس كسي : اه رجب حرام است، در جواب گفتاست روزه ماند كه گفته  او را رد كرده

   2كه تمام سال را روزه بگيرد بايد چه كار كند؟
اين روايت دليل است براي اينكه روزة تمام ماه رجب درست نيست مگر اينكه تمام 

  . سال روزه گرفته شود
وايت ر –اهللا عنها  رضي –بن عطيه از هشام بن حسان از ابن سيرين از عايشه  يوسف

، و 3بعد از ماه رمضان به جز ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است كند كه پيامبر مي
   4.باشد يوسف جداً ضعيف مي

پشت سر هم سه ماه  پيامبر: فرمايد مي هاي پيامبر ابن قيم جوزي در مورد روزه
رجب، شعبان و رمضان را روزه نگرفته است، همچنان كه بعضي از مردم اين كار را 

و روزة آن دهند، و بطور كامل ماه رجب را هم هيچ وقت روزه نگرفته است،  نجام ميا
   5.اند، بلكه ابن ماجه نهي از آن را روايت كرده است را نيز مستحب ندانسته

_____________________ 
  . مراجعه شود) 3/167(به كتاب المغني،  -1
  ) 2069(و مسلم في صحيحه كتاب اللباس، حديث ) 1/26(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2
چون يوسـف بـن عطيـه در     گويد اين حديث دروغ است مي) 12(ابن حجر در تبيين العجب، ص  -3

  . سند آن وجود دارد و او بسيار ضعيف است
  . مراجعه شود) 125-124(به لطائف المعارف، ص  -4
  . مراجعه شود) 2/64(به زاد المعاد،  -5
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أداء ما وجب من وضع الوضاعني فی «شيخ ابوالخطاب در كتاب : گويد ابوشامه مي
شيخ و عالم : گويد كند كه مي يت ميروااز مؤتمن بن احمد الساجي الحافظ » رجب

كرد و  گرفت و از آن نهي مي ماه رجب روزه نميعبداهللا انصاري امام  1خراسان
آنچه در مورد فضايل و بزرگي ماه رجب و روزة آن وارد شده هيچ كدام : گفت مي

آنها را نفرموده است، بلكه مكروه بودن آن از جماعتي از  باشد و پيامبر صحيح نمي
فاروق  و عمر –اهللا عنهما  رضي –عمر  و ها روايت شده است، از جمله ابوبكر هصحاب
 داد كه غذا بخورند و افطار نمايند داران را دستور مي روزه .  

ابوعثمان سعيدبن امام كند،  فاكهي در كتاب خود به نام مكه اين مطلب را روايت مي
كند كه  ز خرشه بن الحر روايت ميسفيان از مسعر از وبره ا: گويد منصور الخراساني مي

كشيدند و  دست از غذا مي بجآن دسته از مرداني كه در ماه ر عمر بن الخطاب
كردند و  زد تا هنگامي كه دست براي غذا دراز مي گرفتند دست آنها را مي روزه مي
  . 2كردند اين ماهي است كه اهل جاهليت آن را تعظيم مي: فرمود نمودند، و مي افطار مي

  . گويد اجماع بر عدالت راويان اين روايت وجود دارد ميدر آخر 
باشد، البته  ترين كار است، عملي نيكو مي روزه سپر آتش جهنم است، انجام خوب

   كار خير نيست؟ انجاماگر گفته شود آيا اين  :نه به خاطر فضل روزة اين ماه، گفت

_____________________ 
باشد ابتداي آن عراق و آخـر آن از جانـب هنـد طخارسـتان، غزنـه،       خراسان سرزميني وسيع مي -1

تـرين شـهرهاي آن    نيستند اما اطراف حدود آن مي باشند، مهمسيستان و كرمان است كه جزو آن 
. نيشابور، هرات، مرو، بلخ، طالقان، نسا، سرخس و ابيورد است، در زمان حضرت عثمان فتح شـد 

  . مراجعه شود) 2/350(به معجم البلدان، 
: ت مي گويـد عالمه الباني بعد از ذكر سند اين رواي. مراجعه شود 102/ 3به مصنف ابن ابي شيبه  - 2

  .مراجعه شود 957: اين سند صحيح است، به إرواء الغليل، حديث شماره
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شروع شده باشد، هر گاه بيان و م گفته شد كار خير آن است كه از طرف پيامبر
شود، و معلوم است كه تعظيم  دانستيم كه آن كار دروغ است از مشروعيت خارج مي

عمر بن ليت بود، همچنان كه اميرالمؤمنين ضرر دارد و در زمان جاهماه رجب 
اشان را افطار كنند و غذا  داد روزه گرفتند دستور مي روزه ميكه كساني را  خطاب

  . دانست دانشمند قرآن ابن عباس روزة اين ماه را مكروه ميبخورند، و مفسر و 
فقيه و دانشمند قيروان، دانشمند و متخصص فروع زمان خود ابومحمد بن زيد 

دانست، تا جاهل فكر نكند كه  ابن عباس روزة تمام ماه رجب را مكروه مي: گويد مي
   1.روزة آن واجب است

  : ت زير مكروه استروزة ماه رجب به سه صور: گويد طرطوشي مي
هر زمان مسلمانان در هر سال اين ماه را به روزه اختصاص دهند، مردم عوام و  -1

كنند كه روزة آن مثل روزه  كساني كه نسبت به شريعت آگاهي ندارند چنين فكر مي
  . ماه رمضان واجب است

 آن را به اينكه طوري تصور شود كه اين روزه سنتي ثابت است و پيامبر يا -2
  . باشد هاي رواتب مي طور ويژه قرار داده است و بسان سنت

ديگر ثوابش بيشتر و زيادتر  هاي كه روزه در اين ماه از ساير ماه تصور شود -3
مثل روزة روز عاشورا و يا مثل فضل نماز آخر شب است، پس از فضايل است . باشد مي

و يا كرد،  آن را بيان مي راگر از فضايل بود حتماً پيامب و ات،ها و واجب نه از سنت
داد مثل روزة روز عاشورا و يا مثل  حداقل در طول عمر خود يك دفعه آن را انجام مي

  . گذشت انجام نماز زماني كه يك سوم شب مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 49-48(به كتاب الباعث، ص  -1
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كه آن را از فضايل قرار ، درست نيست آن را انجام نداده پس زماني كه پيامبر
توانيم هيچ صورتي را بر  باشد، پس نمي يدهيم، و به اتفاق علما نه واجب و نه سنت م

جب و يا اتا نزد عوام بعنوان و باشد آن قرار دهيم، پس روزة آن و دوام بر آن مكروه مي
و هر گاه شخصي دوست داشت روزه بگيرد و زمينه فراهم بود . سنت تلقي نشود

   1.بصورتي كه واجب و يا سنت محسوب نشود در اين صورت اشكال ندارد
د كه ماه رجب به روزه كرسلف صالح گذشت براي ما روشن  يكالم علما آنچه از

به خاطر تعظيم آن توسط اهل جاهليت و اختصاص اين ماه به روزه اختصاص نيافته، 
است و تعظيم ماه رجب تشبه به اهل جاهليت است و هر كس به قوم و ملتي تشابه پيدا 

روزه بدعت است چون تخصيص ماه رجب به . شود كند از آن قوم محسوب مي
 ، تابعين وبه آن دستور نداده و آن را عمالً انجام نداده است و خلفاي راشدين پيامبر

اند به  هايي كه در مورد روزة آن آمده اند، و تمام روايت سلف صالح آن را انجام نداده
علما همگي موضوع و ساختگي هستند مگر تعداد كمي از آنها كه خيلي اتفاق جمهور 

  . باشند و براي استدالل صالحيت ندارند ف ميضعي
كرد تا به عيد و  از ابن عباس به طور صحيح روايت شده كه از روزة اين ماه نهي مي

   2.جشن تبديل نشود
ايم كه  را نديده و از او نشنيده هرگز پيامبر: فرمايد و همچنين در جاي ديگر مي

ديگري برتري دهد به جز روز عاشورا و روزة روزي و يا روزة ماهي را بر روز و يا ماه 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 131-130(به كتاب الحوادث و البدع، ص  -1
اين سـند صـحيح اسـت، بـه     : گويد ابن حجر مي) 4/292(عبدالرزاق در كتاب خود روايت كرده،  -2

  . مراجعه شود) 35(ن العجب، ص تبيي
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ندارد واهللا  وجود ماه رمضان را، پس براي اختصاص روزة ماه رجب اصل و اساسي
  . اعلم

 از پيامبر –اهللا عنهما  رضي –عمره، ابن عمر  اما تخصيص ماه رجب براي انجام
 –عنها  اهللا رضي – ة صديقه، عايشه اندكند كه در ماه رجب عمره انجام داد روايت مي

آن را انكار و رد كرد در حالي كه ابن عمر آن را شنيد ولي سكوت كرد و هيچ دفاعي 
   1.نكرد

دانستند، و  و غير او عمره را در ماه رجب مستحب و نيكو مي بن خطاب عمر
  . دادند عايشه و ابن عمر هم عمره را در ماه رجب انجام مي

دادند، در واقع  ميماه رجب انجام  كند كه عمره را در ابن سيرين از سلف نقل مي
حج آن است كه حج تمتع در يك سفر و عمره در سفر  شيوة ترينترين و به خوب

كه اين كار از اتمام حج هاي حج صورت گيرد،  ديگر يعني بطور جداگانه و در غير ماه
   2.باشد عثمان، علي و غير آنها مي ،مثل عمر  جمهور صحابه جداگانه رأيو عمره بطور 

بر اين مطلب داللت دارد كه عمره در ماه رجب  –اهللا  رحمه –كالم ابن رجب 
نيز عمره را در ماه رجب انجام داده و مستحب دانسته  فاروق  مستحب است، و عمر

  . اند، اين قول اول است نيز آن را انجام داده –اهللا عنهما  رضي –است، عايشه و ابن عمر 

_____________________ 
  ) 1255(، صحيح مسلم، كتاب حج، حديث شماره 3، كتاب عمره باب )2/199(رواه البخاري،  -1
  . مراجعه شود) 126-125(به كتاب لطائف المعارف، ص  -2
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 –اهللا عنها  رضي –كند كه عايشه  سيب روايت ميبيهقي در سنن خود از سعيدبن م
  داد، و از مدينه در ماه رجب عمره را انجام مي 1الحجه از روستاي جحفه در آخر ذي

  . كرد لبيك و تسبيح را شروع مي 2داد واز ذوالحليفه عمره را انجام مي 
  : قول دوم

: گويد عطار مياساسي ندارد، ابن الاختصاص ماه رجب براي انجام حج عمره اصل و 
به من رسيده اين است  – خداوند شرف و بزرگي آنها را زياد كند –از اهل مكه  آنچه

اند، كه هيچ اصل و اساسي را  ها به انجام عمره در ماه رجب عادات گرفتهنكه اكثر آ
عمرٌة (: فرمايد آمده و ثابت است كه مي دانم، بلكه در حديثي از پيامبر براي آن نمي
انجام يك عمره در ماه رمضان مثل انجام يك حج تمتع  4 3)تعدُل حجةً فی رمضان 

  . باشد و به اندازة آن اجر و ثواب دارد مي

_____________________ 
باشد، ميقات اهـل مصـر و    الجحفة روستاي بزرگي و داراي منبر بود، در سر راه مدينه به مكه مي -1

ست به شرطي كه از راه مدينه نيايند، نام آن مهيعه بود به خاطر سيل آن را جحفه ناميدند، كه شام ا
  . مراجعه شود) 2/111(بعداً خراب شد، به معجم البلدان، ص 

روستايي است كه بين آن و مدينه شش يا هفت ميل فاصله بوده، ميقات اهل مدينه است، به معجم  -2
، كتاب حـج  )4/344(ه شود، و اين روايت را بيهقي در سنن خود، مراجع) 296 -2/295(البلدان 

  . مراجعه شود) 2/343(با سند حسن روايت نموده است، به تقريب التهذيب، 
و مسلم فـي  ) 1782(، حديث شماره )3/603(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -3

  ) 1256(صحيحه، كتاب حج، حديث شماره 
  .مراجعه شود 56: ه ي عز بن عبدالسالم و ابن الصالح در باره ي صالة الرغائب صبه مساجل - 4
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اختصاص ماه رجب را براي  ،كند كه علما شيخ محمدبن ابراهيم آل الشيخ بيان مي
  . 1دانند هاي زياد مكروه مي انجام عمره

اختصاص ماه رجب براي انجام  – واهللا اعلم –دهم  آنچه كه من آن را ترجيح مي
عمره اصل و اساسي ندارد، چون هيچ دليل شرعي وجود ندارد، با اينكه ثابت شده كه 

  . هيچ وقت در ماه رجب عمره را انجام نداده است پيامبر
 اگر چنانچه براي تخصيص ماه رجب براي عمره فضل و اجري بود حتماً پيامبر

همانطور كه  –هم بر آن حريص بود  يشاناخود  و –كرد  امت خود را راهنمايي مي
اما آنچه كه . امت خود را براي فضل عمره در ماه رمضان و امثال آن ارشاد كرده است

سند صحيح  شده كه عمرابن الخطاب عمره را در ماه رجب مستحب دانسته است نقل
  .ايم آن را پيدا نكرده

دادند،  ند كه آنها آن را انجام ميك و اما آنچه كه ابن سيرين از علماي سلف نقل مي
واهللا اعلم  –چون هدف آنها شود،  اين كار دليل بر اختصاص ماه رجب براي عمره نمي

 –واهللا اعلم  –اختصاص ماه رجب براي عمره نبوده است، بلكه قصد و هدف آنها  –
ج دريك سفر و عمره در سفر ديگري بوده است، آن هم به خاطر رغبت و حانجام 
، همانطور كه ابن نداي است كه به آن دستور داده شده ا راي اتمام حج و عمرهشوق ب
كند و  در ميان سخن خود از نقل ابن سيرين از علماي سلف آن را بيان ميرجب 

  . دهد توضيح مي
الحجه و رجب  كه عمره را در ذي –اهللا عنها  رضي –و اما روايت بيهقي از عايشه 

شود و كار اوست، و  اين بر عايشه موقوف مي: كه داد، جواب اين است انجام مي
جمع و توافقي باشد ميان سنت بودن  –اهللا عنها  رضي –احتمال دارد اين فعل عايشه 

_____________________ 
  .مراجعه شود) 131/ 6(به مجموع فتاوي شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ  - 1
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آن را انجام داد و ميان فضل انجام  هاي حرام همانطور كه پيامبر انجام عمره در ماه
ر تخصيص ماه رجب حج تمتع در يك سفر و عمره در سفر ديگر بطور جداگانه، اگر د

آن را  –اهللا عنها  رضي –براي عمره فضل و بزرگي وجود داشت و يا امتيازي بود عايشه 
است كه هيچ وقت در ماه رجب عمره  فضل و خير در پيروي از پيامبركرد،  بيان مي

درست نيست كه عبادات را به اوقات و : گويد ابوشامه مي. واهللا اعلم ندارا انجام نداده 
هايي اختصاص دهيم كه شريعت آنها را تعيين نكرده است، بلكه تمام كارهاي  زمان

اند، بعضي بر بعض ديگري برتري ندارند،  شده اجازه دادهها  خير و نيكو در تمام زمان
مگر اينكه شريعت آن را برتري داده باشد و يا آن را به نوعي از عبادت اختصاص داده 

كند نه غير آن،  با آن فضيلت اختصاص پيدا مي فقط آن عبادتباشد، اگر چنين بود 
هايي كه  و از زمان .روز عرفه و عاشورا، و نماز وسط شب، عمره در رمضانمثل روزة 

الحجه،  ذياول ده روزه : آنها برتري و تفضيل داده است مثلشريعت اعمال خير را در 
و كار در هزار ماه كه از هزار ماه بهتر است، هر عملي در آن شب از عمل  القدر ةليل

مكلفين مقام و اجازة تخصيص را  خالصه وجود ندارد، و ليلة القدربهتر است كه در آن 
واهللا  .1باشد مي –او  خدا و رسول –ندارند بلكه اين مقام و اجازه مخصوص شارع 

  . اعلم

_____________________ 
  .مراجعه شود 48: به الباعث، ص - 1
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  بحث چهارم 
   الرغائب ةصالبدعت بودن 

پيدا شده است، كه در اولين شب هايي است كه در ماه رجب  نماز رغائب از بدعت
شنبه قبل از اين  گيرد، كه روز پنج جمعة ماه رجب بين نماز مغرب و عشاء صورت مي

  . گيرند روزه مي اجمعه ر
اند،  درست كرده پيامبر از زبانموضوع و ساختگي است كه  يريشة آن حديث

  : صفت و اجر و ثواب اين نماز به صورت زير وارد شده است
   اوصاف آن

رجب شهر اهللا, «: روايت كرده است كه ايشان فرمود انس بن مالك از پيامبر
أول مخيس  ما من أحد يصوم يوم اخلميس,, و...وشعبان شهری, ورمضان شهر أمتی 

رجب, ثم يصلی فيام بني العشاء والعتمة, يعنی ليلة اجلمعة, ثنتی عرشة ركعة, يقرأ  فی
$! ﴿وفی كل ركعة فاحتة الكتاب مرة,  ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#﴾  )ثالث مراٍت  )1:القدر

ö≅è% uθ﴿و  èδ ª!$# î‰ymr&﴾ )ةاثنتی عرشة مرة, يفصل بني كل ركعتني بتسليم )1: اإلخالص ,
للهم صلی علی حممد النبی األمی ا: سبعني مرة, ثم يقول ذا فرغ من صالته صلی علّی إف

مرة, الروح سبعني و ةسبوح قدوس رب املالئك: دهوعلی آله, ثم يسجد فيقول فی سجو
جتاوز عام تعلم, إنک أنت العزيز األعظم, لی وارحم و رب اغفر: ثم يرفع رأسه فيقول

سبعني مرة, ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال فی السجدة األولی, ثم سأل اهللا تعالی 
الأمة صلی هذه ن عبد وی بيده ما مسوالذی نف :اهللا  قال رسول. حاجته فإهنا تقضی
 تعالی له مجيع ذنوبه, وإن كان مثل زبد البحر, وعدد ورق األشجار, الصالة, إال غفراهللا
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هل بيته, فإذا كان فی أول ليلة فی قربه, جاء بواب هذه أمأئة من  شفع يوم القيامة سبعو
ل شدٍة, وَت من كنجقد فحبيبی أبرش : لساٍن ذلق, فيقول لهطلق, وبوجه  الصالة فيجيبه

يت وجهًا أحسن من وجهک, والسمعت كالمًا أحلی من من أنت فواهللا ما رأ: فيقول
يا حبيبی أنا ثواب الصالة : تک, فيقول لهحة أطيب من رائحالشممُت رائكالمک, و

شهر كذا جئت الليلة ألقضی حقک, وأونس وحدتک, التی صليتها فی ليلة كذا فی 
أسک, ة القيامة علی رصللت فی عرظر أأرفع عنک وحشتک, فإذا نفخ فی الصوو
  1.»أبرش فلن تعدم اخلري من موالک أبداً و

و ماه رمضان ماه امت من  ،)پيامبر(ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه من 
شنبة ماه رجب، سپس بين  شنبه روزه بگيرد، يعني اولين پنج هر كس روز پنج. باشد مي

عت نماز بخواند، در هر ركعت سورة فاتحه مغرب و عشاء يعني شب جمعه، دوازده رك
را دوازده مرتبه ) قل هواهللا احد(و سورة توحيد را يك مرتبه و سورة قدر را سه مرتبه 

بخواند، و اين دوازده ركعت را به صورت مذكور دو ركعت دو ركعت بخواند، بعد از 
لهم صل علی حممد ال«: وات بفرستد و بگويدصل) پيامبر(اتمام نماز هفتاد مرتبه بر من 

سبوح «: اش هفتاد مرتبه بگويد ، سپس سجده برود و در سجده»علی آلهالنبی األمی و
رب «: را بلند كند و هفتاد مرتبه بگويد، سپس سرش »الروحقدوس رب املالئكة و

، سپس سجدة دوم را برود و »جتاوز عام تعلم إنک أنت العزيز األعظملی وارحم و اغفر
_____________________ 

ده بسته شـ  اين حديث بر پيامبر: گويد و مي) 126-2/124(رواه ابن الجوزي في الموضوعات،  -1
متهم به كذب است، شـوكاني در الفوائـد المجموعـه، ص    ) از راويان اين حديث(است و ابن جهيم 

موضوع است، مردان آن مجهول هستند، فيروزآبـادي در المختصـر   : گويد آن را آورده و مي) 47(
  . به اتفاق موضوع است: گويد مي
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ا تكرار نمايد، بعد از آن نياز خود را از خدا بخواهد آن نياز مثل سجدة اول آن ر
قسم به آن كسي كه جان من در دست اوست هر : فرمود شود، پيامبر برآورده مي

بخشد با اينكه  اين نماز را بخواند خداوند تمام گناهان او را ميكس از زن و مرد 
ختان باشد، و در روز قيامت گناهانش زياد و به اندازة كف دريا و به اندازة برگ در

كند، و زماني كه اين فرد مرد در  اش شفاعت مي براي هفتصد نفر از خانواده و طايفه
اي شاد و زباني فصيح  آيد و با چهره اولين شب قبرش ثواب و پاداش اين نماز نزد او مي

: گويد ميها نجات يافتي،  دوست من، مژده و بشارت بده از تمام ناراحتي: گويد ميبه او 
تر از  رينيام، كالمي را ش اي زيباتر از چهرة شما را نديده شما كيستي؟ به خدا قسم چهره

اي : گويد ام، به او مي استشمام نكردهتر از بوي شما را  ام و بويي خوش كالم شما نشنيده
حبيب من، من ثواب و پاداش نمازي هستم كه در فالن شب در فالن ماه خواندي، 

م تا حق شما را ادا كنم و شما را از تنهايي نجات دهم، و وحشت و ترس ا امشب آمده
شما را از بين ببرم، هرگاه قيامت آمد و نفخ در صور دميده شد در عرصة قيامت بر سر 

افكنم، و مژده بده كه از جانب مواليت هرگز خير و بركت تمام نخواهد  شما سايه مي
  . شد

غلو و افراط كرده است، چون آن فرد كه اين  در بدعتش بسيار: گويد ابن جوزي مي
، اگر روزه گرفت و باشد يروز بسيار گرم شايدباشد، و  دارخواند بايد روزه  را مينماز 

را بخواند و اين  نتوانست چيزي بخورد تا نماز مغرب را بخواند، سپس آن نماز
د، و من براي شو هاي طوالني را انجام دهد، بسيار اذيت مي تسبيحات طوالني و سجده

ورزم كه چگونه اين نماز  خورم و رشك مي و نماز تراويح حسرت ميماه رمضان 
تر  حتي عوام الناس آن را از نماز تراويح بزرگ! ؟شده استم ادحزبراي آن م) رغائب(
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شوند ولي براي  و كساني هستند كه در نمازهاي جماعت حاضر نمي! دانند تر مي و مهم
   1.كنند اين نماز حضور پيدا مي

كند و آن  غزالي بعد از اينكه اين حديث انس را در مورد صفت نماز رغائب بيان مي
نماز  ـ ميا ش آن را آوردهخو در اين ب!! اين نماز مستحب است(: نامد را نماز رجب مي

با اينكه به مرتبة  ـشود  تكرار مي  با تكرار سال ي است كهرواتباز جمله رجب و شعبان 
اند،  آحاد روايت كرده را افراد )رغائب(د، چون اين نماز نرس ز عيد نميتراويح و نما

كردند و هرگز آن   ام كه خيلي خوب از آن مواظبت مي ولي من تمام اهل قدس را ديده
دادند پس دوست داشتم آن را بيان كنم  دادند، و اجازة ترك آن را نمي را از دست نمي

   2!!و بنويسم
هجري در بيت المقدس پيدا شد كه قبل از  480عد از سال نماز رغائب اولين بار ب

و يا تابعين و سلف   و هيچ يك از صحابه از پيامبر. آن هيچ كس آن را نخوانده بود
   3.صالح وارد نشده است كه آن را انجام داده باشند

  
 :الرغائب  ةحكم صال

هاي  قرن هيچ شكي در بدعت بودن نماز رغائب وجود ندارد، به خصوص اينكه در
آن را  –اهللا  رحمهم –ع تابعين و سلف صالح باتااخير پيدا شده و صحابه و تابعين و 

اند  اند در حالي كه براي انجام كار خير از كساني كه بعد از آنها آمده انجام نداده
و ابن الصالح مباحثه و مناقشة علمي الم عبدالستر بودند، و ميان عزبن  تر و فعال حريص

_____________________ 
  . مراجعه شود) 126-2/125(به كتاب الموضوعات ابن جوزي،  -1
  . مراجعه شود) 203-1/202(به كتاب احياء علوم الدين، ص  -2
  . مراجعه شود) 122(به كتاب الحوادث و البدع، للطرطوشي، ص  -3
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امام عزبن . نمايد دارد كه در البالي آن به بدعت بودن اين نماز تأكيد مي وجودخوبي 
نسبت داده شده  دروغ به پيامبر هب الرغائب ةصالكند كه  قاطعانه بيان ميعبدالسالم 

است، و مخالف شريعت است، از چند جهت علما و از چند جهت عالم و جاهل را 
  : ها اختصاص دارد دو قسمت استبه آناما آنچه شامل علما و . شود شامل مي

كنند كه اين نماز از  عموم مردم فكر مياگر عالمي اين نماز را انجام دهد  -1
گيرد بر  باشد، با زبان حال كه جاي گفتن و بيان كردن را مي مي هاي پيامبر سنت
  . دروغي را ساخته و نسبت داده است پيامبر
دروغ  كه عموم مردم براي پيامبر شود اگر عالم آن را انجام دهد باعث مي -2

است، و معلوم است كه درست نيست  هاي پيامبر اين سنتي از سنت: بسازند و بگويند
  . شويم براي پيامبربستن باعث دروغ 

  : شود از چند جهت است اما آنچه شامل عالم و جاهل مي
  

  :صورت اول
كند كه افترا و  يق ميمتبدعين و بانيان آن را تشو ،انجام و عمل نمودن به بدعت

هاي خود را بيشتر نمايند، كه تشويق و كمك براي كارهاي باطل و نادرست در  بدعت
باشد، بلكه بايد با آنها مقابله و مبارزه كرد، چون مبارزه و  شريعت اسالم ممنوع مي

  . باشد ترين چيزها مي ترين و عالي مقابله با منكرات در شريعت اسالم از خوب
  :صورت دوم

اين نوع نماز خواندن با سكون در نماز يعني عدم حركات در آن مخالفت دارد، از 
كرده است، و معلوم قدر عددي را تعيين  سورة اين جهت كه براي سورة اخالص و

  . است كه شمارش آنها جز با حركات بعضي از اعضا ممكن نخواهد شد
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   :ورت سومص
باشد، و  لب در نماز در تضاد ميخشوع و خضوع و حضور ق  اين نوع نماز با سنت

تواند جالل و كبرياء و عظمت خداوند را  براي خدا فارغ نيست، و نميدر آن قلب 
تواند معاني قرائت و ذكرهاي آن را درك كند و در آنها  احساس كند و همچنين نمي

ها را در قلب شمارش كند از خداوند غافل  چون زماني كه تعداد سورهتفكر نمايد، 
صورت در ) گرداندن(شود، التفات  يزي كه مشروع نيست مشغول ميد، و به چشو مي

جاي عظمت و كه  توجهي به خداوند با قلب نماز از نگاه شرعي بد است، پس با بي
  ؟  جالل خداوند است چگونه خواهد بود

  
  :صورت چهارم

هاي نوافل در تضاد است، سنت اين است كه انجام سنت در خانه صورت  با سنت
رد و فضيلت بيشتري دارد، تا در مساجد، مگر شريعت آن را مستثني كرده باشد مثل گي

صالة الرجل فی بيته أفضل من صالته فی املسجد إال «: نماز باران، و كسوف، قال
   1.»املكتوبة

اش از نمازش در مسجد فضيلت بيشتري دارد مگر نمازهاي  نماز انسان در خانه
  . فرض
  

_____________________ 
: به لفـظ ) 731(، كتاب األذان، حديث )2/214(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

كتـاب صـالة   ) 781: (سـلم، حـديث  و م» فإن أفضل الصالة صالة المرء فـي بيتـه إال المكتوبـة   «
  .المسافرين
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  :صورت پنجم
ها بصورت انفرادي در تضاد است، اصل در انجام نوافل انفراد  با انجام سنت اين نماز

  . است، مگر سنتي كه شريعت آن را استثنا كرده باشد
  

  :ورت ششمص
اليزال الناس بخري ما «: فرمايد مي با تعجيل در افطار تضاد دارد، چون پيامبر

   1.»عجلوا الفطر
  . به شرطي كه در افطار عجله نمايند پيوسته مردم با خير و بركت همراه هستند

  
  :مصورت هفت

باشد، شخص  اين نماز با سنت خالي شدن قلب قبل از وارد شدن به نماز در تضاد مي
الخصوص در روزهاي  كند در حالي كه تشنه و گرسنه است، علي نماز را شروع مي

و امكان از سازد  بسيار گرم، در صورت وجود مشاغلي كه انسان را از نماز مشغول مي
  . ميان بردن آنها وجود دارد درست نيست وارد آن نماز شد

  :صورت هشتم
آن دو سجدة آن مكروه هستند، در شريعت وجود ندارد كه با يك سجدة منفرد كه 
هيچ دليل و سببي ندارد قصد تقرب به خدا كرد، تقرب به خدا اسباب و شرايط و 

واهد شد، همچنان كه بدون اسباب و اركاني دارد كه بدون آنها جايز نخ اوقات و
شرايط و وقت معين وقوف در عرفه و مزدلفه و رجم شيطان و سعي بين صفا و مروه 

_____________________ 
و ) 1957(، كتـاب الصـوم، حـديث    )4/198(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح البـاري،   -1

  ). 1098(مسلم، حديث 
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صحيح نخواهد بود، همين طور است با يك سجدة تنها بدون سبب تقرب به سوي خدا 
ممكن نخواهد شد، مگر اينكه سبب و دليلي وجود داشته باشد، به همين صورت است 

گيرد، خيلي اوقات جاهالن و  نميز و روزه در هر وقت و زماني تقرب صورت كه با نما
كنند كه باعث دوري آنها از خداوند  نادانان به ظن خود بسوي خدا به چيزي تقرب مي

  . شود ولي متأسفانه از آن آگاه نيستند مي
  

  :صورت نهم
ر آنها اگر آن دو سجده مشروع و صحيح هم بودند، به علت عدم خشوع و خضوع د

با ظاهر و باطن مشغول شمارش عدد تسبيحات شخص باشند، چون  با سنت در تضاد مي
  . باشد مي

  
  ورت دهمص

الختتصوا يوم اجلمعة اجلمعة بقيام من بني الليالی, و صوا ليلةتالخت«: فرمايد مي پيامبر
   1.»بصيام من بني األيام, إال أن تكون فی صوم يصومه أحدكم

و عبادت اختصاص ندهيد و همچنين  هاي ديگر به قيام ن شبجمعه را از مياشب 
اختصاص ندهيد، مگر اينكه كسي از شما مجبور و  هبه روزاز ميان روزها جمعه را  روز

  . روزه بگيردواجب باشد آن روز را 
  

_____________________ 
، كتاب الصيام، حـديث  )2/801(و رواه مسلم في صحيحه، ) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  ) 148-1144(شماره 
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  صورت يازدهم
در اذكار سجود انتخاب كرده است مخالفت دارد، آن زمان كه  با آنچه كه پيامبر

Ëx﴿: نازل شدين آيه ا Îm7y™ zΟó™ $# y7În/u‘ ’ n?ôãF{$#﴾  آن را  1»جعلوها فی سجودكما«: فرمود
روايت  با اينكه صحيح است از پيامبر »سبوح قدوس«و  .هايتان بخوانيد در سجده

وارد نشده است، و آن را بعنوان وظيفه و  »سبحان ربی األعلی«شده است اما بدون 
او  و روشن است كه كسي جز خدا و رسولتكليف بر امتش قرار نداده است، 

ثناء و  »سبحان ربی األعلی«اي را براي مردم تعيين نمايد، و در ذكر  تواند وظيفه نمي
 . نيست 2 »سبوح قدوس«سپاس و حمدي وجود دارد كه در 

آنچه بر بدعت بودن اين نماز داللت دارد اين است : گويد سپس عزبن عبدالسالم مي
ن از جمله صحابه و تابعين و يي مسلم باشند و همچنين ائمه دين مي كه علما كه بزرگان

فرائض و اند و بر تعليم  هايي نوشته ع تابعين و غير آنها كه در مورد شريعت كتابباتا
اند از هيچ يك از آنها اين نماز نقل نشده و آن را  ها براي مردم خيلي حريص بوده سنت

و عادتاً محال اند،  در مجالس خود آن را بيان نكردهاند، و يا  خود نياورده هاي در كتاب
اين بزرگان دين از آن خبر نداشته باشند در حالي  است چنين سنتي وجود داشته باشد و

حالل و حرام  ،ها سنت ،كه الگو و قدوة مسلمانان هستند و براي تمام احكام از فرائض
اين نماز  به يقين دانست –اهللا  رحمه –كامل چون سلطان شود، و  به آنها رجوع مي

_____________________ 
و ابـن ماجـه   ) 869(، حديث )1/542(و ابوداود في سننه، ) 6/444(مام احمد في مسنده، رواه اإل -1

، و مسـتدرك  505: به موارد الظمĤن حديث شـماره . ، و صحيح ابن حبان)887(في سننه، حديث 
  .مراجعه شود 478 -477/ 2حاكم 

  . مراجعه شود) 57-52(و الباعث، ص ) 9-5(به كتاب المساجله، ص  -2
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باشد آن را در كشور مصر باطل اعالم كرد و آن را  مي بدعت و افترا بر پيامبر
براي كسي كه امور مسلمين در دست اوست و براي برداشت، پس سعادت و رستگاري 

  . كند ها تالش مي ها و زنده نمودن سنت از بين بردن بدعت
استدالل كند كه  وايت از پيامبرو براي هيچ كس جايز نيست كه به اين ر

منظور نمازي است كه به هيچ وجه با شريعت در  1»الصالة خري موضوع«: فرمايد مي
هاي مختلف مذكور با شريعت در تضاد است، پس  به صورتتضاد نباشد، و اين نماز 

رش «: فرمايد مي چه خيري در مخالفت با شريعت وجود دارد؟ به همين خاطر پيامبر
خداوند همة ما را براي اطاعت  2»كل بدعة ضاللةحمدثة بدعة, وكل حمدثاهتا, و األمور

  . داع توفيق دهدتو دوري از گمراهي و اب
) ابن صالح و يك نفر ديگر(رسيده كه دو نفر خبر به من : گويد عزبن عبدالسالم مي

اند،  ردهبراي اثبات اين نماز سعي و تالش ك! ر واقع از آن خيلي دور هستندمجتهد كه د
باشد، اگر اين  اند، كه بدون شك اين كالم آنها فاسد و خطا مي و به خوب آن فتوا داده

اند در  فتوا از آنها صادر شده باشد و روايت صحيح باشد آنها اين نماز را با مردم خوانده
آن نهي كنند به آنها گفته اند اگر از  اند اما ترسيده آن جاهل بودهحالي كه به منهيات 

چرا آن را خوانديد و اقامه نموديد؟ تبعيت از هوا و هوس آنها را وادار كرده : شود يم
تا داند، نيكو و پسنديده اعالم كنند،  شريعت آن را نيكو و پسنديده نميكه كه چيزي را 

هوا و هوس خود را بر حق پيروز گردانند، اگر آنها به حق برگردند و آن را بر هوا و 

_____________________ 
، و اشاره كره كه )5181(، حديث شماره )2/120(ي در جامع الصغير آن را بيان كرده است، سيوط -1

  . طبراني آن را در األوسط روايت نموده و اين روايت ضعيف مي باشد
وفي سنده عبيده بن ميمون الدني، قال . المقدمة) 1/18(واه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  - 2

  )1/545(تقريب التهذيب . مستور: ابن حجر
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و به آنچه كه صواب و حق است فتوا دهند، از فرورفتن در ، ترجيح دهند شان هوس
  : باطل بهتر است

 öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθÝàtãθ ãƒ ⎯Ïμ Î/ tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; £‰x©r&uρ $ \GÎ7÷Vs?   )66 :نساء(  
ايشان ) ماناي(دادند براي آنان بهتر بود و  شد انجام مي و اگر اندرزهايي را كه به آنان داده مي«

  .»كرد را پا برجاتر مي
كه دهد  و فتوا مي استخيلي جاي تعجب است براي كسي كه ادعا دارد جزو علما 

موضوع و ساختگي است، سپس موافقت خود را با درست بودن آن  اين نماز بر پيامبر
و افتراها ها  دروغ پيامبر بر نمايد، آيا اين كار كمك به كساني نيست كه اعالم مي

 ،كنند؟ هر كس از هوا و هوس پيروي كند از راه خدا منحرف خواهد شد رست ميد
  . كند همچنان كه قرآن اين مطلب را خيلي صريح و قاطعانه بيان مي

در صحيح بودن  اند در حالي كه علماي شافعي سپس به صحيح بودن آن فتوا داده
و در نيت خود آن را به چنين نمازي اختالف نظر دارند، هر كس نيت نمازي را بياورد 

نمازش در اساس پيدا كرد آيا صفتي توصيف كند، سپس آن صفت با نماز مخالفت 
گردد؟ در آن اختالف مشهوري  شود؟ يا نفل و سنت براي او محسوب مي باطل مي

آن را انجام دهد  ياين نماز با اين روش، هر كس .1ها بيان شده است است كه در كتاب
باشد كمترين مراتب آن اين است كه  هاي رواتب و مؤكد مي سنتو معتقد باشد كه از 

   2.دارد، والحمدهللا رب العالمين در آن اختالف نظر وجود
كه  گويد ميبيان شد رد كرده است، و قبالً صالح كالم عزبن عبدالسالم را كه ابن 

وند خدا –ايد  سؤال كرده: گويد شود، مي هاي منكر ملحق نمي به بدعت الرغائب ةصال
_____________________ 

  . مراجعه شود) 289-3/286(، )المجموع(به شرح المهذب،  -1
  . مراجعه شود) 255-8/251(و طبقات الشافعية ) 12-9(به كتاب المساجله، ص  -2
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و منع مردم از آن كه در  صالة الرغائباز تعطيل و برداشتن  –من و شما را هدايت دهد 
شكي در فضيلت و بزرگي آن وجود  واند،  اين شب مبارك به انجام آن عادت كرده

كند كه  ندارد، و استدالل او به اينكه حديث وارده ضعيف يا موضوع است و ادعا مي
ط كرده و در مخالفت آن غلو انجام آن افرام در الزم است برداشته شود، و مرد

  : ، تا اينكه بعد از اين سخنان او را به مشمول اين قول خداوند دانسته انداند نموده
 M ÷ƒ u™u‘ r& “Ï%©!$# 4‘sS÷Ζtƒ ∩®∪ #´‰ö7tã #sŒÎ) #’©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u™u‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“y‰çλù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρ r& ttΒ r& 

#“uθ ø)−G9$$ Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒ u™u‘ r& β Î) z> ¤‹x. #’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇⊂∪ óΟs9r& Λs>÷è tƒ ¨β r'Î/ ©!$# 3“ttƒ ∩⊇⊆∪ ξ x. ⎦Í.s! óΟ©9 Ïμ tG⊥ tƒ 

$ Jè xó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/ ∩⊇∈∪ 7π uŠÏ¹$ tΡ >π t/É‹≈ x. 7πy∞ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰u‹ù= sù …çμ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$ t/¨“9$# 

∩⊇∇∪ ξ x. Ÿω çμ÷è ÏÜè? ô‰ß∨ó™ $#uρ >ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇®∪   )19-9 :علق(  
هرگز  ... ايستد؟ اي را چون به نماز مي دارد بنده كند و باز مي اي كسي را كه نهي مي آيا ديده«

) و به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر پروردگار خويش(از او اطاعت مكن ! هرگز
  .»سجده ببر و نزديك شو

مورد حق را بيان كنم و به همين خاطر عالقمند شدم و بر خود الزم دانستم در اين 
ز خداوند براي اين اه را از آن بردارم، پس هآن را توضيح دهم و هر گونه پرده و شب

والحول والقوة إال باهللا ام،  كار طلب كمك كردم، سخن را كوتاه و مختصر آورده
  .إليه أنيبا توفيقی إال باهللا عليه توكلت ومالعلی العظيم, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل و

چهارم ميان مردم پيدا شد كه قبالً معروف و مشهور قرن اين نماز بعد از : گويم مي
آن حديثي كه در مورد آن و است،  بوجود آمدهالمقدس  بيت در :نبود، گفته شده است

گويند  بعضي از اهل حديث مي. آمده ضعيف و از نظر اهل حديث ساقط اإلسناد است
گويند ضعيف  بعضي هم ميين است، موضوع و ساختگي است، كه نظر ما هم هم
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است، و اينكه رزين بن معاويه در كتاب خود به نام تجريد الصحاح آورده است و يا 
آن را بيان كرده است دليل بر صحيح بودن آن ) غزالي(اإلحياء اينكه صاحب كتاب 

توان بر آنها اعتماد كرد چون احاديث ضعيف زيادي در آنها وجود  شود و نمي نمي
! و جاي تعجب است رزين چنين حديثي را در كتاب خود با اين نام آورده است. دندار

باطل باشد و از آن منع  الرغائب ةصالشود  البته بايد بدانيم كه ضعف حديث باعث نمي
شود كه در كتاب و سنت به آن اشاره شده است  شود، چون داخل كارهاي مطلق مي
نصوص شريعت مستحب است، از جمله  با ةالصالكه نماز مطلق درست است و مطلق 

: فرمايد مي در صحيح مسلم از ابن مالك األشعري روايت شده است كه پيامبر
روايت  نماز نور است، و آنچه از ثوبان و عبداهللا بن عمروبن العاص 1»الصالة نور«

اعملوا أن خري أعاملكم استقيموا ولن حتصوا, و«: فرمايد مي ايم كه پيامبر كرده
   2.»ةالصال

رين كارها نماز ت ب پيوسته بر راه درست باشيد و عمل صالح انجام دهيد كه خو
  . است

_____________________ 
و ) 223(، حـديث شـماره   )1/203(و مسلم في صحيحه، ) 5/342(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

ايـن  : و گفتـه  2583: ، و سنن ترمذي، ابواب الدعوات، حديث شـماره )5/197(سننه، ترمذي في 
كتـاب الزكـاة، و سـنن ابـن ماجـه، كتـاب        5،6/ 5حديث حسن صحيح مي باشد، و سنن نسائي 

  . 280: الطهارة، حديث شماره
، )277(، حـديث شـماره   )1/101(و ابن ماجه في سـننه،  ) 5/276(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

گويد راويان حديث مردان مورد اطمينان و ثقه هسـتند امـا بـين     بوصيري در مصباح الزجاجه مي
  . كتاب الطهارة 130/ 1، و مستدرك حاكم 168/ 1: باشد، و سنن دارمي سالم و ثوبان انقطاع مي
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اهللا عنها ـ وارد كرده  ترمذي در كتاب خود در تعليقي كه بر حديث عايشه ـ رضي
كند، و آن حديث  تر بيان مي تر و خاص مطلب را واضحكند كه  است حديثي را نقل مي

من صلی بعد املغرب عرشين ركعة «: فرمايد  مي د پيامبرگوي داند، مي را ضعيف نمي
   1.»اهللا له بيتًا فی اجلنة بنی

هر كس بعد از مغرب بيست ركعت نماز بخواند خداوند در بهشت قصري را براي 
  . سازد او مي

شود از اين  مي الرغائب ةصالاين مخصوص بين مغرب و عشاء است، كه شامل 
هاي اضافي كه در اين  ركعت جاي دارد، و صفت جهت كه دوازده ركعت در بيست

نماز وجود دارد كه نوعيت و خصوصيت آن است مانع داخل شدن آن در اين عموميت 
شود، كه اين نظريه در ميان اهل علم معروف است، حتي اگر هيچ حديثي هم در  نمي

ست، آن باز هم انجام آن مشروع ابا آن توصيفات وارد نشده باشد  صالة الرغائبمورد 
  . هم به داليلي كه بيان كرديم

هاي خاص هستند  بسياري از نمازهاي مقبول و درست وجود دارند كه داراي وصف
! شود هاي خاص نصي از كتاب و سنت وارد نشده است و گفته نمي اين وصف ركه ب

و كسي هم بگويد بدعت است خواهدگفت بدعت حسنه است، چون . آن بدعت است
كسي در وسط شب مثالً  ها مثلامثال اين نماز. گردد سنت برمي در اصل به كتاب و

پانزده ركعت نماز را با يك سالم يعني پشت سر هم بخواند، و در هر ركعت يك آيه 
هر ركعت به دعائي خاص و بخواند، هستند را از پانزده سوره كه پشت سر هم 

_____________________ 
، )1/437(و ابـن ماجـه فـي سـننه،     ) 433: (رواه الترمذي تعليقاً بصيغة التضعيف، حديث شـماره  -1

امام احمد در بـاره ي يعقـوب بـن    : آمده است 7/ 2: ، و در زوائد ابن ماجه1737: حديث شماره
  .او از بزرگترين دروغگويان است: مي گويد) از راويان اين سند(وليد 
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تواند بگويد  نمي اختصاص پيدا كند، اين نماز قبول است و مردود نيست، و هيچ كس
باشد، در حالي كه در كتاب و سنت چنين صفاتي  اين نماز بدعت است و مردود مي

شد آن حديث را ابطال و انكار  و اگر حديثي با سند براي آن گذاشته مياند،  بيان نشده
همين هيچ تفاوتي كرديم، نماز رغائب هم بدون  مينولي نماز را انكار كرديم،  مي

  . واهللا اعلموضعيت را دارد 
ها و شواهد زيادي وجود دارند كه قابل  براي اين كار در احكام شريعت مثال

شمارش نيستند، بلكه اگر صفت زائد و اضافي وجود داشته باشد و منكر باشد و يكي از 
باشد، و آنچه كه در  شريعت آن را مردود بداند اين بدعت مذموم و مردود مياصول 

باشد، مسايلي  ميرسد به همين صورت  شود و به نظر مي مي گمان كرده صالة الرغائب
  : وجود ندارند صالة الرغائبكنيم كه در  بيان ميوجود دارد كه آنها را با دليل واضح 

   .:ها در آن وجود دارد تكرار سوره -1
مثل آن وارد شده است، در چون اين تكرار مكروهي نيست كه منكر باشد، : جواب

سورة اخالص وارد شده است، پس اگر آن را مستحب ندانيم از بعضي احاديث تكرار 
  .ليل قوي براي مكروهيت آن نداريمآيد چون د مكروهات منكر به شمار نمي

و آنچه از بعضي از ائمه حديث بر مكروهيت آن چيزهاي وارد شده است، حمل بر 
ت، چون باشد، يعني ترك آن بهتر اس مي1مكروه بودني است كه به معني ترك األولي

  . هاي آن است كراهت چند صورت دارد كه اين يكي از صورت

_____________________ 
اند، از اين لحاظ كه  مورد دچار اشتباه شده بسياري از پيروان ائمه در اين: گويد ابن قيم جوزي مي -1

برند، و بعضي از پيـروا   اند، و لفظ كراهت را بكار مي ر بردن، حرام بودن خودداري كردهائمه از بكا
اند، كه اين كـار غلـط و اشـتباه     ايشان كراهت را به صورت تنزيهي و بعضي ترك األولي بكار برده

  . مراجعه شود) 40-1/39(به كتاب إعالم الموقعين، . باشد بزرگي در مورد شريعت و ائمه مي
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ائمه در مكروه بودن چنين چيزهايي اختالف  :دو سجده جداگانه بعد از اين نماز -2
اش اين است كه آن را  كند راه چاره نظر دارند، كسي كه قول كراهت را انتخاب مي

ها  همين صورت در تكرار سوره اساس آن نماز را ترك كند، به ازترك كند، نه اينكه 
چون است كه آن اسم معروف بر آن نماز باقي بماند يا خير، جايز هم چنين است، حاال 

مشغول شدن به اند، و  هدف ماندگار ماندن مردم بر چيزي است كه به آن عادت گرفته
  . واهللا اعلمباشد  مي، و حفاظت آنها از ترك نمودن آن عبادت در اين زمان بوده

  : دن به عددي خاص و بدون قصد و هدفمقيد بو -3
اين مانند كسي است كه خود را مقيد باشد،  اين مطلب هم مثل مطلب گذشته مي

سازد كه هر روز يك هفتم يا يك چهارم قرآن را بخواند، و يا مثل مقيد بودن  مي
آن كم كنند نه بر آن اضافه و نه از  عابدها به اذكار و اورادي كه آن را انتخاب مي

  . نمايند واهللا اعلم مي
قلب به شمارش آنها  ها و تسبيحات و غيره مكروه است چون سوره شمارش -4

  : شود مشغول مي
ها و احوال مردم فرق  اين مشغول شدن ثابت نيست، بلكه با اختالف قلب: جواب

  . شود كند، هر قلبي مشغول نمي مي
و طاووس، ابن سيرين، سعيدبن  –اهللا عنها  رضي –شمارش آيات در نماز از عايشه 

  . مليكه و تعداد زيادي از سلف صالح روايت شده است جبير، حسن و ابن ابي
شمارش آيات در نماز اشكالي ندارد، نويسندة : فرمايد مي –اهللا  رحمه –امام شافعي 

كند، ابن  كتاب جمع الجوامع در منصوصات خود بدون اختالف آن را از او نقل مي
  . كند اق، ثوري و غيره روايت ميحاس ،از مالك، شافعي، احمد منذر آن را
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  . دهد واهللا اعلم هم براي او شهادت مي 1التسبيح ةصالو براي 
شود در حالي كه نماز جماعت در نوافل مخصوص نمازهاي  با جماعت انجام مي -5
  . باشد نماز تراويح و وترها مي ،نماز باران ،خسوف ،كسوف ،عيد

ين است كه جماعت فقط در اين شش نماز سنت چنن مورد حكم اي: جواب
  .يست كه در غير آنها نهي شده باشدبه اين معني ن وباشد،  مي

امامت در نافله : گويد آمده است كه مي در كتاب مختصر الربيع از امام شافعي
اهللا عنهما  رضي –اشكالي ندارد، دليل ديگر چيزي است كه در صحيحين از ابن عباس 

قام يصلی صالته من الليل قام  ليلة, فلام اهللا أنه بات عند رسول«: ايت شده استرو –
   2.»وقف عن يساره فأداره إلی يمينهيصلی خلفه, و –اهللا عنهام  رضی –ابن عباس 

برخواست تا نماز شب  خوابيد، هنگامي كه پيامبر شبي نزد پيامبر ابن عباس
ر ايشان نماز خواند و طرف چپ ايستاد، بخواند، ابن عباس هم بلند شد و پشت س

  . او را به طرف راستش چرخاند پيامبر

_____________________ 
و بعد از اينكه حديث صـالة التسـبيح   ) . 143-2/142(آورد،  ن جوزي آن را در موضوعات مياب -1

اند، و دليل هر كدام را نيز بيـان   ها ثابت نشده تمام اين راه: گويد كند مي مختلف بيان مي  را با طرق
يح در مورد صالة التسبيح حديثي وجود ندارد كه صـح : گويد پ گويد عقيلي مي كند، سپس مي مي

  . باشد
و ) 117: (، كتاب العلم، حديث شماره)1/212(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

، ابن صالح اين حديث را بطور مختصر ذكـر  )763: (مسلم، كتاب صالة المسافرين، حديث شماره
  .نموده و اال اين حديثي طويل است
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از . 1در روايت مسلم آمده است كه او بلند شد تا نماز سنت را در شب بخواند
هم فی غري وقت الصالة, أتاهم فی دار اهللا أن رسول«: روايت شده است انس

   2.»أم حرامسليم و فصلی به وبأمِّ 
  . ير اوقات نماز به منزل آنها رفت با او و أم سليم و أم حرام نماز خوانددر غ پيامبر

   3.»فصلی بنا ركعتني تطوعاً «: داود آمده است در روايت ابي
  . دو ركعت نماز سنت با ما خواند

  . روايت شده است واهللا اعلم در صحيحين هم مثل آن از عتبان بن مالك انصاري
عالمت ظاهر تبديل شده است و ظاهر كردن شعار اين نماز به نوعي شعار و  -6

  . آشكار در دين ممنوع است
اصل و اساسي دارد، ظاهر شده و به آن اين نماز عبادت است و در شريعت : جواب

اساس  ازشود كه  شده است، كه اين حالت باعث نمي ي زيادي پيدا رغبت و عالقه
ه و ساير علوم ديني از كن شود، پس چرا تخصص علماي مسلمين در علم فق ريشه

بندي، بررسي، تأليف، تدريس و غيره كه به شعار و اعمال ظاهري تبديل  تفسير، تقسيم
اينها  اند نيز نبودهدر صدر اسالم  وجود نداشتند ودين اسالم حاليكه در در  اند شده

  . واهللا اعلمست از آنها دوري كنيم؟ نيالزم و ستند نيبدعت 

_____________________ 
  . كتاب صالة المسافرين مراجعه شود) 192و  763(، حديث )1/531(به صحيح مسلم،  -1
و ابـوداود فـي سـننه،    ) 660(و مسلم في صحيحه، حديث ) 3/217(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

  .86/ 2، و سنن نسائي، كتاب اإلمامة )608(حديث 
كتـاب   86/ 2، و سـنن نسـائي   608: ، كتاب الصالة، حديث شماره)2/86(رواه ابوداود في سننه،  -3

  .اإلمامة
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ا جواب كند كه قابل ذكر نيستند، ام گري استدالل ميچيزهاي دي هطرف مخالف ب
اين نماز را بخوان، و در آن نماز آنچه را كه گمان : آنها اين است كه گفته شود

آنچه كه او  .كني ممنوع هستند از آنها خودداري كن، همانطور كه سابقاً بيان كرديم مي
اص به شب جمعه دارد، كه كند اين است كه اين نماز اختص به آن استدالل و اعتماد مي

چون الزم نيست كسي كه اين هم از آن نهي شده است، اين دليل هم خيلي مهم نيست، 
هاي ديگر نماز شب را ترك كند، و كسي كه آن را  خواند در شب نماز رغائب مي

ترك نكند شب جمعه را براي قيام و عبادت اختصاص نداده است، كه اين واضح و 
  .مآشكار است واهللا اعل

هاي منكر ملحق  به بدعت الرغائب ةصاليم روشن شد كه دحي كه دايبا توض
گوناگوني هستند، پس كسي هاي  و حوادث و چيزهاي جديد داراي صورت!! شود نمي

اين توضيح و . واهللا اعلم!! كند تشبيه مي آنكه تشخيص نداشته باشد چيزها را به غير 
نمايد، و اگر معاند نباشد  ميرا خاموش  نظر مخالف –شاءاهللا  ان –بياني كافي بود 

 يقرار نمايد، و براي او جز بي و آن را به موافق تبديل ميكند،  را عوض مي آن فوص
اي به دنبال ندارد باقي نخواهد ماند، و جز سر و صدا و ابهاماتي كه گروه  كه هيچ فائده

وما شاءاهللا ، خورند و هوس آنها را فاسد كرده است به آن فريب نميكمي كه هوا 
   1.نعم الوكيلالحول والقوة إال باهللا العلی العظيم وحسبنا اهللا وحده الرشيک له و

ارزش و ضعيف  بي چنانابن صالح را  هاي اين رديهسپس عزبن عبدالسالم 
كه جز او معبودي نيست، صلوات بر را سزد آن خدايي  ستايش: گويد مي كهشمارد  مي

موضوع و ساختگي را رد كردم و  صالة الرغائب و آل او، آنگاه كه من محمد

_____________________ 
  . مراجعه شود) 27-14(به كتاب المساجله، ص  -1
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هاي مشروع از جهات مختلف بيان كردم كه توضيح آنها  مخالف بودن آن را با سنت
و براي نيكو جلوه دادن و اثبات آن د نآن قيام كرد تگذشت، بعضي از مردم به مخالف

هاي  دعتست به بخواهند آن را از اين جهت كه نماز ا و مينمايند  سعي و تالش مي
ام چون مجموعه صفات و  به اين دليل آن را رد كردهمن  و .حسنه ملحق نمايند

طرف  .هايي دارد كه بعضي از آنها حرام هستند، و بعضي ديگر مخالف سنت ويژگي
در حالي كه كنم،  من مردم را از عبادت منع مي كهدهد  مخالف شروع كرده دشنام مي

را آن  شهاي به خاطر ويژگيبلكه كه عبادت است،  ام به اين خاطر من آن را رد نكرده
از آن نهي كرده است، و به آنچه  اهللا ام كه رسول ام، از چيزي نهي كرده رد كرده

از نماز خواندن  ام، مثل نهي كردن پيامبر از آن نهي كرده است اقتدا نموده پيامبر
و تالوت در آن، از  نماز خواندن يا خشوع و ذكر فرصبه  در اوقات مكروه، پيامبر

آن نهي نفرموده است، بلكه به خاطر چيزي كه خاص آن است از آن نهي كرده است، 
أنه هنی عن «: كند روايت مي و مسلم بن الحجاج با روايتي صحيح از پيامبر

   1.»اختصاص ليلة اجلمعه بقيام من بني الليالی
ديگر نهي كرده هاي  براي عبادت از ميان شب هاز اختصاص شب جمع پيامبر

  . است
و يك شرط واضح و آشكار اين بدعت اين است كه بايد در اين شب انجام شود 

  . از آن نهي كرده است كه پيامبر
از آن نهي فرموده است بعنوان  آنچه را پيامبركه پس بدبختي براي آن كس 

به انجام مردم در شبي مبارك : گويد ميعبادت و نزديك شدن به خدا قرار دهد، بعداًٌ 
عادت كردن كسي را كه علم . اند كه در فضيلت آن شب شكي نيست آن عادت كرده

_____________________ 
  )1144،148(، حديث )2/801(و مسلم في صحيحه، ) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1
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كه از آن نهي شده قرار داده است، و دانش ندارد بعنوان حجت و دليل انجام بدعتي 
دهند، و همچنين كساني كه در علم شريعت  سواد آن را انجام مي البته مردم عوام و بي

شب در فضيلت آن دچار اشتباه شده است، منظور ايشان آگاهي چنداني ندارند، سپس 
  اي است كه در ماه رجب قرار دارد، در چه جايي فضيلت اين شب جمعه بر شب جمعه
هاي ديگر ثابت شده است؟ و اگر منظورش فقط شب جمعه است باز هم به خطا  جمعه

و !! است رجب مقيد نمودهو اشتباه دچار شده است به اين خاطر كه آن را به ماه 
ها با لفظ اسراف  كمك به دين و از بين بردن بدعتهمچنين در تعبير خود از مبالغه در 

  . و غلو به خطا رفته است
  : الي كه با اين آيه بيان كرده استو اما مث

 |M ÷ƒ u™u‘ r& “Ï%©!$# 4‘sS÷Ζtƒ ∩®∪ #´‰ö7tã #sŒÎ) #’©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u™u‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“y‰çλù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρ r& ttΒ r& 

#“uθ ø)−G9$$ Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒ u™u‘ r& β Î) z> ¤‹x. #’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇⊂∪ óΟs9r& Λs>÷è tƒ ¨β r'Î/ ©!$# 3“ttƒ ∩⊇⊆∪ ξ x. ⎦Í.s! óΟ©9 Ïμ tG⊥ tƒ 

$ Jè xó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/ ∩⊇∈∪ 7π uŠÏ¹$ tΡ >π t/É‹≈ x. 7πy∞ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰u‹ù= sù …çμ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$ t/¨“9$# 

∩⊇∇∪ ξ x. Ÿω çμ÷è ÏÜè? ô‰ß∨ó™ $#uρ >ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇®∪   )19-9 :علق(  
تحريف قرآن است، آن را در غير جاي خود قرار داده است، اين آيه عليه  ،اين فهم

كرد، در حالي كه  را از نمازي كه به آن امر شده بود نهي مي ابوجهل است كه پيامبر
از آن نماز نهي فرموده است، پس  الرغائب، انكار نمازي است كه پيامبر ةصال انكار

نمايد، در حالي كه  ي را از نماز خواندن نهي ميا هدنب اهللا ان رسولبر اساس سخن ايش
  . باشد نهي ايشان از انجام نمازها در اوقات مكروه مي
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و ظاهراً  ،كند كه در اين مورد از خداوند طلب خير و استخاره كرده است و بيان مي
نچه صحيح و فهماند و آ اش مثبت نبوده چون اگر مثبت بود حق را به او مي استخاره

  . شد درست بود به او الهام مي
كند كه اين نماز بدعت و موضوع ساختگي است، پس با اين سخن  سپس اعتراف مي

كه  »كل بدعة ضاللةو وّرش األمور حمدثاهتا,«كنيم  عليه او استدالل مي پيامبر
لف اند، بدعت حسنه بدعتي است كه مخا هاي حسنه را از اين قاعده مستثني كرده بدعت
هاي حسنه باشد  بلكه بايد موافق آنها باشد پس آنچه غير از بدعتباشد ن هاي پيامبر سنت

كه  »كل بدعة ضاللةووّرش األمور حمدثاهتا, «شود،  مي شامل عموم سخن پيامبر
گيرد تا قاعدتاً به آن ملحق شود، و اما استدالل او به اين  الرغائب در معني استثنا قرار نمي ةصال

صحيح  »2أعاملكم الصالةواعلموا أن خري «يا  و »1ة نورالصال« يامبرحديث پ
شود كه از آن نهي نشده باشد، اما آنچه كه  شامل نمازي مينيست، اين سخن به اجماع علما 

و خير األعمال هم باشد،  شريعت از آن نهي كرده است نور نيست، بلكه ظلمت و تاريكي مي
  : ندارد و هيچ نوري در سرپيچي از او وجود پيامبر نيست چون هيچ خيري در مخالفت با

_____________________ 
، سـنن ترمـذي،   223: ، و صحيح مسلم، كتاب الطهـاره، حـديث شـماره   342/ 5مسند امام احمد  - 1

صحيح است، و سنن نسـائي، كتـاب    حديث حسن: و گفته 2583: ابواب الدعوات، حديث شماره
  .280: الزكاة، باب وجوب الزكاة، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهاره، حديث شماره

بوصـيري  . 277: ، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهاره، حديث شـماره 277، 276/ 5مسند امام احمد  - 2
بت هستند مگـر در  راويا اين حديث ثقه و ث: گفته 41/ 1در مصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه 

سند ان انقطاع وجود دارد؛ زيرا سالم ثوبان را نديده است، اما اين حديث طرق ديگري دارد كه در 
  .آن انقطاع نمي باشد كه ابوداود طيالسي، ابويعلي موصلي و ابن حبان آن را روايت نموده اند
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 ⎯tΒ uρ óΟ©9 È≅ yè øgs† ª!$# …çμ s9 #Y‘θ çΡ $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ A‘θœΡ   )40 :نور(  
هر كس خداوند براي او نوري و روشنايي قرار ندهد، نور و خيري براي او وجود نخواهد «

  .»داشت
   1.»ب حامُل فقٍة ليَس بَفقيهرُ و«

در واقع فقيه و عالم به  اي فقهي هستند كنندة مسأله حملي كه و خيلي از كسان
  . آيند حساب نمي

 –اهللا عنها  رضي –حديث عايشه  برو اما استدالل به آنچه ترمذي بعنوان تعليق 
اهللا من صلی بعد املغرب عرشين ركعًة بنی «: فرمايد مي اخراج كرده است، كه پيامبر

   2.»فی اجلنةله بيتًا 
از مغرب بيست ركعت نماز بخواند خداوند قصري را در بهشت براي  هر كس بعد

  . سازد او مي
تواند دليل باشد پس چگونه به چيزي كه  داند كه تعليق نمي اگر عالم باشد مي

كند و بعنوان حجت آن را مطرح  قابليت و صالحيت استدالل ندارد استدالل مي
_____________________ 

، حـديث شـماره   )4/141(و رواه الترمـذي فـي سـننه،    ) 5/183(رواه اإلمام احمد فـي مسـنده،    -1
سـليم وجـود    گويد در سند اين حديث ليث بن احمد ابي ، بوصيري در زوائد ابن ماجه مي)2794(

/ 1اند و مدلس است، براي تفصيل بيشتر به مصباح الزجاجـه   دارد كه جمهور آن را ضعيف دانسته
  . مراجعه شود 88/ 1و مستدر ك حاكم  32

ابـواب الصـالة، رواه ابـن ماجـه فـي سـننه،       ) 433(عيف، حديث شماره رواه الترمذي تعليقاً بصيغةالتض -2
اين سند ضعيف است چون يعقوب : ، و در زوائد ابن ماجه آمده است)1373: (، حديث شماره)1/437(

گويد او از دروغگويان بزرگ است، او حديث را بـا دروغ درسـت    بن وليد در آن است، امام احمد مي
  . ضعف او بين محدثين اتفاق نظر وجود داردبر : كرد، بوصيري گفته مي
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و دليل است پس مذهب او اين را  حجتكه چنين چيزي برد  نمايد؟ و اگر گمان مي مي
، از طرف ديگر ابن ماجه سند اين حديث را در سنن خود بيان كرده اقتضا نمي كند

و است است كه در سند آن يعقوب بن الوليد المديني وجود دارد كه خيلي دروغگو 
كرد، همچنان كه احمدبن حنبل و ائمة ديگر اين را بيان  احاديث را خود درست مي

به طور صحيح  ، پس خيلي جاي تعجب است براي كسي كه آنچه از پيامبراند كرده
  . رود كه هيچ قيمت و ارزشي ندارد كند و دنبال حديثي مي روايت شده آن را ترك مي

الرغائب در اين حديث درست نيست، چون اين  ةصالو اما داخل كردن حديث 
نماز به خاطر ترغيب و  شود، اين اين نماز شامل آن نمي –اگر صحيح باشد  –حديث 
است و آن ترغيب هم به بيست ركعت مقيد شده است كه بدون  شده گذاشتهتشويق 

  . اين عدد و كمتر از آن محقق نخواهد شد
جواب آن اين شوند،  از ايجاد نمازهايي كه بر اوصاف خاصي انجام ميو اما آنچه 

  : اوصاف دو قسمت دارداست كه 
ها  ، اين صفتالرغائب صالةستند مثل صفت اوصافي كه مقتضي كراهت ه -1

   1.ه هستندوبدعت مكر
شوند،  هاي حسنه محسوب مي بلكه از بدعتصفاتي كه مقتضي كراهت نيستند  -2

  . شود مثالي كه ذكر كرديم شامل اين قسمت مي
اگر حديثي براي اين نماز درست شده باشد آن حديث را : اما سخن او در اين مثال

و در نماز الرغائب نيز همين مسأله بايد رعايت . كنيم نماز را رد نميولي كنيم  رد مي
  .گردد

  :ساير موارد از چند جهت فرق دارد باالرغائب  صالة: جواب
_____________________ 

  . به حكم بدعت در همين كتاب مراجعه شود -1
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نمايد  هايي كه دارد براي عامة مردم طوري وانمود مي با ويژگيالرغائب  صالة -1
  . كر شد چنين نيستاست، اما در نمازي كه در مثال ذ هاي پيامبر كه سنتي از سنت

دروغ  سازد كه بر پيامبر متوجه ميرا عموم مردم الرغائب  صالةانجام دادن  -2
دهند و جزو سنت او به  هاي آن نماز را به او نسبت مي ببندند و خصوصيات و ويژگي

نسبت داده است،  دهنده در واقع دروغي را به پيامبر آورند، پس انجام حساب مي
  . عنوان مثال ذكر شدبرخالف نمازي كه ب

ن حديث را جاعالين و عانجام دادن نماز الرغائب از چيزهايي است كه واض -3
كند چون دروغشان منافقانه و عمومي  بخشد و آنها را بر كارشان تشويق مي جرئت مي

  . مثال بيان شد است، بر خالف آنچه كه در
ضمن دارد،  ري را دهاي زياد هاي آن سنت همراه ويژگيالرغائب  صالةانجام  -4

  . بر خالف آنچه كه به آن مثال آورده شد
باشد بر او واجب است كه  تبه ميسنت راالرغائب  صالةكسي كه معتقد است  -5

در نيت خود نماز  شخصالرغائب  صالةو در صحت آن را به طرف مخالف ثابت كند، 
در صحيح بودن  ولي. كنند هم اختالف پيدا مي نمايد سپس آن صفات با را توصيف مي

تقويت سپس حكم آن را چنين . آن نمازي كه در مثال بيان شد اختالفي وجود ندارد
اي كه منكر  هر صفت زائد و اضافه: گويد باشد و مي هاي حسنه مي بدعتكند كه از  مي

هاي مذموم است و از  رد كند اين از بدعتباشد و يكي از اصول شريعت آن را 
زبان حال دروغ  باالرغائب  صالةباشد، و انجام  ميردود چيزهاي به وجود آمده و م

ن جاعالدروغ بسته شود، و  شود كه بر پيامبر است، و سبب مي بستن بر پيامبر
داند، اما  اصول شريعت مردود مي را نمايد، همة اينها  حديث را تشويق و ترغيب مي

ها  ود دارد، تكرار سورهها وج كه در آن تكرار سورهالرغائب  صالةنسبت دادن منكر به 
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داند، بلكه مشغول شدن قلب و غافل  شود، و شريعت آن را منكر نمي منكر شمرده نمي
  . داند خشوع و خضوع منكر مي شدن آن را از

  . گويد از مكروه منكر نيست، شبيه آن وارد شده است اما اينكه مي
ه است تسبيحات شداگر منظور او از چيزهايي شبيه آن كه در شريعت وارد : جواب

  : باشد از دو جهت با هم فرق دارند ركوع و سجود و تكبيرات عيد مي
توان ضمن انجام آنها  ركوع و سجود و تكبيرات عيد تعدادشان كم است و مي -1

  . خشوع و خضوع هم داشت
در نماز ثابت شده است، پس اگر خشوع با آن همراه اين عددها شرعي بودن  -2

كه شريعت به آن را خشوع واجب است، در واقع يكي از دو چيزي  نباشد تقديم آنها بر
كه الرغائب  صالةايم، بر خالف شمارش در  دستور داده است بر ديگري مقدم كرده

مبناي شرعي ندارند، پس هر گاه نمازخوان عددها را شمارش كند و و خيلي طوالني 
ندارد از دست انجام دهد خشوعي را كه واجب است، با چيزي كه مبناي شرعي 

  . دهد مي
و اما آنچه در بعضي احاديث از تكرار سورة اخالص وارد شده است، اگر اين 

 وو اگر صحيح باشد . 1حديث صحيح نباشد هيچ حجت و دليلي در آن وجود ندارد
كنيم، و اگر دليل بر مستحب بودن  دليل بر جواز باشد ما جايز بودن آن را انكار نمي

_____________________ 
البته حديث صحيح است، بخاري به صورت تعليـق آن را در صـحيح خـود آورده اسـت، كتـاب       -1

ترمـذي و بـزار از بخـاري از    : گويـد  ابن حجر در فتح البـاري مـي  ) 774(األذان، حديث شماره 
حديثي حسـن صـحيح   : گويد ترمذي مي. اند روايت و وصل كرده... وس و بيهقي ا اسماعيل بن ابي

كتاب  438، 437/ 13و فتح الباري  61/ 2، و سنن بيهقي 257/ 2به فتح الباري . باشد غريب مي
  . التوحيد مراجعه شود
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گر خشوع با آن ممكن نبود، شرعاً خشوع بر آن مقدم است، و باشد دو حالت دارد ا
  . شود با آن ممكن بود مانند تسبيحات ركوع مياگر خشوع 

شود، چون در آن مقصود و هدف  و اگر بر مستحب بودن داللت نكند مكروه مي
شود، و از طرفي مجرد تكرار باعث  رود، و قلب از خداوند غافل مي نماز از بين مي

كنند ولي از  كه شمارشش درست باشد، بسياري از مردم چيزي را تكرار ميشود  نمي
شود كه از  ند عبارت بد او باعث ميكخبرند، اگر با تكرار از تعداد تعبير  تعداد آن بي

  . مقصود و هدف بسيار دور شود
اند و اين  حديث آن را مكروه دانسته ةمبني بر اينكه بعضي از ائم واما تأويل ا
ظاهر و شود، در واقع بدون دليل و حجت با چيزي كه  ميل بر ترك األولي كراهت حم

نهي شده است ظاهر و كند، كراهت در چيزي كه از آن  واضح است مخالفت مي
  . باشد سپس حمل آن بر ترك األولي هيچ دليلي ندارد آشكار مي

راه او آن : داند آنها را مكروه مياما قول او در مورد هر دو سجده به نظر كسي كه 
ي است، اين درست نيست، و اين انكار و رد بر فاست كه آنها را ترك نمايد پس كا

شود، چون ممكن نيست  آن وارد ميلواحق ها و توابع و  با تمام ويژگيالرغائب  صالة
  . اي را انكار و رد كنيم ولي منظورمان بعضي از اجزاي آن باشد مجموعه

خواهد شبيه اين نماز  ن نماز حريص است و يا مياما اينكه اين مسكين بر ابقاي اي
باشد، زماني  مي اهللا وجود داشته باشد، اين حرص در واقع حرص بر مخالفت رسول

كند، مثل اين است كه طرف  از اختصاص عبادت به شب جمعه نهي مي كه پيامبر
جهاتي مكروه است صورت به خاطر اينكه از الرغائب  صالةاگر : مخالف بگويد

گيرد پس مكروهي ديگر آورده شود كه جاي آن را بگيرد، تا از مخالفت با  ينم
  ! خالي نباشد؟ پيامبر
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ي را انكار مقيد نمودن آن به عدد خاص ه كه منكر صرفنسبت داداينكه و اما 
  .باشد مياين نسبت افترا و دروغ بستن !! كرده

اند، ما هم  ش آيات را دادهكند كه اجازة شمار و اما اينكه از جماعتي از علما نقل مي
التسبيح صحيح نيست  صالةكنيم، اما استدالل او به  جايز بودن آن را انكار و رد نمي

چون اين نماز هم صحت آن ثابت نشده است، پس هرگز خشوعي كه در شريعت ثابت 
هاي نماز است با چيزي كه ثابت نشده كه شمارش است ساقط و حذف  از سنتو شده 
ما : و جماعت در نمازهاي سنت درست استاقتدا گويد  ديگر او كه مي سخن. شود نمي

ايم سنت در انجام  ايم، بلكه ما گفته دانيم، و منكر آن نبوده هم آن را جايز و درست مي
اند و  آنها اين است كه به صورت فردي صورت گيرند، مگر آنهايي كه استثنا شده

مثل يك عبادت مكرر كه هميشه به اين هم آن را انجام داده است، اما نه  پيامبر
  . صورت آن را انجام داده باشد

در نماز شب به  –اهللا عنهما  رضي –و همچنين استدالل او به اينكه ابن عباس 
) نماز شب(باشد، چون به نظر امام شافعي تهجد  اقتدا كرده است صحيح نمي پيامبر

است، و اينكه روايت شده كه  سنت نبودهواجب بود، پس اقتدا به نماز  بر پيامبر
  . باشد برخواست تا نماز سنت بخواند اين روايت، گمان راوي مي پيامبر
گمان نيست بلكه يقين است، و راوي آن كه ابن هم و واين روايت : گويم من مي[

عباس است با قاطعيت آن را بيان كرده است، و مانند ساير احاديث ديگر آن را ذكر 
   1].كند و قطع آن را روايت مي جزمبه طور كرده و 

  : شود جواب آن چنين داده مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 192-763(، كتاب صالة المسافرين، حديث شماره )1/531(به صحيح مسلم،  -1
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بايد  باشند به صورت فردي يا جماعت و چه ،واجب يا سنتچه انجام دادن نمازها 
  : فرمايد ميباشد، آنجا كه  طبق نظر و دستور صاحب شريعت يعني حضرت محمد

   1.»وا كام رأيتمونی أصلیلّ َص «
  . خوانم بينيد نماز مي ينماز بخوانيد آنچنان كه مرا م

جماعت در نمازهاي سنت به نظر علما درست است، البته نه به طور دائم و 
در خانة خود و ديگران در نماز سنت امامت كرده، ولي در  هميشگي، چون پيامبر

نماز  مورد ، مگر آنچه از او درندمساجد و جاهاي مشهور اين كار را انجام نداده ا
مگر با دليل از آنچه كه شريعت تعيين كرده تجاوز  ، پيامبرشده است نقلتراويح 

الرغائب دليلي ثابت نشده تا بر نمازهاي سنت قياس شود، پس  صالةدر . نكرده است
باشد قياس  زماني كه خود ذاتاً باطل باشد چگونه بر چيزي كه شرعي و صحيح مي

  ! شود؟ مي
 صالةفرق ميان آن و  –ما اهللا عنه رضي –و اما حديث انس و عتبان بن مالك 

شود كه عموم مردم فكر كنند  الرغائب باعث مي صالةالرغائب اين است كه اقتدا در 
باشد، بر خالف آنچه كه در  سنت است و عبادتي در دين مي ،كه اين نماز و جماعت

واقع شده است، آن خيلي نادر و كم است،  –اهللا عنهما  رضي –انس و عتبان حديث 
كنند كه جايز  كنند كه سنت است، بلكه اين طور فهم مي ين طور فكر نميعموم مردم ا

  . است و بر جواز آن هم اتفاق نظر وجود دارد
اين نماز به يك عبادت آشكار و ايجاد شده در دين تبديل شده : گويد آنجا كه مي اما

در تدوين اصول كه فقها و اما ايشان اين نماز را به آنچه . است، اين نسبت افترا و دروغ است
_____________________ 

و رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري، كتـاب األذان،  ) 5/53(رواه احمد في مسنده،  -1
  ) 631(حديث شماره 
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 دكن و يا به فروع و مĤخذ و دقائق وحقايق آن تشبيه مي ندنماي اند تشبيه مي فقه پيدا كرده
كه ذكر شدند از آن  لفهاي مخت الرغائب از جهت صالةصحيح نيست، چون بيان كرديم 

از آن نهي شده است بر چيزي كه ه در سنت كنهي شده است، پس چگونه قياس چيزي 
  ! ام دادن آن وجود دارد درست است؟اجماع بر انج

طرف مخالف به چيزهاي ديگري استدالل كرده كه قابل : گويد اما قول او كه مي
ايجاد اين نظر شده است، و از طرفي  اعثب ،در واقع عاجز شدن از جواب ذكر نيستند،

بفهماند كه جواب را نداده است در حالي كه قدرت و خواهد به عموم مردم  هم مي
اند و از درك آن عاجز  ايشان توان فهم آن را نداشتهو يا اينكه ! دجواب را هم دارتوان 
  . است
 اصحيحً  كم من عائب قوًالو
 

 1وآفته من الفهم السقيم  
  

گيرند به  بسياري از كساني كه از قول و سخني صحيح و درست عيب و ايراد مي
  . باشد خاطر فهم بيمار و ناقص آنها مي

نماز را بخوان و از چيزهايي : كند ه كسي كه اين نماز را انكار ميو اما جواب او ب
 چرا كه منكركني ممنوع هستند دوري كن، اين جواب صحيح نيست،  كه گمان مي

هاي آن  كند، اگر يكي از ويژگي ها و خصوصياتش رد مي نماز رغائب را با تمام ويژگي
  . ذاشتالرغائب بر آن گ صالةتوان نام  را ترك كند ديگر نمي

_____________________ 
  : باشد كه اول آن شعر از شاعر متنبي مي -1

  فال تقنع بما دون النجوم  إذا غامرت في شرف مروم  
  . مراجعه شود) 4/120(به ديوان متنبي، 
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و اما آنچه در مورد آن حديث صحيح كه از نهي اختصاص عبادت در شب جمعه 
را هاي ديگر غير جمعه  كسي كه شب جمعه و شب شامل، اين حديث شده كهگفته 

الرغائب را به طور مطلق  صالةشود، اين هم درست نيست، چون او  كند نمي عبادت مي
داند، ما هم  هد درست ميد نميدهد يا تخصيص  براي كسي كه آن را تخصيص مي

مكروه بودن آن از چند جهت واقع شده است، اگر بعضي هم موجود نباشد،  :گوييم مي
گويد  و اما اينكه مي. مانند بعضي ديگر براي نهي و كراهت بطور مستقل باقي مي

هاي مختلف و گوناگون هستند و هر  حوادث و چيزهاي تازه پيدا شده داراي صورت
ه غير نظير و شبيه خود جدايي و تشخيص آنها را نداشته باشد آنها را ب كس توانايي

  . ندك ملحق مي
كه نتوانسته است در اين مورد تشخيص و  ،اين دليلي است به ضرر و عليه خودش

  . تمييز داشته باشد
فصاحت خود را نشان و نامأنوس براي اينكه و اما آوردن كلمات ركيك و سخت 

در آن وجود دارد كه هر كس دنبال هوا و هوس رود كت دهد نوعي تكلف و ركا
  . خواستار آن است

اينكه در  با است  طلع شدم كه جواب آنها را دادهدو فتوا مباره به صدور در اين 
  . كه به موضوع ما ارتباطي ندارد  مسائلي به خطا رفته
الرغائب  ةصالدر مورد  بزرگان فقها و ائمه. اهللا الرحمن الرحيم بسم: فتواي اول

چه نظري دارند، آيا به صورت جماعت بدعت است يا خير؟ و آيا حديث صحيحي در 
  مورد آن آمده است يا خير؟ در اين مورد براي ما فتوا دهيد خداوند اجر و پاداش

  . خيرتان دهد
  . پروردگارا توفيق ده و رحمت خود را شامل ما كن: جواب
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شده و موضوع  هتبس بر پيامبر دهالرغائب نقل ش صالةي كه در مورد ديثح
باشد، اين نماز بدعت است و چهارصد سال بعد از هجرت پيدا شده است، ابتدا در  مي

هيچ اشكالي ندارد كه انسان نماز . شام ظاهر و در ساير كشورهاي ديگر منتشر شد
در هر شبي مستحب است و همچنين بخواند بر اين اساس كه عبادت بين مغرب و عشاء 

اشكالي ندارد انسان بطور مطلق و بدون هيچ قيدي نماز بخواند، اما جماعت را در هيچ 
هاي منكر  آن سنت بدانيم و آن را به عنوان يك عبادت آشكار قرار دهيم اين از بدعت

ابن صالح آن . است، اما متأسفانه مردم براي انجام بدعت سرعت زيادي دارند واهللا اعلم
  . را نوشته است
ست و اجواب صحيح  قسمت هاي از اينپوشيده نيست كه : گويد الم ميابن عبدالس
  . وجود دارد نيز در آن خلل

در مورد كسي  فقهاي بزرگ و ائمه دين. اهللا الرحمن الرحيم بسم: فتواي دوم
كه آن شمعي : گويد نيمة شعبان درست نيست و مي گويد نماز در شب رغائب و كه مي

اين كار بدعت است و هيچ : گويد تفريط است و مي شود حرام و در آن شب روشن مي
در اين مورد وارد نشده است آيا اين رأي  فضل و ثوابي ندارد و حديثي هم از پيامبر

  .  -خداوند از شما راضي باشد  –و نظر درست است يا اشتباه؟ براي ما فتوا دهيد 
در شب رغائب اما آن نماز مشهوري كه . مايدو رحم ن دخداوند توفيق ده: جواب
و . گيرد بدعت است، آن حديث روايت شده هم موضوع وساختگي است صورت مي

چهارصد سال بعد از هجرت پيدا شد، و اين شب هيچ تفضيل و برتري بر اين نماز 
  . هاي ديگر جمعه ندارد شب

بصورت فردي اما شب نيمه شعبان فضيلت و بزرگي دارد، عبادت كردن در آن شب 
ها و آن را بعنوان  مستحب است، اما جمع شدن مردم در اين شبعت نه به صورت جما
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و آنچه از درخواست نيازها و دعاها و امثال و عبادت گرفتن بدعتي منكر است   مراسم
اند با شريعت موافقت ندارد و آن نماز هزار ركعتي كه در شب نيمه  آنها آن اضافه كرده

  . شود اصل و اساسي ندارد خوانده ميشعبان 
خيلي جاي تعجب است كه مردم بر اين دو بدعت خيلي حريص هستند در عين 

كه مسلم و جاي هيچ شكي نيستند كوتاهي  پيامبرهاي موكدة  حال براي سنت
  . ابن الصالح آن را نوشته است –واهللا المستعان و هو يعلم  –كنند  مي

بت داده آشكار خداوند نهان آنچه را كه مردم به او نس: گويد ابن عبدالسالم مي
  . 1نمود

خواهم ما را از امثال اينها محفوظ بدارد و آنچه كه او به آن مبتال شده  از خداوند مي
نعم بنا اهللا ووحساست خداوند او را نجات دهد، امثال اين مرد بايد به او رحم شود 

   2.صحبه إلی يوم الدينواحلمدهللا وحده وصلواته علی سيدنا حممد وآله و الوكيل
اصل و اساسي ندارد،  الرغائب هـ: فرمايد مي –اهللا  رحمه –اإلسالم ابن تيميه  شيخ

فردي به صورت باشد، نه به صورت جماعت نه  مي اي و پيدا شدهچيز تازه بلكه 
از  مستحب نيست، در صحيح مسلم به طور صحيح و ثابت آمده است كه پيامبر

است، و آن اثر و روايتي كه آن اختصاص شب جمعه براي عبادت و يا روزه نهي كرده 

_____________________ 
بـر خـالف اصـول و قواعـد خـويش صـالة       : گفتته 143، 142/ 23نبالء ذهبي در سير اعالم ال -  1

  .فضايلي نيز هست) ابن صالح(الرغائب را تأييد نموده و نصرت داده است، اما براي او 
و ) 48-39(به كتـاب الباعـث إلبـي شـامه، ص     . مراجعه شود) 42-29(به كتاب المساجله، ص  -2

  . ود كه رد خيلي خوبي بر ابن الصالح نوشته استمراجعه ش) 277-4/248(المدخل إلبن الحاج، 
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كند به اتفاق علما دروغ و موضوع است، و هيچ يك از سلف صالح و  نماز را بيان مي
   1.اند ائمه آن را ذكر نكرده

الرغائب بدعت است،  ةصالدين  ةبه اتفاق تمام ائم: فرمايد در جاي ديگر مي
و هيچ يك از ائمه دين مثل اند،  آن را انجام نداده و هيچ يك از خلفاي ايشان پيامبر
ليث و غيره آن را  ،ثوري، اوزاعي –رحمهم اهللا  –شافعي، احمد و ابوحنيفه  مالك،

الرغائب  ةصالعلماي حديث اين روايت كه در مورد دانند و به اجماع  مستحب نمي
   2.آمده است دروغ و موضوع است

تحب است يا خير؟ آيا مس الرغائب سؤال شد ةصالشيخ االسالم ابن تيميه از از 
  : جواب داد
اند  و هيچ يك از صحابه و تابعين و ائمه دين هيچ كدام اين نماز را نخوانده پيامبر

هيچ فضيلت و برتري د، و همچنين ان نكردهو مردم را نيز براي اداي آن تشويق و ترغيب 
ن نماز را شناسان اين حديث كه اي تمام حديثاند، به اتفاق  ر ننمودهذكرا براي اين شب 

اين نماز  :گويند د، به همين دليل محققين ميباش كند دروغ و موضوع مي روايت مي
   3.باشد واهللا اعلم مكروه است و مستحب نمي

شب نيمة شعبان سؤال شد،  الرغائب و نماز ةصال در مورد –اهللا  رحمه –از امام نووي 
  آيا اصل و اساسي دارند؟ 

 –اربعه  ةو هيچ يك از صحابه و ائم پيامبراز را ، اين دو نمالحمدهللا: جواب داد
اند، و هيچ يك از كساني كه به  اند، و به آن اشاره هم نكرده انجام نداده –اهللا  رحمهم

_____________________ 
  . مراجعه شود) 23/132(به مجمموع الفتاوي،  -1
  . مراجعه شود) 121(و اإلختيارات، ص ) 23/134(به مجموع الفتاوي،  -2
  . مراجعه شود) 23/135(به مجموع الفتاوي،  -3
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اند،  رد بيان نكردهودر اين مرا اند، هيچ روايتي  كنند آن را انجام نداده هم اقتدا ميآنها 
هاي منكر و حوادث باطل  اند و از بدعت هپيدا شد بعديهاي  در زمانبلكه اين نمازها 

إياكم «: فرمايد مي است كه پيامبرآمده صحيح و در حديث شوند،  محسوب مي
   1.»ن كل حمدثة بدعة ضاللةإحمدثات األمور, فو

از اينكه به امور دين چيزي را اضافه كنيد خودداري كنيد، چون اين كار بدعت و 
  . گمراهي است

  :فرمود پيامبر: گويد روايت شده كه مي –اهللا عنها  رضي –در صحيحين از عايشه 
  . 2هر كس چيزي را به دين ما اضافه كند كه از دين نباشد مردود است

من عمل عمًال ليس عليه أمرنا «: فرمايد مي در صحيح مسلم هم آمده است پيامبر
   3.»فهو رد

 وجود نداشته باشد هر كس كاري را انجام دهد كه براي انجام آن دستور و امر ما
  . باشد مي كار مردود نآ

بايد از آن تنفر بر همه الزم است از اين نماز خودداري كنند، از آن دوري نمايند، 
چون و انجام دادن آن را تقبيح كرد، و بايد به صورت عمومي از آن نهي كرد، داشت 

_____________________ 
في سنده عبيد بن ميمون المدني، ابن  المقدمه)  ،)1/18رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً الي النبي -1

  . مراجعه شود 545/ 1گويد مستور است، به تقريب التهذيب  حجر مي
رواه مسلم في صحيحه كتـاب   ،2697: صحيح بخاري با فتح الباري، كتاب الصلح، حديث شماره - 2

  ).1718(األقضيه، حديث شماره 

  ). 1718(رواه مسلم في صحيحه كتاب األقضيه، حديث شماره  -3
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طع فبلسانه, فان مل من رأی منكم منكرًا فليغريه بيده, فان مل يست«: فرمايد مي پيامبر
   1.»يستطع فبقلبه

هر كس ازشما منكري را ديد بايد به دست و قدرت آن را تغيير دهد، اگر توانايي 
  . نداشت بايد با زبان آن را تغيير دهد، اگر نتوانست بايد با قلب از آن متنفر باشد

از آن د و بيشتر از مسائل ديگر نبر عالمان دين واجب است مردم را از آن بترسان
  . كنند باشند چون مردم از آنها پيروي ميگردان  روي

و نبايد هيچ كس فريب اين را بخورد كه در ميان مردم شايع شده و مردم عوام و 
و به آنچه كه دستور  دهند، چون پيروي و اقتدا فقط به پيامبر غيره آن را انجام مي

. دم را از آن ترسانده استداده است صحيح است نه به چيزي كه از آن نهي كرده و مر
ما با خدا و رسولش مخالفات دچار شدن به ها مصون بدارد و از  خداوند ما را از بدعت

   2.واهللا اعلم .را محفوظ نمايد
  الرغائب پرسيده شد كه سنت است يا بدعت؟  ةصالهمچنين از نووي در مورد 

مل بر منكرات زيادي باشد، و مشت اين نماز بدعتي قبيح و خيلي منكر مي: جواب داد
دهد بايد  است پس بايد آن را ترك و از آن اعراض نمود و كسي كه آن را انجام مي

_____________________ 
، كتـاب ايمـان، حـديث    )1/69(و رواه مسلم في صـحيحه،  ) 3/20(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

، و سنن ترمذي، ابـواب الفـتن، حـديث    1140: ، و سنن ابوداود، كتاب الصالة، حديث شماره)49(
اين حديث حسن صحيح است، و سنن نسائي، كتاب اإليمان، باب تفاضـل  : و گفته 2263: شماره

، و همه ي آن ها در آخر حديث 4013: ل اإليمان، و سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، حديث شمارهأه
  . را روايت نموده اند» وذلك أضعف اإليمان«: جمله ي

  . مراجعه شود) 47-45(مساجلة، عزبن عبدالسالم و ابن صالح در مورد صالة الرغائب، ص : به  -2
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واجب است كه مردم را از آن منع نمايد  –فقه اهللا و –جلو آن را گرفت و بر ولي امر 
  . چون او مسئول است و در مقابل رعيت خود بايد جوابگو باشد

ه معرفي يفدهندگان آن را س اند، و انجام تهنوش هايي كتاباين نماز علما در رد 
دهند و  كنند، و نبايد فريب خورد كه تعداد زيادي در مناطق مختلف آن را انجام مي مي

اين مثال آنها او  2الدين احياء علوم، 1هايي مثل قوت القلوب يا اينكه بگوييم در كتاب
: صحيح است مودة پيامبراين فراين نماز بدعتي باطل است، و  .ذكر شده استنماز 

رنامة ما چيزي را اضافه بهر كس در دين و  »من أحدث فی ديننا ما ليس منه فهو رد«
  . كند مردود است

  . ه استدركده را در مورد فتواي سابق ذكر سپس بعضي از احاديث وار
  : تالف به كتاب او مراجعه شوددهد هنگام اخ و خداوند دستور مي

 β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# )59 :ءنسا(  
با رجوع به (او  و پيامبر) با عرضه به قرآن(داشتيد آن را به خدا منازعه چيزي و اگر در «

  .»برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) سنت نبوي
واهللا . 3كنندگان دستور نداده است هاي خطا ها و اشتباه به پيروي از جاهلين و به غلط

  . اعلم
اولين جمعة ماه رجب همة  ؛الرغائب شب ةصالاحاديث : دگوي ابن قيم جوزي مي

   1.اند درست شده پيامبر از زبانآنها دروغ و 
_____________________ 

 1361/ 2هـ اسـت، بـه كشـف الظنـون      386مكي متوفي تأليف محمدبن علي بن عطيه العجمي ال -1
  . مراجعه شود

  .مراجعه شود) 203، 1/202(هـ، به إحياء علوم الدين  505تأليف ابي حامد غزالي متوفي  -2
  . مراجعه شود) 40(به الفتاوي النووي، ص  -3
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اين نماز در اولين  شود كه براي خوانندة محترم روشن مياز توضيحاتي كه گذشت 
شود، اين نماز بدعتي منكر  گيرد، كه رغائب ناميده مي جمعة ماه رجب صورت مي

و صحابه و تابعين و ائمه مشهور آن  اند دهكرقرر نمو خلفاي او آن را  باشد و پيامبر مي
ن مردم براي انجام كارهاي خير تري اند، در حالي كه آنها حريص را مستحب ندانسته

نها آتعداد زيادي از علما كه بر وسعت علم و ارزش و مقام سوي ، اين حكم از اند بوده
كند  الرغائب را ذكر مي صالةاتفاق نظر وجود دارد صادر شده است، و اين حديثي كه 

باشد و ائمه حديث بر دروغ بودن آن اتفاق نظر دارند، پس  مي دروغ و افترا بر پيامبر
  . واهللا اعلم ،نداردوجود است هيچ دليلي  الرغائب صالةبراي كسي كه مدعي 

                                                                                                                       
  . مراجعه شود) 167(، حديث )95(به المنار المنيف، ص  -1
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  بحث پنجم 
  بدعت بودن مراسم شب اسراء و معراج 

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 اه رجب صورت ميدر شب بيست و هفتم م
هاي متنوع ايجاد  هاي مختلف و گوناگون به صورت دهند انواع منكرات و بدعت مي

ها بر  دهند، مانند اجتماع در مساجد، روشن كردن شمع و چراغ كرده و انجام مي
بيان  ،وت قرآنو جمع شدن براي ذكر و تالها، و اسراف و تبذير در اين مورد،  مناره

كردن داستان معراج كه منسوب به ابن عباس است كه تمام آن غلط و باطل و 
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
هاي صالح بودن در او  زماني كه مرد عالمت و نشانه: ده استآمداستان است، در آن 

   »يدعو فی رجبإنه كان جيتهد و«: 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.ال آنخواندن و روايت كردن آن حرام است مگر براي توضيح و ابط
كه  هايي از مس گسترانند، ظرف ها و غيره را مي 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  .، خوابيدن، خوردن و نوشيدن، نه براي فرش كردناستشده 
بزرگي دارد كه در ذكر و تالوت به او  ،هم به همين صورت است، هر حلقه و گروهي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 272(و اإلبداع، ص ) 147(ات، ص به السنن و المبتدع -1
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بلكه در واقع ! نمايند، اي كاش آن هم ذكر و تالوت بود د و از او پيروي مينكن اقتدا مي
 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: ندگوي بلكه مياهللا، 
اهللا آن را  گويند سبحان مي گاهاند، و هر قطع است آن را وصل قرار داده) همزه(

ه آن خواند ب قرآن را مي ،قاري .شود گردانند طوري كه فهم نمي پيچانند و برمي مي
كند كه در آن وجود  در آن نيست، از آن چيزي را كم ميكه 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 تالوت بزرگ ديگري وجود دارد، قاريدر 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
به دين، حتي اگر اين كارها در خارج آنها است حال و وضع بازي كردن  د، ايننباش 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 لباسآرايش  كنند و زنان با 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  ميدر مقابل اين كار چيزي به آن نفر شاشند  د در آن ميده آنها مي
كنند، قضاي حاجت در مسجد در  كار را بارها تكرار مياين برد، و  مسجد بيرون مي

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



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
348

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

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  پاك است و بيدر حالي كه خلط . انداختن خلط در مسجد خطا و گناه است
  نماز است چگونه است؟  نيست، پس چيزي كه به اتفاق كثيف و نجس و بي

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  ب بيست و هفتم ماه رجب كه گمان ميو مجالس در ش  اين مراسم

است در اساس باطل است، چون ثابت نشده است كه در خود اين شب به معراج 
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  قدر بزرگ 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  شب قدر بزرگ از سال، براي امت حضرت محمد

تر و بهتر است اين فكر باطل است، هيچ يك از  و دعا در آن از شب قدر خوبعبادت 
داند، اين در حالي  اند، دين اسالم اين تفكر را فاسد مي مسلمانان چنين چيزي را نگفته

_____________________ 
  . مراجعه شود) 298-1/295(المدخل إلبن الحاج، : به كتاب  -1
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معلوم و عين آن  و كه نه ماه آن و نه دهه  لاست كه اگر عين شب اسراء معلوم بود، حا
 و باشد ست، بلكه آنچه در اين مورد نقل شده است مختلف و گوناگون ميامشخص 

براي مسلمانان هم شب خاصي قرار داده نشده كه  توان قطعيت آن را بيان كرد، و نمي
كه  القدر ةليل شود آن شب، شب اسراء است، بر خالفدر آن عبادت كنند و گمان 

  . 1در آن شب توصيه شده استكامالً مشخص و به عبادت 
  . اختالف نظر دارند علما در مشخص كردن شب اسراء پيامبر

: 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 كردهاند كه بعد از مبعث بوده، سپس اختالف ن كثر علما بر اين عقيدها

. 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

األول باشد، كه مردود است، در اين نظريه اختالف  يد در ماه ربيعنمايد پس با 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 سالم اين نظركه ابوربيع بن  شود وده كه در ماه رمضان واقع ميب

كند چون گفته است در ماه رجب سال دوازدهم نبوت صورت  رجب را حكايت مي
يازده ماه قبل از بعثت بوده است، ابراهيم حربي اين نظريه  :گويند بعضي مي. گرفته است

ت بوده اآلخر يك سال قبل از هجر در ماه ربيع: گويد كند آنجا كه مي انه بيان ميرا قاطع
: گويند دهد، بعضي هم مي جيح ميبن عبدالبر آن را ترا ةاست، ابن المنير در شرح السير

_____________________ 
  ) 1/57(زادالمعاد مراجعه شود، : به كتاب  -1
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يك سال و دو ماه قبل از هجرت صورت گرفته است، ابن عبدالبر اين رأي را حكايت 
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 اين اساس در ماه شوال، يا رمضان و 
هيجده ماه گويد  ابن عبدالبر مي. باشد كند، و نظرية ابن قتبيه بر ظاهر آن منطبق مي مي

كند كه در ماه رمضان  روايت مي سبره ابن سعد از ابن ابي. قبل از مبعث بوده است
كند و امام نووي  ابن عبدالبر حكايت مي. هيجده ماه قبل از هجرت صورت گرفته است

 :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

پنج سال قبل از هجرت صورت گرفته است، عياض و پيروان او اين نظريه را ترجيح كه 
   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  ي، حتي دليلبراي اين ماه وجود ندارد
   2.توان هيچ كدام را قطعي دانست نميو نظرات گوناگون مختلفي وجود دارد، 

_____________________ 
و الطبقـات 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(ن الجوزي، ، الوفا الب)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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مهم و بزرگي روي   روايت شده است كه در ماه رجب حوادث: گويد ابن رجب مي
ر اولين د باشد، روايت شده كه پيامبر داده است، هيچ كدام هم از آنها صحيح نمي

شب ماه رجب متولد شده است، در بيست و هفتم آن به معراج رفته است، و بعضي هم 
   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 دروغي آشكار مياين نظريه نزد علماي جرح و تعديل 

  
  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

   .»ل بدعة ضاللةحمدثات األمور, فإن كل حمدثة بدعة وكإياكم و«: مي باشد
و خودداري كنيد از اينكه چيزهايي به دين اضافه كنيد، چون هر چه را بترسيد 

  . باشد شود و هر بدعتي ضاللت و گمراهي مي اضافه كنيد بدعت محسوب مي
هر كس در  »من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: فرمايد در جاي ديگر مي

: فرمايد و يا مي. باشد ند كه از دين نيست مردود ميدين و برنامة ما چيزي را اضافه ك
   .»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«

. 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

_____________________ 
  . مراجعه شود) 68(به لطائف المعارف، ص  -1
  . مراجعه شود) 171(ث، ص به كتاب الباع -2
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اند آن را  ترين مردم براي انجام كارهاي خير بوده و تابعين و سلف صالح كه حريص
  . اند انجام نداده

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 اختصاص بعين هم شب اسراء و تا  القدر، و صحابه ةليلالخصوص بر  علي
كدام شب، مشخص نشده ت كه سا اند به همين خاطر اند و آن را بيان هم نكرده نداده

  . باشد شب اسراء مي
شود اما اين  محسوب مي ترين فضايل پيامبر ترين و مهم با اينكه اسراء از بزرگ

كه ابتداي نزول  ءغار حرا حتيبراي عبادت مشخص و توصيه نشده است، زمان و مكان 
و نه  رفت، نه پيامبر آنجا مي وحي در آن بوده است و قبل از نبوت هم پيامبر

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 

  . ه زمان آن را به هيچ عبادت و كاري اختصاص ندادندشد و ن
اختصاص دهد ها را به عبادت  ها و مكان زمان ،اين و آنهركس از خودش به خاطر 

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

جماعتي را مشاهده كرد كه براي اداي نماز به مكاني و جاي  ن خطابعمراب
: 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
ن شما با اين كارها هالك شدند، گذشتگا! خود را مسجد و مكان عبادت قرار دهيد؟
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 يهمان جا نماز بخواند و به صورت خصوصي قصد مكان هنگام نماز هر جا بودهر كس 
   1.را نكند

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

   2.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

   3.آن است كه شب معراج است
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 صدو گوناگون  فلو تالوت قرآن با اشعار و سرودهاي مخت

دهند  دين نسبت ميو و جشن گرفتن شب اسراء و معراج كه آن را به شريعت   و مراسم
   4.و در واقع از دين نيستند

لم العا ةرابطسازمان 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

_____________________ 
  . كند  آن را نقل مي 376/ 2شيبه در كتاب خود  مراجعه شود، ابن ابي) 59-1/58(به زادالمعاد،  -1
  . مراجعه شود) 25/298(به مجموع الفتاوي،  -2
  . مراجعه شود) 1/294(به كتاب المدخل،  -3
  . دمراجعه شو) 272(و به اإلبداع، ص ) 1/294(به كتاب المدخل،  -4
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گويد اين كار مشروع و  شود؟ مي نمايد، از او در اين مورد سؤال مي دعوت را رد مي
  : ه دليل قرآن، سنت، استصحاب و عقلصحيح نيست، آن هم ب

  : اما دليل قرآني
   :فرمايد خداوند مي

 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ )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

 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« 

çνρ–Šãsù ’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«
لمان خود فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مس) او

) با رجوع به سنت نبوي(او  و پيامبر) با عرضه به قرآن(اختالف داشتيد آن را به خدا 
  .»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 وند ميخدا
 ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘   )31 :عمران آل(  
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان  بگو اگر خدا را دوست مي«

  .»وند آمرزندة مهربان استرا ببخشايد و خدا
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   :فرمايد خداوند مي
 Í‘ x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& )63 :نور(  
بترسند كه باليي گريبانگيرشان گردد، يا كنند، بايد از اين  آنان كه با فرمان او مخالفت مي«
  .»ينكه عذاب دردناكي دچارشان شودا

  : دليل سنت
از  –اهللا عنها  رضي –در صحيحين ثابت شده و آمده است كه حضرت عايشه  -1
و در روايت  »من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: كند روايت مي پيامبر

 هر كس در دين ما چيزي را »عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمًال « :مسلم آمده است
  . اضافه كند كه از آن نباشد مردود است

وجود نداشته باشد مردود بر آن يا هر كس كاري انجام دهد كه دستور و امر ما 
  . است
داند، و ابن ماجه، ابن حبان در صحيح  كند و آن را صحيح مي مي ترمذي روايت -2

دثات إياكم حم«: فرموده است د كه پيامبرنكن خود از عرباض بن ساريه روايت مي
  . ترجمة آن گذشت »األمور, فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

ما أحدث «: فرمايد مي كنند كه پيامبر غضيف روايت ميو بزار از امام احمد  -3
   1.»قوٌم بدعًة إال رفع مثلها من السنة

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

_____________________ 
) 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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دعت بعد نبيها بدعة إال أضاعت مثلها من تبما من أمة ا«: فرمايد مي مبرپياو 
   1.»السنة

 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

   2.»أبی اهللا أن يقبل عمل صاحب بدعة حتی يدع بدعته«: است فرموده
دهد تا زمان ترك آن بدعت، قبول  كه بدعتي انجام ميرا خداوند عبادت كسي 

   .كند نمي
إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب «: فرمايد مي كند كه پيامبر طبراني روايت مي
   3.»بدعة حتی يدع بدعته

كند تا زماني كه آن بدعت را  ي انجام دهد قبول نميخداوند توبة كسي را كه بدعت
  . ترك نكند

_____________________ 
كند، طبرانـي در كبيـر آن را آورده اسـت در آن     يان ميآن را ب) 1/188(هيثمي در مجمع الزوائد،  -1

، حـديث  )2/508(سـيوطي در جـامع الصـغير،    . مريم كه منكر الحديث وجـود دارد  ابوبكر بن ابي
  . آورده است و گفته ضعيف است) 7999(

راويان اي سند همه مجاهيل : ، بوصيري گفته)50(مقدمه، حديث ) 1/19(رواه ابن ماجه في سننه،  -2
عاصم فـي   مراجعه شود، رواه ابن ابي 3/380و الكاشف للذهبي  1/11به مصباح الزجاجه . تندهس

  ). 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

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

  ). باشد بر او الزم است ثابت كند چون اصل برائت مدعي عليه مي
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  يا قياس يا اجتهاد جايز و درست مي مصالح مرسله يا استحسان

و عبادات و مقدرات مثل ارث و حدود جاي نظر دادن نيستند و توقيفي  اعتقادي
  . باشند مي

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

عراج بود، و اگر چنانچه به خاطر بود، البته اگر اين تعظيم به خاطر اسراء و م محمد
كنند  و ياد او باشد همانطور كه در روز ميالد اين كار را مي 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
، در حالي كه از هيچ كدام از آنها هيچ چيزي در اين مورد شنيده نشده و انجام بودند
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

_____________________ 
  . مراجعه شود) 3/97(به فتاوي و رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم،  -1
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ل مراسم براي اين شب بدعتي بزرگ در دين جشن گرفتن و تشكي: آمده است
   1.اند باشد، و از چيزهايي است كه دوستان شياطين آن را به وجود آورده مي

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

است كه قوانين را  حضرت محمد ا را تعظيم نكرده است، اين رسول خداآنه
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 شد، سپس ميبارا تشكيل داده و مجلس   اين شب و ياد آن مراسم

گرفتن براي يادبود شب اسراء و معراج بدعت است، درست نيست و شركت در آن هم 
   2.باشد جايز نمي

بيست و هفتم در هر كس نذر كند كه در هر سال : فتوا داده است –اهللا  رحمه –اوو 
زد كند، نذرش درست نيست، چون معصيت است، چون ماه رجب ن قربانيماه رجب 

به اعتقاد بعضي از مردم اهل جاهليت مهم و جاي تعظيم است و شب بيست و هفتم آن 
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  مياهل جاهليت اعياد خود را برپا  كه جايي

سر ببرد و ذبح  3به كسي كه نذر كرده بود كه شتري را در بوانه پيامبر. كرده است
فهل كان فيها : قال. ال: ن أوثان اجلاهلية ُيعبد? قالواهل كان فيها وثن مِ «: كند گفت

_____________________ 
  . مراجعه شود) 380-379(به تنبيه الغافلين، ص  -1
  . مراجعه شود) 3/103(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ،  -2
  . عه شودمراج) 1/505(به معجم البلدان، . اي است پشت ينبع نزديك ساحل دريا تپه -3



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

359

ی معصية اهللا, نذر فأوف بنذرک, فإنه الوفاء ل: فقال. ال: ن أعيادهم? قالواعيد مِ 
   1.»الفيام اليملک ابن آدمو

: د داشته است كه عبادت شود؟ گفتندهاي زمان جاهليت وجو آيا در آنجا بتي از بت
به  :فرمودخير، : نها در آنجا برپا شده است؟ گفتندگفت آيا عيدي از عيدهاي آ. خير

ذر كردن نذرت وفا كن، چون نذري كه براي معصيت خدا باشد درست نيست و ن
  . 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

صصان و عالمان اند نزد متخ كه براي تعيين آن شب وارد شده يهاي آن حديث
ضي اين بود كه مردم آن شب تاند، حكمت فراوان خداوند مق 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 اسمي نگرفتهبراي آن جشن و مر 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  مردم نياز داشته كردند، چون هر چه امت و 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 اين حديث به براي تفصيل بيشتر معنا. اسناد اين حديث بر شرط شيخين است: عبدالوهاب گفته

  . مراجعه شود 104/ 3فتاوي و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم 



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
360

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

بوده است، و ابالغ رسالت او  امتشترين مردم براي  كننده نصيحت بودند، و پيامبر آن
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  معلوم مي پسنمود،  مينكرد و يا آن را كتمان  نمي

براي اين امت دين و آيينش را كامل كرده است و نعمت خود را به اتمام رسانده و به 
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 
 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ )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& óΟßγ s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θãã uŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$# 4 Ÿω öθ s9uρ èπ yϑÎ= Ÿ2 

È≅ óÁxø9$# z©ÅÓà)s9 öΝæη uΖ÷ t/ 3 ¨β Î)uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# öΝßγ s9 ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r&   )21 :شوري(  
كه خدا بدان  اند، شان ديني را پديد آوردهو معبودهايي دارند، كه براي اي شريكانشايد آنان «

گرديد قطعاً ستمگران  نبود، ميانشان داوري ميوعدة فيصله كردن ، اگر !اجازه نداده است
  .»عذاب دردناكي دارند
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ها ترسانده و تصريح  احاديث صحيحي روايت شده كه مردم را از بدعت از پيامبر
از  مردم را از خطر آنها آگاه كرده و ها ضاللت و گمراهي هستند و تاند كه بدع كرده

   1.ارتكاب آنها به مردم تذكر داده است
اند روايت  ها آمده بعضي از احاديثي را كه در مورد ذم بدعت –اهللا  رحمه –اوسپس 

عمًال ليس من عمل «و  »من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: كند، مانند مي
, خري اهلدی هدی حممدفإن اخلري احلديث كتاب اهللا وعد أما ب«يا  »عليه أمرنا فهو رد

سنة اخللفاء فعليكم بسنتی و«: و قوله »كل بدعة ضاللةورش األمور حمدثاهتا, و
حمدثات إياكم واملهديني من بعدی متسكوا هبا, وعضوا عليها بالنواجذ, و الراشدين

  . گذشت ن رواياتتخريج اي و ترجم ٢»األمور, فإن كل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة
علما و آنچه كه به آن از آيات و احاديث استدالل كردند در اين مورد اين 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، 

يهود و نصاري  ،ه و تقليد از دشمنان خداصورت گرفته است، و تشب اذن و اجازة خدا
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 خداوندشد، با 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، حـديث شـماره  126/ 4مسند امام احمد  - 2

ست، و مقدمه ي سنن ابن ماجه، حديث حسن صحيح ا: و گفته 2816: ابواب العلم، حديث شماره
  .43و  42: حديث شماره
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 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ   )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
نند اصل دين است، از خداوند ك پيدا كرده است، حتي بعضي از مردم گمان مي

دين عطا خواستاريم احوال تمام مسلمانان را اصالح كند، به آنها فقه و فهم صحيح 
آنچه  تابر آن موفق گرداند، كند، ما و ايشان را براي تمسك به حق و ثبات و استقامت 

ی  وسلم علاهللا صلیومخالفت با او است آن را ترك كنيم، چون او قادر و توانا است، 
   1.صحبه أمجعنيعبده ورسوله نبينا حممد وآله و

  

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  فصل پنجم 
  ماه شعبان

  
  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
  .بدعت بودن مراسم شب نيمة شعبان: بحث دوم
ز هزار نما(األلفيه  صالةبدعت بودن : بحث سوم

  ) ركعتي
  



  بحث اول 
  بعضي از آثار روايت شده در مورد آن 

به صورتي  پيامبر: گويد روايت شده است مي –اهللا عنها  رضي –از عايشه  -1
كند و هميشه  گفتيم هيچ وقت افطار نمي مي كه گرفت روزه ميطوري پشت سر هم 

گيرد، و  گفتيم هيچ وقت روزه نمي كرد و مي افطار ميوزه است، و بعضي اوقات هم ر
 در ايم كه يك ماه كامل پشت سر هم روزه بگيرد به جز ماه رمضان، و را نديده پيامبر

   1.گرفت هاي ديگر روزه مي ماه شعبان بيشتر از همة ماه
هيچ  پيامبر: ستگفته ا –اهللا عنها  رضي –سلمه روايت شده كه عايشه  از أبي -2

ورت كامل روزه ماه شعبان روزه نگرفته است، ماه شعبان را بص ةماهي به انداز
به اندازة طاقت و توان خود عمل كنيد، چون خداوند خسته و : گفت گرفت، و مي مي

ترين عبادت  ترين و پسنديده شود تا شما خسته و درمانده نشويد، و محبوب درمانده نمي
هر  عبادتي است كه بر آن داوم باشد با اينكه كم و اندك باشد، و پيامبر نزد پيامبر

   2.دوام و استقامت داشتداد بر آن  گاه عبادتي را انجام مي
روايت شده است كه او يا مردي از  –اهللا عنهما  رضي –بن حصين  از عمران -3
گمان : اي؟ گفت تهگرف را روزه) شعبان(اي فالني آيا اواخر اين ماه : سؤال كرد پيامبر

_____________________ 
و صـحيح  ) 1969(، حـديث شـماره   )4/213(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1156(مسلم، كتاب الصيام، حديث 
، و صحيح مسـلم،  )2/811) (1970(حديث ، )4/213(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ) 782: (كتاب الصيام حديث
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هر گاه روزه : ، گفتاهللا خير يا رسول: م منظورش رمضان باشد، مردم گفتندكن مي
   1.متفق عليه .نگرفتي دو روز روزه بگير

قضاي بعضي از : گفت شنيدم مي –اهللا عنها  رضي –از عايشه : گويد سلمه مي أبي -4
نها را جز در ماه شعبان قضا كنم توانستم آ هاي ماه رمضان بر من واجب بود، نمي روزه

   2.متفق عليه
: شنيده است –اهللا عنها  رضي –قيس روايت شده كه از عايشه  بن ابي از عبداهللا -5
كه آن را روزه بگيرد ماه شعبان بود و آن  ترين ماه نزد پيامبر ترين و پسنديده ب محبو

   3.كرد را به رمضان وصل مي
إذا انتصف شعبان فال «: فرمود ست كه پيامبرروايت شده ا هريره از ابي -6

   4.»تصوموا

_____________________ 
أظنه يعني رمضـان  : و گفت) 1983: (، حديث)4/230(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

و رواه مسلم، كتاب الصيام، حديث شـماره  ) من سرر شعبان: (گويد گفته است و مي. را نگفته است
)1161.(  

  ) 1146(و رواه مسلم في صحيحه، حديث ) 1950: (صحيحه، حديث شماره رواه البخاري في -2
، )2431(، حـديث شـماره   )2/812(رواه ابوداود في سـننه،  ) 6/188(رواه امام احمد في مسنده،  -3

، حـديث شـماره   )3/282(و رواه ابـن خزيمـه فـي صـحيحه،     ) 4/199(رواه النسائي في سـننه،  
اين حديث بر شرط شيخين اسـت، امـا   : و گفته 434/ 1وم ، و مستدرك حاكم، كتاب الص)2077(

  . آن را روايت نكرده اند
كتـاب الصـوم، حـديث    ) 2/751(و رواه ابوداود فـي سـننه،   ) 2/442(رواه امام احمد في مسنده،  -4

اين حديث حسن صحيح : و گفته735: ، و سنن ترمذي، ابواب الصوم، حديث شماره2337: شماره
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  . هر گاه ماه شعبان به نصف رسيد روزه نگيريد
حدكم رمضان أال يتقدمن «: كند، قال روايت مي از پيامبر ابوهريره -7

متفق  1»بصوم يوم أو يومني, إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلک اليوم
  . عليه

يك يا دو روز قبل از رمضان روزه نگيرد، مگر كسي كه عادت هيچ يك از شما 
  . خودش باشد كه در اين روزها هميشه روزه گرفته اشكالي ندارد آن روز روزه بگيرد

ام دو ماه پشت سر  را نديده هرگز پيامبر: گويد مي –اهللا عنها  رضي –سلمه  أم -8
  . 2هم روزه بگيرد به جز ماه شعبان و رمضان

در هيچ ماهي  گفتم اي رسول خدا: گويد مي –اهللا عنهما  رضي –بن زيد  اسامه -9
بني ذلک شهر يغفل الناس عنه «: ام كه روزه بگيري؟ قال مثل ماه شعبان شما را نديده

                                                                                                                       
: ، و سنن دارمي، كتـاب الصـيام، بـاب   1651: ه، كتاب الصيام، حديث شمارهاست، و سنن ابن ماج

  . علما در صحت اين حديث اختالف نظر دارند. 34
: ، و سنن مسلم، كتاب الصيام، حـديث شـماره  1914: صحيح بخاري با فتح الباري، حديث شماره - 1

1082.  
، و سنن ترمذي، ابـواب الصـيام،   33: ، و سنن نسائي، كتاب الصيام، باب300/ 6مسند امام احمد  - 2

حديث حسن است، و امام طحاوي ايـن حـديث را در شـرح معـاني     : و گفته733: حديث شماره
  .كتاب الصيام، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلي رمضان روايت نموده است 82/ 2اآلثار 
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ب العاملني, فأحب أن يرفع عملی هو شهر ترفع فيه األعامل إلی ررجب و رمضان, و
   1.»أنا صائمو

م از آن غافل هستند، ميان ماه رجب و رمضان قرار دارد، اين ماه، ماهي است كه مرد
، پس دوست دارم در حالي كه روند به طرف خداوند ميها  ماهي است اعمال انسان

  .به طرف خداوند عروج كندروزه هستم اعمال 
اي فضل و  سؤال شد بعد از ماه رمضان چه روزه از پيامبر: گويد مي انس -10

چه صدقه و احساني  :ماه شعبان براي تعظيم رمضان، گفت :گفتثواب بيشتري دارد؟ 
   2.صدقه و احسان در ماه رمضان: فرمود ثواب بيشتري دارد؟ پيامبر

، بيرون كردمشبي گم را  رسول خدا: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -11
ظلم او بر شما  آيا ترسيدي كه خدا و رسول: فرمود رفتم ديدم در بقيع است، پيامبر

: اي، فرمود  زد همسران ديگرت رفتهگمان كردم ن خدا  اي رسول :و ستم كنند؟ گفتم

_____________________ 
ايـن اسـناد   : الباني گفتـه ، و عالمه 102/ 4و سنن نسائي، كتاب الصيام  201/ 5مسند امام احمد  -1

مراجعـه   1898: براي تفصيل بيشتر به سلسلة األحاديث الصـحيحة، حـديث شـماره   . حسن است
  . شود

و گفته است حـديثي غريـب   ) 657(ه :ابواب الزكاة، حديث شمار) 2/86(رواه الترمذي في سننه،  -2
ابن جوزي فـي العلـل    و رواه) 1778(رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار، حديث شماره . است

  .اين حديث صحيح نيست: و گفته) 914(المتناهيه، حديث 
.  
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 ةموهاي گوسفندان قبيل آيد و بيشتر از تعداد خداوند شب نيمة شعبان به آسمان دنيا مي
   2.بخشد گناهان را مي 1كلب

إن اهللا ليطلع «: كند كه فرمود روايت مي از رسول خدا ابوموسي اشعري -12
   3.»فی ليلة النصف من شعبان, فيغفر جلميع خلقه, إال ملرشک أو مشاحن

بخشد، مگر كسي  شود، تمام گناهان مردم را مي خداوند شب نيمه شعبان جويا مي
  . او باشد توز خدا و رسول كه مشرك و يا معاند و دشمن كينه

لة النصف إذا كانت لي«: فرمود كند كه پيامبر روايت مي بن ابيطالب علي -13
: سامء الدنيا, فيقولإلی  سن اهللا ينزل فيها لغروب الشمإقوموا هنارها, ففمن شعبان, 

أال كذا أال كذا, حتی ! أال مبتلی فأعافيه! ق فأرزقهزأال مسرت! أال من مستغفر فأغفر له
   4.»يطلع الفجر

_____________________ 
كلب از شاخه هاي قضاعه مي باشد، و ايشان بنو كلب بن وبره بن ثعلبه بن حلوان بن عمـرا بـن    - 1

به االشتقاق البن دريد . الحافي بن قضاعه هستند، و هر كه از اين قبيله باشد او را كلبي مي گويند
مراجعـه   993 -991/ 3و معجم قبائـل العـرب    316/ 1و صبح األعشي  543 -537/ 20: ص
  .شود

، ابـواب الصـيام،   )122-2/121(و رواه الترمذي في سـننه،  ) 6/238(رواه امام احمد في مسنده،  -2
رواه ابـن ماجـه فـي سـننه،      -دانـد،   امام بخاري اين حديث را ضعيف مـي ) 736: (حديث شماره

  . 915: ، و العلل المتناهيه البن الجوزي، حديث شماره)1389(، حديث )1/444(
): 2/10(قال بوصيري في زوائـد ابـن ماجـه،    ) 1390(، حديث )1/455(رواه ابن ماجه في سننه،  -3

  .  مراجعه شود 1980: اسناد اين حديث ضعيف است، به موارد الظمĤن، كتاب األدب، حديث شماره
) 2/10(بوصيري در زوائد ابن ماجـه،  ) 1388(، حديث شماره )1/444(رواه ابن ماجه في سننه،  -4

سبره كه نامش ابوبكر بن عبداهللا بن محمد بن ابي سبره است احمد و  در سند آن ابن ابي: مي گويد
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ل شويد، را به عبادت مشغوهر گاه نيمة شعبان فرارسيد، روز آن : فرمايد مي پيامبر
آيا كسي هست كه : گويد آيد، و مي به آسمان دنيا ميچون خداوند با غروب خورشيد 

وجود دارد كه طلب آيا كسي ! طلب بخشودگي و عفو كند تا او را ببخشم و عفو كنم؟
آيا بيمار و مريضي وجوددارد كه خواستار شفا ! رزق و روزي كند تا او را روزي دهم؟

  . تا طلوع فجر ادامه دارد... آيا ... آيا  !باشد تا او را شفا دهم؟
اند كه  در مورد فضيلت ماه شعبان و نماز خواندن در آن احاديث زيادي آمده

فرموده ي آن حضرت دانند، از جمله  حافظين حديث آنها را موضوع و ساختگي مي
 :»رمضان شهر أمتی رجب شهر اهللا وشعبان شهری و... «.  

، ماه خدا، و ماه شعبان ماه من، و ماه رمضان ماه امت من ماه رجب: فرمود پيامبر
يقرأ فی كل يا علی من صلی مائة ركعة فی ليلة النصف من شعبان, «: و قوله. است

ما من عبد  !يا علی: حد عرش مرات, قال النبیأقل هو اهللا ركعة بفاحتة الكتاب و
   1.» ...ة وجل حاجة طلبها تلک الليل يصلی هذه الصلوات إال قضی عزّ 

اي علي هر كسي در اين شب يعني شب نيمة شعبان يكصد ركعت نماز بخواند در 
اي علي هر كسي اين نمازها هر ركعت سورة فاتحه و قل هو اهللا احد را ده بار بخواند، 

                                                                                                                       
دانند، ابن حجر در تقريب التهذيب  آن را ضعيف مي. كرد احاديث را درست مي: گويند ابن معين مي

  . شبيه اين را گفته است 271/ 2كرده اند، و عقيلي در الضعفاء الكبير  او را متهم به وضع: گفته
در رديف احاديث موضـوع  129و  128، 127/ 2ابن جوزي اين حديث را در كتاب الموضوعات  -1

حافظ ابن . شكي نداريم كه موضوع است و راويان آن مجاهيل هستند: گويد و مي. قرار داده است
و از جمله ي احاديـث موضـوع احاديـث    : مي نويسد 175: شماره 98 :قيم در المنار المنيف، ص

در ضـمن   59و  58، 57/ 2نماز نيمه ي شعبان است، و سيوطي اين حديث را الآللي المصـنوعه  
  . 52و  51: احاديث موضوع آورده است و هم چنين شوكاني در الفوائد المجموعه ص
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را بخواند خداوند هر نياز و طلب اين فرد را كه در اين شب از او بخواهد برايش فراهم 
  . خواهد كرد
من صلی ليلة النصف من شعبان ثنتی عرشة ركعة, يقرأ فی «: فرمايد ين ميو همچن
واهللا  1» ...ثالثني مرة, مل خيرج حتی يری مقعده من اجلنة  ﴾حدأقل هو اهللا ﴿ة كل ركع

  . اعلم
هر كس شب نيمة شعبان دوازده ركعت نماز بخواند، در هر ركعت قل هواهللا احد را 

  . د مگر اينكه جاي خود را در بهشت خواهد ديدسي دفعه بخواند، خارج نخواهد ش

_____________________ 
ابن قيم جوزي در المنـار  ). 2/129(ه است، ابن جوزي آن را در رديف احاديث موضوعات آورد -1

موضـوع اسـت، و سـيوطي در الآللـي     : آن را بيان كرده و گفتـه ) 177(، شماره )99(المنيف، ص 
  . آن را موضوع خوانده است 59/ 2المصنوعه 
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  بحث دوم 
  بدعت بودن مراسم شب نيمة شعبان 

  : گويد ه در مورد تفسير اين آيه ميروايت شده ك –اهللا  رحمه –از عكرمه 
 !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû 7' s#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζä. z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ ä. @øΒ r& AΟŠÅ3ym )4-3 :دخان(  
ايم، در اين شب  دهنده بوده ما قرآن را در شب پر خير و بركتي فرستاديم، ما همواره بيم«

  .»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  ص ميها مشخ ها از مرده شود، زنده مي
  . شود شود نه به آن اضافه و نه از آن كم مي مي

  : گويد در مورد تفسير اين آيه مي –اهللا  رحمه –ابن كثير 
 !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû 7' s#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζä. z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ ä. @øΒ r& AΟŠÅ3ym )4-3 :دخان(  
در آن شب  !ايم كه ما آن را در شبي پر بركت نازل كرديم؛ ما همواره انذاركننده بوده«

  .»گردد تدبير و جدا مي) الهي(هر امري بر اساس حكمت 
است نازل  القدر ةليل دهد كه اين قرآن عظيم در شبي مبارك كه خداوند خبر مي

  .كرده است
  : فرمايد همانطور كه مي

 !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#   )1 :قدر(  
  .»ما اين قرآن را در شب قدر نازل كرديم«

  : فرمايد  همچنان كه مي. كه آن شب هم در ماه رمضان قرار دارد
 öκy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$#   )185 :بقره(  
  .»ماه رمضاني كه قرآن در آن نازل شده است«
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. 1ايم كه نياز به تكرار نيست 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 >π x.t≈ t6 •Β   )3 :دخان(  

  : دو نظر دارند
  . شب قدر است كه جمهور علما بر اين رأي و نظر هستند ةليلة مباركمنظور از  -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 
ان به صورت اجمال در باشد نه نيمة شعبان، چون خداوند سبح مي قدر  آن شب، شب
  : فرمودة خود

 ’ Îû 7' s#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β   )3 :دخان(  
  : كند ه به طور صريح آن را بيان ميآورده است و در سورة بقر

 öκy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$#   )185 :بقره(  
   :فرمايد و يا مي

 !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#   )1 :قدر(  

_____________________ 
  .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  تأييد ميكنند كه نيمة شعبان را  احاديثي كه بعضي آن را روايت مي
مخالفت دارند پس اصل و اساسي ندارند و صحيح نيستند، و سند هيچ كدام از اين 

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.صحيح با نص صريح قرآن به مخالفت بپردازدقرآن و سنت 
هايي كه بعضي معتقد هستند  دربارة اوقات و زمانشيخ اإلسالم ابن تيميه 

خره از آنها نهي شده شوند و باآل به منكر ميهايي دارند و توابع آن كه منجر  فضيلت
فضل و از جمله شب نيمة شعبان، احاديث و روايات زيادي در مورد  : فرمايد مي است

بزرگي آن وارد شده است، بعضي از سلف صالح هم آن شب را به اقامة نماز تخصيص 
  . 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 
إن اهللا يغفر «مانند حديث ندارند،  قبول ندارند، و احاديث وارده را در مورد آن قبول

گناهان مردم  بخداوند به اندازة موهاي گوسفندان قبيلة كل »ألكثر من عدد غنم كلب
اما . هاي ديگر وجود ندارد و گفته است هيچ فرقي ميان اين شب و شب. بخشايد را مي

ا دارند اين ما هم همين نظر رلم بر آن اتفاق نظر دارند و بيشتر اصحاب آنچه اكثر اهل ع
هم بر فضيلت آن هاي ديگر فضيلت دارد نص امام احمد  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،  تاب أضواءبه ك -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

بن عامر و  اهل شام مانند خالدبن معدان، مكحول، لقمان: ويدگ 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
ر اين مناطق به اين كارها شهرت اند، آن زمان كه آنها د و نادرست دست يافته  اسرائيلي

كردند  و آن را قبول مي ندپيدا كردند مردم دچار اختالف شدند، بعضي موافق آنها بود
مثل طايفة عباد اهل بصره و غيره، و اكثر علماي اهل حجاز از جمله عطاء، ابن 

عت همة اينها بدگويند  ، اصحاب مالك و غيره نيز آن را قبول ندارند و ميمليكه،  ابي
  . كند نقل مي 3فقهاي اهل مدينهاين 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

ترين لباس  بن عامر، و غير آنها در اين شب خوب لدبن معدان، لقمانمستحب است، خا

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

و سلسـلة األحاديـث الصـحيحه آلبـاني،     ) 8/65(و مجمـع الزوائـد،   ) 72-2/67(العلل المتناهيه، 
  . مراجعه شود) 1144(حديث 

و  123/ 23و مجمـوع الفتـاوي ابـن تيميـه     ) 627-3/626(اط المسـتقيم،  اقتضاء الصر: به كتاب -2
  . مراجعه شود) 65(اإلختيارات الفقهيه، ص 

زيد كـه از علمـاي    ابن ابي. كند آن را روايت مي) 46(ابن وضاح در كتاب البدع و النهي عنها، ص  -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. ن كار بدعت نيستاي: گفت و عبادت اين شب در مساجد مي قيام
  . كند اين سخن را از او نقل مي 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
  : ارنديا به صورت جماعت دو نظريه د

باشد، از جمله عطاء و  اين نماز بدعت است، كه نظر و قول اكثر علماي حجاز مي -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 صي خصو

ابن رجب و همچنين شيخ اإلسالم   كه اين قول و نظر امام اوزاعي، و اختيار حافظ
  . باشد ابن تيميه مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 144(لطائف المعارف، ص به  -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  ه ميو جواب قول دوم ك
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 گفتهسه نفري كه مشهور است در مورد فضيلت 

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(ب كتا
حافظ ابوالخطاب بن دحيه در كتابي كه در مورد ماه شعبان نوشته : گويد ابوشامه مي

شب نيمة شعبان حديث  تليدر مورد فض: گويند مي جرح و تعديلعلماي : دهوراست آ
  .1صحيحي وجود ندارد

ة شعبان در مورد آن هيچ چيزي از قيام و عبادت شب نيم: كند ابن رجب بيان مي 
از بعضي از ولي هم ثابت نشده است،   نيامده و ثابت نشده است، از صحابه 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

ان به آنها اعتماد كرد، و اما آنچه در مورد فضل نماز خواندن در تو اند كه نمي وارد شده

_____________________ 
  . مراجعه شود) 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؟ 

إن اهللا ليطلع فی ليلة النصف من شعبان, فيغفر «: فرمايد كه مي قول پيامبر -4
   .4»جلميع خلقه, إال ملرشک أو مشاحن

_____________________ 
  . مراجعه شود) 11(به التحذير من البدع، ص  -1
  . مراجعه شود) 11(به طبقات الفقهاء شيرازي، ص  -2
  .مراجعه شود 11ت الفقهاء شيرازي، ص به طبقا -3

گفتـه   10/ 2، و بوصيري در زوائد ابن ماجه 1390: 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

: ا حني يبقی ثلث الليل اآلخر يقولامء الدنيتعالی كل ليلة إلی سينزل ربنا تبارک و«
   1.»له سألنی فأعطيه, من يستغفرنی فأغفريلكن يدعونی فأستجيب له, من 

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
من عمل عمًال ليس عليه أمرنا «: گويد يكلي مبه صورت كه كند  استدالل مي پيامبر

هاي ديگر كه بر نهي از بدعت و  ديث و روايتو همچنين به عموميت احا »فهو رد
  . 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(يث صالة المسافرين، حد
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ي مسلمان ثابت نيست آن را در دين ايجاد نمايد، به تنهائي باشد يا شرعي ثابت نشود برا
من عمل «: گروهي، مخفيانه يا علني، به دليل اين فرموده ي رسول گرامي اسالم 

و به دليل احاديث و روايات ديگر كه در اين مورد آمده  »عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد
  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

 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ   )3 :مائده(  
من أحدث فی أمرنا (: و ساير آيات در همين مورد و همين معني، و يا قول پيامبر

در صحيح مسلم از و احاديث ديگر در همين مورد،  )هذا ما ليس منه فهو رد
اجلمعة بقيام من  ليلةالختتصوا «: فرمايد مي روايت شده است كه پيامبر ابوهريره

_____________________ 
  . مراجعه شود) 13(به كتاب التحذير من البدع، ص  -1
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جلمعة بصيام من بني األيام, إال أن تكون فی صوم يصومه الختتصوا يوم ابني الليالی, و
   1.»أحدكم

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 و  هاي رمضان عبادت و تالش در القدر و شب ةليلباشد، هنگامي كه 

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

_____________________ 
و رواه مسلم في صحيحه، كتـاب الصـيام، حـديث شـماره     ) 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: (حديث شمارهمسلم في صحيحه، 
. حـديث حسـن صـحيح    : وقـال  . ، أبـواب الجمعـة   ) 1/305(والترمذي في سننه ) .1046(رقم 

  ) .4(، كتاب الجمعة باب رقم ) 90، 3/89(والنسائي في سننه 
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من قام رمضان ايامنًا واحتسابًا غفراهللا له «: نطور كه در صحيحين آمده است، همااست
   1.»احتسابًا غفراهللا له ما تقدم من ذنبهومن قام ليلة القدر ايامنًا وما تقدم من ذنبه 

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

رسوله نبينا سلم علی عبده وواهللا  صلیو –واهللا اعلم  - 2به عبادت بدعت منكر است
   .صحبه أمجعنيآله وحممد و

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

760 (  
  . مراجعه شود) 16-15(به كتاب التحذير من البدع، ص  -2
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  بحث سوم 
  در ماه شعبان بدعت است ) نماز هزارتايي(األلفيه  ةصال

  :به وجود آورداولين كسي كه آن را 
األلفيه را در شب نيمة شعبان ايجاد كرد مردي بود كه مشهور  ةصالاولين كسي كه 

المقدس شد، قرآن را خوب  وارد بيت  ه 448ر سال بود، د1أبي 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 ا او نماز خواندند، بدر مسجد سال آينده جماعت زيادي 
هاي مردم وسعت پيدا كرد، نماز طوري جا گرفت و استقرار پيدا كرد كه فكر  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 خوانده مي
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/ 5خويش را بر آن ذبح نمود نيز در آن واقع شده است، به معجم البلدان 

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

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 ميل هواهللا احز سورة فاتحه، سورة قا

  
  :حكم اين نماز

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

ند مانبزرگ  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 يجالسبدان كه چنين مراسم و م !برادر مسلمان
ها با  ستند، كه اين بدعتمعراج، شب رغائب، شامل كارهاي بدعت و حرام زيادي ه

ها و  كنند، كه ابن الحاج اين بدعت هاي مختلف فرق مي ها و مكان زمانتوجه به 

_____________________ 
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،  به كتاب احياء علوم -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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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  هاي مشقت 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  غيره، كه در اين زيادهها و  روشن كردن چراغ -3

خصوص اگر آن روغن و يا مواد مصرفي وقف باشند كه نوعي ظلم در حق نذركننده و 
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
شود كه هيچ خير و بركتي در آن نيست، و  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 

د براي اينكه آن را تغيير ند و شركت كننتوبه كنند، اما اگر حاضر شواند مگر اينكه  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 غير شرعي مي جمع شدن آنها در مسجد جامع، كه اين كار عبادتي -5
  . گسترانند ها و جانمازها و غيره را مي آنچه از فرش -6
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 
  . يدن و خوردن و نوشيدنعبادت گذاشته شده است نه براي نشستن و خواب
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زيادي  مفاسدباشند،  ها و محرمات مي از اين بدعت 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
و بر روي گردن مردم قدم برداشتن، كه همة اين كارها حرام و منكر كردن مسجد، 

  . 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 الهال(يد گو ، ذكركننده اغلب نمياند گرفته

: گويند دهند، و زماني كه مي ار ميگويند كه الف قطع است آن را وصل قر همزه ياء مي
شود، قاري قرآن را  گردانند به صورتي كه فهم نمي پيچانند و برمي اهللا آن را مي سبحان

ن نيست و يا چيزي را از آن كم كند كه از قرآ كند چيزي را به آن اضافه مي تالوت مي
ها و ترجيحات كه بيشتر به آواز  مهغكند كه جزو قرآن است، آن هم به سبب ن 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 ا شروع ميتالوت قرآن ر

د كه قرائت را تمام كند، و يا هر دو را نكن نمايند و اشاره مي كند، قاري را ساكت مي
د او قرائت خود را ادامه دهد و ديگر همزمان شعر و سرود را بخواند، كه نكن آزاد مي

دين  تمسخركنند، اين كارها  تكرار ميشعرها را  انبعضي هم با شاعر و سرودخوان
است، حتي اگر خارج از مسجد بودند باز هم حرام و ممنوع بود، حاال كه در مسجد 

  !!! گيرد بايد چگونه باشد؟ صورت مي
  .شود كه باعث كثيف شدن مسجد مي هاي كوچك حضور بچه -11
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رفتن آنها به  ها، در حالي كه شرعاً رفتن زنان در شب نيمة شعبان به قبرستان -12
زنند، و به  كنند و آن را مي قبرستان حرام است، كه بعضي دف را با خود همراهي مي

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 ردان مخلوط ميدر قبرستان زنان با م -13
  . آورند دارند، تمام سر و صورت خود را بيرون مي 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، 

چيزي ضد خود تبديل  به دهد، و درست ظيم و مهم جايگاه خود را از دست ميع
  . 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  رار ميي را كنار سر مرد يا زن مرده قچوببعضي 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 
نمايند، و اگر از افراد خانواده و نزديكان باشد آنچه  كنند و به او توسل مي شكايت مي

گويند، و اگر عروس يا داماد باشد  ه روي داده براي او بازگو كرده و با او سخن ميك
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 مسيحي شباهت به كار ردر ظاهپوشانند  مي
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و معلوم است هر كس خود كردند،  آن را تعظيم و تكريم مي  هايي كه در مراسم 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

م كارها و سخنان لغو و پوچ در مسجد و سخنان زياد و باطل كه منكر انجا -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

او در صحن مسجد جامع، كه خاكستر آنها به  هايي جلو ها و شمع روشن كردن چراغ
نمايد به  ريزد، و بعضي اوقات كسي كه در مسجد شكايت و اعتراض مي مسجد مي

اندازد، و يا از خارج مسجد  گيرد و او را به زمين مي وسيله عصا زد و خورد صورت مي
ان به د، كه رويدادها همه در شب نيمه شعبشو شاكي نزد والي وارد ميطرف مقابل و 

و سربازها بلند ها روي دهند صداها از طرف دشمن  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

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  معتقد بودن آنها به اينكه اين منكرات و بدعت -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
ها و منكرات با توجه به اختالف  بيان شد كه اين بدعتهمچنانكه و  .1خطرناك است

_____________________ 
  . مراجعه شود) 667-3/665(و مجله المنار، ) 313-1/293(به المدخل إلبن الحاج،  -1
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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 : شده است اضافهديگري نيز هاي مذكور، بدعت  عالوه بر بدعت -21
شود كه در لوح المحفوظ شقاوت و بدبختي  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

يا ذاجلالل واإلكرام, يا شود،  منت گذاشته نمي وو بر ا دگذار اي كسي كه منت مي
جويان، خداوندا اگر  خدايي جز تو وجود ندارد، پشت و پناه پناهيچ ه ذالطول واإلنعام,

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 ن از زبان پيامبركه در قرآآنجا حق است  تواي و گفتة  گفته تو
 (#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$#   )39 :رعد(  
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
به خاطر ظهور ذات مبارك اعظم خود در اين شب نيمة ماه شعبان ( !گاراپرورد

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  ، و صليتيتو بسيار عزيز و كريم هسما دور بفرما، 
   1).سلمو

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

  . مراجعه شود) 9(الظمĤن، تأليف انضاري، ص 
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همانطور كه نماز  شد،با يماين دعا در سنت صحيح اصل و اساسي ندارد و صحيح ن
و سلف صالح ثابت  و صحابه باشد، از پيامبر نيمة ماه شعبان هم مثل اين دعا مي

باشند و نسبت نشده و نيامده كه آنها در مسجد به خاطر اين دعا در اين شب جمع شده 
   1.درست نيست  اين دعا به بعضي از صحابه

و خواندن دو ) يس(به خواندن سورة ياسين  طخيلي اوقات قبول اين دعا را مشرو
دهند،  نمايند، قرائت و نماز و دعا را سه مرتبه انجام مي ركعت نماز قبل از قرائت مي

نيازي از  و مرتبه سوم به نيت بي مرتبة اول به نيت طول عمر، مرتبة دوم به نيت دفع بالها،
هاي دين و از امتيازهاي  گيرد، و معتقد هستند كه اين كار از عبادت مردم صورت مي

هاي  هاي آن است، به صورتي كه بيشتر از واجبات و سنت شب نيمة شعبان و ويژگي
روند،  دهند، قبل از غروب خورشيد در اين شب به مسجد مي صحيح به آن اهتمام مي

هستند، چون معتقد هستند كه حضور آنها در  ةالصالحالي كه بعضي از آنها تارك در 
كند، و همچنين حضور در  هاي گذشته را جبران مي اين شب تمام گناهان و كوتاهي
شوم و نكردن در اين شب را   بت و شركتشود و غي اين شب باعث طول عمر مي

   2.دانند خطرناك مي
اي كه معروف و  ين دعا با چنين روش و طريقهجمع شدن مردم براي خواندن ا

هايي است كه در دين و  مشهور است و قرار دادن آن بعنوان عبادتي در دين از بدعت
درست است كه دعا و تضرع بسوي خدا در هر وقت و . ايجاد شده است در نيمة شعبان

بوسيلة زماني مطلوب و صحيح است اما نه به اين صورت اختراعي و طبق هوا و هوس، 

_____________________ 
) 290(و كتـاب اإلبـداع، ص   ) 149(و كتاب السنن و المبتـدعات، ص  ) 3/667(به مجله المنار،  -1

  . مراجعه شود
  . مراجعه شود) 290(به كتاب اإلبداع، ص  -2
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آن را  توان به خداوند نزديك شد بلكه به چيزي كه خدا و رسول خدا 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
ن باشد، كسي كه اين بدعت را پيدا كرده است به دي 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 1ها زمان برمكي

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

ترين دين بود، حتي به صورتي بود كه مسلمانان نماز و ركوع و  خود بود كه پست
   2.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  كنندگان آتش آن را روشن مي چون پرستش –آن هم معتقد نباشند اينكه به 

شدند، پس  رسيد سپس به نيت عبادت دور آن جمع مي قوت و شعلة كامل خود مي

_____________________ 
هـاي بلـخ بـود،     برمـك از مجوسـي  ها منسوب به خالدبن برمك بن جاماس بن يشتاسف،  برمكي -1

خالدبن برمك در دولت عباسي به وزارت رسيد سپس امارت ايالت ها را در دست گرفـت سـال   
درگذشت و فرزندان او نيز به مناصب خيلي بلند رسيدند تا اينكـه هـارون الرشـيد دسـت       ه 163

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

  . مراجعه شود) 34-33(به كتاب الباعث، ص  -2
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 1شكي نيست كه شباهت و تقليد از اديان باطل درست نيست و از آن نهي شده است
  . واهللا اعلم

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/308(به كتاب المدخل إلبن الحاج،  -1
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  بحث اول 
  ل ماه رمضان و آنچه در مورد آن نازل شده است فض

باشد، ماه روزه است  ها براي مسلمانان مي ترين زمان ترين و مهم ماه رمضان از بزرگ
ماه باشد، با توجه به اينكه قرآن كريم در آن  كه ركن چهارم از اركان دين اسالم مي

 شده در آن قرار دادهاست، شبي شده تفضيل و ترجيح داده  ها ده بر ساير ماهشنازل 
  . تر است است كه از هزار ماه بهتر و خوب

اند  در مورد فضل اين ماه و فضيلت عبادت در اين ماه آثار و روايات زيادي آمده
  : كنيم به صورت زير بيان ميكه بعضي از آنها را 

  
  ماه رمضان واجب بودن روزة  -اول
: فرمايد كند كه مي روايت مي راز پيامب –اهللا عنهما  رضي –عبداهللا بن عمر  -1

قامة إ, وأن حممدًا رسول اهللاإله إالاهللا, و شهادة أن ال: بنی اإلسالم علی مخسٍ «
   .متفق عليه 1»صوم رمضانيتاء الزكاة, واحلج, وإالصالة, و

هيچ معبود و فريادرسي شهادت دادن به اينكه : باشد پنج پايه استوار مي دين اسالم بر
فرستاده خداست، اقامة نماز، دادن زكات، انجام  دارد، حضرت محمدجز اهللا وجود ن

  . مراسم حج، روزة ماه رمضان
زًا يومًا للناس, فأتاه بار كان النبی«: كند روايت مي از پيامبر ابوهريره -2

ؤمن تمن باهللا, ومالئكته وبلقائه, ورسله, واإليامن أن تؤ :ما اإليامن? قال: رجل فقال
تؤتی أن تعبداهللا وال ترشک به وتقيم الصالة واإلسالم : ما اإلسالم? قال :قال. بالبعث

_____________________ 
و مسـلم، كتـاب اإليمـان،    ) 8(، حديث شـماره  )1/49(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  حج آمده است و در روايت صحيح مسلم روزه ي رمضان قبل از ) 16(حديث 
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أن تعبداهللا كأنک تراه فان مل  :ما اإلحسان? قال :قال. تصوم رمضانة املفروضة والزكا
. املسئول عنها بأعلم من السائلما : متی الساعة? قال :قال. تكن تراه فإنه يراک

. إذا تطاول رعاة اإلبل البهم فی البنيانمة رهبا, وإذا ولدت األ: وسأخربک عن أرشاطها
   :ال النبیثم ت ,مخس ال يعلمهن إال اهللافی 

 βÎ) ©!$# …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# Ú Í̂i”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ 

#sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠÎ= tæ 7Î6 yz )34 :نلقما(  
متفق  »هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم: ردوه فلم يروا شيئًا, فقال: الثم أدبر فق

   1.عليه
ايمان : نزد او آمد، گفت ايمان چيست؟ فرمودبه ميان اصحاب آمد، مردي  پيامبر

: داشته باشي، گفتزنده شدن ايمان  پيامبران و خدا، مالئكه، ديدار او،آن است كه به 
آن است كه خداوند را بدون شريك عبادت كني، نماز اقامه : اسالم چيست؟ گفت

احسان چيست؟ : ماه رمضان روزه بگيري، گفت و بدهيفرض شده را نمايي، زكات 
 اوبيني، اگر  وري عبادت كني مثل آنكه خدا را مياحسان آن است كه خدا را ط: گفت

من هم از  :آيد؟ گفت قيامت چه وقت مي :گفت. بيند كه خدا تو را ميرا نديدي، بدان 
كنيز موالي خود هر گاه : نمايم هاي آن شما را آگاه مي انهدانم، ولي از نش شما بهتر نمي

، در ساختمانهاي چند طبقه زندگي كنندهاي  ساختمان شتر چرانان، و هر گاه را بزايد
سوره لقمان را  34داند، سپس آيه  كه جز خدا كسي آنها را نمي پنج چيز وجود دارند

باراند، و  آگاهي از فرارسيدن قيامت ويژة خدا است، و او است كه باران را مي: خواند
_____________________ 

و صحيح مسلم، كتـاب اإليمـان، حـديث    ) 8(، حديث شماره )1/144(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ). 9(شماره 
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را  يچيزداند فردا چه  و هيچ كسي نمي. است) مادران(هاي  آنچه در رحممطلع است از 
ميرد، قطعاً خدا آگاه و  سرزمين مي داند، كه در كدام كند، و هيچ كسي نمي كسب مي
  . باخبر است
 را برگردانيد ولي آنها كسي را نديدند، پيامبر او :فرمود رفت، پيامبر آن مرد

  . اين جبرئيل امين بود آمد دين را به مردم ياد بدهد :فرمود
كند مردي كه موهاي سرش سفيد و ژوليده بود  روايت مي بن عبيداهللا طلحه -3

من الصالة?  أخربنی ماذا فرض اهللاُ علّی  اهللا يا رسول«: آمد و گفت برنزد پيام
من  أخربنی ماذا فرض اهللا علّی : فقال. ت اخلمس إال أن تطوع شيئاً الصلوا :فقال
من  أخربنی ماذا فرض اهللا علّی  :فقال. شهر رمضان إال أن تطوع شيئاً : ام? فقالالصي

لذی أكرمک باحلق الأتطوع وا :فقال. ع اإلسالمبرشائ اهللا فأخربه رسول: الزكاة? قال
دخل اجلنة إن  أفلح إن صدق, أو:  فقال رسول. شيئاً  الأنقص مما فرض اهللا علّی شيئًا و
   1.متفق عليه »صدق

نمازهاي پنجگانه : چه نمازي بر من واجب است؟ فرموداي رسول خدا: گفت
از روزه چه چيزي بر من : تبه جا بياوري، گف نفليي نمازهاي مگر دوست داشته باش
بگيري،  نفلياشي روزة ماه رمضان مگر خودت دوست داشته ب: واجب است؟ فرمود

زكات  او را از قوانين شرعي از زكات چه چيزي بر من واجب است، پيامبر: گفت
قسم به آن كسي كه شما را بوسيلة حق احترام : آگاه ساخت، سپس آن مرد گفت

نجام نخواهم داد و از آنچه خداوند بر من فرض و واجب را ا زياده از فرضگذاشت 

_____________________ 
و مسلم في صحيحه، ) 1891(، حديث شماره )4/102(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ). 8-9-11(، حديث )1/40-41(
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راست بگويد  به شرطي كه: فرمود كرده است هيچ چيزي را كم نخواهم كرد، پيامبر
  . اگر راست بگويد داخل بهشت شد: رستگار شد، يا فرمود

گويد آن زمان كه نمايندگان طايفه عبدالقيس  آنجا كه مي حديث ابن عباس -4
مرحبًا : من الوفُد? قالوا ربيعة قالأو  –من القوُم «: فرمود آمدند پيامبر نزد پيامبر

, إنا النستطيع أن اهللا يا رسول: فقالوا.  ندامیالغري خزايا و –أو الوفد  –بالقوم 
نا بأمرفصل من كفار مرض, فمر یبيننا و بينک هذا احلاحلرام, ونأتيک إال فی الشهر 

بة فأمرهم بأربع وهناهم عن سألوه عن األرشاجلنة, و نخرب به من وراءنا, وندخل به
ورسوله  اهللا: ون ما اإليامن باهللا وحده? قالواأمرهم باإليامن باهللا وحده, قال أتدر: أربع

, وإقامة الصالة, وايتاء الزكاة اهللا أن حممدًا رسولإله االاهللا, و شهادة أن ال: أعلم, قال
   1.متفق عليه » ...اخلمس صيام رمضان, وأن تعطوا من املغنم و

عه، يبطايفه و قبيلة ر: طايفه و قوم هستند؟ گفتنداين گروه از كدام : فرمود پيامبر
ما فقط  خدا  اي رسول :هرگز پشيمان و ضررمند نخواهند شد، گفتند: فرمود پيامبر
مضر وجود توانيم نزد شما بياييم، ميان ما و شما اين قبيله يعني كفار  هاي حرام مي در ماه

اند و منتظر ما هستند  دارد، پس از چيزهايي ما را آگاه ساز كه به كساني كه با ما نيامده
هايي كه با آن براي نوشيدني  و از ظرفخبر دهيم و بوسيلة آنها داخل بهشت شويم، 

و از چهار چيز آنها را به چهار چيز دستور داد  پيامبركنند سؤال كردند،  استفاده مي
 :د، فرموديدستور داد كه به خدا ايمان داشته باشيد و شريكي براي او نگذار: دنهي فرمو
دانند،  او بهتر مي خدا و رسول: به خدا به تنهايي يعني چه؟ گفتنددانيد ايمان  آيا مي

_____________________ 
و مسلم، كتاب اإليمـان،  ) 53(، حديث شماره )1/129(، رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري -1

  ) 24-17: (حديث شماره
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 ةروزو دادن زكات اقامة نماز، و  ،اهللا داً رسولممحاالاهللا و أن  لهإال نأشهادت : فرمود
  . الي آخر حديث ...كه از غنايم خمس را بپردازيد ماه رمضان، و اين

كرديم كه در مورد چيزي از  يكديگر را منع مي: گويد مي از انس بن مالك -5
آمد  ميكه مردي از روستايي دور  خوش حال مي شديمسؤالي كنيم، و خيلي  پيامبر

مردي از  م،دادي گوش ميكرد و ما هم  ل مياسؤ يشاند و از ابوولي در عين حال عاقل 
نا أنک تزعم أن اهللا فزعم ل! أتانا رسولک يا حممد: اي دور آمد و گفت منطقه

زعم رسولک أن و –إلی أن قال ... خلق السامء قال فمن  »صدق«: أرسلک? فقال
فبالذی أرسلک, آهللا أمرک هبذا? : قال »صدق«قال . علينا صوم شهر رمضان فی سنتنا

فقال . الأنقص منهنأزيد عليهن و ثک باحلق الوالذی بع :قال...  »نعم«: قال 
   1.»لئن صدق ليدخلن اجلنة«: النبی

فرستادة  كني گمان ميبه ما خبر داد كه شما ! فرستادة شما نزد ما آمد اي محمد
ها را  چه كسي آسمان :گفتآن مرد گويد،  درست مي :گفت خدا هستي؟ پيامبر

كه در هر سال روزة ماه رمضان بر  :شما گفتفرستادة : تا اينكه گفت... آفريده است؟ 
قسم به آن كسي كه : گويد، آن مرد گفت راست مي :فرمود ما واجب است، پيامبر

بله، آن مرد : گفت آيا خدا شما را به آن امر كرده، پيامبرشما را مبعوث كرده است 
. كنم فه مينه از آنها كم و نه بر آنها اضاقسم به كسي كه شما را مبعوث كرده : گفت
  . اگر راست بگويد حتماً به بهشت خواهد رفت: فرمود پيامبر

_____________________ 
، و سنن نسـائي،  )12(، حديث )42-1/41(و مسلم في صحيحه، ) 3/143(رواه احمد في مسنده،  -1

  . 155: كتاب الصيام، باب وجوب الصوم، و صحيح ابن حبان، كتاب اإليمان، حديث شماره
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در زمان جاهليت روز عاشورا را  1ها قريشي: گويد  مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -6
هم به روزه گرفتن آن روز دستور دادند، تا اينكه روزة  گرفتند، سپس پيامبر روزه مي

 »من شاء أفطرهمن شاء فليصمه و«: فرمود رماه رمضان واجب شد، بعد از آن پيامب
   2.متفق عليه

  . هر كس دوست دارد روز عاشورا روزه بگيرد و هر كس دوست ندارد روزه نگيرد
  : زماني كه آية: گويد روايت شده كه مي از سلمه بن األكوع -7
 ’ n?tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# …çμ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ   )184 :بقره(  

پيران ضعيف، و بيماران همچون (را ندارند روزه گرفتن و بر كساني كه توانايي ( 
الزم است ..) هميشگي و كارگران كه ساليانه پيوسته به كارهاي سختي مشغول هستند و 

با نازل شدن اين آيه هر كس  ،نازل شد...) كه كفار دهند و آن خوراك مسكيني است 
داد تا اينكه آية بعد از اين آيه نازل شد و آن  ه ميگرفت و فدي دوست داشت روزه نمي

  . متفق عليه 3را نسخ كرد،

_____________________ 
را ميـان آنهـا انتخـاب     ترين طايفه قبايل عرب بودند، خداوند پيامبر مشهورترين و قوي: قريش -1

گويند به خـاطر   اند، بعضي مي كرد علما اختالف نظر دارند كه چرا قريش به اين نام نامگذاري شده
براي تفصيل بيشـتر بـه   ... منسوب بودن به قريش بن بدر بن يخلدبن النضربن كنانه است، و غيره 

  . مراجعه شود) 229-2/218(، البداية والنهايةو ) 265-2/263(تاريخ طبري، 
و مسلم، كتاب الصـيام  ) 1893(، حديث شماره )8/18(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ) 1125(حديث 
، و صحيح مسلم، كتاب الصيام، 4507: صحيح بخاري با فتح الباري، كتاب التفسير، حديث شماره - 3

  .1145: حديث شماره
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علی عهد كنا فی رمضان : أنه قال: كند به اين صورت آن را روايت مي امام مسلم
  : بطعام مسكني حتی أنزلت هذه اآليةفطر فافتدی أمن شاء من شاء صام, و اهللا رسول

 ⎯yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çμ ôϑ ÝÁ uŠù= sù   )185 :قرهب(  
  . هر كس از شما اين ماه را دريابد بايد آن را روزه بگيرد

گرفتيم كه هر  در ماه رمضان به اين صورت روزه مي ما در زمان پيامبر: فرمايد مي
گرفت و طعام  هر كس دوست نداشت روزه نمي گرفت و كس دوست داشت روزه مي

   1).سوره بقره ،185آية (اينكه اين آيه نازل شد  داد تا و خوراك يك مسكين فديه مي
  
  فضل ماه رمضان :  دوم
إذا جاء رمضان فتحت أبواب «: فرمود  روايت شده كه پيامبر از ابوهريره -8
شهر رمضان فتحت أبواب السامء, وغلقت أبواب  إذا دخل«: فی رواية قالو »اجلنة

   2.»سلسلت الشياطنيجهنم و
شوند، و در روايتي ديگر آمده  رسد درهاي بهشت باز مي مي راهر گاه ماه رمضان ف

شوند، و درهاي جهنم  ها باز مي درهاي آسمانرسد  مي است، هر زمان ماه رمضان سر
  . شوند و شياطين زنجير خواهند شد بسته مي

_____________________ 
و رواه ابن خزيمه فـي صـحيحه،   ) 15-1145: (، حديث شماره)2/802(رواه مسلم في صحيحه،  -1

اين حديث صحيح و بـر  : ، كتاب الصوم، و گفته1423، و مستدرك حاكم، )1903: (حديث شماره
  . مي باشد، و ذهبي نيز با او موافقت كرده است) بخاري و مسلم(شرط شيخين 

و رواه مسلم ) 1899-1898: (، حديث شماره)4/112(ع فتح الباري، رواه البخاري في صحيحه م -2
  ). 1079: (في صحيحه، كتاب الصيام، حديث شماره
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 غري شهرًا كامًال قط ما صام النبی«روايت شده است كه  از ابن عباس -9
الواهللا : فطر حتی قول القائليال واهللا اليفطر, و: قول القائلرمضان, ويصوم حتی ي

   1.متفق عليه »اليصوم
غير از رمضان هرگز هيچ ماهي را بطور كامل روزه نگرفته است، ايشان  پيامبر

كرد كه هميشه روزه است و هرگز افطار  گرفت حتي انسان فكر مي طوري روزه مي
كرد هرگز روزه  طوري كه انسان فكر مي گرفت و بعضي اوقات روزه نميكند،  نمي
  . گيرد نمي

يصوم  اهللا كان رسول«: گويد روايت شده مي –اهللا عنها  رضي –از عايشه  -10
استكمل صيام  اهللا ما رأيت رسولحتی نقول اليفطر, ويفطر حتی نقول اليصوم, و

   2.متفق عليه »ما رأيته أكثر صيامًا منه فی شعبانإال رمضان, وشهر 
كند، و بعضي اوقات   گفتيم هرگز افطار نمي گرفت حتي مي روزه مي طوري امبرپي

 گيرد، هيچ وقت نديدم پيامبر گفتيم هيچ وقت روزه نمي كرد طوري كه مي افطار مي
يك ماه پشت سر هم بطور كامل روزه بگيرد به جز ماه رمضان را، و ماه شعبان را بيشتر 

  . گرفت هاي ديگر روزه مي از ماه
يك  آيا پيامبر: گفتم –اهللا عنها  رضي –گويد به عايشه  عبداهللا بن شقيق مي -11

مًا واهللا إن صام شهرًا معلو«: گرفت؟ گفت را غير رمضان روزه مي ماه معين و مشخص

_____________________ 
و مسـلم، كتـاب   ) 1971(، حـديث شـماره   )4/215(رواه البخاري في صحيحه مع فـتح البـاري،    -1

  )1157(الصيام، حديث 
و ) 1969(الصـيام، حـديث شـماره     ، كتـاب )4/213(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   -2

  ) 1156(مسلم، حديث 
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ما و«: فی رواية قالتو 1»الأفطر حتی يصيب منهسوی رمضان, حتی مضی لوجهه, و
   2.»دينة إال أن يكون رمضانقدم امل رأيته صام شهرًا كامًال منذ

قسم به خدا غير از رمضان ماه مشخصي را به طور كامل روزه نگرفت، تا فوت 
از : فرمايد  يا در روايت ديگري مي. كردند و تا زمان مريضي و بيماري افطار هم نكرد

به مدينه آمدند هيچ ماهي را به طور كامل روزه نگرفت مگر اينكه  زماني كه پيامبر
  . ه رمضان باشدآن ما

وات اخلمس واجلمعة إلی الصل«: فرمايد مياز ابوهريره روايت شده است كه  -12
نمازهاي  3.»رمضان إلی رمضان, مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائراجلمعة, و

شود  پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان ميان آنها مي
  . ه پرهيز شودبه شرطي كه از گناهان كبير

لة من إذا كان أول لي«: فرمايد مي از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر -13
, بغلقت أبواب النريان فلم يفتح منها باشهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن, و

_____________________ 
و ترمذي في سننه، حـديث  ) 15-1156(، حديث شماره )810-2/809(رواه مسلم في صحيحه،  -1

اين حديثي حسن صحيح است، و صحيح ابن خزيمه، ابواب صـوم التطـوع،   : و گفته) 765(شماره 
  . 2132: حديث شماره

و رواه احمـد فـي مسـنده،    ) 174-1156(، حـديث شـماره   )2/810(رواه مسلم فـي صـحيحه،    -2
)6/157 (  

  ) 16-233(، حديث شماره )1/209(و مسلم في صحيحه، ) 2/400(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3
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الرش  يا باغینادی مناد يا باغی اخلري أقبل, ويبواب اجلنة فلم يغلق منها باب, وفتحت أو
   1.»عتقاء من النار و ذلک كل ليلةهللا أقرص, و

ها خارج و  شوند، جن رسد شياطين زنجير مي هر زمان اولين شب ماه رمضان فرامي
بهشت نخواهند ماند، درهاي  هم باز شوند يك در شوند، درهاي جهنم بسته مي دور مي
اي كسي كه  دهد اي ندا مي ندا دهندههم بسته نخواهند شد، و  شوند، يك در باز مي

الب خير هستي نگاه كن، و اي كسي كه طالب شر و بدي هستي كوتاه بيا، قسم به ط
  . گيرد خدا از آتش جهنم نجات يافتيد و آزاد شديد، در هر شب همين كار صورت مي

: شهران الينقصان, شهر عيد«: كند روايت مي از پيامبر حضرت ابوبكر -14
   2.متفق عليه »ذواحلجهرمضان و

شوند يكي ماه رمضان  ناقص نميـ از لحاظ فضيلت و ارج ـ رند كه دو ماه وجود دا
  . الحجه كه ماه جشن و شادي است و ديگري ماه ذي

أتاكم رمضان, شهر مبارک, فرض اهللا «: فرمايد مي گويد پيامبر ابوهريره مي -15
تغل فيه اجلحيم, وتغلق فيه أبواب صيامه تفتح فيه أبواب السامء, و وجل عليكم عزّ 
   1.»هللا فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرمشياطني, دة المر

_____________________ 
حـديث غريـب   : ، و گفته)677(، ابواب الصوم، حديث شماره )96-2/95(رواه الترمذي في سننه،  -1

، و سـنن ابـن ماجـه،    1883: ل شهر رمضان، حديث شـماره است، صحيح ابن خزيمه، ابواب فضائ
ايـن حـديث   : و گفته) 1/421(، و رواه الحاكم في المستدرك، 1642: كتاب الصوم، حديث شماره

  .بر شرط شيخين است
و مسـلم، كتـاب   ) 1912: (، حـديث شـماره  )4/124(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   -2

  ). 1089(الصيام، حديث 
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روزة آن را بر شما عز و جل براي شما ماه رمضان آمد، ماهي مبارك است، خداوند 
شوند، درهاي جهنم بسته خواهند شد، شياطين  واجب گردانيد، درهاي آسمان باز مي

تر است، هر  ز هزار ماه بهتر و خوبكه اشوند، در اين ماه شبي وجود دارد  زنجير مي
  . كسي از خير و بركت آن محروم شود حقيقتاً انساني محروم و ضررمند خواهد بود

ن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني, اليتقدمّ «: قال: گويد  مي ابوهريره -16
   2.متفق عليه »يصوم صومه فليصم ذلک اليومإال أن يكون رجل كان 

ا دو روز قبل از رمضان روزه نگيرد، مگر كسي كه بر او هيچ يك از شما يك ي
واجب باشد و يا عادت او در اين روزها چنين باشد كه روزه بگيرد، براي او اشكالي 

  . اش را بگيرد ندارد و روزه
  
  فضيلت عبادات در اين ماه : سوم

ابًا غفرله احتسايامنًا والقدر  ةمن قام ليل«: كند روايت مي از پيامبر ابوهريره -17
   3.متفق عليه »احتسابًا غفرله ماتقدم من ذنبهمن صام رمضان ايامنًا وماتقدم من ذنبه, و

                                                                                                                       
كتاب الصيام، و منذري آن را در ) 4/129(و رواه النسائي، ) 2/230(ه اإلمام احمد في مسنده، روا -1

  . آورده است 98/ 2الترغيب والترهيب 
و مسـلم فـي   ) 1914(، حديث شـماره  )128-4/127(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ).1082(صحيحه، كتاب الصيام، حديث شماره 
و مسلم، كتاب صـالة  ) 1901(، حديث شماره )4/115(في صحيحه مع فتح الباري،  رواه البخاري -3

  ) 760(المسافرين، حديث 
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هر كس از روي ايمان و اخالص شب قدر به عبادت بپردازد خداوند گناهان گذشته 
بخشد، و هر كس ماه رمضان از روي ايمان و اخالص روزه بگيرد گناهان  او را مي

  . شوند گذشتة او بخشيده مي
احتسابًا من قام رمضان ايامنًا و«: فرمود فرمايد پيامبر باز هم ابوهريره مي -18

  . ترجمة آن گذشت. متفق عليه »له ما تقدم من ذنبهغفراهللا 
كاري را به من بگو كه : آمد و گفت گويد مردي نزد پيامبر مي ابوهريره -19

هللا الترشک به شيئًا, وتقيم الصالة تعبدا«: قالاگر آن را انجام دهم به بهشت بروم، 
والذی نفسی بيده ال أزيد علی : املكتوبة, وتؤدی الزكاة املفروضة, وتصوم رمضان, قال

 »هل اجلنة فلينظر إلی هذاأمن ّرسُه أن ينظر إلی رجل من : قال النبی فلام ولّی . هذا
   1.متفق عليه
كن، نمازهاي واجب را  خدا را به تنهايي و بدون شريك عبادت: فرمود پيامبر

قسم به : آن مرد گفتنما، و ماه رمضان روزه بگير، اقامه كن، زكات واجب را پرداخت 
نم و بيشتر از اينها ك كسي كه جان من در دست او است، بر اينها چيزي اضافه نمي

فرمود هر كس دوست دارد به مردي  چيزي انجام نخواهم داد، زماني كه رفت پيامبر
  . ت نگاه كند به اين مرد نگاه كنداز اهل بهش

چگونه روزه : آمد و گفت كه مردي نزد پيامبرشده روايت  قتاده از ابي -20
هده را مشا عصبانيت پيامبر فاروق  عصباني شد، زماني كه عمر گيري؟ پيامبر مي

نعوذ  نبيًا,بمحمٍد ينا باهللا ربًا وباإلسالم دينًا, ورض«: كرد كرد اين سخن را تكرار مي

_____________________ 
و مسلم، ) 1397(، كتاب زكات، حديث شماره )3/261(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  )14(كتاب اإليمان، حديث 
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به خداوند به عنوان رب خود و به اسالم به عنوان (، »غضب رسولهباهللا من غضب اهللا و
دينمان و به محمد به عنوان پيامبرمان راضي شديم و از غضب خدا و غضب رسولش به 

 آرام شد، سپس پيامبر اين كالم را تكرار كرد تا اينكه پيامبر). بريم خداوند پناه مي
... رمضان إلی رمضان, فهذا صيام الدهر كله كل شهر, وثالث من « :فرمود

   1.»احلديث
  . از هر ماه سه روزه، و هر سال ماه رمضان، اين روزة تمام عمر است

من  امن صام رمضان ثم أتبعه ست«: فرمود پيامبر: گويد ابوأيوب انصاري مي -21
   2.»شوال كان كصيام الدهر

را روزه بگيرد از ماه شوال ال آن شش روز هركس ماه رمضان روزه بگيرد و به دنب
  . مثل اين است تمام سال را روزه بگيرد

م بعد رمضان, شهر اهللا أفضل الصيا«: فرمايد مي پيامبر: گويد مي ابوهريره -22
   3.»أفضل الصالة بعد الفريضة, صالة الليلاملحرم, و

_____________________ 
و رواه ) 1162(، حـديث  )3/818(و رواه مسـلم فـي صـحيحه،    ) 5/297(رواه احمد في مسنده،  -1

، و سنن نسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، و صحيح ابن خزيمه، )2425(ابوداود، حديث 
  . 2126: كتاب الصيام، حديث شماره

و ) 1164(، حـديث شـماره   )2/822(و رواه مسلم في صحيحه، ) 5/417(رواه احمد في مسنده،  -2
: ، و گفتـه 756: و سنن ترمذي، ابواب الصوم، حديث شـماره ) 2433(رواه ابوداود، حديث شماره 

  .1716: حديث حسن صحيح است، و سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، حديث شماره
، كتاب الصيام، حديث شماره )3/821(و رواه مسلم في صحيحه، ) 2/303(رواه احمد في مسنده،  -3

، و سنن ترمذي، ابواب الصوم، حديث )2429(و رواه ابوداود، كتاب الصوم، حديث شماره ) 1163(
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ه خدا يعني محرم ماروزة ماه رمضان،  ةترين روزه بعد از روز ترين و خوب بزرگ
  . باشد باشد، و بهترين نماز بعد از نمازهاي واجب نماز شب مي مي

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم «: فرمايد مي پيامبر: گويد مي ابوهريره -23
رغم أنف رجل انسلخ قبل أن يغفر له, ورغم أنف رجل عليه رمضان ثم , ويصل علّی 

   1.»أدرک أبواه فلم يدخاله اجلنة
شود ولي بر من صلوات  ي چشم كسي كه نزد او نام من آورده ميبه كور

شود و به آخر  ماه تمام مي رسد و ماه رمضان مي فرستد، به كوري چشم كسي كه به نمي
اينكه گناهان او بخشيده شود يعني از بركت و رحمت ماه استفاده  رسد قبل از مي
ضي ه عمر پيري و مريكند، و به كوري چشم كسي كه پدر و مادرش نزد او ب نمي
   .رندنب رسند ولي او را به بهشت  مي

من آمن باهللا وبرسوله, «: فرمايد كند كه مي روايت مي از پيامبر ابوهريره -24
اهللا, أو   صام رمضان, كان حقًا علی اهللا أن يدخله اجلنة جاهد فی سبيلوأقام الصالة, و

   1.الحديث »...جلس فی أرضه التی ولد فيها 

                                                                                                                       
حديث حسن است، و سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب فضل صالة الليل، و : ، و گفته737: شماره

  .2076: صحيح ابن خزيمه، ابواب صوم التطوع، حديث شماره
ت، حديث ابواب الدعوا) 5/210(و رواه الترمذي في سننه، ) 2/254(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

حديث حسن غريب است، و لفظ حديث از ترمـذي اسـت، و صـحيح ابـن     : و گفته 3613: شماره
ايـن حـديث صـحيح    : ، و مستدرك حاكم، كتاب البر والصلة، و گفته1888: خزيمه، حديث شماره

  .است اما شيخين آن را روايت نكرده اند
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كند، ماه رمضان  برگزاررا نماز و ايمان داشته باشد،  س به خدا و رسول خداهر ك
خدا جهاد حال چه در راه روزه بگيرد، خداوند او را حتماً داخل بهشت خواهد كرد، 

  .مانده باشد ـ يعني جهاد نكرده باشد ـ  شدهكرده باشد و يا در همان سرزميني كه متولد
كان أجود ما يكون أجود الناس باخلري, و النبی كان«: فرمايد مي ابن عباس -25

يلقاه كل ليل فی رمضان حتی ينسخ, يعرض عليه  يلئحني يلقاه جربفی رمضان 
   2.متفق عليه »كان أجود باخلري من الريح املرسلة يلئالقرآن, فإذا لقيه جرب النبی

هاي  اوتبود، بيشترين سخبر كار خير ترين مردم  يترين و سخ بخشنده پيامبر
كرد صورت  مالقات مي ايشان در ماه رمضان آن وقت كه با حضرت جبرئيل

 كرد، پيامبر مالقات ميشد هر شب با حضرت جبرئيل  گرفت، تا رمضان تمام مي مي
رسيد   مي كرد، هر گاه حضرت جبرئيل به پيامبر عرضه مي جبرئيلتمام قرآن را براي 

   .بيشتر بودوزان سخاوت ايشان از باد 
ما : ته قال ألم سنان األنصاريةمن حجّ  ملا رجع النبی«: گويد مي ابن عباس -26

علی أحدمها  ان حّج له ناضحكان  –أبوفالن تعنی زوجها : منعک من احلج? قالت
   3.متفق عليه »فإن عمرة من رمضان تقضی حجة معی: قال. واآلخر يسقی أرضًا لنا

                                                                                                                       
، كتاب )6/11(صحيحه مع فتح الباري، و رواه البخاري في ) 2/335(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  ) 2790(الجهاد، حديث شماره 
و مسلم فـي  ) 1902(، حديث شماره )4/116(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ) 2308(صحيحه، كتاب الفضائل، حديث شماره 
مسـلم، كتـاب    ، و صـحيح 1863: صحيح بخاري با فتح الباري، كتاب جزاء الصيد، حديث شماره -3

  .1256: الحج، حديث شماره
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يزي باعث شد چه چ: نان انصاري گفتحج برگشت به أم س از زماني كه پيامبر
دو شتر دارد كه بوسيلة آن ـ منظورش شوهرش بود ـ پدر فالن : كه به حج نيايي؟ گفت

براي آبياري  را يكي استفاده كرد و شتر ديگركشد، خودش براي انجام حج از  آب مي
رمضان  عمره در ماهانجام يك : فرمود كنيم، پيامبر زميني كه داريم از آن استفاده مي
  . كند با انجام يك حج با من برابري مي

مًا قريبًا منه فی سفر, فأصبحت يو كنت مع النبی«: فرمايد مي معاذبن جبل -27
لقد : نة ويباعدنی من النار, قاليا نبی اهللا أخربنی بعمل يدخلنی اجل: ونحن نسري, فقلت
وال ترشک به شيئًا, وتقيم  من يرسه اهللا عليه, تعبد اهللا إنه ليسري علیسألت عن عظيم و

من در سفري با  1.»احلديث... حتج البيت ی الزكاة, وتصوم رمضان, وتتؤالصالة و
اي پيامبر خدا، مرا : رفتيم، گفتم  بودم، يك روز نزديك او بودم و در راه مي پيامبر

از چيز : كند و از جهنم دورم گرداند، گفت بر عملي راهنمايي كن كه وارد بهشتم
ي سؤال كردي، ولي آن بر كسي كه خداوند برايش آسان كند، ساده و آسان بزرگ

است، خداوند را بپرست و براي او شريكي قرار مده و نماز را به پا دار و زكات ر ا 
  .بپرداز و ماه رمضان روزه بگير و حج خانة خدا را انجام بده

  

_____________________ 
، ابواب اإليمـان،  )125-4/124(و رواه الترمذي في سننه، ) 5/231(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

حديث حسن صحيح است، و سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، حـديث  : و گفته) 2749: (حديث شماره
ن حديث بر شرط شيخين است امـا آن  اي: ، و مستدرك حاكم، كتاب الجهاد، و گفته3973: شماره

  . را تخريج نكرده اند
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  نماز تراويح : چهارم
صلی ذات ليلة فی  اهللا أن رسول«: يدفرما مي –اهللا عنها   رضي –عايشه  -28

ة أو ثاملسجد فصلی بصالته ناس, ثم صلی من القابلة فكثر ثم اجتمعوا من الليلة الثال
مل يمعنی قد رأيت الذی صنعتم, و: أصبح قال فلام اهللا الرابعة فلم خيرج إليهم رسول

   1.عليهمتفق  »ذلک فی رمضانكم إال أنی خشيت أن تفرض عليكم ومن اخلروج إلي
   2.»ولكنی خشيت أن تفرض عليكم فتعجعزوا عنها« :فی روايةو

شبي در مسجد نماز خواند، چند نفري با او نماز خواندند، شب آينده نماز  پيامبر
به  جمع شدند پيامبر يخواند مردم زياد شدند، سپس در شب سوم يا چهارم بسيار

ديدم، تنها چيزي اجتماع شما را : وز فرمودمسجد نرفت و نزد آنها نيامد، فرداي آن ر
اين نماز بر شما واجب كه باعث شد خارج نشوم و نزد شما نيايم اين بود كه ترسيدم 

اما ترسيدم كه بر شما : و در روايت ديگر آمده است. ن بودگردد، اين كار در ماه رمضا
  . واجب شود و شما هم نتوانيد آن را انجام دهيد

سؤال كردم  –اهللا عنها  رضي –فرمايد از عايشه  ن ميابو سلمه بن عبدالرحم -29
ال فی وما كان يزيد فی رمضان «: خواند؟ گفت رمضان چگونه نماز مي در ماه پيامبر

يصلی أربعًا طوهلن, ثم يصلی أربعًا فال تسأل عن حسنهن وغريه علی أحد عرشة ركعة, 

_____________________ 
و مسـلم  ) 1129: (، كتاب التهجد، حديث شماره)3/10(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 761(في صحيحه، كتاب صالة المسافرين، حديث 
حـديث  ، كتـاب صـالة المسـافرين،    )251-4/250(رواه البخاري في صحيحه مـع فـتح البـاري،     -2

  ). 761(و مسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين، حديث ) 2012(



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
410

 أتنام قبل أن توتر? اهللا يا رسول: فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ثم يصلی ثالثًا, فقلت
   1.متفق عليه »ال ينام قلبیتنامان, و قال يا عايشه إن عينیَّ 

خواند چهار  نه در ماه رمضان و نه در غير آن از يازده ركعت بيشتر نمي پيامبر
خواند اما قشنگي و طول آنها قابل تعريف نيست، سپس چهار ركعت  ركعت نماز مي

نهايت قشنگي و طوالني، سپس سه ركعت ديگر را خواند آن هم در  ديگر را مي
: ؟ فرمودخوابي ، ميخوانيبآيا قبل از اينكه وتر را  اي رسول خدا: گفتم. خواند مي

  . خوابد خوابند اما قلبم نمي اي عايشه چشمان من مي
شبي در ماه رمضان  با عمر بن الخطاب: گويد عبدالرحمن بن عبدالقادري مي -30

خواند، و  يديم كه مردم متفرق هستند و هر كس به تنهايي نماز ميبه مسجد رفتم، د
 فاروق  خوانند، عمر اند نماز مي خواند جماعتي هم به او اقتدا كرده ديگري نماز مي

جمع كنم و يك قاري و امام داشته باشند كاري خوب و را اگر من اين مردم : فرمود
امام قرار داد، سپس شبي ديگر با را بن كعب  شايسته است، سپس تصميم گرفت و أبي

اين : گفتاند، عمر  او به مسجد رفتم ديدم كه مردم همگي به قاري خود اقتدا كرده
تر و  ترين بدعت است، ولي اگر بخوابند و آخر شب آن را اقامه كنند خوب خوب
   2.كردند بيشتري دارد، و مردم اول شب آن را اقامه مي  فضيلت

  

_____________________ 
) 2012(، كتاب صالة التراويح، حديث شـماره  )4/251(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 738(و مسلم، كتاب صالة المسافرين، حديث شماره 
و رواه ) 3: (حـديث شـماره  ، كتاب الصـالة فـي رمضـان،    )115-1/114(رواه مالك في الموطأ،  -2

، و )2010(، كتاب صالة التراويح، حـديث شـماره   )4/250(البخاري في صحيحه مع فتح الباري، 
  . سنن بيهقي، كتاب الصالة، باب قيام شهر رمضان
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  مضان ده شب آخر ماه ر: پنجم
إذا دخل العرش شد مئزره,  كان النبی«: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -31

   1.متفق عليه »أيقظ أهلهوأحيا ليله, و
د خود را خيلي خوب آمادة رسي هر گاه ده شب آخر ماه رمضان فرامي پيامبر

  . كرد اش را نيز بيدار مي نمود وخانواده داري مي شب زنده، كرد مي) عبادت(
جيتهد فی العرش  اهللا كان رسول«: فرمايد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -32

   2.»األواخر, ما الجيتهد فی غريه
در ده شب آخر ماه رمضان تالش و زحمت زيادي را براي انجام عبادت  پيامبر
  . داد ها اين زحمت و تالش را انجام نمي داد كه در غير آنها شب انجام مي

  
  اعتكاف : ششم

آيا با من كنار درخت : نزد ابوسعيد خدري رفتم و گفتم: گويد ابوسلمه مي -33
آنچه كه در مورد : گفتم: گويد مي. بت كنيم؟ پس آمدآيي تا با هم صح خرما مي

عرش  اهللا اعتكف رسول«: اي برايم بازگو كن؟ گفت شنيده از پيامبرالقدر  ةلیل
 قام النبی. إن الذی تطلب أمامک: الاألول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جربئيل فق

_____________________ 
و مسلم في صحيحه، ) 2024: (، حديث شماره)4/269(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ).1174(ف، حديث شماره ، كتاب االعتكا)2/832(
و ترمـذي فـي   ) 1175(و مسلم في صحيحه، حديث شماره ) 6/82(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

حديث حسن غريب صحيح است، و سنن ابن ماجـه، كتـاب الصـيام،    : و گفته) 793(سننه، حديث 
  . 2215: ، و صحيح ابن خزيمه، كتاب الصيام، حديث شماره1767: حديث شماره
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فلريجع فإنی  من كان اعتكف مع النبی: طيبًا صبيحة عرشين من رمضان فقالخ
األواخر فی وتر, وإنی رأيت كأنی أسجد إهنا فی العرش ُتها, ويسإنی نالقدر, و ةأريت ليل

قزعة  نری فی السامء شيئًا, فجاءت وماكان سقف املسجد جريد النخل و. فی طني وماء
أرنبته و اهللا املاء علی جبهة رسولحتی رأيت أثر الطني و فأمرنا, فصلی بنا النبی

   1.متفق عليه »تصديق رؤياه
ده روز اول ماه رمضان در مسجد اعتكاف كرد و ما هم با ايشان اعتكاف  پيامبر

آنچه كه تو دنبال آن هستي در پيش رويت : نزد او آمد و گفت كرديم، جبرئيل
هر : اي ايراد فرمود و گفت شد و خطبه صبح روز بيستم رمضان بلند دارد، پيامبر قرار

آگاهي داشتم و آن را  القدر ةليلكس با من اعتكاف كرده است دوباره برگردد، چون از 
هاي فرد قرار  ش كردم، اين شب در دهة آخر و در شبديده بودم ولي آن را فرامو

برم، و سقف مسجد هم  ل سجده ميبود كه روي گ دارد، من اين شب را ديدم مثل اين
نكرديم تكه از پوست درخت خرما پوشيده شده بود، هيچ چيزي را در آسمان مشاهده 

نماز خوانديم، به طوري كه آثار گل را روي  ابري آمد، به ما دستور داده شد با پيامبر
  . يقين پيدا كردم ديدم، با ديدن آن به درست بودن خواب پيامبر پيشاني پيامبر

كان يعتكف العرش األواخر من  أن النبی«: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -34
  . متفق عليه 2»رمضان, حتی توفاه اهللا تعالی, ثم اعتكف أزواجه من بعده

_____________________ 
و مسـلم  ) 813(، كتاب االذان، حديث شـماره  )2/298(اه البخاري في صحيحه مع فتح الباري، رو -1

  ). 1164(، كتاب الصيام، حديث )2/824(في صحيحه، 
و ) 2026: (، كتاب االعتكاف، حـديث شـماره  )4/271(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 1172(مسلم في صحيحه، كتاب االعتكاف، حديث شماره 
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كرد، تا فوت كردند اين كار را ادامه  در ده روز آخر رمضان اعتكاف مي پيامبر
  . كردند همسرانش اعتكاف ميدادند، سپس بعد از ايشان 

كان يعتكف العرش األواخر من  أن النبی«: گويد مي بن عمر عبداهللا -35
   1.متفق عليه »رمضان
  . كردند ده روز آخر ماه رمضان اعتكاف مي پيامبر

يعتكف فی كل رمضان عرشة أيام, فلام  كان النبی«: گويد مي ابوهريره -36
   2.»ف عرشين يوماً كان العام الذی قبض فيه اعتك

كرد، ولي آن سالي كه در آن فوت  در هر ماه رمضان ده روز اعتكاف مي پيامبر
  . كرد بيست روز اعتكاف نمودند

كان يعتكف العرش األواخر  اهللا أن رسول«: كند روايت مي بن كعب أبي -37
   3.»من رمضان, فسافر سنة فلم يعتكف, فلام كان العام املقبل اعتكف عرشين يوماً 

_____________________ 
و ) 2025: (، كتاب االعتكاف، حـديث شـماره  )4/271(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 1171: (مسلم في صحيحه، كتاب االعتكاف، حديث شماره
، كتـاب االعتكـاف   )4/284(، رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري، 336/ 2مسند امام احمد  -2

، و سـنن ابـن ماجـه،    2466: اود، كتاب الصوم، حديث شماره، و سنن ابود)2044(حديث شماره 
، و صحيح ، و سنن دارمي، كتاب الصيام، باب اعتكاف النبي 1769: كتاب الصيام، حديث شماره

  .2221: ابن خزيمه، ابواب االعتكاف، حديث شماره
ترمـذي،   ، و سـنن 2463: ، و سنن ابوداود، كتاب الصوم، حديث شـماره 141/ 5مسند امام احمد  -3

، و 1770: ، و سنن ابن ماجـه، كتـاب الصـيام، حـديث شـماره     800: ابواب الصوم، حديث شماره
  .مستدرك حاكم، كتاب الصوم



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
414

كرد، سالي به مسافرت رفتند  در هر ماه رمضان ده روز آخر آن اعتكاف مي پيامبر
  . و اعتكاف نكرد، سال آينده بيست روز را اعتكاف كردند

  
   القدر ةليل :هفتم
القدر فی الوتر من العرش  حتروا ليلة «: فرمايد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -38

   1.متفق عليه »األواخر من رمضان
  . هاي فرد دهة آخر رمضان جستجو كنيد قدر را در شب شب

جياور فی العرش األواخر من  كان رسول اهللا «: و در روايت بخاري آمده است
  2»القدر فی الوتر من العرش األواخر من رمضان حتروا ليلة  :رمضان ويقول

. هاأريت ليلة القدر, ثم أيقظنی بعض أهلی فنسيت«: گويد مي ابوهريره -39
   3.»فالتسموها فی العرش الغوابر

ام  القدر به من نشان داده شد، سپس بعضي از خانواده شب ليله: فرمايد  مي پيامبر
  . من را بيدار كردند آن را فراموش كردم، آن شب را در ده شب آخر جستجو كنيد

_____________________ 
، مسلم، كتـاب الصـيام،   )2017(حديث شماره ) 4/259(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري  -1

  ).1169(حديث شماره 
  ).2020(كتاب فضل ليلة القدر، حديث شماره ) 4/259(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري  - 2
، و سنن دارمي، كتاب الصيام، باب فـي  )1166: (، حديث شماره)2/824(رواه مسلم في صحيحه،  -3

  . 2119: ليلة القدر، و صحيح ابن خزيمه، حديث شماره
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 لتمسوها فیا«: فرمايد مي پيامبر: گويد مي –اهللا عنهما  رضي –باس ابن ع -40
العرش األواخر من رمضان ليلة القدر فی تاسعة تبقی, فی سابعة تبقی فی خامسة 

   1.»تبقی
روز  وز آخر رمضان جستجو كنيد، در نه و در هفت و در پنجقدر را در ده رشب 

  . ماند ميباقي ) كه به عيد(
هی فی العرش األواخر, فی تسع «: فرمايد مي پيامبر: گويد مي ابن عباس -41

   2.»سبع يبقني یأو ف ني,ضيم
قدر در ده روز آخر رمضان قرار دارد، يا نه روز بگذرد يا اينكه هفت روز باقي شب 

  . بماند، در آنها قرار دارد
, فتالحی ليخربنا بليلة القدر خرج النبی«: گويد مي بن صامت عباده -42

الن فرفعت, ربكم بليلة القدر, فتالحی فالن وفخرجت ألخ: رجالن من املسلمني فقال
   3.»اخلامسةًا لكم, فالتمسوها فی التاسعة والسابعة وعسی أن يكون خريو

_____________________ 
، كتاب )4/260( و رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،) 1/297(رواه امام احمد في مسنده،  -1

  . 1381: ، و سنن ابوداود، كتاب الصالة ، حديث شماره)2021(فضل ليلة القدر، حديث شماره 
، كتاب )4/260(و رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري، ) 1/281(رواه امام احمد في مسنده،  -2

  ) 2022(فضل ليلة القدر، حديث شماره 
و رواه البخـاري فـي صـحيحه مـع فـتح البـاري،       ) 13: (ديث شماره، ح)1/320(رواه مالك في الموطأ،  -3

، و سنن دارمي، كتاب الصـيام، بـاب فـي ليلـة     )2023(حديث شماره كتاب فضل ليلة القدر، ، )2/267(
  ). 2198: (، حديث شماره)3/334(القدر، و رواه ابن خزيمه في صحيحه، 
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القدر آگاه سازد، دو نفر از مسلمانان با هم  بيرون رفت تا ما را از شب ليله پيامبر
تا شما را آمدم فرمود  مشاجره و مناظره پرداختند و بر هم صدا بلند كردند، پيامبر هب

، شايد فالن كس باهم مجادله كردند پس بازگشتمازم فالن كس و از شب قدر باخبر س
  . براي شما خير باشد، شب قدر را در نهم و هفتم و پنجم جستجو كنيد

أروا  أن رجاالً من اصحاب النبی«: گويد مي –اهللا عنهما  رضي –عمر  ابن -43
 »فی السبع األواخر فليتحرهيا املنام فی السبع األواخر, فمن كان متحرهيا فیليلة القدر 
   1.متفق عليه

آن ديدند، پس را در خواب در هفت روز آخر  القدرةليل مرداني از اصحاب پيامبر
  . هر كس دنبال آن است آن را در هفت روز آخر آن ماه جستجو كنند

تها, يرأيت ليلة القدر ثم أنس«: فرمايد مي گويد پيامبر بن انيس مي عبداهللا -44
 اهللا عرشين فصلی بنا رسولفمطرنا ليلة ثالث و »فی ماء طني أسجدأرانی صبيحتها و

   2.ن أثر املاء و الطني علی جبهته وأنفهإفانرصف و
را در خواب ديدم سپس آن را فراموش كردم، صبح آن شب را ديدم در  القدر ةليل

از  پيامبربراي ما نماز خواند، ، گل سجده بردم، شب بيست و سوم باران باريد پيامبر
  .پيشاني و بيني ايشان وجود داشت نماز تمام شد اثر گل بر

_____________________ 
و مسـلم، حـديث   ) 2015(ديث شـماره  ، حـ )4/256(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   -1

  ) 1165(شماره 
، و )1168(، حـديث شـماره   )2/827(و رواه مسلم في صـحيحه،  ) 3/495(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

  . 2186، 2185: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره
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در مورد  كرد كه از ابوبكر گويد پدرم برايم تعريف مي بن عبدالرحمن مي عيينه - 45
ام در ده روز آخر  در مورد آن شنيده آنچه كه من از پيامبر: سؤال كردم، گفت  ليلة القدر

سبع  لتسموها فی تسع يبقني, أوا«: فرمود يرمضان بوده است، از ايشان شنيدم كه م
   .»يبقني, أو مخس يبقني, أو ثالث أو آخر ليلة

را در نه روز باقيمانده يا هفت روز باقيمانده، يا پنج روز باقيمانده يا سه روز  القدر ليلة
  . باقيمانده يا آخرين شب جستجو كنيد و بيابيد

خواند، اما  هاي ديگر نماز مي ساير شب گويد ابوبكر در بيستم رمضان مانند عيينه مي
  . 1كرد با داخل شدن در ده روز باقيمانده تالش و مجاهدت بيشتري مي

ردم كه برادرت ابن مسعود سؤال ك بن كعب گويد از أبي ش ميحبيبن  زر -46
 –اهللا  رحمه -: قدر خواهد رسيد، گفتهر كس تمام سال عبادت كند به شب : گويد مي

در ماه رمضان  القدر ةليلداند  در حالي كه او مي. تنبلي و سستي نكنند خواسته است كه
باشد، و شب بيست و هفتم شب قدر است، سپس  قرار دارد، و در ده روز آخر آن مي

به چه دليلي اي  مباشد، من هم گفت قسم خورد كه بدون استثنا شب بيست و هفتم مي
أخربنا بالعالمة, أو باآلية التی (: باشد؟ گفت شب بيست و هفتم ميگويي  ابومنذر مي

   2.)اأهنا تطلع يومئذ الشعاع هل اهللا رسول

_____________________ 
و قال حـديث حسـن صـحيح، رواه ابـن     ) 791(، حديث شماره )2/145(رواه الترمذي في سننه،  -1

  )2175(، حديث )3/324(خزيمه في صحيحه، 
، كتاب الصيام، حديث شماره )2/828(و مسلم في صحيحه، ) 131- 5/130(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

: ، و سنن ترمذي، ابواب الصوم، حديث شـماره 1378: ، و سنن ابوداود، كتاب الصالة، حديث شماره)762(
  . 2193: و صحيح ابن خزيمه، حديث شمارهاين حديث حسن صحيح است، : ، و گفته790
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آن را بيان كرده و ما را از آن آگاه نموده است،  اي كه پيامبر به عالمت و نشانه
  . شود كه نور و شعاع ندارد كه در روزي پيدا مي

ا شيئًا من الشهر رمضان, فلم يقم بن اهللا صمنا مع رسول«: گويد مي ابوذر -47
ذهب ثلث الليل فلام كانت السادسة مل يقم بنا, فلام كانت حتی  حتی بقی سبع, فقام بنا

لتنا قيام هذه الليلة, لو نفّ  اهللا يا رسول: قام بنا حتی ذهب شطر الليل, فقلتاخلامسة 
 فلام: قال .»إن الرجل إذا صلی مع اإلمام حتی ينرصف حسب له قيام ليلة: فقال: قال

كانت الرابعة مل يقم, فلام كانت الثالثة مجع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتی خشينا أن 
 .1السحور, ثم مل يقم بنا بقية الشهر: قلت وما الفالح? قال: قال. يفوتنا الفالح
ا ه در ماه رمضان روزه گرفتيم، تا هفت روز مانده به آخر رمضان در شب با پيامبر

ار نكرد، هفت روز مانده به آخر ماه ما را براي عبادت بيدار كرد تا بيدبراي نماز را ما 
 ما را بيدار نكرد، پنج روزشش شب مانده به آخر رمضان يك سوم از شب گذشت، 

ي ا خدا  مانده به آخر ما را بيدار كرد و عبادت كرديم تا نصف شب، گفتم اي رسول
اگر كسي با امام «: فرمود پيامبر ؟كرديم مي نفلتمام اين شب را عبادت و نماز كاش 

. »شود شود قيام و عبادت يك شب تمام براي او محاسبه مي نماز خواند تا امام تمام مي
چهار روز مانده به آخر رمضان، بيدار نشد، سه روز مانده به آخر خانواده و : ابوذر گفت

_____________________ 
، حـديث شـماره   )2/105(و رواه ابوداود في سننه، ) 160-5/159(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

ايـن حـديث حسـن    : و گفتـه ) 803(، حديث شماره )2/150(و رواه الترمذي في سننه، ) 1375(
ه، بـاب فـي فضـل قيـام شـهر      صحيح است،  سنن نسائي، باب قيام شهر رمضان، و سنن ابن ماج

  .2206: رمضان، و صحيح ابن خزيمه، حديث شماره
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ترسيديم كه همسران و مردم را جمع كرد، همة ما را بيدار كرد و عبادت كرديم حتي 
  . سحري را از دست بدهيم، سپس بقية ماه ما را بيدار نكرد

  
  افطار براي مسافر در ماه رمضان : هشتم
خرج إلی مكة فی رمضان فصام حتی  اهللا أن رسول«: گويد مي ابن عباس -48

   1.متفق عليه »طر الناسفبلغ الكديد أفطر, فأ
كديد (فت تا به كديد رسيد در ماه رمضان بسوي مكه رفت، روزه گر پيامبر

ها مشهور بود، جايي است كه  يوم الكديد ميان عرب ،جازحدر سرزمين مكاني است 
  . آنجا افطار كرد، مردم هم با او افطار كردند) ميل از مكه فاصله دارد 42

فی بعض أسفاره فی يوم حار,  خرجنا مع النبی«: قال الدرداء يعن اب -49
 ما فينا صائم إال ما كان من النبیرأسه من شدة احلر, و رجل يده علیحتی يضع ال

   2.متفق عليه »ابن رواحةو
در شدت گرما در بعضي از سفرها با او همراهي  گويد با پيامبر ابودرداء مي

گذاشت،  كرديم، به حدي گرم بود كه انسان از شدت گرما دست روي سرش مي مي
  . روزه نبودما  ازو ابن رواحه هيچ كسي  كه به جز پيامبر

_____________________ 
و رواه مسلم ) 1944(، حديث شماره )4/180(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

وكـان  «: ، و در روايـت مسـلم آمـده   )1113(، كتاب الصيام، حديث شماره )2/784(في صحيحه، 
  .  »األحدث فاألحدث من أمره يتبعون صحابة رسول اهللا 

و مسلم فـي  ) 1945(، حديث شماره )4/182(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2
  ) 1122(صحيحه، كتاب الصيام، حديث شماره 
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فلم يعب الصائم علی املفطر,  كنا نسافر مع النبی«: قال بن مالك انس  عن -50
   1.متفق عليه »الاملفطر علی الصائمو

كرديم، كسي كه روزه بود از كسي  مسافرت مي با پيامبر: گويد بن مالك مي انس
دار ايراد  از روزه كرد گرفت، و كسي كه افطار هم مي كه روزه نبود عيب و ايراد نمي

  . گرفت  نمي
با اينكه احاديث صحيح و درست زيادي در مورد فضل و بزرگي ماه رمضان 

اند كه در  اند، بعضي از احاديث موضوع و نادرست هم در فضل اين ماه وارد شده آمده
  : ، اين احاديث زياد هستند از جملهشود  آنها مبالغه و افراط واضحي ديده مي

لوا رمضان فإن رمضان إسم من أسامء اهللا تعالی, ولكن قولوا شهر التقو«: حديث
   2.»رمضان

هاي خداوند است، بلكه بگوييد ماه  نگوييد رمضان، چون رمضان نام و اسمي از اسم
  . رمضان

لبيک : ی اجلليل رضوان خازن اجلنة فيقولإذا كان أول ليلة من شهر رمضان ناد« :حديث
   1.»أمر مالک بتغليق الناراجلنة ووفيه أمره بفتح ... سعديک و

_____________________ 
و مسلم فـي  ) 1947(، حديث شماره )4/186(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 1118(حديث شماره  صحيحه، كتاب الصيام،
آن را آورده اسـت، سـيوطي در الآللـي،    ) 2/187(ابـن جـوزي در موضـوعات،    : موضوع اسـت  -2

آن را موضوع دانسـته  ) 251(، حديث شماره )87(، الشوكاني في الفوائد المجموعة، ص )22/97(
  .اند
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است  كه خازن و مسئول بهشترا ، رضوان شكوهمند اولين شب ماه رمضان خداوند
و ـ ) يعني آمادة اجراي فرمان هستم(لبيك و سعديك : گويد زند و او هم مي صدا مي

در ادامة حديث آمده است كه خداوند دستور داده است كه درهاي بهشت باز شوند و 
  . شود كه درهاي جهنم بسته شوند ك مسئول جهنم دستور داده ميبه مال

ت أمتی أن يكون رمضان علم العباد ما فی رمضان لتمنّ  لو«: حديث ديگر موضوع
   2.»السنة كلها

هايي وجود دارد امت من  دانستند در ماه رمضان چه خير و بركت اگر بندگان مي
  . كردند تمام سال رمضان باشد آرزو مي
إذا نظر اهللا إلی خلقه الصيام, وإذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر اهللا «: حديث

   3.»...إلی عبد مل يعذبه 
در اولين شب ماه رمضان خداوند به خاطر روزه به مخلوقات نظر لطف و مهرباني 

  ... . دهد  دارد و هر زمان خداوند به عبد لطف داشته باشد او را عذاب نمي
تعالی ليس بتارک أحدًا من املسلمني صبيحة أول يوم من و کإن اهللا تبار«: حديث

   1.»له شهر رمضان إال غفر

                                                                                                                       
و ) 99-22/98(و سـيوطي در الآللـي،   ) 2/187(ابن جوزي در الموضوعات، : اند موضوع دانسته -1

  .آن را موضوع دانسته اند) 253(، حديث )87(شوكاني در الفوائد المجموعة، ص 
، )22/100-99(سـيوطي در الآللـئ،   ) 189-2/188(ابن جوزي در الموضوعات، : موضوع است -2

  .آن را موضوع دانسته اند) 254(، حديث )88(شوكاني در الفوائد، ص 
آن را ) 2/100(و سيوطي در الآللـي،  ) 2/190-189(وعات، ابن جوزي در الموض: موضوع است -3

  .موضوع دانسته اند
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مگر كند  خداوند در صبح اولين روز ماه رمضان هيچ يك از مسلمانان را ترك نمي
  . بخشد را مي اينكه گناهانش

إن اهللا تبارک و تعالی فی كل ليلة من رمضان عند اإلفطار ألف ألف عتيق «: حديث
   2.»نارمن ال

  . نمايد خداوند در هر شبي از ماه رمضان هنگام افطار هزارها نفر را از آتش جهنم آزاد مي
األرض أن يتكلموا لبرشوا صوام شهر لو أذن اهللا ألهل السموات و«: حديث

   3.»رمضان باجلنة
داد كه سخن بگويند و خبر دهند، به  ها و زمين اجازه مي اگر خداوند به اهل آسمان

  . دادند گرفتند مژدة بهشت مي كه روزة ماه رمضان مي كساني
   4.»سلم رمضان سلمت السنة إذااأليام, وسلمت إذا سلمت اجلمعة «: حديث

د بود، و اگر ماه رمضان ناگر روز جمعه درست باشد تمام روزها درست خواه
  . صحيح و درست باشد تمام سال خوب و درست خواهد بود

  : حديث
                                                                                                                       

و شوكاني در ) 2/101(و سيوطي در الآللي، ) 2/190(ابن جوزي در الموضوعات، : موضوع است -1
  .آن را موضوع دانسته اند) 256(الفوائد المجموعه، حديث 

و شوكاني در ) 2/101(طي در الآللي، و سيو) 2/191(ابن جوزي در الموضوعات، : موضوع است -2
  .آن را موضوع دانسته اند) 257(الفوائد المجموعه، حديث شماره 

و شوكاني در ) 2/103(و سيوطي در الآللي، ) 2/192(ابن جوزي در الموضوعات، : موضوع است -3
  .آن را موضوع دانسته اند) 258: (الفوائد المجموعه، حديث شماره

و شوكاني در ) 2/106(و سيوطي در الآللي، ) 2/196(وزي در الموضوعات، ابن ج: موضوع است -4
  .آن را موضوع دانسته اند) 275: (الفوائد المجموعه، حديث شماره
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, فإن مل جيد فليطعم ثالثني صاعًا من متر ةرمضان فليهد بدن من أفطر يومًا من«
هر كس يك روزه را از ماه رمضان نگيرد شتري را فديه دهد، اگر توان  .1»للمساكني

  . نداشت سي صاع از خرما را به مساكين و فقرا بدهد
العذر له, كان عليه أن يصوم طر يومًا من رمضان من غري رخصة ومن أف«: حديث

   2.»من أفطر ثالثًا كان عليه تسعون يوماً من أفطر يومني كان عليه ستون, ويومًا و ثالثني
هر كس يك روز از ماه رمضان را روزه نگيرد بدون رخصت و بدون عذر، بر او 
واجب است سي روز روزه بگيرد، اگر دو روز را افطار كند بايد شصت روز و اگر سه 

  . يردروزه روزه نگيرد بايد نود روز روزه بگ
   3.»...رمضان شهر أمتی رجب شهر اهللا, وشعبان شهری و«: حديث

  .... . ماه رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است 
  : حديث

الليلة, مس الصلوات املفروضة فی اليوم ومن صلی فی آخر مجعة من رمضان اخل«
   4.»قضت عنه ما أخل به من صالة سنته

_____________________ 
و شوكاني فـي  ) 2/103(سيوطي در الآللي، ) 2/192(ابن جوزي في الموضوعات، : موضوع است -1

  .دآن را موضوع دانسته ان) 258(، حديث )90(الفوائد، ص 
و شـوكاني در  ) 2/106(سيوطي در الآللي، ) 2/196(ابن جوزي في الموضوعات، : موضوع است -2

  .آن را موضوع دانسته اند) 276(حديث )95(الفوائد، ص 
، )61(و الصـغاني فـي الموضـوعات، ص    ) 2/205(ابن جوزي فـي الموضـوعات،   : موضوع است -3

  .آن را موضوع دانسته اند) 129(حديث 
  .آن را موضوع دانسته است) 75(، حديث )54(الشوكاني في الفوائد المجموعة، ص : استموضوع  -4
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واجب را پنجگانة ماه رمضان در شب و روز نمازهاي هر كس در آخرين جمعة 
بخواند، آنچه از نمازهايي كه در طول سال انجام نداده و يا اشكالي داشته باشند جاي 

  . شوند گيرند و قضاي آنها مي آنها را مي
  . واهللا اعلم ،و ساير احاديث باطل و نادرست
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  بحث دوم 
  شوند  هايي كه در اين ماه انجام مي بعضي از بدعت

و در اين ماه اعمال و ند، اهاي آن بسيار  ماه رمضان ماهي مبارك است، فضيلت
با گزاران كه  ، اما بدعتقرار داده شدههاي زيادي براي نزديك شدن به خدا  عبادت

  : كنند فرمودة خداوند مبارزه مي
 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ   )3 :مائده(  

ها  تاند، كه با اين بدع بوجود آورده يهاي بدعت  بافضيلتدر اين ماه بزرگ و 
شوند مشغول كنند،  خداوند نزديك مي بهخواهند مردم را از عبادت واقعي كه با آن  مي

و تابعين و سلف  –اهللا تعالي عليهم  رضوان –و اصحاب او  مثل اينكه آنچه كه پيامبر
آن !! آنها و مردم كافي و تمام نبوده استاند براي  انجام داده – اهللا عليهم ةرحم –صالح 

خداوند  - .اند ترين مردم بوده كساني كه براي انجام كارهاي خير و اعمال صالح حريص
اند كه جزو  در دين چيزي اضافه كرده –در دنيا و آخرت مبتدعين را موفق نگرداند 

 اند، وضع كردهدين نيست و چيزهايي بدون اجازه و دستور خداوند بعنوان دين و قانون 
  : ها عبارتند از بعضي از اين بدعت

  
  تالوت سورة انعام  -1

اند قرائت و خواندن تمام سورة انعام در  هايي كه در ماه رمضان ايجاد كرده از بدعت
باشد، آن را به آخرين ركعت نماز تراويح در شب  يك ركعت در نماز جماعت مي

جاهل مساجد به وجود  ةدعت را بعضي از ائماند، اين ب اختصاص داده قبل از آنهفتم يا 
نمايند، و  اند و به حديثي كه نزد علماي محدث اصل و اساسي ندارد استدالل مي آورده

هيچ دليلي براي اين كار وجود ندارد، بلكه به صورت موقوف بر علي و ابن عباس 
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از أبي  تاريكيفضل سورة انعام اسناد روايت شده است، و بعضي از مفسرين در مورد 
نزلت سورة األنعام مجلة واحدة « :روايت مي كند از پيامبرآورده اند كه  بن كعب
   1.»التحميدعون ألف ملک, هلم زجل بالتسبيح ويشيعها سب

سورة انعام يك دفعه همه با هم نازل شد هفتاد هزار مالئكه آن را همراهي 
  . شد حالي كه صداي تسبيح و حمد آنها شنيده مي كردند، در مي

كساني كه عوام و ناآگاه بودند و اين حديث را شنيدند فريب خوردند و آن را انجام 
  . دادند

مستحب بودن خواندن تمام سورة انعام بر فرض اينكه حديث صحيح هم باشد، بر 
هاي قرآن است، آنچه  ، بلكه اين سوره نيز مانند ساير سورهدر يك ركعت داللت ندارد

است در اين سوره هم سنت است، آنچه كه افضل وخوب هاي ديگر سنت  در سوره
كند آن را تا آخر  اي را در نماز يا غير نماز شروع مي باشد اين است كسي كه سوره مي

   2.قطع نكند بلكه تا آخر آن را بخواند، اين عادت و روش سلف صالح بوده است
، 3ه استسورة اعراف را در نماز مغرب خواند در حديث آمده است كه پيامبر

  . آن را در دو ركعت خوانده است ولي

_____________________ 
و رواه الطبراني في الصغير و فيه يوسـف  . آن را آورده است) 20-7/19(هيثمي در مجمع الزوائد،  -1

او متـروك  : گفته 381/ 2حافظ ابن حجر در تقريب التهذيب . بن عطيه الصفار و هو ضعيف است
  . كنم اين حديث موضوع است گمان مي: گويد بي ميذه. است

  . مراجعه شود) 83-82(به كتاب الباعث ألبي شامه، ص  -2
و رواه ابوداود، حـديث  ) 764(، حديث شماره )2/246(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -3

  . ، باب القراءة في المغرب170/ 2، و سنن نسائي )812(



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

427

مردي كه شغلش آب : گويد روايت شده است كه مي در صحيحين از جابر
، آب كشيدن را –در حاليكه شب شروع شده بود  –كشيدن با شتر بود به مسجد آمد 

ترك كرد و به معاذ اقتدا نمود، معاذ هم شروع كرد سورة بقره يا نساء را خواند، مرد 
از خود را خواند و معاذ را جا گذاشت، آن مرد خبردار شد كه معاذ در مورد او نم

يا معاُذ, «: فرمود رفت و از او شكايت كرد، پيامبر چيزهايي گفته است، نزد پيامبر
بسبح اسم ربک األعلی ثالث مرات, فلوال صليت  –أو أفاتن أنت  –أفتاٌن أنت 

يصلی وراءک الكبري والضعيف  نهوالليل إذا يغشی, فاوضحها,  سالشمو
   1.»ذواحلاجةو

شوي؟ سه مرتبه آن را تكرار كرد،  باعث متنفر كردن مردم از دين ميتو اي معاذ آيا 
هايي مثل سبح اسم ربك األعلي، و الشمس وضحها، و الليل اذا يغشي  چرا در نماز سوره

 دنكار دار كهافرادي ضعيف و ناتوان و  ،را نخواندي، چون پشت سر تو افراد پير
  .اند ايستاده

ن خواندن سورة انعام در نماز تراويح در يك ركعت بدعت است، نه از جهت خواند
  : تمام آن، بلكه از چند جهت ديگر

شود كه  هاي ديگر، اين طور فهم مي اختصاص سورة انعام به آن، نه سورهاز  -الف
ر حالي كه اين تفكر باشد، د هاي ديگر سنت نمي اين كار سنت است و خواندن سوره

  . استنادرستي 

_____________________ 
و مسلم، كتاب الصـالة،  ) 705(، حديث شماره )2/200(يحه مع فتح الباري، رواه البخاري في صح -1

  ). 465(حديث 
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اختصاص اين قرائت به نماز تراويح فقط، نه به نمازهاي ديگر، و در نماز  -ب
  . هاي ديگر تراويح هم به ركعت آخر نه به ركعت

د اين ندان شود، به خصوص براي كساني كه نمي خيلي طوالني مي  براي مأمومين -ج
ند، شو د و گرفتار مينكن ركعت گير مي د، در آننعادت آنها است و آمادگي ندار

  . د شدند و از عبادت خسته و متنفر خواهگردن دچار اضطراب و ناراحتي مي
، باشد، چون بايد قرائت در ركعت سوم كمتر از ركعت اول مخالف سنت است -د

 من نيكان يقرأ فی الركعتني األولي أن النبی«: در صحيحين ثابت شده و آمده است
قرص فی الثانية, ويسمع اآلية يوسورتني يطول فی األولی, بفاحتة الكتاب و صالة الظهر

   1.»يقرص فی الثانيةی الركعة األولی من صالة الصبح وكان يطول فو... أحيانًا 
خواند، ركعت اول  مي  فاتحه و دو سوره در ركعت اول نماز ظهر سورة پيامبر
در ... شد  ها هم شنيده مي اوقات آيه خواند، و بعضي و ركعت دوم را كوتاه ميطوالني 

  . كرد داد و ركعت دوم را كوتاه مي نماز صبح ركعت اول را طول مي
در ركعت اول نزديك شود،  عمل مي در اين بدعت درست برعكس سنت پيامبر

خواند،  خواند، و در ركعت دوم تمام سورة انعام را مي دو آيه از آخر سورة مائده را مي
خواند، و در ركعت بيستم  كعت تقريباً نصف حزب سورة مائده را مييا در نوزده ر

   2.باشد خواند، كه اين كار بدعت و مخالف شريعت مي نزديك يك حزب و نيم را مي

_____________________ 
و ) 759(، كتاب األذان، حديث شماره )2/243(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ).451: (مسلم، كتاب الصالة، حديث شماره
  . مراجعه شود) 83(به كتاب الباعث، ص  -2
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از  زمانهاي اين  در مورد آنچه كه امام –اهللا  رحمه –از شيخ اإلسالم ابن تيميه 
دهند سؤال  جمعه انجام مي خواندن سورة انعام در ماه رمضان در يك ركعت در شب

  شد آيا بدعت است يا خير؟ 
و از هيچ يك از صحابه و تابعين و ائمه نقل  بله بدعت است، از پيامبر: جواب داد

 و غير او دهند به خاطر اين است كه از مجاهد نشده است، و كساني كه آن را انجام مي
ده و هفتاد هزار مالئكه آن انعام يك دفعه به طور كامل نازل ش ةنقل شده است كه سور

بخوانيد چون يك دفعه نازل  ، سپس آن را يك دفعه بدون قطع آناند را همراه كرده
چند جهت  باشد، خواندن آن يك دفعه از شده است، كه اين استداللي ضعيف مي

  : باشد، از جمله مكروه مي
ت اول تر از ركع دهد ركعت دوم راخيلي طوالني انجام ميكسي كه اين كار را 

تر از دومي باشد، همانطور  ه ركعت اول طوالنيخواند در حالي كه سنت اين است ك مي
  .نقل شده است كه بطور صحيح از پيامبر

كه بر خالف سنت  استو همچنين در آن طوالني كردن آخر قيام الليل از اول آن  
واهللا  ند،داد ميتر انجام  اوائل قيام الليل را از اواخر آن طوالني است، چون پيامبر

   1.اعلم
  

  بدعت بودن نماز تراويح بعد از نماز مغرب  -2
دانند، و  باشد، چون آنها نماز تراويح را مكروه مي ها مي اين بدعت كار رافضي

است ، و معلوم آن را بوجود آورده است و عمر 2كنند اين نماز بدعت است گمان مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 121/ 23(ه الفتاوي به مجموع -1
  ) 255(به كتاب مختصر التحفة اإلثني عشرية، لآللوسي، ص  -2
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 كنند كه ايشان ت، پس گمان ميچيس فاروق كه موقف و نظر آنها در مورد عمر
پس اگر آن را بعد از نماز مغرب انجام دهند . را به وجود آورده است نماز تراويحآ

   1.شود ديگر نماز تراويح نمي
در مورد كسي كه نماز تراويح را بعد از نماز  –اهللا  رحمه –از شيخ اإلسالم ابن تيميه 

كه امام كنند  ا بدعت؟ و بيان ميخواند سؤال شد آيا اين كار سنت است ي مغرب مي
بعد از نماز مغرب آن را خوانده است، و بعد از نماز عشاء آن را به  –اهللا  رحمه –شافعي 

  اتمام رسانده است؟ 
العالمين، نماز تراويح سنت  الحمدهللا رب: جواب داد –اهللا  رحمه –اإلسالم  شيخ

سلف صالح و ائمه بر اين نظريه بعد از نماز عشاء خوانده شود، همانطور كه تمام است 
تمام ائمه در  .باطل است –اهللا  رحمه –از امام شافعي  مذكوراتفاق دارند، و اين نقل 

اند، ائمه اربعه هم همان  و خلفاي راشدين آن را بعد از نماز عشاء خوانده زمان پيامبر
رب آن را خوانده مغنشده كه بعد از نماز  روايتاند، از هيچ كدام از آنها  كار را كرده

 ، همچنان كه پيامبرشود گفته مي قيام ماه رمضانبه همين دليل است به آن د، نباش
قامه نت لكم قيامه, فمن صامه وسنإن اهللا فرض عليكم صيام رمضان, و«: فرمايد مي

   2.»غفرله ما تقدم من ذنبه

_____________________ 
  . مراجعه شود) 23/120(به كتاب الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -1
، بـاب ثـواب مـن قـام رمضـان      )4/158(رواه النسائي في سننه، ) 1/191(رواه احمد في مسنده،  -2

، و صحيح ابن )1328(، حديث )1/421(واحتسابا، و رواه ابن ماجه في سننه، وصامه وقامه إيمانا 
  . 2201: خزيمه، حديث شماره
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در قيام و عبادت من خداوند روزة ماه رمضان را برشما واجب كرده است، و 
ام، هر كس روزة آن را بگيرد و در شب به  هاي آن را براي شما سنت قرار داده شب

  . بخشد عبادت بپردازد، خداوند گناهان گذشتة او را مي
گيرد،  عبادت و قيام در شب در ماه رمضان و غير آن معموالً بعد از عشاء صورت مي

قيام رمضان صلی بعد أنه ملا صلی هبم «: بيان شده است صراحتبه كه در سنت هم 
   1.»العشاء

خواند بعد از نماز عشاء آن را  مي در رمضان قيام الليلهر گاه با صحابه  پيامبر
  . داد انجام مي

نمازهاي وتر ايشان بود، در ماه رمضان و غيررمضان در شب يازده  قيام الليل پيامبر
كه  و آن گاه .خواند خواند، اما آنها را طوالني مي يا سيزده ركعت مي ،ركعت نماز

بن كعب در  خستگي كردند أبيسخت شد و احساس طوالني كردن نماز براي مردم 
كرد، آن را  خواند و بعد از آن وتر ادا مي بيست ركعت مي عمربن خطاب زمان

ها به جاي طوالني كردن قيام بود، و بعضي از  زياد نمودن تعداد ركعتخواند،  كوتاه مي
تر بود، و بعد از آن سه  خواندند، ولي قيام آنها كوتاه يسلف صالح چهل ركعت م

بعد از آن وتر خواندند و  خواندند، و بعضي ديگر سي و شش ركعت مي ركعت وتر مي
. و معروف بود فتگر ها و نمازها بعد از نماز عشاء صورت مي خواندند، و اين قيام مي

را در  مخالفين سنت پيامبرخواند راه مبتدعين و بآن را هر كسي قبل از نماز عشاء 
   2.گيرد، واهللا اعلم پيش گرفته و مي

_____________________ 
ام، اما عموم احاديث بر انجام نماز تراويح بعد از عشـاء   هاي حديث، اين حديث را نيافته در كتاب -1

  . داللت دارند چنان كه در حديث ابوذر كه در همين كتاب آمده است گذشت
  . مراجعه شود) 121-23/119(به مجموع الفتاوي، ص  -2
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  بدعت بودن نماز قدر  -3

  : ها و خصوصيات اين نماز ويژگي
نند، سپس در آخر شب تمام اخو بعد از نماز تراويح دو ركعت را با جماعت مي

 قاطع و جازمگيرد كه يقين  خوانند، اين نماز در شبي صورت مي يكصد ركعت را مي
  . گويند به آن نماز قدر مي دليل قدر است، به هميندارند اين شب، شب 

كه  ايندر مورد حكم اين نماز سؤال شد؟ و  –اهللا  رحمه –از شيخ اإلسالم ابن تيميه 
دهد يا كسي كه آن را  چه كسي كارش صحيح است آن كسي كه آن را انجام مي

ست انجام شود و به آن امر نمود آيا مستحب است يا مكروه؟ آيا الزم اكند؟  ترك مي
  :جواب دادند –اهللا  رحمه –ايشان  يا اينكه ترك شود و از آن نهي گردد؟

صحيح آن است كه ترك شود و از آن ممانعت بوجود آيد، اين نماز مستحب  
اند، بلكه به اتفاق ائمه بدعتي  مسلمين آن را مستحب ندانسته ةو هيچ يك از ائمنيست 

اند، و  و تابعين آن را انجام نداده هو نه هيچ يك از صحاب و نه پيامبرباشد،  مكروه مي
اند، پس شايسته است ترك شود و از  هيچ يك از ائمه مسلمين آن را مستحب ندانسته

   1.آن نهي گردد

_____________________ 
  . مراجعه شود) 122-23(به مجموع الفتاوي،  -1
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قرآن در يك ركعت هنگام ختم قرآن  در  آيات سجدهتمام  خواندن -4
   :باشد در ماه رمضان بدعت مي

هايي كه در آنها سجده وجود دارد جمع  بعضي از آنها آيه: گويد ابوشامه مي
د، نخوان كنند كه اين كار بدعت است، آنها را در شب ختم قرآن و نماز تراويح مي مي

   1.دنكن و در تمام آنها مأمومين را به تسبيح وادار مي
ام هايي كه هنگ الزم و ضروري است كه امام جماعت از بدعت: گويد ابن الحاج مي

هاي تالوت پشت سر  اند خودداري كند، مانند اقدام به تمام سجده ختم قرآن بوجود آمده
هم در يك يا چند ركعت، نه اينكه خود آن را انجام ندهد بلكه ديگران را نيز از آن نهي و 

  . چون اين بدعتي است كه بعد از سلف صالح پيدا شده است. منع نمايد
اي در آن  دهند، هر آيه يل را پشت سر هم انجام ميها تهل بعضي ديگر به جاي سجده

خواند كه اين هم  وجود داشته باشد تا آخر ختم قرآن آن را ميهو  اال االاهللا يا الاله اله ال
   2.رود ها بشمار مي بدعتجملة از 

در   سجدهآيات  تالوت ها و منكرات اقدام به از جملة بدعت: گويد نحاس ميابن ال
باشد، يا  در يك يا چند ركعت هنگام ختم قرآن در رمضان ميقرآن پشت سر هم 

كه در آنها تهليل وجود دارد از اول قرآن تا آخر آن، اينها همه بدعت هستند و آياتي 
اند، الزم و ضروري است كه آنها را تغيير داد و باطل اعالم كرد،  آن را بوجود آورده

   3.»ماليس منه فهو رد من أحدث فی أمرنا هذا«: فرمايد مي چون پيامبر

_____________________ 
  . مراجعه شود) 83(به كتاب الباعث، ص  -1
  . مراجعه شود) 2/298(به كتاب المدخل،  -2
و مسـلم، كتـاب   ) 2697(، كتاب الصـلح، حـديث شـماره    )5/301(صحيح بخاري با فتح الباري،  -3

  . مراجعه شود) 331(به كتاب تنبيه الغافلين، ص ). 1718(، حديث شماره األقضية
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  . هر كس در دين ما چيزي اضافه كند كه از آن نباشد مردود است
  

  خواندن پشت سر هم آياتي كه دعا هستند بدعت است  -5
هايي است كه مشتمل بر  هايي كه در ماه رمضان پيدا شده است خواندن آيه از بدعت

ائت سورة ناس آن را انجام باشند، كه در آخرين ركعت نماز تراويح بعد از قر دعا مي
  تر باشد مانند طوالني شود ركعت دوم از ركعت اول طوالني دهند، كه باعث مي مي

  . كردن آن با خواندن سورة انعام
كنند و آنها را به قرائت و خواندن اختصاص  و كساني نيز هستند آياتي را جمع مي

صل و اساسي ندارد، همة مردم نامند كه اين كار هيچ ا دهند آنها را آيات الحرس مي مي
گمان بدانند كه اين كارها بدعت هستند و در شريعت صحيح جايگاهي ندارند، بلكه 

   1.از شريعت هستند و در واقع ربطي به دين و شريعت ندارند شود اين كارها مي
  

گيرند  ي كه بعد از هر چهار ركعت نماز تراويح صورت مياذكار -6
  بدعت هستند 

ذكر كردن بعد از هر : ه در اين ماه مبارك پيدا شده استديگري كهاي  از بدعت
باشد، و بلند كردن صدا از طرف نمازگزاران و انجام دادن  چهار ركعت نماز تراويح مي

  . باشند جمعي، كه همة اين كارها بدعت مي صدا و دستهه صورت هم اين اذكار ب
كه اين هم  يرمحكم اهللا ةالصالگويد  مؤذن مي ،ذكر شدن و همچنين بعد از تمام

آن را انجام داده  بدعت است، در هيچ جايي نيامده و روايت نشده است كه پيامبر
و تابعين و سلف صالح هم   به همين صورت صحابه. باشد و يا آن را تأييد كرده باشد

_____________________ 
  . مراجعه شود) 84(شامه، ص  به كتاب الباعث، تأليف ابي -1
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چيزي به دين ممنوع و حرام است، اند، پس ايجاد و اضافه كردن  چنين كاري را نكرده
و بعد از ايشان خلفاي  ترين هدايت، هدايت حضرت محمد ين و كاملتر خوب

كه هيچ كدام، هيچ يك از اين كارها را . دباش مي –رضوان اهللا تعالي عليهم  -راشدين 
اند بسنده كنيم، آنچه خير و  اند، پس ما هم به كارهايي كه آنها انجام داده انجام نداده

كنيم و هر چه شر و بدي است در بدعت صالح است اين است كه از آنها پيروي 
   1.باشد مي

  
  هاي شب ختم قرآن بعضي از بدعت -7

هايي كه در اين ماه بزرگ پيدا شده است، دعا كردن با صداي بلند بعد از  از بدعت
گيرد، يا اينكه هر كس  جمعي صورت مي باشد، اين دعاها به صورت دسته ختم قرآن مي

  : پردازند كند، كه با اين كار به مخالفت با اين آيه مي عا ميبه تنهايي اما با صداي بلند د
 (#θ ãã ÷Š$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Øn@ ºπ uŠøäzuρ   )55 :اعراف(  
  .»پروردگار خود را با تضرع و آرام و پنهاني فراخوانيد«

اين ماه مبارك و بزرگ جاي خشوع و خضوع و تضرع و گريه و توجه و برگشت 
 ،از گناهان دور كندرا توبة نصوح و صادقانه كه انسان  بسوي خداي سبحان بوسيلة

اي كه باعث شود از اشتباه و غفلت و كوتاهي در عبادات دوري كنيم،  توبه ؛باشد مي
به خرج دهد و پس الزم است انسان تمام تالش خود و تمام قدرت و توان خود را 

و تابعين و سلف و صحابه  اي خود را با دعاهاي صحيح و مأثور كه از پيامبرخد
د كه كامالً از استمداد غير خدا و توسل ناند فرابخواند، و دعاهايي باش صالح روايت شده

  . به غير او خالي باشد
_____________________ 

  . مراجعه شود) 294-2/293(به كتاب المدخل، تأليف ابن الحاج،  -1
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بيني به  بزرگو خود ريا و كسب شهرت ي بودن دعا اخالص بيشتري دارد، ازو سرّ
به آنها  ردور است، هنگامي كه صحابه براي دعا كردن صدايشان را بلند كردند پيامب

الغائبًا, إنه معكم, فإنكم التدعون أصم و. علی أنفسكميا أهيا الناس أربعوا «: گفت
   1.»هتعالی جدارک اسمه, وبإنه سميع قريب, ت

نيد كه كر ك نمياي مردم آرام باشيد و صدايتان را پايين بياوريد، شما كسي را فرياد 
است و بلند مرتبه اسمش باشد،  و غايب باشد، او با شما است، شنونده و نزديك مي

  .واالمقام است
والذی تدعونه أقرب إلی «: فرمايد در روايتي ديگر مي –اهللا  رحمه –امام مسلم 

   2.»احدكم من عنق راحلة أحدكم
شما  بهكه بر آن سوار هستيد  سواريخوانيد از گردن  آن كسي كه شما او را فرامي

  .باشد تر مي نزديك
  : اند عبارتند از در شب ختم قرآن پيدا شدههاي كه  از جمله بدعت

جمعي تكبير  نماز هستند دستهها در اين شب در حالي كه در  جمع شدن مؤذن -1
ند، بدون اينكه ضرورتي وجود داشته باشد و يا كسي نياز به شنيدن داشته باشد، گوي مي

اين كار  خوانند، كه اين نهايت قبح و بدي دهند و نماز نمي حتي بعضي فقط گوش مي
  . باشد مي –اهللا عليهم  رحمه –دهد و مخالف روش سلف صالح  را نشان مي

_____________________ 
و ) 2292(: ، كتـاب الجهـاد، حـديث شـماره    )6/135(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   -1

  ) 2704: (حديث شمارهء، مسلم، كتاب الذكر والدعا
  ). 2704: (، حديث شماره)4/2077(صحيح مسلم  -2
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هر گاه قاري از جايي كه در آنجا نماز خوانده خارج شود قاطر يا اسبي را براي  -2
اش همراهي  گيرند و او را تا خانه شود، سپس اطراف او را مي آورند تا سوار او مي
روند و  خوانند همانطور كه با جنازه مي قرآن ميه خانه ها تا رسيدن ب بعضينمايند،  مي

ابن . زنند ها هم مانند تكبير عيدها، تكبير مي دهند، و مؤذن اين كار زشت را انجام مي
امام مالك قرائت : فرمايد مي –اهللا  رحمه –بن رشد  قاضي ابوالوليد: گويد الحاج مي

  : داند ميها به سه دليل مكروه  راهقرآن را در بازارها و 
ها و  ها يا بازارها كثافت به خاطر تعظيم قرآن چون ممكن است در اين راه: اول

  . نجاسات و غيره وجود داشته باشد
تواند آنچنان كه شايسته است در  ها بخواند نمي هر گاه قرآن را در اين مكان: دوم

  . معني آن تفكر و تدبر نمايد
   1.يت و ريا شودترس اين وجود دارد كه باعث فساد ن: سوم

رسد، بعضي از آنها به جاي ذكر  ر همراه قاري تا به خانه مييرفتن ذاكرين فق -3
ترين كارها است، با اينكه همة آن ممنوع و  خوانند، كه اين بدترين و زشت آواز مي

  . حرام است
  . رفتنش به منزلزدن طبل، بوق، دف يا تار در جلو قاري هنگام  -4
تمام موارد مذكور يا بيشتر از آنها را هم جمع اشخاص  برخيخيلي اوقات  -5
كنند و به جاي  كنند و انواع لهو و لعب و آنچه كه ضد مطلوب است به آن اضافه مي مي

  . دهند  اين كارهاي بدعت را انجام مي...  هتكبر و غيرترك شر، مباهات،  اعتكاف،
  . كنند ت ميها را براي اين مناسبت درس ها و شيريني انواع طعام -6

_____________________ 
  . مراجعه شود) 2/301(به كتاب المدخل،  -1
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نمايند، كه در آن اضاعة مال و  ها را روشن مي ها و المپ چراغ نيازبيش از حد  -7
  .وجود دارداسراف 

اين اي، كه استفاده كردن از  هاي طاليي يا نقره ها در ظرف روشن كردن شمع -8
  .ها بدون ضرورت حرام است ظرف
ر رنگارنگ و بعضي هاي حري شود بعضي لباس مكاني كه در آن قرآن ختم مي -9

نمايند، كه در  هايي را آويزان مي كنند، چراغ هاي ديگري را آنجا آويزان مي ديگر لباس
  .، وجود داردبيني بزرگاين كار هم اسراف، تكبر، اضاعة مال، ريا، خود

د نآور د و آنجا مينگير ت ميعاريهاي مسجد ديگري را  بعضي از افراد چراغ -10
نيست، و بيرون آوردن آن جايز و وقف آن مسجد شده است،   اه در حالي كه اين چراغ

  . باشد استفاده از آن در غير آن مسجد صحيح نمي
سق شود كه اهل شك و ترديد و ف ي مياين اجتماع باعث جمع شدن كسان -11

هستند، و حتي بعضي از آنها صالحيت شركت در آن مجلس را ندارند، چون بعضي 
شوند، شكي نيست در اين  شوند و در يك جا جمع مي ي مياوقات زنان با مردان قاط

  . اختالط ضرر و زيان بزرگي وجود خواهد داشت
بلند و انواع قيل و قال  يشود، صداها سر و صداهاي زيادي در مسجد پيدا مي -12

زنند و  شود، در حالي كه امام مشغول نماز خواندن است، مردم حرف مي گفته مي
  .د كه در شأن مسجد نيستكنن حث ميمسائلي را ب

شعائر ديني و اسالمي  زارياين اجتماع در بعضي از علما معتقد هستند كه  -13
شود و  نيست اين كار باعث ضررهاي فراوان و بزرگي ميو پوشيده . آشكار مي شود

كند، و حضور اين علما اگر قدوه و الگو باشند حجت و  لشكر اهل بدعت را زياد مي
ت و مكروه كنند كه اين كار جايز اس خواهد شد، و وانمود مي مردمدليلي براي 
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كرد و به آن  اگر بدعت بود فالن عالم در آن شركت نمي: گويند باشد، پس مي نمي
و گناه آن به گردن كسي است كه آن را . ليه راجعونإ ناإشد، پس اناهللا و  راضي نمي

به آن راضي بوده، براي انجام  انجام داده، به آن دستور داده، آن را تأييد كرده است،
آن كمك نموده، و يا قدرت و نيرو داشته است آن را تغيير دهد آن را تغيير نداده 

  . است
به ميان مسجد هنگام ختم قرآن، هر هاي آب  رفظها و  ها و پارچ آوردن ليوان -14

ك براي نوشند، و آن را براي تبر گاه قاري قرآن، ختم را به اتمام رساند از آن آب مي
برند، كه اين كار هم بدعت است  هايشان و هر كسي كه دوست داشته باشند مي خانواده
اند و از آنها نقل نشده  آن را انجام نداده – اهللا عليهم ةرحم –يك از سلف صالح و هيچ 
  . است

فالن كس در فالن شب : گويند دهند، مثالً مي  ها به يكديگر وعده مي براي ختم -15
كند و ديگري در فالن شب، به اين صورت بعضي به بعضي ديگر  تم ميقرآن را خ
اين كار ميان آنها به نوبت صورت  نمايند، و دهند و آنها را دعوت مي وعده مي

و مانند شعار و گيرد  گيرد، به طوري كه به صورت دعوت و وليمه صورت مي مي
ماه اين كار را انجام  شود، پيوسته از نيمة ماه رمضان تا آخر اين عبادتي ظاهر مي

دهند، كه اين كار بدعت است و بوجود آمده و به دين اضافه شده است كه هيچ  مي
   1.اند آن را انجام نداده و روايت نكرده – اهللا عليهم ةرحم –كدام از سلف صالح 

هايي بود كه در شب ختم قرآن بوجود  اين موارد بعضي از منكرات و بدعت
و خلفاي راشدين و سلف صالح  اعمال مخالف سنت پيامبراند، و چون اين  آورده
باشد شيطان و پيروان او آن را در درون آنها زيبا جلوه داده است و باعث شده است  مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 305-2/299(به المدخل، تأليف ابن الحاج،  -1
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آورند،  ات و شعاير ديني به حساب كه بر انجام آنها اصرار داشته باشند، و آن را از عباد
گزاران ادعا  صحيح بودند بدعتها شرعاً مطلوب و  و اگر بر فرض مثال اين بدعت

و از انجام آن عاجز و ناتوان ! كردند انجام اين كارها زحمت و سخت است مي
  : ب خود راست گفته استخداوند عظيم در كتا وكردند،  شدند، و در آن سستي مي مي
 ⎯yϑ sùr& t⎦Éi⎪ã— …çμ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν#u™tsù $YΖ|¡ym ( ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ( Ÿξ sù 

ó=yδ õ‹s? y7Ý¡øtΡ öΝÍκö n= tã BN≡uy£ym 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ tβθ ãèoΨ óÁ tƒ   )8 :فاطر(  
در نظرش زينت و آراسته شده ) صفتان توسط شيطان و شيطان(هاي بدش  آيا كسي كه عمل«

بيند  چنان كه هست مي ه واقع را آنهمانند كسي است ك(بيند  است، و آن را زيبا و آراسته مي
سازد، و هر كس را  خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي) كند؟ و از قوانين آسماني پيروي مي

 يخدا آگاه از كارهاي. پس خود را با غم و غصة آنها هالك مكن. نمايد بخواهد راهياب مي
  .»كنند است كه مي

  
  :براي سحري بيدار كردن مردمبدعت  -8

وجود نداشته و به آن  هايي است كه در زمان پيامبر كردن مردم از بدعتبيدار 
  اند،  و تابعين و سلف صالح هم آن را انجام نداده  دستور نداده است، و صحابه
دهند، اگر  هر كدام به صورتي و نوعي آن را انجام ميو چون بدعت است مردم هم 

داد بلكه به يك صورت  انجام نميواقعاً مشروع و صحيح بود هر يك به صورتي آن را 
  . شد انجام مي

بيدار شويد، بخوريد و : گويند ها در مسجد جامع مي ر مؤذنمص مثالً در كشور
  : خوانند را مي  و اين آيه ،بياشاميد و چيزهايي به اين صورت
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 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s?   )183 :بقره(  
ورند و اين خ كنند، سپس به گمان خود آب مي اين آيه را چندين دفعه تكرار مي

  : خوانند آيه را مي
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دور باشد و حفظ شود،  ،قرآن كريم بايد از جاهايي كه در آن بدعت وجود دارد
كنند و  خوانند، و همچنين با طبل هم مردم را بيدار مي هايي مي سپس در اين ميان قصيده

   1.باشند زنند، اين عادت و روش آنها است كه همه بدعت مي آن را مي
خانه مردم را با زدن به درِ  3از مردم مغرب، اهل يمن، و بعضي 2اما مردم اسكندريه

زنند بيدار شويد بخوريد، اين هم نوعي بدعت از  كنند و فرياد مي آنها بيدار ميي 
  . باشد هاي گذشته مي بدعت

كنند، كه اين  ، آواز، رقص و لهو و لعب بيدار ميارتمردم را با زدن  4اما اهل شام
او آن را براي  ضاني است كه خدا و رسولكار بسيار زشت است، در حالي كه ماه رم

عبادت قرار داده است، با آنچه كه ضد احترام و اكرام آن  و نماز، روزه، تالوت قرآن
  . شود، فإنا هللا و انا اليه راجعون است عمل مي

دهند، هر گاه زمان سحري  اما بعضي از اهل مغرب كارهاي شبيه اهل شام انجام مي
دمند هفت مرتبه آن را تكرار  روند و در آلتي به نام نفير مي ها مي فرارسيد، بر روي مناره

ها قطع شدند نزد آنها  هر گاه بوقزنند،  كنند، سپس هفت يا پنج مرتبه بوق مي مي
  . شود خوردن حرام مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 2/255(به المدخل، تأليف ابن الحاج،  -1

در  در زمان خالفت فاروق اعظـم   بزرگ در شمال مصر كنار دريا، عمرو بن عاص شهري  - 2
  .مراجعه شود 189 -182/ 1به معجم البلدان . هجري آن را فتح نمود 20سال 

ضد مشرق، و آن سرزمين هاي بسياري است، از شهر مليانه شروع مي شود و تـا جبـال سـوس     - 3
  .مراجعه شود 161/ 5به معجم البلدان . ل استجزيره ي اندلس در آن داخ. ادامه دارد

شام سرزميني است كه شهر هاي مشهور و مهمي چون بيت المقدس، دمشق، حلب، حماة، حمص،  - 4
  .مراجعه شود 312/ 3به معجم البلدان . معرة، عكا و عسقالن را شامل مي شود
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هاي خود در آلت نفير و  باشد اين است كه آنها براي شادي آنچه جاي تعجب مي
شوند ساكت  پيمايند، هر گاه به مسجد نزديك مي ميها را  دمند، و راه ها مي بوق
: گويند ند، و بعضي به بعض ديگر ميده شوند و مردم را به ساكت شدن دستور مي مي

شوند، سپس  دارند تا از آنجا دور مي احترام خانة خدا را بگيريد آنها هم دست نگه مي
اه روزه و عبادت و رسد، كه م كنند، هر گاه ماه رمضان فرامي كار خود را شروع مي

كنند و در اين ماه  ميها  باشد، شروع به زدن نفير و بوق توبه و برگشتن بسوي خدا مي
روند و با آنچه كه در واقع ضد احترام و تكريم  ها مي مبارك و بزرگ بر روي مناره

  . نمايند است از اين ماه استقبال مي
شك حرام و بدعت است،  كه بيدار كردن مردم بدونگواهند بر اين ها  اين عمل

چون اگر واقعاً صحيح و درست بود صورت و شكل روشني براي اين بيدار كردن 
  . بود هاي آن مختلف نمي  و شكل و صورت، اشتوجود د

الخصوص امام  كند كه مسلمانان به صورت عمومي علي پس اين كار ايجاب مي
در محله و منطقة ن عمل را كه قدرت تغيير آن را دارند، ايها و كساني  جماعت و مؤذن
اگر قدرت و توان داشت در كشور خود،  و بر فرد مسلمان الزم است. ندخود تغيير ده

اگر توان نداشت در شهر خود و اگر در شهر توان نداشت در مسجد خود آن را تغيير 
  . دهد

اذان اول صبح را  مسألة بيدار كردن مردم براي سحري ضرورتي ندارد چون پيامبر
ي جايز بودن خوردن و نوشيدن قرار داده است و اذان دوم براي حرام بودن آنها، برا

ها دو مرتبه اذان  ها اضافه شود بدعت است، چون هر گاه مؤذن پس هر چه به اين اذان
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شوند و همگي آن را خواهند دانست و آگاه  ها منظم و مرتب مي گفتند اوقات و زمان
   1.شوند مي

  
  رؤيت هالل ماه رمضان ارتباط دارند هايي كه به  بدعت -9

هاي ماه رمضان، چيزي است كه عموم مردم در بعضي از كشورهاي  از بدعت
ها به سوي هالل هنگام رؤيت آن و  دهند، مانند بلند كردن دست آن را انجام مي ياسالم

و مقام تويي، ماهي هالل تو طلوع كرد، بلند مرتبه : گويند كنند و مي به آن رو مي
ها، كه در شريعت اصل و اساسي ندارند بلكه  رك و بزرگ است و امثال اين سخنمبا

  . باشد از عمل و كارهاي جاهليت و گمراهي آنها مي
: شده است اين است كه گفته است هنگام رؤيت هالل روايت آنچه از پيامبر

   2).ربک اهللاواإلسالم, ربی و ةله علينا باليمن و اإليامن, والسالماللهم أهّ «
پروردگارا طلوع آن را براي ما مبارك و ماية ايمان و سالمتي و اسالم قرار ده، اي 

  . باشد خداي من و تو اهللا مي ،هالل
دهند مانند اين دعاها و رو كردن به آن و  آنچه مردم هنگام رؤيت هالل انجام مي

ه ها به سوي آن و بعداً مسح كردن صورت همه اينها بدعتي مكرو بلند كردن دست
صورت  – اهللا عليهم ةرمح –و سلف صالح  و صحابه كه در زمان پيامبرباشند  مي

هايي است كه مردم عوام و  ها عمل از جملة اين بدعت. اند نگرفته و انجام نشده
دهند مثل طواف و گردش در اولين شب ماه رمضان در  هاي خرافي انجام مي صوفي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 257-2/255(به المدخل،  -1
و ) 3515(، حـديث شـماره   )5/167(و رواه الترمذي في سـننه،  ) 1/162(رواه احمد في مسنده،  -2

  . گفته است حسن غريب، و سنن دارمي، كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية الهالل
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گذاري  اف و دور زدن را رؤيت ناممركز پايتخت و بعضي از روستاها كه آن طو
ها و صداي  خوانند اما با زدن طبل و اذكار و صلوات مي داين ميان اورا اند، كه در كرده

باشد، كه در بعضي  آالت موسيقي و سر و صداي زنان و غيره مخلوط و قاطي مي
   1.شود كشورها و مناطق اسالمي مشاهده مي

  
  نامند بدعت است ضان مينوشتن اوراقي كه آن را حفيظه رم -10

هاي زشت و منكري كه در اين ماه مبارك پيدا شده است، نوشتن اوراقي  از بدعت
ماه كه آن را  ايننامند، در آخرين جمعة  مي) محفوظ شدن(است كه آن را حفائظ 

نويسند، از جمله  نامند، در اثناي خطبه نماز جمعه اين اوراق را مي مي جمعة يتيم
 2آالء إال آالؤک سميع حميط علمک كعسهلون ال ( :نويسند ن ميچيزهايي كه در آ
و علم  اي هاي تو وجود ندارد، شنونده هيچ نعمتي جز نعمت )باحلق نزلوباحلق أنزلناه و

  . حق آن را نازل كرديم و با حق هم نازل شده است هتو محيط است كعسهلون ب
فوظ شدن از سوختن، غرق اين جاهالن و نادانان معتقد هستند اين اوراق باعث مح

  . شوند ها مي شدن، سرقت و دزدي و آفات و بيماري
شود خطبة نماز جمعه را  ترديدي در بدعت بودن اين كار نيست، چون باعث مي

اذهان عمومي و شنوندگان  شگردان باشند، حتي سبب تشوي نشنوند و از آن روي
ير و بركتي در آن وجود شوند، كه اين كار شرعاً ممنوع و حرام است، و هيچ خ مي

  . متقين قبول خواهد كرد فقط ازچون خداوند كارهاي خير را ندارد، 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 304(به كتاب اإلبداع، ص  -1
  . باشد اين كلمه عربي نيست بلكه غير عربي و عجمي مي -2
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ت نويسند كه بر چيزهايي دالل هاي غير عربي و نامفهوم را مي بعضي اوقات كلمه
باشد يا شايد كفر باشند، كه اين كار از هيچ يك از اهل علم نقل  دارند كه صحيح نمي

ها و دروغگويان است، آنهايي  هاي دجال از بدعت –هللا اعلم وا –اين كار نشده است، 
اند، به همين خاطر اين كارها فقط در  كه بساط جهل و ناداني را براي عموم پهن كرده

گيرند واقع  ها صورت مي و شهرهايي كه بيشتر در آنها بدعتروستاهاي دورافتاده 
جود آيد و مردم را از آنها واجب و ضروري است از اين كارها ممانعت به وشوند،  مي

شوند مردم از آنچه خداوند  هاي ديگر باعث مي ها مانند بدعت ترساند، اين نوع بدعت
   1.بر آنها واجب و فرض كرده است غافل شوند

  
  بدعت بودن زدن و كوبيدن به ظرف مسي در آخر اين ماه  -11

ي شبيه آن در هاي ديگر ماه رمضان زدن و كوبيدن به ظرف مسي يا چيز از بدعت
مردم به فرزندان خود دستور باشد،  آخرين روز اين ماه هنگام غروب خورشيد مي

دهند كه هنگام كوبيدن آنها را بگويند، كه در هر  دهند و كلماتي را به آنها ياد مي مي
منطقه و مملكتي اين كلمات گوناگون و مختلف هستند، و معتقدند با اين كار شياطيني 

شوند، چون با رفتن ماه رمضان اين  آورند طرد و دور مي ت هجوم ميكه در اين اوقا
يابند كه قبالً در ماه رمضان بند شده  شوند و رهايي مي شياطين از زندان و زنجير آزاد مي

  .دهد ي كه چگونه مردم را بازي ميبودند، نابود باد جهل و نادان
  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 161(و السنن و المبتدعات، تأليف شقيري، ص  )177(به كتاب اإلبداع، ص  -1
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  خداحافظي كردن از ماه رمضان بدعت است  -12
شب   ايي كه در اين ماه مبارك رمضان پيدا شده اين است كه هر گاه پنجه از بدعت

شوند، چنانچه امام  ها و همكاران آنها جمع مي مانده به آخر ماه يا سه شب، تمام مؤذن
كنند قطعه و  كنند شروع مي  سالم نماز وتر رمضان را داد تسبيحات مأثور را ترك مي

تأسف براي تمام شدن ماه رمضان هستند، هر  كه در موردخوانند  را ميهايي  قصيده
ده و شعرها كه با صداي بلند هم خواناز خواندن اين قصيده آنها  زيكي ا ي كهزمان
خواند و به صورت  كند و قصيده و شعر مي شوند تمام شد، ديگري شروع مي مي

و آورند  گيرد، با تمام قدرت و تواني كه دارند ندا برمي گردشي اين كار صورت مي
اكثر  وشنوند،  را مي نكنند، كرها آ مي ها را كر زنند به صورتي كه گوش فرياد مي

و چون مردم . نمايند مي ينمازگزاران هم آنها را كمك و براي خواندن آنها را همراه
ها  ها، شب خداحافظي و وداع است اطراف و دور و بر مسجد و بالكن دانند اين شب مي

شود، به طوري كه  و جوان مياز زن و بچه و مرد و پير  و درهاي آن و داخل مسجد پر
شود، از  مل منكراتي ديگر ميشوند، اين بدعت شا به خاطر قبيح بودن آن موها سيخ مي

  : جمله
  .باشد بلند كردن صدا در مسجد كه بسيار بسيار مكروه مي -1
ر خدا اي كه جز براي عبادت و ذك در خانة خدا، آن خانه طربخواندن و  آواز -2

  . براي چيز ديگري ساخته نشده است
خوانند و بعد از  ها كه نماز نمي ها، چوپان شود زنان، بچه اين بدعت باعث مي -3

  . شوند آيند در مسجد حاضر مي نماز براي كيف و شادي و گوش كردن به آنجا مي
  .اختالط زنان با مردان -4
ف و شادي و گذراندن هتك حرمت مسجد، چون اين افرادي كه فقط براي كي -5

كنند،  نمايند، سر و صداهاي بلند و زيادي را ايجاد مي آيند مسجد را كثيف مي آنجا مي
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كردند جلو مبتدعين را  و كارهاي ديگر، كه اگر سلف صالح آنها را مشاهده مي
ايستادند، كه اين كار بر هر كسي كه قدرت داشته باشد  گرفتند و در مقابل آنها مي مي

، از خداوند تعالي خواستاريم به خاطر لطف و كرم خودش براي تغيير اين واجب است
  . وضعيت كمك و مدد بفرستد

باشد، چيزي است كه  از كارهاي بدعت ديگر كه به وداع ماه رمضان مرتبط مي
هر : گويد دهند، مثالً مي ان انجام ميها در آخرين جمعة ماه رمض بعضي از امام جمعه
 ال(: گويد نمايد و مي حزن و اندوه مي شوي، و براي رفتن آن اظهارسال بايد از ما جدا 

 تواي ماهي كه چنين و چنان هستي خداوند از  )كذاكذا وأوحش اهللا منک يا شهر 
كنند،  رار ميوحشيانه را به صورت مسجع چندين مرتبه تكهاي  وحشت ندارد، اين جمله

ها  ز تو وحشت ندارد، اي ماه پيروزيها خداوند ا اي ماه روشنايي: گويد و يا مثالً مي
  .خداوند از تو نفرت ندارد

اين كلمات و جمالت تأمل و تفكر كن كه اين  درخداوند ما و شما را هدايت دهد  
به خصوص در آخرين خطبة نماز جمعه در اين ماه ! آورند ميها آن را بر زبان  خطيب

آنها صدقة فطر كه پيشروي  بزرگ و مبارك، كه مردم به شدت نيازمند آداب و تعليم
قرار دارد هستند، و توصيه و سفارش نسبت به فقرا و توصيه به استمرار و دوام بر 
 چيزهايي كه روزة ماه رمضان باعث آنها شده، و دوام بر آثار و كارهاي پسنديده كه در

 ها و غير اينها كه الزم است آنجا بحث شود و دوري از بدعتاند،  اين ماه انجام شده
   1.خطبه را به آن اختصاص داد

  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 165(و السنن و المبتدعات، ص ) 146-145(به كتاب اصالح المساجد،  -1
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  بدعت است 1تشكيل مراسم براي يادبود غزوة بدر -13
باشد، زماني كه شب  ديگر اين ماه مبارك مراسم يادبود غزوه بدر ميهاي  از بدعت

سواد  بيشوند كه اغلب آنها  د مردم در مساجد جمع ميرس هفدهم ماه رمضان فرا
، مجالس خود را با آياتي از قرآن حكيم شروع كنند هستند، و بعضي هم ادعاي علم مي

سپس داستان جنگ بدر و آنچه متعلق به آن است از حوادث و ياد نمايند،  مي
و بعضي شود،  و غلو و افراط در آنها بيان مي –اهللا عليهم  رضوان –  هاي صحابه پهلواني

  . شود باشد خوانده مي مي  از قصايد كه متعلق به اين مناسبت
را تشكيل  ياز كشورهاي اسالمي دولت رسماً به اين مناسبت مراسم در بعضي

  . نمايد دهد و يكي از مسئولين حكومت در آن شركت مي مي
شود مانند جمع شدن  پوشيده نيست كه اين مراسم شامل كارهاي منكر و زشتي مي

مشروع و سر و صداها و تشويش و ناشرعي و ذكرهاي غير در مساجد براي عبادت 
كه بايد خانة خدا از آنها محفوظ و مصون باشد، و همچنين داخل شدن بعضي از غيره 
ر به مسجد بعنوان مسئولين و متخصصين صدا و بلندگو، يا نورپرداز، و يا بعنوان اكف

از اين مراسم، به نويس، و وارد شدن عكاسان براي تصويربرداري  خبرنگار و روزنامه
  . شود اين روز يا اين شب برگزار مي اعتبار اينكه اين اجتماع هر سال در

براي جمع شدن و ذكر و خواندن  –شب هفدهم ماه رمضان  –اختصاص اين شب 
قصايد و اشعار و قرار دادن آن بعنوان يك مراسم و موسم شرعي هيچ دليلي براي آن 

ها و تابعين و سلف صالح هم آن را  در قرآن و سنت صحيح وجود ندارد، و صحابه

_____________________ 
در اينجا . چاه آبي مشهور ميان مكه و مدينه، منسوب به بدر بن يخلد بن النضر بن كنانه است: بدر -1

/ 1بـه معجـم البلـدان    . اوند صحابه ي كرام را پيروزي بخشـيد نبرد تاريخي بوقوع پيوست كه خد
  .مراجعه شود 358 -357
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هاي ديگر هيچ مراسم و  ه و براي اين مناسبت نه در اين شب و نه شبانجام نداد
  . اند مجالسي را تشكيل نداده

ها و  ها و پيمان خطبه پيامبر: گويد مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
، 3، فتح مكه2، خندق1روز بدر، حنين: هاي مختلف داشته است، مانند  هايي در ايام واقعه

هاي گوناگون كه قواعد و قوانين دين را در آنها  ، و خطبه4شدن به مدينههجرت، وارد 
اند امثال اين روزها جشن گرفته شوند، بلكه  بيان كرده است، كه اينها باعث نشده

را  دهند، كساني كه ايام حضرت عيسي ها هستند چنين كارهايي را انجام مي مسيحي
عيد روزي . دهند ين كارهايي را انجام ميها هستند چن دهند، و يا يهودي جشن قرار مي

از جايز دانسته است عيد قرار داده است، هر چه شريعت آن را است كه شريعت آن را 

_____________________ 
قبيله هوازن را  در اين دره پيامبر. باشد ميل مي 15اي روبروي طائف، بين آن و مكه  دره: حنين -1

  .مراجعه شود 472 -471: به معجم ما استعجم ص. در سال هشتم هجرت شكست داد
جمـع شـده    كه تمام قبايل عرب با تشويق يهود ضد پيامبر. ب مشهور استغزوه خندق يا احزا -2

/ 3بـه زاد المعـاد   . نفر بود 3000بودند، اين واقعه در سال پنجم هجرت بوده و تعداد مسلمان ها 
  . مراجعه شود 296 -271

ترين مكـان  بيت اهللا الحرام در آن شهر وجود دارد، به. باشد مكه همان شهر مكه قبله مسلمانان مي -3
  . روي زمين مي باشد، و در سال هشتم هجري فتح شد

و مكان هجـرت او اسـت، در صـحيح     در زمان جاهليت يثرب ناميده مي شد، شهر رسول اهللا  - 4
در مدينه  مسجد، منبر و قبر آن حضرت . بخاري كتابي به اسم كتاب فضائل المدينه وجود دارد

بـه  . در اين شهر بوده و مركز اسالم مي باشد ه خلفاي راشدينمي باشد، بهترين امت پيامبر از جمل
  .صحيح بخاري كتاب فضائل المدينه مراجعه شود
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م، در غير اين صورت نبايد در دين چيزي ايجاد شود كه از آن يكن آن پيروي مي
   1.نيست

و رسول شوند مردم از آنچه خداوند  مشغول شدن به چنين كارهايي بدعت باعث مي
هاي رمضان با نماز و  مثل احياي شب اند جايز دانستهبراي آنها  او حضرت محمد

ترين بال و مصبيت براي مسلمانان است كه  اذكار صحيح دور شوند، كه اين بزرگ
آنچه مشروع و صحيح است ترك شود و آنچه كه محدث و بدعت است انجام شود 

  . واهللا اعلم

_____________________ 
  . مراجعه شود) 615-2/614(به كتاب اقتضاء الصراط المستقيم،  -1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  فصل هفتم 
  ماه شوال

  
  . ي از آثار وارده در مورد آنبعض: بحث اول
اعتقاد به اينكه ازدواج در اين ماه نحس : بحث دوم

  .باشد است بدعت مي
  .بدعت عيد ابرار: بحث سوم



  ث اول بح
  بعضي از آثار وارده در مورد اين ماه 

من صام رمضان ثم أتبعه «: فرموده است كند كه پيامبر روايت مي ابوايوب -1
   1.»ستًا من شوال فذلک صيام الدهر

هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد، سپس به دنبال آن شش روز از ماه شوال را نيز 
  . را روزه گرفته باشدروزه بگيرد مانند آن است كه تمام سال 

يعتكف فی العرش األواخر من  كان النبی«: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -2
رمضان, فكنت أرضب له خباء فيصلی الصبح ثم يدخله, فاستأذنت حفصة عايشة أن 

خباء آخر, فلام رضبت فأذنت هلا فرضبت خباء, فلام رأته زينب جحش ترضب خباء, 
ترون هبن? فرتک  الربّ  ما هذا? فأخرب, فقال النبی: خبية فقالرأی األ أصبح النبی

   2.متفق عليه »عتكاف ذلک الشهر, ثم اعتكف عرشًا من شوالاال
من خيمه و ) گويد عايشه مي(كرد،  در ده روز آخر ماه رمضان اعتكاف مي پيامبر

فصه از شد، ح خواند سپس داخل آن خيمه مي زدم نماز صبح را مي چادري براي او مي
چادر بزند، او هم اجازه داد، او هم چادر و خيمه را رايش بنيز عايشه اجازه گرفت كه او 

او نيز براي  اي ديگري را ديد، بنت جحش چادر و خيمه، هنگامي كه زينب بر پا كرد
اين چيست؟ به : كه بيدار شد چادرها را ديد و گفتصبح  پيامبر .خويش خيمه ي زد

_____________________ 
و ) 1164(، حـديث شـماره   )2/822(و رواه مسلم في صحيحه، ) 5/417(رواه احمد في مسنده،  -1

حديثي حسن صحيح است، و سنن ابن ماجه، كتـاب  : كتاب الصوم، و گفته) 2/812(رواه ابوداود، 
، و سنن دارمي، كتاب الصوم، باب صيام السته من شـوال، و صـحيح   1716: الصيام، حديث شماره

  .2114: ابن خزيمه، حديث شماره
حيحه، و مسلم في ص) 2023(، حديث شماره )4/275(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 1173(حديث شماره 
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بينيد؟ آن ماه اعتكاف را ترك كرد،  مود آيا شما نيكي را در آنها مياو خبر داده شد، فر
  . بعداً ده روز در ماه شوال اعتكاف نمود

من صام رمضان فشهر بعرشة «: كند كه فرمود روايت مي از پيامبر ثوبان -3
   1.»فذلک متام صيامه السنةصيام ستة أيام بعد الفطر أشهر, و

كند، و روزة شش روز بعد از  رد با ده ماه برابري ميهر كس ماه رمضان را روزه بگي
  . باشد عيد فطر مانند روزه گرفتن تمام سال مي

أدخلت عليه فی شوال, و تزوجنی النبی«: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشه  -4
فكانت تستحب أن تدخل نساءها فی  2»فی شوال, فأی نسائه كانت أحظی عنده منی

   .شوال
شوال با من ازدواج كرد، در ماه شوال خانة او رفتم، كدام يك از درماه  پيامبر

دوست داشت كه ) رض( عايشه. تر بود تر و واالمقام از من محبوب زنان او نزد پيامبر
  .هم در شوال به خانة پيامبر بروند زنان ديگر پيامبر

_____________________ 
و رواه ابـن  ) 928(و رواه ابن حبان في صحيحه، حديث شـماره  ) 5/280(رواه احمد في مسنده،  -1

و سنن دارمي، كتاب الصوم، باب صيام السته من ) 1715(، حديث شماره )1/547(ماجه في سننه، 
  .2115: شوال، و صحيح ابن خزيمه، حديث شماره

، و )1423(، حـديث شـماره   )2/1039(و رواه مسلم في صحيحه، ) 6/54(ده، رواه احمد في مسن -2
اين حديث حسن صحيح است، و سـنن  : و گفته 1099: سنن ترمذي، ابواب النكاح، حديث شماره

: نسائي، كتاب النكاح، باب التزويج في شوال، وسنن ابـن ماجـه، كتـاب النكـاح، حـديث شـماره      
1990 .  
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يا از  –دم سؤال كر: گويد  كند كه مي بن مسلم القرشي از پدرش روايت مي عبداهللا - 5
إن ألهلک عليک حقًا, «: فرمود پيامبرـ : در مورد روزة تمام سال سؤال شد پيامبر

   1.»صم رمضان والذی يليه, وكل اربعاء و مخيس, فإذًا أنت قد صمت الدهر
آيد را  ماهي كه به دنبال آن مي حق و حقوقي دارند، ماه رمضان و توخانوادة تو بر 

شنبه را روزه بگير، هر گاه چنين كردي مانند اين است  پنج روزه بگير، هر چهارشنبه و
  . كه تمام سال را روزه گرفته باشي

گرفت،  هاي حرام را روزه مي ماه بن زيد اسامه: گويد محمدبن ابراهيم مي -6
صم شواالً فرتک أشهر احلرام, ثم مل يزل يصوم شواالً حتی «: به او گفت پيامبر
   2.»مات

هاي حرام را ترك كن، سپس اسامه تا هنگام  ه بگير، و روزة ماهماه شوال را روز
  . مرگ پيوسته ماه شوال را روزه گرفت

: بودم، فرمود روز عيد با عمربن خطاب :گويد ابوعبيد مولي ابن ازهر مي -7
يوم فطركم من صيامكم, واليوم اآلخر : عن صيامهام اهللا هذان يومان هنی رسول«

   3.متفق عليه »تأكلون فيه من نسككم

_____________________ 
) 2/78(بوصيري در زوائد ابن ماجـه،  ) 1744(، حديث شماره )1/555( رواه ابن ماجه في سننه، -1

  . گويد مردان سند مورد اطمينان هستند ولي نظرهايي وجود دارد مي
  همان منبع -2
و رواه مسـلم فـي   ) 1991(، حـديث شـماره   )4/239(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -3

  ) 1137(صحيحه، كتاب الصيام، حديث شماره 
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روز عيد : روزه گرفتن آنها نهي فرموده است از دو روز وجود دارد كه پيامبر
  . خوريد يعني عيد قربان هايتان مي رمضان، و روز ديگر، روزي است كه از قرباني

النحر م يوعن صوم يوم الفطر و هنی النبی«: گويد مي ابي سعيد خدري -8
   1.متفق عليه »...

  . وزه گرفتن روز عيد رمضان و قربان نهي كرده استاز ر پيامبر
: هنی عن صيام يومني اهللا أن رسول«: كند روايت مي از پيامبر ابوهريره -9

   2.»يوم األضحی ويوم الفطر
  . روز عيد قربان و رمضان: روزه گرفتن دو روز نهي كرده است از پيامبر

يلعبون فيهام فی  هلم يوماندينة وامل اهللا قدم رسول«: قال بن مالك عن انس -10
   3.»وم النحريكم هبام خريًا منهام يوم الفطر وتعالی قد أبدل تبارک وإن اهللا: اجلاهلية, فقال

زمان جاهليت اهل مدينه دو  وارد مدينه شد، در پيامبر: گويد مي بن مالك انس
ند به جاي اين دو خداو(: فرمود كردند، پيامبر داشتند كه در آن بازي و شادي مي روز

  ). تر و بهتر را براي شما قرار داده است روز عيد رمضان و عيد قربان روز، دو روز خوب

_____________________ 
و مسلم في صحيحه، كتاب ) 2(، حديث شماره )4/239(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 1137(الصيام، حديث شماره 
و مسلم في صحيحه، ) 1993(، حديث شماره )4/240(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  .، و لفظ حديث از مسلم است)1137(كتاب الصيام، حديث شماره 
و رواه ) 1134(، حديث شماره )1/675(و رواه ابوداود في سننه، ) 3/103(رواه احمد في مسنده،  -3

ايـن حـديث   : كتاب العيدين، و مستدرك حاكم، كتاب العيدين، و گفته) 3/179(النسائي في سننه، 
  . صحيح بر شرط شيخين است اما آن را روايت نكرده اند
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فی شوال, : من اعتمر فی أشهر احلج«: گفت مي –اهللا عنهما  رضي –ن عمر اب -11
   1.»...احلجة  القعده, أو فی ذی أو فی ذی

... الحجه  القعده ذي شوال، ذي در ماه: را انجام دهدعمره  ،هاي حج هر كس در ماه
  . الي آخر سخن او

شوال, ذوالقعده, : اهللا تعالی أشهر احلج التی ذكر«: گويد مي ابن عباس -12
   2.» ...ذواحلجة و

ماه شوال، ذوالقعده و : نها را بيان كرده است عبارتند ازهاي حج كه خداوند آ ماه
  ...).ذوالحجه 

اند، از  و نادرستي وارد شدههاي موضوع  يثدر مورد شب عيد فطر و روز آن حد
  : جمله

قل هو كل ركعة احلمد مرة, و طر مائة ركعة, يقرأ فیأن من صلی ليلة الف«: حديث
   3.»الخ... حد عرشة مراٍت أاهللا 

_____________________ 
) 2/150(و رواه البخاري في صـحيحه،  ) 62(اب حج، حديث شماره ، كت)1/344(رواه مالك في الموطأ،  - 1

ماه هـاي حـج شـوال، ذوالقعـده و ده روز از     : و گفته ي ابن عمر را تعليقا ذكر كرده 33: كتاب الحج، باب
  .ذوالحجه است

، از طريق ابي كامل فضيل بـن حسـين   )37(، كتاب حج باب )2/154(رواه البخاري في صحيحه،  -2
احتمال دارد امام بخاري اين حديث را از ابي كامل : گفته 434/ 3ن حجر در فتح الباري تعليقا، اب

  . روايت نموده باشد زيرا ايشان ابو كامل را مالقات كرده اند
اين حديث را ) 149: (شوكاني در فوائد، حديث شماره) 131-2/130(ابن جوزي در موضوعات،  -3

  .موضوع گفته اند
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هر كس شب عيد فطر يكصد ركعت نماز بخواند، در هر ركعت سورة حمد را يك 
  ). الي آخر حديث... واند اهللا احد را ده مرتبه بخ مرتبه، و قل هو

من صلی يوم الفطر بعدما يصلی عيده أربع ركعات, يقرأ فی أول ركعة «: حديث
   1.» ...فكأنام قرأ كل كتاٍب نزله اهللا علی أنبيائه ... بفاحتة الكتاب 

چهار ركعت نماز  ،هر كس روز عيد فطر بعد از آن كه نماز عيدش را به جا آورد
هايي  مثل اين است كه تمام كتاب... سورة فاتحه قرائت كند بخواند، در اولين ركعت 
  . فرستاده است خوانده باشد كه خداوند براي پيامبران

ركعات بعد عيد  ّت ِس ثنتا عرشة ركعة بعد عيد الفطر, ومن السنة ا«: حديث
   2.»األضحی

سنت است بعداز عيد فطر دوازده ركعت نماز خوانده شود، و بعد از عيد قربان شش 
  . ركعت خوانده شود

ليلة الرتوية, وليلة عرفة, وليلة : يا الليالی األربع وجبت له اجلنةمن أح«: حديث
   3.»ليلة الفطرالنحر, و

ردازد بهشت براي او واجب داري و به عبادت بپ هر كس چهار شب را شب زنده
  . الحجه، شب عرفه، شب عيد قربان، شب عيد رمضان شب هشتم ذي :گردد مي

_____________________ 
اين حديث را موضوع ) 150(شوكاني در فوائد، حديث ) 132-2/131(عات،ابن جوزي در موضو -1

  . گفته اند
  .اين حديث را موضوع گفته اند )151(، حديث شماره )52(شوكاني در فوائد المجموعه، ص  - 2
و الباني در سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، حـديث  ) 2/78(ابن جوزي در العلل المتناهيه،  -3

  .ديث را موضوع گفته انداين ح) 522(
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   1.»من صام صبيحة يوم الفطر فكأنام صام الدهر«: حديث
هر كس صبح روز عيد فطر روزه بگيرد مثل اين است كه تمام سال را روزه گرفته 

  . باشد

_____________________ 
ايـن حـديث مخـالف    : مي گويم. اين حديث صحيح نيست:  گويد مي) 2/57(ابن جوزي در العلل -1

مي باشد كـه آن حضـرت از روزه گـرفتن در روز     احاديث صحيح و ثابت از جناب رسول اهللا 
  .عيد فطر و روز عيد قربان نهي فرموده اند
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  بحث دوم 
نحس است بدعت ) شوال(اعتقاد به اينكه ازدواج در اين ماه 

  باشد مي
نام ماهي كه بعد از باشد،  ها مي هاي مشهور ماه ماه شوال از نام: گويد ابن منظور مي

به جاري شدن شير : شود گفته مي. باشد اي ايام حج ميه آيد، و اولين ماه، ماه رمضان مي
گذري شده است، كه منظور برگشتن آن است، به همين صورت است  شتر تشبيه و نام

ها از عقد نكاح در اين  و عرب... وضعيت شتر هنگام شدت گرما و قطع شدن رطوبت 
 شوهراز زن نكاح شده : گفتند دانستند، ومي كردند و آن را نحس مي ميماه خودداري 

با دم خويش مانع دار  شتر بچهماده آورد همانطور كه  ممانعت بوجود مي خويش
 –را باطل اعالم كرد و عايشه آن بودن   نحس د، پيامبرشو ميشتر ديگر نزديكي 

بنی بی فی شوال, فأی نسائه وفی شوال,  تزوجنی النبی«: گويد مي –اهللا عنها  رضي
   1.»كانت أحظی عنده منی

ايشان رفتم، پس كدام  ةدر ماه شوال با من ازدواج كرد، در ماه شوال خان پيامبر
  . باشد تر مي تر و واالمقام يك از زنانش از من محبوب

ها در زمان جاهليت ازدواج كردن را در  تنها دليل و سببي كه باعث شده است عرب
زن از شوهر خود  دل نحس و بدشوم بدانند اين بوده است كه معتقد بودنماه شوا

_____________________ 
، و سـنن  )1423(، حـديث  )2/1039(واه مسلم في صـحيحه،  و ر) 6/54(رواه احمد في مسنده،  -1

اين حـديث حسـن صـحيح اسـت، و سـنن      : ، و گفته1099: ترمذي، ابواب النكاح، حديث شماره
: نسائي، كتاب النكاح، باب التزويج في شوال، وسنن ابـن ماجـه، كتـاب النكـاح، حـديث شـماره      

1990.  
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آورد همانطور شتري كه بعد از لقاح از شتر ديگر ممانعت بوجود  ممانعت به وجود مي
  . آورد مي

اهللا عنها  رضي –در ماه شوال با عايشه  چون پيامبر: گويد مي –اهللا  رحمه –ابن كثير 
ازدواج مكروه  ند ميان دو عيدبودرا كه معتقد  يمردمازدواج كرد تمام توهمات  –

غلط و را اين تفكر  كند و مردود مي ردد دااست، چون احتمال جدايي ميان آنها وجو
شوم است اعتقاد و ينكه ازدواج در ماه شوال نحس و اعتقاد به ا. 1ثابت گردانيدباطل 

از  است كه پيامبر هايي ي و فالنوگباشد، چون نحس بودن از بدش تفكري باطل مي
   3.»رشک طرية«: و قال 2»الطريةالعدوی و« :آنها نهي كرده است

: فرمايد و در جاي ديگر مي. ندارد دسرايت بيماري و نحسي و شومي وجو
   .شرك است ،نحسي و ينوگبدش

 باشد كه در ي و نحسي به ماه صفر مينوگشباهت ماه شوال براي نحسي مثل بدش
   .مورد آن سخن گفتيم

 –اهللا عنها  رضي –عايشه  در توضيح و شرح حديث –اهللا  حمهر –امام نووي 
ازدواج كردن و آوردن زن به خانه مستحب است و ) شوال(در اين ماه : گويد مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 3/253(، البداية والنهايةبه  -1
  ) 5757(، كتاب طب، حديث شماره )10/215(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2
، كتـاب الطـب، حـديث    )4/230(و رواه ابوداود في سننه، ) 1/440(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

حديث حسن صـحيح  : ، و گفته1663: ، و سنن ترمذي، ابواب السير، حديث شماره3910: شماره
، و مستدرك حـاكم، كتـاب اإليمـان،    3538: ابن ماجه، كتاب الطب، حديث شمارهاست،  و سنن 

  .سند اين حديث صحيح و روات آن ثقه هستند اما بخاري و مسلم آن را روايت نكرده اند
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استدالل  صديقه دانند، و به حديث عايشه را قطعي مي ناصحاب ما مستحب بودن آ
   .نمايند مي

ث و سخن قصد داشته است آنچه كه در با اين حدي –اهللا عنها  رضي –عايشه 
گمان  اند آن را رد كند، ويا آنچه بعضي از عوام الناس امروز جاهليت انجام داده

نمايد، كه  ازدواج و عروسي در ماه شوال مكروه است آن را باطل و مردودكنند  مي
د و از آثار و كارهاي زمان جاهليت ناصل و اساسي ندار همة اين كارهاي باطل

كردند چون در نام  ي و نحسي را به اين خاطر مطرح مينوگاشند، آنها اين بدشب مي
   1.شوال جدايي و دور شدن وجود داشت

_____________________ 
  . مراجعه شود) 9/209(به شرح مسلم، تأليف امام نووي، -1
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  بحث سوم 
  بدعت بودن عيد ابرار 

روز هشتم ماه شوال در كه است عيد ابرار : از كارهاي ديگر بدعت در ماه شوال
  .شود برگزار مي

كه روز عيد تمام شدند، و روز اول ماه شوال  بعد از آن كه مردم از روزة ماه رمضان
كنند به شش روز روزه گرفتن از اوايل ماه شوال،  فطر است افطار كردند، شروع مي

  . نامند مي) نيكوكاران(دهند و آن را عيد ابرار  روز هشتم را عيد قرار مي
عنوان عيد هايي به  قرار دادن زمان: فرمايد مي – اهللا رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

باشند، مانند بعضي از  بدعت ميكرده قرر مهايي كه شريعت آنها را  غير از زمان
شود، يا بعضي از  گفته مي هاي تولد پيامبر األول كه به آنها شب هاي ماه ربيع شب
الحجه، اولين جمعة ماه رجب، هشتم ماه شوال كه  هاي ماه رجب، هيجدهم ماه ذي شب

نامند، همة اينها بدعت هستند و سلف صالح آنها را  ار ميجاهالن آن را عيد األبر
   1.اند، و اهللا اعلم اند، و آن را انجام نداده مستحب ندانسته

هشتم ماه شوال نه براي ابرار و نه براي فجار عيد نيست، و : فرمايد در جاي ديگر مي
يد هيچ براي هيچ كس صحيح نيست كه آن را عيد بداند و به آن معتقد باشد، و نبا

   2.شود در اين روز نيز انجام شود كاري كه در عيد انجام مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 25/298(به مجموعة الفتاوي، تأليف شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -1
  . مراجعه شود) 199(به اإلختيارات الفقهيه، ص  -2



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
464

مردان اختالط  شود و زنان با اين عيد و مراسم در يكي از مساجد مشهور انجام مي
جاهليت با هم   هند، و هنگام مصافحه با الفاظد مصافحه و دست ميكنند، با هم  پيدا مي

ست كردن بعضي از غذاهاي مخصوص در اقدام بهگويند، سپس بعد از آن  سخن مي
   1.نمايند براي همين مناسبت مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 166(به السنن و المبتدعات، تأليف شقيري، ص  -1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  فصل هشتم 
  الحجه ماه ذي
  

  . بعضي از آثار وارده در مورد آن: بحث اول
يعني اجتماع (بدعت بودن تعريف : بحث دوم

ها در مساجد براي انجام عباداتي كه  حاجي غير
  ).دهند ها در ميدان عرفه انجام مي حاجي

  . بدعت عيد غدير خم: بحث سوم



  بحث اول 
  بعضي از آثار وارده در مورد اين ماه 

ار كهيته يوم إن الزمان قد استد«: كند روايت مي از پيامبر ابوبكر صديق -1
ثالث متواليات : حرم عةاألرض, والسنة إثنا عرش شهرًا, منها أربخلق اهللا السموات و

متفق  »الخ... شعبان حرم, ورجب مرض الذی بني مجادی وذواحلجه واملذوالقعده و
   1.عليه

ر و زمان مانند هيئت و ها و زمين را آفريده است عص از روزي كه خداوند آسمان
هاي حرام  ها، ماه زند، سال دوازده ماه است، چهار ماه از اين ماه مي شكل خود دور

ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، و ماه رجب  :آيند سه ماه حرام پشت سر هم مي: هستند
  . و شعبان قرار داردمبارك كه ميان جمادي 

: شهران الينقصان, شهرا عيدٍ «: كند روايت مي از پيامبر ابوبكر صديق -2
   2.متفق عليه »ذواحلجةرمضان و

  . ماه رمضان و ماه ذوالحجه شوند، دو ماه عيد، يعني كم نمياز فضيلت آنها دو ماه 
يا أمرياملؤمنني آية : أن رجًال من اليهود قال له« :كند روايت مي عمربن خطاب -3

 أی آية?: قال. لت الختذنا ذلک اليوم عيداً م تقرؤوهنا لو علينا معرش اليهود نزكفی كتاب
   :قال

_____________________ 
و مسلم فـي صـحيحه،   ) 5550(، حديث شماره )10/7(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 1679(حديث 
و مسلم في صحيحه، ) 1912(، حديث شماره )4/124(، رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري -2

  ) 1089(حديث 
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 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ) 3/ مائده(  
وهو قائم  املكان الذی نزلت فيه علی النبیقد عرفنا ذلک اليوم و«: قال عمر

   1.متفق عليه »بعرفة, يوم مجعة
اي در  اي اميرالمؤمنين، آيه: فتمردي يهودي به او گ :گويد مي فاروق  عمر

شد آن روز را  ها نازل مي خوانيد اگر براي ما يهودي ن را ميكتاب شما وجود دارد و آ
tΠöθ ﴿: كدام آيه؟ آن مرد گفت :گفت فاروق عمر. گرفتيم جشن مي u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& ... ﴾  

امروز دين و آيين را براي شما تكميل و به اتمام رساندم، و نعمت خويش را برايتان 
 عمر. ن و برنامه زندگي شما باشدتمام كردم، و راضي هستم كه دين اسالم آيي

نازل شد كامالً به ياد داريم، در صحراي  كه اين آيه بر پيامبر را زمان و مكاني: گفت
  . عرفه در حالي كه ايستاده بود و روز جمعه بود بر ايشان نازل شد

ما من أيام العمل «: فرمايد مي گويد پيامبر مي –اهللا عنهما  رضي –ابن عباس  -4
ال اجلهاد فی و! اهللا ح فيهن أحب إلی اهللا من هذه األيام العرش, فقالوا يا رسولالصال
ماله, فلم رجل خرج بنفسه و ال اجلهاد فی سبيل اهللا, إالّ و: اهللا اهللا? فقال رسول  سبيل

   2.»يرجع من ذلک بشیءٍ 

_____________________ 
و مسـلم فـي صـحيحه،    ) 45(، حديث شماره )1/105(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 3017(حديث 
و رواه ) 969(، كتاب العيدين، حـديث شـماره   )2/457(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

و رواه ) 2438(، حديث شماره )2/81(و رواه ابوداود في سننه، ) 162-2/161(احمد في مسنده، 
حديث ابن عباس حديث : و گفته) 754(، ابواب الصوم، حديث شماره )2/129(الترمذي في سننه، 
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منظور ده روز ماه (هيچ روزي وجود ندارد كه عمل صالح در آن از اين ده روز 
از جهاد در  اي رسول خدا :تر باشد، اصحاب گفتند نزد خداوند محبوب) الحجه ذي

جهاد در راه خدا هم از آن : فرمود باشد؟ پيامبر تر مي راه خدا هم بهتر و محبوب
چيزي از آنها تر نيست، مگر اينكه كسي با جان و مالش به جهاد رفته باشد و  محبوب

  .ست داده باشد ـ خدا هر دو را از د در راهبرنگردد ـ 
 ...يوم النحر عن صوم يوم الفطر و هنی النبی«: گويد مي ابوسعيد خدري -5

   1.متفق عليه »
  ... . از روزه گرفتن روز عيد فطر و عيد قربان نهي كرده است  پيامبر

يوم األضحی, : هنی عن صيام يومني اهللا أن رسول«: گويد مي ابوهريره -6
   2.همتفق علي »يوم الفطرو

  . روز عيد قربان و روز عيد رمضان: از روزة دو روز نهي كرده است پيامبر
: در عيد شركت كردم و گفت - گويد، با عمربن خطاب مولي ابن أزهر مي -7

اليوم اآلخر صيامهام يوم فطركم من صيامكم, وعن  اهللا هذان يومان هنی رسول«
   1.متفق عليه »من نسكُكمتأكلون فيه 

                                                                                                                       
حسن غريب صحيح است، و سنن دارمي، كتاب الصيام، باب في فضل العمل في العشر، و صـحيح  

  .2865: ابن خزيمه، حديث شماره
  ) 1137(و مسلم، حديث ) 2(، حديث شماره )4/239(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1
و مسـلم، كتـاب   ) 1993(، حـديث شـماره   )4/240(رواه البخاري في صحيحه مع فـتح البـاري،    -2

  ) 1137: (الصيام، حديث شماره
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از روزه گرفتن آنها نهي كرده است، روزي كه  ستند كه حضرت رسولدو روز ه
و روز ديگري روزي است كه از گوشت ) عيد رمضان( كنيد از روزه گرفتن افطار مي

  ). يعني عيد قربان(خوريد  ها مي قرباني
 أن ناسًا متاروا عندها يوم عرفة فی صوم النبی«: عن أم الفضل بنت الحارث -8

هو واقف قدح لبن وبليس بصائم فأرسلت إليه : وقال بعضهم. و صائمه: فقال بعضهم
  . 2متفق عليه  »علی بعريه, فرشبه

در مورد روزه  نزدش در روز عرفه جماعتي از مردم: گويد ام فضل بنت حارث مي
گفتند ايشان روزه هستند، و بعضي  هم اختالف پيدا كردند، بعضي مي با گرفتن پيامبر

ليواني پر از شير را بر شترش ايستاده بود  نيست، در حالي كه پيامبر گفتند روزه هم مي
  . برايش فرستادم، آن را نوشيد

يوم عرفة,  أن الناس شكوا فی صيام النبی« :-اهللا عنها  رضي –عن ميمونه  -9
   3.متفق عليه »الناس ينظرونه وهو واقف فی املوقف, فرشب منفأرسلُت إليه بحالب و

در روزه عرفه  مردم در مورد روزة پيامبر: گويد مي –اهللا عنها  رضي –يمونه م
شكايت كردند كه آيا روزه است يا خير؟ من هم ظرفي پر از شير را برايش فرستادم در 

   .كردند حالي كه در مكاني ايستاده بود، آن را نوشيد و مردم به او نگاه مي
                                                                                                                       

و مسـلم،  ) 1990(ماره ، حـديث شـ  )239-4/238(رواه البخاري في صحيحه مع فـتح البـاري،    -1
  ) 1137(حديث 

و مسـلم فـي صـحيحه، حـديث     ) 1988(، حـديث )4/237(رواه البخاري في صحيحه مع فتح البـاري،   - 2
)1123.(  

و مسلم فـي صـحيحه،   ) 1989(، كتاب الصوم، حديث )4/237(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  - 3
  ) 1124: (كتاب الصيام،  حديث شماره
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صائًام فی  اهللا يت رسولما رأ«: گويد مي –اهللا عنها  رضي –صديقهعايشه  -10
  1.»العرش قط

  . الحجه روزه بگيرد را نديدم كه ده روز ذي هرگز پيامبر
أراد إذا دخلت العرش و«: قال أن النبی –اهللا عنها  رضی – ةعن ام سلم -11

   2.»برشه شيئاً ره وعأحدكم أن يضحی, فال يمس ش
خواست قرباني انجام دهد  الحجه فرارسيد و يكي از شما هر گاه ده روز اول ماه ذي

  . هايش را بگيرد و يا كم كند و ناخون موهايشو حيواني را ذبح كند نبايد 
شما چگونه روزه : آمد و گفت مردي نزد پيامبر: گويد مي ابوقتاده -12

رمضان إلی ثالث من كل شهر, و«: ودسپس فرم... عصباني شد  ؟ پيامبردگيري مي
التی  ر السنة, صيام يوم عرفة أحتسب علی اهللا أن يكفّ رمضان, فهذا صيام الدهر كله

_____________________ 
، و سـنن ابـوداود،   )1176: (و صحيح مسلم ، كتاب االعتكاف،  حديث شـماره ، 42/ 6امام احمد  مسند -  1

، ابـواب الصـوم، و صـحيح ابـن     753: ، و سنن ترمذي، حديث شماره2439: كتاب الصوم، حديث شماره
  .2103: خزيمه، حديث شماره

، )3/39(ي فـي سـننه،   و رواه الترمـذ ) 1977(، حديث شماره )3/1565(رواه مسلم في صحيحه،  -2
كتـاب   212/ 2حديثي حسن است، و سنن نسائي : با سند و لفظ ديگري و گفته) 1561(حديث شماره 

  .اين حديث بر شرط شيخين صحيح است: و گفته 220/ 4الضحايا، و مستدرك حاكم، كتاب األضاحي 
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ر السنة التی صيام يوم عاشوراء أحتسب علی اهللا أن يكفّ قبله, والسنة التی بعده, و
   1.»قبله

هر  تا رمضان بعدي سه روز از هر ماه، ماه رمضان،: گيريم  به اين صورت روزه مي
سال را روزه گرفته باشد، روزة  كس به اين صورت روزه بگيرد مثل اين است كه تمام
شود، روزة روز عاشورا كه باعث  روز عرفه كه باعث كفاره گناهان سال قبل و بعد مي

  . شود كفاره گناهان سال قبل مي
أكثر من ما من يوٍم « :قال اهللا إن رسول: قالت –اهللا عنها  رضی –عن عايشة  -13

أراد : فيقول. ليدنو يباهی هبم املالئكةإنه و ه عبدًا من النار من يوم عرفة,أن يعتق اهللا في
   2.»هؤالء?

هيچ روزي خداوند بيشتر : فرمايد  مي پيامبر: گويد مي –اهللا عنها  رضي –عايشة صديقه 
شود سپس مالئكه به  كند، و نزديك مي از روز عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمي

  د آيا اينها اراده كرده است؟ نگوي نمايند و مي آنها مباهات و افتخار مي
ام أييوم عرفة, ويوم النحر, و«: فرمايد مي پيامبر: گويد مي مرعقبه بن عا -14

   1.»هی أيام أكل و رشبالترشيق, عيدنا أهل اإلسالم و

_____________________ 
حديث شـماره   ،)819-3/818(و رواه مسلم في صحيحه، ) 297-5/296(رواه احمد في مسنده،  -1

: ، و سنن ترمذي، ابواب الصـوم، حـديث شـماره   )3435(و رواه ابوداود في سننه، حديث ) 1163(
  . 2087: ، صحيح ابن خزيمه، ابواب الصوم التطوع، حديث شماره749

و روه النسـائي فـي   ) 1348(، كتاب حج، حديث شـماره  )983-2/982(رواه مسلم في صحيحه،  -2
اسك الحج، باب ما ذكر في يوم عرفه، و مستدرك حاكم، كتاب المناسك ، كتاب من)5/251(سننه، 

  . سند اين حديث صحيح است اما بخاري و مسلم آن را نياورده اند: و گفته 1/464



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
472

جشن ما ـ سه روز بعد از عيد قربان ـ روز عرفه، روز عيد قربان، ايام التشريق، 
  . ا روز خوردن و نوشيدن و شادي هستندباشند، اين روزه مسلمانان مي

وارد مدينه شد، اهل مدينه در زمان  پيامبر: گويد  مي انس بن مالك -15
 إن اهللا«: فرمود كردند، پيامبر جاهليت دو روز داشتند كه در آن شادي و بازي مي

   2.»يوم النحركم هبام خريًا منهام يوم الفطر وتعالی قد أبدلو تبارک
تر از آنها براي  ك و تعالي به جاي اين دو روز، دو روز بهتر و خوبخداوند تبار

  . شما قرار داده است، روز عيد فطر و روز عيد قربان
عمروبن نزد پدرم : گويد  مي –اهللا عنهما  رضي –عبداهللا بن عمروبن عاص  -16
م، گفتم روزه كه با او بخورخورد، مرا فراخواند  ديدم كه چيزي مي ،رفتم عاص

قال ). يامهن, وأمرن بفطرهنعن ص اهللا هذه األيام التی هنانا رسول«: ستم، گفته
  3.»هی أيام الترشيق: (مالک

                                                                                                                       
بـه  ) 1141(، حديث شـماره  )2/800(و رواه مسلم في صحيحه، ) 4/152(رواه احمد في مسنده،  -1

، و سنن ترمـذي، حـديث   2419: الصوم، حديث شمارهروايت نبيشه هذلي، و سنن ابوداود، كتاب 
اين حديث حسن صحيح است، و سنن نسائي، كتـاب مناسـك   : ، ابواب الصوم و گفته770: شماره
مراجـع   238: موارد الظمĤن، صفحه: براي تفصيل به. باب النهي عن صوم يوم عرفه 252/ 2الحج 
  . شود

و رواه ) 1134(، حديث شماره )1/675(د في سننه، و رواه ابوداو) 3/103(رواه احمد في مسنده،  -2
، كتاب عيدين و گفته است اين حـديث بـر اسـاس شـرط مسـلم      )1/294(حاكم في المستدرك، 

  . صحيح است اما شيخين آن را روايت نكرده اند
  ).137(، كتاب حج، حديث شماره )372-1/376(رواه مالك في الموطأ،  -3
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نهي فرموده است و روزه گرفتن در آنها از  پيامبراين روزها، روزهايي هستند كه 
اين از منظور : فرمايد مي –اهللا  رحمه –ام مالك دستور داده است كه افطار كنيم، ام

  . باشد مي) سه روز بعد از عيد قربان(ها ايام التشريق روز
در مورد روزة عرفه سؤال  –اهللا عنهما  رضي –گويد از ابن عمر  ابونجيح مي -17

يصمه, بكر فلم  حججت مع ابیفلم يصمه, و حججت مع النبی«: شد؟ گفت
 الآمرامن فلم يصمه, وأنا ال أصومه, وحججت مع عثوحججت مع عمر فلم يصمه, و

   1.»به وال أهنی عنه
عثمان نيز حج انجام دادم  و با ابوبكر، عمرحج انجام دادم روز نگرفت،  با پيامبر

كنم و  گيرم، و به روزه گرفتن آن امر نمي هيچ كدام روزه نگرفتند، و من نيز روزه نمي
  . نمايم از آن هم نهي نمي

تعالی يوم عنداهللا تبارک وإن أعظم األيام «: قال عن عبداهللا بن قرط عن النبي -18
   2.»النحر, ثم يوم القر

ترين روز نزد  بزرگ: فرمايد كند كه مي مي روايت  عبداهللا بن قرط از پيامبر
آيد يعني  خداوند روز عيد قربان است، سپس بعد از آن، روزي كه بعد از عيد قربان مي

_____________________ 
و رواه الـدارمي فـي سـننه،    ) 2/126(و رواه الترمـذي فـي سـننه،    ) 2/47(رواه احمد في سـننه،   -1

، باب صوم يوم عرفة، و صحيح ابن 72/ 2باب في صيام يوم عرفة، و شرح معاني اآلثار ) 2/23(
  . مراجعه شود 934: حبان، به موارد الظمĤن، حديث شماره

و رواه ) 1765(حديث شماره ، )2/370(و رواه ابوداود في سننه، ) 4/350(رواه احمد في مسنده،  -2
كتـاب   221/ 4و مسـتدرك حـاكم    1044: ، به موارد الظمĤن، حديث شماره)2866(ابن خزيمه، 

  . مراجعه شود 295/ 2األضاحي و تهذيب سنن ابوداود از حافظ ابن قيم 
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روز در مني قرار و گويند چون مردم در اين  به آن يوم القر مي(الحجه،  يازدهم ذي
  . )گزينند سكونت مي

در حجي كه انجام داد  پيامبر: گويد مي –اهللا عنهما  رضي –عمر  عبداهللا بن -19
: قال, )يوم النحر( :فقالوا »يوم هذا? أّی «: د قربان ميان جمرات ايستاد و گفتروز عي

   1.»هذا يوم احلج األكرب«
  . امروز روز حج اكبر است: ، فرمود روز عيد قربان: امروز چه روزي است؟ گفتند

أمرُت بيوم «: قال اهللا أن رسول –اهللا عنهما  رضي –عن عبداهللا بن عمرو  -20
   2.» ...األضحی عيدًا جعله اهللا هلذه األمة 

به من دستور داده  :ندفرمود گويد پيامبر مي –اهللا عنهما  رضي –عبداهللا بن عمرو 
بگيريم، خداوند آن را براي اين امت عيد قرار داده شده است كه روز قرباني را عيد 

   ... .است 
عليها  ره النبیبعثه فی احلجة التی أمّ  أن أبابكر الصديق«: هريره عن ابي -21

ال ال حيج بعد العام مرشک, و: سالوداع يوم النحر فی رهط يؤذن فی النا ةقبل حج

_____________________ 
، كتـاب حـج، حـديث شـماره     )3/574(رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

، به تهذيب سنن ابوداود از )3058(، حديث شماره )2/1016(، و رواه ابن ماجه في سننه، )1742(
  مراجعه شود  406/ 2حافظ ابن قيم 

، و )2789(، حـديث شـماره   )3/227(و رواه ابوداود في سـننه،  ) 2/169(رواه احمد في مسنده،  -2
الظمĤن، كتاب األضـاحي، حـديث    سنن نسائي، كتاب الضحايا، باب من لم يجد األضحية، به موارد

سند اين حـديث  : و گفته 223/ 4و مستدرك حاكم، كتاب األضاحي . مراجعه شود 1043: شماره
  . صحيح است اما شيخين آن را روايت نكرده اند
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احلج احلج األكرب يوم النحر ويوم و«: وفی رواية ألبی داود 1»يطوف بالبيت عريان
   2.»األكرب احلج
 الوداع ةحجقبل از  كه پيامبرمرا در حجي  ابوبكر صديق: گويد مي ابوهريره
با جماعتي ديگر در بين مردم روز عيد قربان فرستاد تا در گردانيده بود،  امير ابوبكر را

 نجام دهد، و هيچ شخصبايد حج ابعد از اين سال هيچ مشركي ن: فرياد بزنيم و بگوئيم
روز حج اكبر روز عيد : گويد در روايتي ميابوداود . طواف كنداهللا لختي به دور بيت 

  . باشد قربان است، و حج اكبر همان حج مي
احلج كانوا يرون أن العمرة فی أشهر «: قال –عنهما  اهللا رضي –عن ابن عباس  -22

عفا إذا برأ الدبر, و: , ويقولوناً جيعلون املحرم صفرمن أفجر الفجور فی األرض, و
أصحابه صبيحة رابعة مهلني و قدم النبی. األثر, وانسخ صفر, حلت العمرة ملن اعتمر

أی ! اهللا يا رسول: فقالواباحلج فأمرهم أن جيعلوها عمرة, فتعاظم ذلک عندهم, 
   3.متفق عليه »حل كله«: احلل? قال

_____________________ 
) 4363(، كتاب المغازي، حديث شماره )8/82(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

، و بخـاري در صـحيح   )1347(، كتاب حج، حـديث شـماره   )2/982(يحه، و رواه مسلم في صح
حميد بن عبدالرحمن بن عوف به خاطر حديث ابـوهريره مـي   : گفته  4657: خود، حديث شماره

  .روز عيد قربان روز حج اكبر است: گفت
  ) 1946(، كتاب المناسك، حديث شماره )2/483(رواه ابوداود في سننه،  -2
و مسـلم  ) 1546(، كتاب حج، حديث شـماره  )3/422(في صحيحه مع فتح الباري، رواه البخاري  -3

  ) 1240(، حديث شماره )910-2/909(في صحيحه، 
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هاي حج از  عمره در ماه انجام دادنكردند  ميها تصور  بعضي: گويد ابن عباس مي
هر گاه : گفتند دادند، و مي قرار ميباشد، ماه محرم را ماه صفر  مي نها ترين گنا خطرناك

زخم پشت شترها خوب شد و مشقت و ناراحتي سفر به اتمام رسيد، و اثر و عالمت آن 
د آن را ها كهنه و قديمي شد، و ماه صفر به آخر رسيد، عمره براي كسي كه قص زخم

همراه اصحاب صبح روز چهارم وارد مكه شد و صداي  پيامبر. گردد دارد حالل مي
را به منظور انجام حج بلند كرد، و به اصحاب دستور داد عمره انجام دهند، تهليلش 

 ؟ پيامبرشده حالل كجا ! رسول خدااي : اصحاب هم برايشان سخت بود، و گفتند
  . لي ندارداش حالل است و اشكا فرمود همه

من اعتمر فی أشهر «: أنه كان يقول –اهللا عنهما  رضي –عن عبداهللا بن عمر  -23
   1.األثر »...احلجه  القعده, أو فی ذی فی شوال, أو ذی: احلج

الحجه عمره راه انجام  القعده، يا در ذي در ماه شوال، ذي: هاي حج  هر كس در ماه
  ... .  دهد

شوال, : وأشهر احلج التی ذكر اهللا تعالی« –عنهما  اهللا رضي –قال ابن عباس  -24
   2.األثر »...ذواحلجه وذوالقعده, و
ا بيان كرده است عبارتند از رهاي حج كه خداوند آنها  ماه: گويد مي ابن عباس

  ...). شوال، ذوالقعده و ذوالحجه 

_____________________ 
و رواه البخاري فـي صـحيحه،   ) 62(، كتاب حج، حديث شماره )1/344(رواه المالك في الموطأ،  -1

  ). 33(، كتاب حج باب )2/150(
  . مراجعه شود 434/ 3، به فتح الباري )37(كتاب حج باب  ،)2/154(رواه البخاري في صحيحه،  -2
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 الٍ ليو﴿فجر النهار,  :قال ﴾والفجر﴿: –اهللا عنهما  رضي –عن ابن عباس  -25
   1.عرش األضحی :قال ﴾عرش

والفجر يعني نور سپيده دم روز، وليال عشر يعني ده روز ماه : گويد ابن عباس مي
  . الحجه و قربان ذي

إن العرش عرش األضحی, والوتر يوم عرفة «: قال عن النبي عن جابر -26
   2.»الشفع يوم النحرو

الحجه  ن ده روز ماه ذيمنظور از عشر در قرآ: كند  روايت مي از پيامبر جابر
  . باشد، و وتر يعني روز عرفه، و الشفع يعني روز عيد و قرباني كردن مي

الحجه احاديث موضوعي وارد شده  در مورد بعضي از اعمال و فضل آنها در ماه ذي
  : كنيم ت، بعضي از آنها را بيان مياس

له ية سنة, وام العرش فله بكل يوم صوم شهر, وله بصوم يوم الرتومن ص«: حديث
   3.»بصوم يوم عرفة سنتان

_____________________ 
سـند ايـن حـديث صـحيح اسـت و      : ، كتاب تفسير، و گفتـه )2/522(رواه الحاكم في المستدرك،  -1

  .شيخين آن را روايت نكرده اند
بزار وامام احمد آن را : گفته) 7/137(و هيثمي در مجمع الزوائد، ) 3/327(رواه احمد في مسنده،  -2

  .وايت نموده اند و راويان آن غير از عياش بن عقبه صحيح اند و او ثقه استر
، و شـوكاني در فوائـد،   ) 2/107(و سـيوطي در الآللـي،   ) 2/198(ابن جوزي در الموضـوعات،   -3

  .آن را موضوع گفته اند 96: صفحه
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او الحجه را روزه بگيرد، در برابر هر روز يك ماه براي  هر كس ده روز اول ماه ذي
 شود، و براي شود، و در مقابل روزة روز هشتم اين ماه يك سال حساب مي محسوب مي

  . شود روزة روز عرفه دو سال حساب مي او
ملحرم, فقد ختم السنة أول يوم من اة, واحلج من صام آخر يوم من ذی« :حديث
   1.»افتتح للسنة املستقبلة بصوم جعله اهللا كفارة مخسني سنةاملاضية, و

و اولين روز ماه محرم را روزه بگيرد سال ه الحج هر كس آخرين روز از ماه ذي
را با روزه به پايان رسانده و سال آينده را با روزه شروع كرده است، خداوند آن گذشته 

  . را كفارة گناهان پنجاه سال قرار داده است
  : حديث 

العرص أربع ركعات, يقرأ فی كل ركعة بفاحتة من صلی يوم عرفة بني الظهر و«
   2.»...حد مخسني مرة, كتب اهللا له ألف ألف حسنة أقل هو اهللا ة, والكتاب مر

عت ظهر و عصر چهار ركعت نماز بخواند، در هر ركنماز هر كس روز عرفه بين 
خداوند براي او هزار سوره فاتحه را يك مرتبه و قل هو اهللا احد را پنجاه مرتبه بخواند، 

  . نويسد هزار حسنه مي
من صلی يوم عرفة ركعتني يقرأ فی كل ركعة بفاحتة الكتاب ثالث مرات «: حديث

   3.»أشهدكم أنی قد غفرت له: وجل عزّ  إال قال اهللا... 

_____________________ 
: فوائد، صفحهو شوكاني در ) 2/108(و سيوطي در الآللي، ) 2/199(ابن جوزي در الموضوعات،  -1

  .آن را موضوع گفته اند 96
  .آن را موضوع گفته اند )53(و شوكاني در الفوائد، ص ) 2/132(ابن جوزي در الموضوعات،  -2
  .اين را موضوع دانسته اند) 53(و شوكاني در الفوائد، ص ) 2/132(ابن جوزي در الموضوعات،  -3
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بخواند، در هر ركعت سورة فاتحه را سه مرتبه  هر كس روز عرفه دو ركعت نماز
گيرم كه قطعاً او را عفو  شما را شاهد مي: فرمايد الي آخر حديث خداوند مي. ..بخواند 
  . كردم

  : حديث
مخس عرشة مرة,  كل ركعة بفاحتة الكتاب من صلی ليلة النحر, ركعتني يقرأ فی«

   1.»الخ... ی أصحاب اجلنة سمه فاجعل اهللا ... أحد مخس عرشة مرة  قل هو الهو
هر كس شب عيد قربان دو ركعت نماز بخواند، در هر ركعت سورة فاتحه را پانزده 

خداوند نام او را در ليست اصحاب ... اهللا احد را پانزده مرتبه بخواند  مرتبه و قل هو
  . دهد بهشت قرار مي

... اهللا للتجار  ة غفرفلذا كان ليلة املزدإإذا كان يوم عرفة غفراهللا للحاج, ف«: حديث
   2.»الخ

دهد، و  و مورد بخشش قرار مي ها را عفو هر گاه روز عرفه فرارسيد خداوند حاجي
دهد، الي  مي قراركند و مورد بخشش  شب مزدلفه فرارسيد خداوند تجار را عفو مي هر

  ). آخر حديث
  . مواهللا اعلباشند،  صحيح نمي پيامبراز و ساير احاديث باطل ديگر كه 

_____________________ 
اين را موضوع دانسته ) 53(در الفوائد، ص و شوكاني ) 134-2/133(ابن جوزي در الموضوعات،  -1

  .اند
  .اين را موضوع دانسته اند) 2/124(و سيوطي في الآللي، ) 2/215(ابن جوزي در الموضوعات،  -2
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  بحث دوم 
  ) تعريف(بدعت مراسم شب عرفه 

  : منظور از تعريف
، كه آنچه است شب عرفه در مساجد در غير صحراي عرفهدر جمع شدن مردم 

دهند آنها هم در مساجد انجام  ميدان عرفه از دعا و عبادات انجام مي ها در حاجي
   1.دهند مي

بود، كه  كرد ابن عباس و اولين كسي كه مردم را در روز عرفه در مساجد جمع
   2.در مسجد بصره آن را انجام داد

   4.بن زبير بود و معصب 3گويند اولين كسي كه آن را انجام داد در كوفه و بعضي مي
ابن عباس اولين نفري : گويد مي در شرح حال ابن عباس –اهللا  رحمه –ابن كثير 

كرد و شب عرفه باالي منبر  بود كه در بصره مردم را براي انجام مراسم روز عرفه جمع
كرد، و بعد از عصر تا غروب قسمتي از  رفت و مردم بصره را كنار خود جمع مي مي

كرد سپس  هايي براي مردم بيان مي كرد و تذكر و نصيحت قرآن را براي مردم تفسير مي
   5.خواندند آمد، و نماز مغرب را مي از منبر پايين مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 29(به كتاب الباعث إلبي شامه، ص  -1
ا شده بن هجري در زمان خالفت عمر فاروق  14بصره شهري در عراق است، اين شهر در سال  -2

  . مراجعه شود 430/ 1به معجم البلدان . است
بنـا   هجري در زمان خالفت اميرالمؤمنين عمر فـاروق   17شهر مشهوري در عراق و در سال  - 3

  .مراجعه شود 490/ 1به معجم البلدان . يافته است

  . مراجعه شودو سير األعالم النبالء ) 31(و الباعث، ص ) 5/118(به السنن الكبري، تأليف بيهقي،  -4
  . مراجعه شود) 8/322(، البداية والنهايةبه  -5
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  : )تعريف(حكم مراسم عرفه 
  : عرفه در مساجد اختالف نظر دارند در مورد حكم مراسم شب علما

از امام مالك در مورد نشستن در مراسم روز عرفه سؤال : گويد ابن وهب مي -1
و تا طلوع كند  دعوت مي نشينند، و امام مرداني را كردم، كه مردم در مساجد خود مي

ايم و  زي را ندانستهچنين چي: كه امام مالك فرمودآفتاب دعا و نيايش مي كنند، 
   1.دهند شناسيم، و امروز مردم آن را انجام مي نمي

شنيدم از امام مالك در مورد نشستن مردم در : گويد در جاي ديگر ابن وهب مي
عصر، و اجتماع آنها براي دعا كردن سؤال شد، جواب نماز مساجد در شب عرفه بعد از 

   2.باشد اي اين چيزها از بدعت ميه اين كار مردم نيست بلكه كليدها و راه: داد
در روز عرفه  مردمان در سرزمين هاي ديگردانم كه  مكروه مي: گويد امام مالك مي

ند ا همردم براي دعا كردن جمع شدديد كه مساجد براي دعا كردن بنشينند، و هر كس 
ه تر است، و هر گا اش به نظر من بهتر و خوب آنجا را ترك كند، و نشستن او در خانه

   3.وقت نماز آمد به مسجد برگردد و نمازش را در مسجد بخواند
مردم روز عرفه در : گويد كند كه مي فص مدني روايت ميابن وضاح از أبي ح

از خانة آل  كردند، نافع مولي ابن عمر بعد از عصر جمع شدند و دعا مي مسجد النبي
دهيد بدعت است، و  مياي مردم آنچه كه شما آن را انجام : عمر بيرون آمد و گفت

اند، سپس برگشت و  ايم كه اين كار را انجام نداده باشد، ما به كساني رسيده سنت نمي

_____________________ 
  .مراجعه شود) 115(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -1
  . مراجعه شود) 115(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -2
  . مراجعه شود) 115(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -3
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در آن مجلس و مراسم شركت نكرد، براي بار دوم بيرون آمد و همان سخنان را تكرار 
   1.كرد و برگشت

ر مورد شاهد بودم كه از ابراهيم نخعي د: گويد بن عون روايت شده است كه مياز ا
مكروه است و چيزي محدث و بدعت : اع مردم در شب عرفه سؤال شد، گفتاجتم
   2.باشد مي

اي  عرفه فقط در مكه درست است، در اين شهرها عرفه: از سفيان روايت شده است
   3.وجود ندارد
ديدم كه بعد از عصر روز عرفه از  بن سعد را مي ليث: گويد بن مسكين مي حارث

   4.گشت رفت و تا نزديك مغرب برنمي به خانه ميگشت و  مسجد برمي
اند،  بدانيد كه تمام ائمه فضل و خوبي دعاي روز عرفه را دانسته: گويد  طرطوشي مي

نه در اند كه بايد اين كار در صحراي عرفه در مراسم حج صورت گيرد،  اما گفته
صادق و مخلصانه اند كه به تنهايي با نيت  جاهاي ديگر، و از طرفي هم مانع كسي نشده

سازي در دين  اند ايجاد و بدعت دعا كند، آنچه كه ائمه آن را مكروه و زشت دانسته
هم اجتماع و دعاي روز باشد، و يا اينكه مردم عوام گمان كنند كه در ساير مناطق  مي

  . شود چيزي كه از دين نيست به آن اضافه شود ميباشد، و اين كار باعث  عرفه سنت مي
شدند رو به  مقدس بودم، روز عرفه اهل شهر و روستا در مسجد جمع ميال در بيت

درست مثل ميدان عرفه، و خودم خيلي كردند،  ايستادند و با صداي بلند دعا مي قبله مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 46(اح، ص به البدع، تأليف ابن وض -1
  . مراجعه شود) 47(به البدع، تأليف ابن وضاح، ص  -2
  . مراجعه شود) 47(به البدع، تأليف ابن وضاح، ص  -3
  . مراجعه شود) 116(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -4
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المقدس  هر كس چهار مرتبه در بيتگفتند  شنيدم كه مي واضح و آشكار از آنها مي
فريضة حج قرار به جاي انجام را بايستد، به اندازة يك حج ثواب دارد، سپس آن 

   1.دادند مي
ه در در مورد حكم اجتماع مردم در روز عرف كه از اوكند  بيهقي از شعبه روايت مي

   2.باشد اين كار بدعت مي مساجد سؤال كردم، جواب داد
   3.باشد بدعت مي :ابراهيم نخعي هم گفته است

نيت آورد و نشست و دعا كرد،  –اهللا عنهما  رضي –ابن عباس : ويدگ ابوشامه مي -2
همچنين حسن هم بدون قصد جمعيت و به خاطر مشابهت به اهل عرفه دعا كرد، اما 

هاي دين است كاري منكر  اينكه عوام را طوري بفهمانيم كه اين كار عبادتي از عبادت
آن را انجام داده است احتمال دارد به صورت و  چرا ابن عباسباشد، اما  و زشت مي

  . باشد كه منكر و بدعت نبوده است شكلي
حسن آن را بيان ابن قتيبه در احاديث غريب خود در مورد حديث ابن عباس كه 

ابن عباس اولين كسي كه مراسم روز عرفه را در بصره انجام داد : گويد كرده است مي
عمران را خواند و آنها را حرف به حرف تفسير  باالي منبر رفت، سورة بقره و آلبود، 

پس مراسمي كه ابن عباس براي روز  –اين سخن و قول ابوشامه است  –كرد، گفتم 
عرفه انجام داده است به اين صورت بوده كه قرآن را براي مردم تفسير كرده است، در 

اند، و اين كار شب عرفه بوده است، پس گفتند  واقع آنها براي شنيدن علم اجتماع كرده

_____________________ 
  مراجعه شود ) 117-116(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -1
  . ، كتاب حج، باب التعريف بغير عرفه)5/117(في سننه،  رواه البيهقي -2
  .  ، كتاب حج، باب التعريف بغير عرفه)5/118(رواه البيهقي في سننه،  -3
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مجلس در بصره تشكيل داده است، چون مردم مانند  ابن عباس براي شب عرفه مراسم و
  . شدند صحراي عرفه جمع مي

پس به طور كلي تشكيل مراسم روز عرفه اگر منجر به مفسده و حرامي شود حرام و 
   1.المقدس بيان كرد ممنوع است، همانطور كه طرطوشي در تشكيل اين مراسم در بيت

: گويد ها اشكالي ندارد، األثرم ميتشكيل مراسم شب عرفه در شهر: گويد يقاضي م
از ابو عبداهللا در مورد تشكيل مراسم و مجالس شب عرفه و اجتماع مردم در مساجد 

اميدوارم اشكالي نداشته باشد، بيشتر از يك نفر آن را انجام : سؤال كردم؟ گفت
  . اند داده

آيا  :شد اشكالي ندارد، چون دعا و ذكر است، گفته: گويد مي –اهللا  رحمه –احمد 
   2.)كنم شركت نمي(اما من نه، : دهي؟ گفت  شما آن را انجام مي

چنين را  –رحمهم اهللا  –شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ روايت أثرم از امام احمد 
باشد، چون  دهم انجام ندادن آن مي آنچه من آن را ترجيح مي: گويد كند و مي دنبال مي

نه به غير اين مكان، ملحق كردن مكاني به  اختصاص به ميدان عرفه دارد،اين عبادت 
باشد، پس چنين كاري بدعت  اضافه نمودن به دين ميمكان ديگري براي عبادت 

   3.باشد مي
ابن چون  ينگاپيروي از سنت گذشت: فرمايد مي –اهللا  رحمه –ن تيميه شيخ اإلسالم اب

عرفه توسط ابن  ، و تشكيل مراسم روزقرار داد جايگاه پيامبردر دستش را كه عمر 
آن عباس در بصره، و عمروبن حريث در كوفه، اين كارها به علت اينكه ساير اصحاب 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 32-31(به كتاب الباعث، ص  -1
  . ترجمة األثرم مراجعه شود) 1/67(و طبقات الحنابله، ) 2/399(به المغني، ص  -2
  . مراجعه شود) 3/128(الشيخ محمدبن ابراهيم آل الشيخ،  به فتاوي و رسائل -3



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

485

توان گفت  هم آن را براي امت خود قرار نداده است، نمي اند، و پيامبر را انجام نداده
اين چيزي است كه اجتهاد صحابه : توان گفت باشند، نهايتاًٌ مي مي اين كارها سنت

توان در  ميكه آن را منع كرد، چون از كارهايي است دهندة  توان انجام نمي باشد، يا مي
آن را براي امتش  آن اجتهاد كرد، نه به اين عنوان كه سنتي مستحب است كه پيامبر

بعضي اوقات اشكالي ندارد : روز عرفه گفتد مراسم ردر موتوان  يا مي. قرار داده است
  . شودبه شرطي كه سنت راتبه قرار داده ن

بعضي اوقات آن را مكروه و بعضي : د مثالًنگوي هم در اين مورد چنين مي اعلم
دهند، به  دانند بعضي اوقات آن را اجازه مي اوقات اجتهاد در مورد آن را جايز مي

شرطي كه بعنوان يك سنت انجام نشود و هيچ عالمي آن را سنت نداند و نگويد اين 
آن را  باشد، سنت مشروع آن است كه پيامبر يكار سنتي مشروع براي مسلمانان م

هيچ كس حق ندارد چيزي را سنت و يا  مشروع كرده باشد، چون غير از پيامبر
 اند به دستور و فرمان پيامبر مشروع قرار دهد، و آنچه خلفاي راشدين سنت قرار داده

   1...).بوده است، پس هر چيزي هم به دستور و فرمان او باشد سنت است 
هايي  كند كه دوام و استمرار بر اجتماع بيان مي –اهللا  رحمه –يخ اإلسالم ابن تيميه ش

باشد، مثل اذان گفتن در عيدهاي قربان و رمضان،  كه سنت و مشروع نيستند بدعت مي
قنوت در نمازهاي پنجگانه، يا در نماز صبح و عشاء، انجام مراسم روز عرفه در شهرها، 

باشد، همانطور كه قرآن، سنت  ها بدعتي مكروه مي ها به سنت غير سنتشباهت دادن ... 
   2.و آثار و قياس بر آن داللت دارند

_____________________ 
  . مراجعه شود) 282-1/281(به مجموعه الفتاوي،  -1
  . مراجعه شود) 20/197(به مجموعه الفتاوي،  -2
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در اين روز مبارك همراه با تشكيل اين عيد ايجاد شده، : فصل: فرمايد همچنين مي
و باعث كند،  قبح و زشتي مسئله را زياد مي ،كنند، كه اين كار عيد مكاني هم ايجاد مي

دهند  آنچه كه روز عرفه انجام مي: شود، از جملة اين كارهاي قبيح مييعت اخراج از شر
رفتن بسوي قبر كسي كه  و آن هم كه ميان مسلمانان اختالفي بر نهي آن وجود ندارد

دهند،  بزرگي نزد قبر او تشكيل ميبرند فرد صالحي است، و روز عرفه اجتماع  گمان مي
دهند، و مراسم روز عرفه  ربي آن را انجام ميها در مناطق شرقي و غ همچنان كه بعضي

د، آنجا گرد هايي كه در ميدان عرفه انجام ميدهند، همان كار قبر تشكيل ميرا آنجا نزد 
، اين نوعي حج بدعت است كه خداوند به آن دستور نداده است، و شود تكرار مينيز 

سر  رن رفتن باست، و همچنيمنع كرده آن  ازكه خداوند  دارد حج شرعي بهشباهت 
  . باشد قبرها و قرار دادن آنجا براي انجام مراسم عيد مي

المقدس براي انجام مراسم روز عرفه اين كار هم  همچنين سفر كردن به بيت
ف و المقدس براي انجام دادن اعتكا يتباشد، رفتن به ب گمراهي و ضاللت آشكار مي

بار سفر جدي است كه المقدس يكي از سه مس نماز، مستحب و مشروع است، بيت
 در ايام حج مكروه است، چون رفتن در اين ايام ود، اما رفتن به آنش بسوي آن بسته مي

باشد در حالي  المقدس مي اختصاص دادن وقت و زمان معيني براي زيارت بيت به منزلة
هاي  المقدس در اين زمان وجود ندارد و با وقت ي براي زيارت بيتصخصيتكه هيچ 

  . نداردديگر فرقي 
جدالحرام و تشبيه آن به كعبه وجود دارد، به هيمن همچنين در آن شباهت حج به مس

خاطر منجر به چيزهايي شده كه انسان مسلمان شكي ندارد اين كارها شريعت و دين 
باشند، و آن اين است كه بعضي از گمراهان به دور صخره  ديگري غير از دين اسالم مي

يا آنجا قصد قرباني كردن كند،  تراشد يا كم مي ش را ميكنند، يا آنجا سر طواف مي
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در عرفه وجود 1اي كه در جبل الرحمه دارد، و همين طور بعضي از گمراهان دور قبه
  . نمايند كنند، همانطور كه به دور كعبه طواف مي دارد طواف مي

اما اجتماع در اين مراسم و مجالس براي خواندن آوازها، زدن دف در 
باشد، از جملة اين  رات ميترين منك ترين و زشت صي و امثال آن از قبيحاألق مسجد

  : منكرات
، زدن دف و غيره در  آواز خواندن در حاليكه، است انجام اين كارها در مسجد �

  !!! األقصي چگونه باشند از آنها نهي شده است، حاال بايد در مسجد جداخارج از مس
  .دين قلمداد شده استسد است بعنوان آنچه كه باطل و فا �
  . انجام اين كارها در زمان و موسم حج �

اما اگر كسي به مسجد شهر خود براي دعا و ذكر در روز عرفه برود، اين كار انجام 
مراسم روز عرفه در شهرها است كه علما در مورد آن اختالف نظر دارند، ابن عباس و 

و امام اند،  ه آن را انجام دادهو گروهي از اهل بصره و مدين هعمروبن حريث از صحاب
قول مشهور امام  -اينكه آن را مستحب ندانسته استبا  –احمد آن را اجازه داده است 

عي، احمد همين است كه ذكر شد، و گروهي از اهل كوفه و مدينه مثل ابراهيم نخ
  .ابوحنيفه و مالك و غير آنها نيز بر همين رأيند

و هم اين مراسم بدعت است، : دنگوي مي ،دندان ميرا مكروه   ي كه اين مراسمانو كس
سي كه و ك. گيرد تحت عموميت بدعت قرار مي از لحاظ لفظي و هم از لحاظ معنايي

بود  بن ابيطالب ابن عباس در بصره كه آنجا خليفة علي: گويد آن را جايز دانسته مي
در زمان خلفاي ايشان را از اين كار منع نكرد، و آنچه   علي آن را انجام داد و

_____________________ 
 –اين قبه اآلن موجود نيست، اين هم به فضل خدا و همچنين به همت شيخ محمدبن عبد الوهاب  -1

  . اين شركيات مبارزه كرده است و هللا الحمد والمنّةباشد كه با  مي –اهللا  رحمه
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شود، اما چيزهاي اضافي مانند  راشدين انجام شود و خلفا آنها را نهي نكنند بدعت نمي
بلند كردن صدا در مساجد براي دعا كردن و انواع خطبه و اشعار باطل همة اينها چه در 

  . باشند اين روز و روزهاي ديگر مكروه و زشت مي
 ي كه درمراسمتالف وجود دارد و ميان فرق ميان اين مراسم روز عرفه كه در آن اخ

مكان معين و  ،مورد اختالف و بدعت  در مراسم: آنها اختالف وجود ندارد اين است
األقصي،  نمايند مانند قبر يك انسان صالح، يا مسجد تعيين ميمشخصي را براي اين كار 

در د كه نسكونت داراينها تشبيه به عرفات است، بر خالف مسجد شهري كه در آن 
بلكه مسجدي است كه قبالً هم در آنجا عبادت  ندا واقع اين مكان را تعيين نكرده

اگر آن مسجد را هاي خداوند باشد،  اي از خانه كردند، و هدف اين است كه خانه مي
ها بايد به  يابد، به همين خاطر قلب د حكم آن نيز تغيير مينبا هدف و منظوري تغيير ده

  .اشند نه به عين و خصوصيت مساجدمرتبط بو داشته علق ت جدانوع مس
بر  ،شود و همچنين مسافرت كردن به مكاني براي انجام مراسم عرفه مانند حج مي

  . خالف همان شهري كه در آن سكونت دارد
املسجد : إال إلی ثالثة مساجدالتشدَّ الرحال «: فرمايد مي دانيم كه پيامبر مگر نمي

   1.»ی هذامسجداحلرام, واملسجد األقصی, و
درست نيست مگر براي سه براي كسب خير و مسافرت شود  بار سفر بسته نمي

در ) مسجدالنبي(األقصي در فلسطين، و مسجد من  مسجدالحرام در مكه، مسجد: مسجد
 پيامبر اختالف نظري ميان علما نيستگونه  جاي هيچدر آن اين حديث كه در . مدينه

_____________________ 
و مسـلم،  ) 1189: (، كتاب تهجد، حديث شماره)3/63(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 1397(كتاب حج، حديث 
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نهي كرده است، و اما معلوم است رفتن انسان به از سفر كردن به غير از اين مساجد 
  . مسجد شهر خود يا واجب است مثل نماز جمعه، يا مستحب است مثل اعتكاف در آن

ن آن مكان به عنوان مكان داد رقرا ،و از طرف ديگر، انجام مراسم روز عرفه نزد قبر
گرفته باشد يا  سفر صورت نداردي فرقكه اين خود ذاتاً حرام است، حاال باشد  عيد مي

   1.مكاني است وخير، در روز عرفه باشد يا روزهاي ديگر، چون از عيدهاي زماني 
انجام مراسم روز عرفه كه  –واهللا اعلم  -شود  از آنچه گذشت براي من روشن مي

  : دو نوع است
زماني بدعت و كاري باطل را علما بر مكروه بودن آن اتفاق نظر دارند، و آن : اول

يا مكاني مشخص و معين  ،كه در روز عرفه اين اجتماع نزد قبور صورت گيرد دانند مي
ها به ميدان  األقصي و تشبيه كردن اين مكان براي اين مراسم تعيين گردد مثل مسجد

به وجود شود، و  عرفات، چون در اين صورت اين كار بعنوان حج مبتدع محسوب مي
ها براي مراسم عيد و  قبرستان دنقرار داو آوردن حجي ديگر مثل حج شرعي است، 

كردند كسي كه چهار مرتبه در  ، حتي كار به جايي رسيد كه گمان ميباشد مي ها جشن
كند، سپس  المقدس در اين مراسم شركت كرده باشد با يك حج رفتن برابري مي بيت

دادند، همانطور كه طرطوشي در  اي براي اسقاط و رفع تكليف حج قرار مي آن را وسيله
، و اين همان چيزي است كه 2آن را بيان كرده است» البدع الحوادث و«تاب خود ك

در ميان مسلمانان اختالفي : در مورد آن گفته است –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
   3.براي نهي كردن از آن وجود ندارد

_____________________ 
   .مراجعه شود) 640-2/637(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1

  .ودمراجعه ش 117: به الحوادث و البدع، صفحه ي - 2
  ) 2/637(به اقتضاء الصراط المستقيم مراجعه شود،  -3
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به نظر دارند، و آن مراسمي است كه انسان مراسمي كه علما در آن اختالف : دوم
: اند مسجد شهر خود در روز عرفه براي دعا و ذكر كردن برود، بعضي از آنها گفته

  . اند اشكالي ندارد و بعضي گفته. باشد كاري محدث و بدعت مي
انسان در روز عرفه به منظور دعا اگر  –واهللا اعلم  –دهم  آنچه من آن را ترجيح مي

  . و ذكر به مسجد شهر خود برود بدعت است
سي كه آن را جايز دانسته است به عمل ابن عباس و غير او از صحابه و تابعين و اما ك
  : شود ين افراد به دو صورت داده ميجواب اكند،  استدالل مي

ي كه در مورد وصتواند مقابل نصوص صريح قرار گيرد، آن نص فعل صحابه نمي -1
ن مَ «: قوله: جمله  نهي از احداث و ايجاد در دين وارد شده است، كه زياد هستند، از

   1.»أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  . هركس در دين ما چيزي اضافه كند كه از آن نباشد مردود است

   2.»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«: و قوله
  . هر كس كاري انجام دهد كه براي آن امر و فرمان ما نباشد مردود است

   3.»...األمور, فإن كل حمدثة بدعة  إياكم و حمدثاتو«: و قوله
بترسيد از ايجاد كردن و اضافه كردن به دين، چون هر اضافه كردن به دين بدعت 

  ... . است 
_____________________ 

و مسلم في صحيحه، ) 2697(، حديث شماره )5/301(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1
  ). 1718: (كتاب األقضية، حديث شماره

  ) 1718(، كتاب األقضيه، حديث شماره )3/1343(رواه مسلم في صحيحه،  -2
، المقدمه، و در سند اين روايت عبيدبن ميمون المدني آمده كه ابن )1/18(في سننه، رواه ابن ماجه  -3

  . او مستور الحال است: گفته 545/ 1حجر در تقريب التهذيب 
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  . كنند و ساير نصوص ثابتي كه صراحتاً از اضافه و احداث در دين نهي مي
 ه نبود،فهدفش از اجتماع مردم براي دعا و ذكر تشبيه به اهل عر ابن عباس -2

باشد، همانطور كه ابوشامه در كتاب خود  دين مي در هاي چون اين كار از عبادت
   1.آن را بيان كرده است» الباعث«

 بلكه اجتماع آنها براي شنيدن تفسير قرآن بوده است به خصوص اينكه ابن عباس
 باشد، پس وارد ترين فرد به تفسير و تأويل قرآن مي ترين و آگاه عالم بعد از پيامبر

  . نشده كه آنها براي دعا و استغفار اجتماع كرده باشند
اين كار را  كه ابن عباس –البته طبق آگاهي محدود من  –و همچنين وارد نشده 

اي ديگر تكرار كرده باشد، پس چگونه و با چه دليلي كسي آن را سنت مشروع  دفعه
   !!د؟نده د و هر سال آن را انجام مينده قرار مي

اشاره كردم كه در آن آمده است،  –اهللا  رحمه –اإلسالم ابن تيميه شيخ  به كالم
 مثالباشند، و براي  بدعت مي ،مشروع هاي غير سنت  و مراسمدوام و استمرار بر اجتماع 

  . واهللا اعلم .اشاره كردروز عرفه در شهرها   به مراسم

_____________________ 
  . باشد مي) 31(به الباعث، ص  -1
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  بحث سوم 
  بدعت است 1غدير خمعيد 

  
  حديث غدير خم : ب اولمطل

ن شد و بي آبي كه به آن خم گفته ميكنار  روزي پيامبر: گويد مي أرقم زيدبن
حمد و ثناي خدا را به جا اي ايراد كرد،  مكه و مدينه بود ميان ما برخاست و خطبه

 فإنام أنا برش! أما بعد, أال أهيا الناس«: داد، سپس فرمود پندموعظه و آورد، براي مردم 
هلام كتاب اهللا, فيه اهلدی أو: وأنا تارک فيكم ثقلنييوشک أن يأتی رسول ربی فأجيب, 

 :ثم قال. رغب فيهفحث علی كتاب اهللا و »استمسكوا بهوالنور, فخذوا بكتاب اهللا, و
   2.الحديث » ...ذكركم اهللا فی أهل بيتی أذكركم اهللا فی أهل بيتی, أهل بيتی, أو«

ور و فرستادة خداي من من مثل شما انسان هستم، ممكن است مأم! اما بعد، اي مردم
ارزشمند و با قيمت براي قبض روح بيايد و من هم تسليم شوم، در ميان شما دو چيز 

باشد، آن را  اول كتاب خدا قرآن، كه در آن هدايت و نور مي: ترك خواهم كرد
ق و ترغيب نمود، تشويتوصية زياد كرد و در مورد قرآن . بگيريد و به آن چنگ زنيد

آوردم سه  ل بيت من، در مورد اهل بيت من خدا را به ياد شما ميو اه: سپس فرمود
  . مرتبه آن را تكرار كرد، الي آخر حديث

_____________________ 
  . غدير خم ميان مكه و مدينه در جحفه قرار دارد -1
، حــديث شــماره )4/1873(ي صــحيحه، رواه مســلم فــ) 367-4/366(رواه احمــدفي مســنده،  -2

  . ، و سنن دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن)2408(
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بوديم در غدير خم پياده  در مسافرتي با رسول خدا: گويد مي براء بن عازب
زير دو درخت جارو زده شد، نماز ظهر  براي اقامة نماز ندا برآمد، براي پيامبرشديم، 

من  املؤمننيألستم تعلمون أنی أولی ب«: و گفترا گرفت  و دست عليرا خواند 
 :واقال »ألستم تعلمون أنی أولی بكل مؤمن من نفسه?«: قال. بال: قالوا »أنفسهم?

وال من وااله, من كنت مواله فعلی مواله, اللهم «: فأخذ بيد علی فقال: قال. یبل
أصبحت ! لبأبی طا هنيئًا يا ابن: هفلقيه عمر بعد ذلک فقال ل: قال »عاد من عاداهو
   1.»مؤمنةأمسيت ولی كل مؤمن وو

: تر و سزاوارتر باشم؟ گفتند مقدم دانيد كه من براي مسلمانان بايد از خودشان آيا مي
تر و  خودش سزاوارتر و شايستهدانيد كه من براي هر مؤمني از نفس  آيا مي: بله، فرمود

هر كس من : را گرفت و گفت دست علي مبرسپس پيا. بله: تر هستم؟ گفتند مقدم
كس علي را دوست  را دوست دارد بايد علي را نيز دوست داشته باشد، پروردگارا هر

بعد . ورزد با او دشمن باش دارد او را دوست داشته باش و هر كسي با او دشمني مي  مي
راي هميشه ابن ابيطالب، ب باشد ايمبارك  :رسيد و به او گفت به علي از آن عمر

  . هر زن و مرد مسلماني شدي دوست
 با پيامبر: گويد كند كه مي روايت مي م در المستدرك از زيدبن أرقمكحا

بيرون رفتيم تا به غدير خم رسيديم، دستور داد كه مكان و جايي خنك برايش تهيه 
رو كه تا به حال چنين گرمايي را مشاهده نكرده بوديم جايي برايش جاشود، در روزي 

_____________________ 
، حـديث شـماره   )5/297(و رواه الترمذي مختصـراً فـي سـننه،    ) 4/281(رواه احمد في مسنده،  -1

، مقدمـه؛ حـديث   )1/43(حديث حسن غريب است، و رواه ابن ماجه في سـننه،  : و گفته) 3797(
  . سند اين حديث ضعيف است: گفته 19/ 1بوصيري در زوائد ابن ماجه ). 116(شماره 
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إنه مل يبعث ! يا أهيا الناس«: و ثناي خدا را به جا آورد و گفت حمد شد، سپس پيامبر
إنی عاش نصف ما عاش الذی كان قبله, وإنی أوشک أن أدعی فأجيب, ونبی قط إال ما 
يا «: فقال ثم قام فأخذ بيد علی »وجل كتاب اهللا عّز : لن تضلوا بعده تارک فيكم ما

من كنت مواله «: قال. رسوله أعلماهللا و: قالوا كم من أنفسكم?من أولی ب! أهيا الناس
   1.»فعلی مواله
هر پيامبر كه مبعوث شده است نصف پيامبر قبل از خود زندگي كرده ! اي مردم

عوت را اجابه كنم، در ميان شما چيزي داست، و من نيز ممكن است فراخوانده شوم و 
كتاب خدا قرآن، : شويد هرگز گمراه نميه بعد از آن را برايتان جا خواهم گذاشت ك

چه كسي براي شما از خودتان ! اي مردمرا گرفت و گفت  سپس دست علي
هر كس : دانند، فرمود او بهتر مي خدا و رسول: باشد؟ گفتند تر مي ارتر و شايستهسزاو

  . مرا دوست دارد بايد علي را نيز دوست داشته باشد
  

  عت را ايجاد كرد اولين كسي كه اين بد: مطلب دوم
كه در سال اولين كسي كه بدعت عيد غدير خم را ايجاد كرد معزالدوله بن بويه بود 

  . آن را بوجود آورد  2در بغداد  ه 352
_____________________ 

/ 1(، كتاب معرفة الصحابة و رواه اإلمام احمد بطـرق كثيـرة   )3/533(رواه الحاكم في المستدرك،  -1
ها خارج از ضعف نيستند، و برخي از راويان آن شـيعه   كه بعضي...)  330، 152، 119، 118، 48

  . مراجعه شود...) و  240-5/234(، البداية والنهايةبه . مي باشند
بغداد پايتخت عراق است كه كنار رود دجله قرار دارد، منصور خليفه ي عباسي نخستين شخصـي   -2

و  467 -456/ 1به معجم البلـدان  . هجري شهرسازي را در آن شروع كرد 149است كه در سال 
  . تاريخ بغداد خطيب بغدادي مراجعه شود
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از اين سال معزالدوله  هالحج در دهم ذي: گويد مي  ه 352ثير در حوادث سال ابن ك
ارايند، و بازارها را در شب نيز بن بويه دستور داد بغداد را زينت دهند و ظاهر آن را بي

ها را بزنند، در كنار در منزل امرا و افسران به منظور  ها و ني مانند عيدها باز كنند، بوق
آتش روشن كنند، زمان عجيب و مشهوري بود و بدعتي خيلي زشت شادي عيد غدير 

   1.و منكري آشكار بود
اي  ، و هيچ كدام از ائمهبدان كه عيد غدير، عيدي مشروع نيست: گويد مقريزي مي

را در زي ي، و اولين كسي كه چنين چاند شناختهشود چنين چيزي را ن كه به آنها اقتدا مي
و  به وجود آوردآن را  352در سال اسالم اضافه كرد معزالدوله بن بويه در عراق بود، 

   3.از آن زمان آن را عيد قرار دادند 2ها شيعه
 –دهندگان بدعت  ياري –ها  هايي است كه عبيدي عيد غدير خم از اعياد و موسم

نمايند، اين كار را به اين هدف انجام  د و شديداً بر آن محافظت مينكن آن را برپا مي
دهند تا شيعه بودن و محبت خود براي آل بيت كه ادعاي انتساب به آنها را دارند  مي

   4!ثابت كنند

_____________________ 
  . مراجعه شود) 11/272(، البداية والنهايةبه  -1

پيامبر خدا به امامت و خالفت او تصـريح  : فرقه ي كه گمان مي كنند پيرو علي هستند، و گفته اند - 2
و . كرده است، و امامت از فرزندان علي بيرون نمي شود مگر اينكه ديگران بـر آنهـا ظلـم نماينـد    

ست كه هر طور خواستند در آن تصرف كنند بلكـه قضـيه ي   امامت قضيه ي مصلحتي ني: گفته اند
و  65/ 1و مقاالت اإلسـالميين   146: به الملل والنهل شهرستاني صفحه. اصولي و ركن دين است
  .مراجعه شود 17 -15: الفرق بين الفرق، صفحه

  . مراجعه شود) 1/388(به الخطط و اآلثار،  -3
  . مراجعه شود) 1/490(به الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي،  -4
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سال الحجه  هيجدهم ذيرپا شد در اولين جايي كه اين مراسم عيد بدعت در آن جا ب
   1.در مصر بود  ه 362

  
  حكم اين عيد  :مطلب سوم

الحجه بعنوان عيد و موسمي از  شكي نيست كه قرار دادن هيجدهم ماه ذي
 آن در پردازند، و گيرند، و با آمدن آن به شادي مي هايي كه مردم آن را جشن مي موسم
دهند اين كارها  مينجام و قرباني و غيره ا برده، و ذبح هايي مانند آزاد كردن عبادت

 كنند پيامبر گمان مي وباطل است  هااين كارباشند، و پايه و اساس  بدعت و باطل مي
گشت و در مكاني  برمي الوداع ةحجالحجه سال دهم هجري از  در روز هيجدهم ماه ذي

  . توصيه كرد ابن ابيطالب به نام غدير خم به خالفت علي
اند و آن را  و واضح است كساني كه اين عيد بدعت را بوجود آورده بسيار روشن

تر و  نمايند شيعه هستند، آنها اين عيد را از عيد فطر و عيد قربان بزرگ تعظيم مي
   2.نامند دانند و آن را عيد األكبر مي تر مي فاضل

ماني در بيانات خود كه از انواع عيدهاي ز –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 
هاي  دعتهاي اعياد مكان و افعال را شامل ب گويد، بعضي از بدعت مبتدع سخن مي

  : گويد داند و مي زماني مي
اي در آن روي داده است همانطور كه در غير آن  مكاني است كه حادثه: نوع دوم

سلف صالح بدون اينكه اين حادثه باعث شود آنجا را موسم قرار دهيم، دهد،  روي مي
هنگام برگشتن  الحجه، كه پيامبر كردند، مانند هيجدهم ماه ذي ا تعظيم نميهم آن ر

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/489(به الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي،  -1
  . مراجعه شود) 208(به مختصر التحفة اإلثني عشريه، تأْليف آلوسي، ص  -2
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در آن خطبه به پيروي از  اي ايراد فرمودند، پيامبر در غدير خم خطبه الوداع ةحجاز 
كتاب خدا توصيه كرد، و سفارش كردند كه اهل بيت ايشان را دوست داشته باشند، 

   1.كند روايت مي بن أرقم را از زيد همانطور كه امام مسلم در صحيح خود آن
اند، حتي  بعضي از كساني كه اهل هوا و هوس هستند در آن چيزهايي اضافه كرده

را اعالم كرده است،  با نص صريح و آشكار خالفت علي كه پيامبركنند  گمان مي
و نشاند، و سخنان  كند و او را آنجا مي ميبعد از آنكه مكان بلندي را براي او فرش 

كه چنين چيزهايي اصالً نبوده و روي نداده است، و گمان كنند  را بيان ميهايي  عمل
اند، و همة  را غصب كرده اند، و حق او ين نص را كتمان كردهها ا كنند كه صحابه مي

بر آن آدم را  عادتي كه خداوند بنيبا تأمل به . آنها به جز افراد كمي فاسق و كافر شدند
د، و آنچه كه شريعت اسالم از بيان نامانت و ديانتي كه اصحاب داشتقرار داده است، و 

چنين  زاريگبرتوانيم بيان كنيم كه  حق بر آنها واجب گردانيده است، با علم اليقين مي
هيچ . باشد و هيچ اصل و اساسي ندارد ايجاد شده ميكاري روزي بعنوان عيد و جشن 

و نه غير آنها چنين روزي را بعنوان عيد  اهللا يك از سلف صالح نه از اهل بيت رسول
چون عيدها . دهنداند، تا در آن روز كاري و عبادتي انجام  اعالم نكرده و نگرفته

باشند، پس الزم است از آن پيروي و اتباع  هاي خداوند مي از قانونشريعت و قانوني 
ها و حوادث  نپيماهاي فراوان و  خطبه پيامبر. كرد نه ابتداع و بدعت را ايجاد نمود

مثل روز بدر، حنين، خندق، فتح مكه، زمان هجرت، : مختلف دارند  در ايامزيادي 
كه در آنها قواعد و قوانين دين  يهاي فراوان ديگر داخل شدنش به شهر مدينه، و خطبه

ها اين  اند اين ايام را عيد گرفت، بلكه مسيحي اينها سبب نشده ورا بيان كرده است، 
گيرند، و يا  را عيد مي آن كساني كه ايام حوادث عيسي ؛دهند م ميكارها را انجا

_____________________ 
  ). 2408(، كتاب فضايل صحابه، حديث شماره )4/1873(رواه مسلم في صحيحه،  -1
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عيد چيزي است كه شريعت آن را تعيين . دهند ها اين كارها را انجام مي يهودي
نمايد، آنچه شريعت آن را قرار دهد از آن بايد پيروي شود و اال نبايد چيزي كه در  مي

   1.دين نيست به آن اضافه كرد
اند كه قرار دادن روز هيجدهم ماه  فتوا داده –اهللا  رحمه –تيميه  شيخ اإلسالم ابن

اند و آن را مستحب  الحجه بعنوان عيد بدعت است، سلف صالح آن را انجام نداده ذي
به  ها جملة بدعتباشد، و از  اند، و اين موسم و زمان، موسمي غير شرعي مي ندانسته

   2.رود واهللا اعلم شمار مي

_____________________ 
  . مراجعه شود )615-2/613(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
  . مراجعه شود) 25/298(به مجموعه فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -2



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  فصل نهم 

مشابهت مسلمانان به كفار در 
  اعيادشان

  
  .ي عيد ميالد مسيحتشكيل مراسم برا: بحث اول

  مراسم نوروز: ث دومبح
  مراسم عيدهاي ميالد: بحث سوم

  و عيدهاي نوپيدا  مراسم: بحث چهارم
  جشن گرفتن ابتداي سال هجري: بحث پنجم
  جشن گرفتن ابتداي قرن هجري : بحث ششم
  تشكيل مراسم براي يادبود بعضي از علما: بحث هفتم
  كتابمشروع بودن مخالفت با اهل : بحث هشتم



  مقدمه 
پس از را  بر هيچ مسلماني پوشيده نيست كه خداوند سبحان حضرت محمد

تمام مردم روي زمين  در حاليكهبراي مردم فرستاد،  ايشانپيش از بعد از پيامبران چندي 
ورزيدند و بغض و كينه داشتند، مگر بقايايي  دشمني ميبا هم از عرب و عجم به شدت 

دو دسته  ممرد بعثت حضرت محمداز كمي قبل  .–رشان يا اكث –از اهل كتاب 
  : بودند
اهل كتاب و ملتزم به كتاب، و اين كتاب يا مبدل و عوض شده بود، يا منسوخ  -1

و بعضي ديگر ترك  لن رفته بود، بعضي مجهوبود و ديني كه فراموش شده بود و از بي
  . شده بود

يا  دانستند و مي بخود آن را خو هايي كه عبادت ، وسواد بودند بيعرب و عجم  -2
دادند، مانند پرستش ستاره، بت، قبر،  كردند برايشان نفع دارد انجام مي گمان مي

جاهل و نادان بودند، كسي كه مردم در زمان جاهليت، واقعاً . مجسمه، و چيزهايي ديگر
، و او هم داشت ء گذشتهاز انبياي متر بود آگاهي بسيار اندك و ك تر و آگاه از همه عالم

هايي مشغول بودند كه  به عبادت، شده بوددانست با باطل مخلوط  آنچه كه از حق مي
  . از آن مشروع بود قسمت كمياكثر آن بدعت و 

، بطوري بود، آشنا كردهدايت  هاربه آنچه كه  پس خدا مردم را با دعوت پيامبر
براي اهل  اًوصكه اين هدايت به طور عموم براي همة امت مسلمان حاصل شد، خص

بود هاي درستي  ها و روش علم نافع، عمل صالح، اخالق فاضله، سنتكه شامل؛ علم، 
د و با نهايي نداشت هاي قبلي نه از نظر علمي و نه از نظر عملي چنين برنامه كه تمام امت

  .كردند ابري نميآن بر
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همان ، راه راست است، گسترش آن مبعوث شده بودبراي  دين اسالم كه پيامبر
واجب كرده است هر روز در نمازشان از او بخواهند آنها  مسلمانانديني كه خداوند بر 

كند كه پيامبران، صديقين،  را به آن هدايت دهد، و آن را به صراط و راهي توصيف مي
و بعنوان نعمت به آنها داده است، نه آن كساني  اند هفتايآن هدايت  رشهداء و صالحين ب

ا شامل حال ايشان است و نه راه گمراهان و كساني كه اهل كه خشم و غضب خد
  . باشند ضاللت مي

  : گويد ند در مورد آنها ميها هستند، آن كساني كه خداو مغضوب عليهم يهودي
 ö≅ è% ö≅ yδ Νä3ã⁄ Îm; tΡé& 9h|³Î0 ⎯ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπ t/θ èWtΒ y‰Ψ Ïã «!$# 4 ⎯tΒ çμ uΖyè ©9 ª!$# |=ÅÒ xî uρ Ïμø‹n= tã Ÿ≅ yèy_uρ 

ãΝåκ÷]ÏΒ nοyŠtÉ)ø9$# tƒ Î—$ uΖsƒø: $#uρ y‰t7tã uρ |Nθ äó≈©Ü9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& @Ÿ° $ ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r&uρ ⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$# )60 :مائده(  
چيزهايي كه بر ما خرده (بگو آيا شما را باخبر كنم از چيزي كه پاداش بدتري از آن «

ني كه خداوند آنان را نفرين و از رحمت كسا) اين كردار شما است، شما(دارد؟ ) گيريد مي
ها و  از آنان ميمون) با مسخ قلوبشان(خشم گرفته و خود بدور كرده است، و بر ايشان 

  .»...اند،  شيطان را پرستيده) كساني را پديدار نموده است كه(هايي را ساخته است، و  خوك
  : فرمايد وند دربارة آنها ميو خدا
 Οs9r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ ©9uθ s? $ ·Β öθ s% |=ÅÒ xî ª!$# ΝÍκö n= tã $ ¨Β Νèδ öΝä3ΖÏiΒ Ÿω uρ öΝåκ÷]ÏΒ ... )14 :مجادله(  
گيرند كه خدا بر آنان خشمگين است،  آيا آگاهي، از كساني كه گروهي را به دوستي مي«

  .»... نه از شمايند و نه از آنانند) منافقاني هستند و(اينان 
، و سياق 1دارند ها را دوست مي يهودي به اتفاق اهل تفسير ههستند كني و آنها منافقي

  . آيه نيز بر آن داللت دارد

_____________________ 
  . مراجعه شود) 4/327(به تفسير ابن كثير،  -1
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   :فرمايد خداوند مي
 ôM t/ÎàÑ ãΝÍκö n= tã èπ ©9Ïe%!$# t⎦ø⎪r& $ tΒ (#þθàÉ)èO ω Î) 9≅ ö6 pt¿2 z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ö6 ymuρ z⎯ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ 

z⎯ÏiΒ «!$# ...   )112 :عمران آل(  
اينكه از روش ناپسند (خواري برايشان خورده است، مگر ) مهر(آنان هر كجا يافته شوند، «

يعني رعايت قوانين (با پيمان خدا ) خود دست بردارند و در اعمال خويش تجديد نظر كنند و
و آنان شايستة خشم ) آميز يعني رعايت مقررات همزيستي مسالمت(و پيمان مردم ) شريعت
  .»...و اند  خدا شده

ها  ها مغضوب عليهم هستند، و ضالين مسيحي كنند كه يهودي آيات گذشته بيان مي
  : فرمايد  باشند كه خداوند در مورد آنها مي مي
 ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈ s9Î) Hω Î) ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ©9 

(#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à)tƒ £⎯¡¡yϑ u‹s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& 

šχθ ç/θçG tƒ † n< Î) «!$# …çμ tΡρ ãÏøó tG ó¡o„ uρ 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊆∪ $ ¨Β ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ö/$# zΟtƒ ötΒ 

ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# …çμ •Β é&uρ ×π s)ƒ Ïd‰Ï¹ ( $ tΡ% Ÿ2 ÈβŸξ à2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# 3 öÝàΡ$# 

y#ø‹Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫t6 çΡ ÞΟßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4† ¯Τr& šχθ ä3sù÷σãƒ ∩∠∈∪ ö≅ è% šχρ ß‰ç7÷è s?r& ⎯ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω à7Î= ôϑ tƒ öΝà6s9 #uŸÑ Ÿω uρ $ YèøtΡ 4 ª!$#uρ uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛ⎧ Î= yèø9$# ∩∠∉∪ ö≅è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ 

É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uö xî È dYysø9$# Ÿω uρ (#þθ ãè Î6 ®Ks? u™!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ = |Ê ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 

(#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ = |Ê uρ ⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$#   )77-73 :مائده(  
ود معبودي جز معب گويند خداوند يكي از سه خدايان است، گمان كافرند كساني كه مي بي«

كه (گويند دست بر ندارند، عذاب دردناكي به كافران آنها  يگانه نيست؛ و اگر از آنچه مي
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گردند، و از او طلب  يا به سوي خدا بازنمي .خواهد رسيد) روي اين عقيده ايستادگي كنند،
مسيح فرزند مريم، فقط  .خداوند آمرزنده مهربان است) در حالي كه(كنند؟  آمرزش نمي

بود؛ پيش از وي نيز، فرستادگان ديگري بودند، مادرش، زن بسيار راستگويي ) خدا(فرستاده 
با اين حال، چگونه دعوي الوهيت مسيح و پرستش مريم را (خوردند؛  بود؛ هر دو، غذا مي

سپس بنگر چگونه از حق ! سازيم بنگر چگونه نشانه را براي آنها آشكار مي!) داريد؟
! پرستيد كه مالك سود و زيان شما نيست؟ خدا چيزي را مي آيا جز: بگو !شوند بازگردانده مي

افراط و تفريط را مپوئيد، و  هبه ناحق در دين را! بگو اي اهل كتاب .و خداوند، شنوا و داناست
اند و از راه  اند و بسياري را گمراه كرده و اميال گروهي كه پيش از اين گمراه شده هااز هوا

  .»نيداند پيروي نك راست منحرف گشته
كند، به  باشد همچنان كه سياق آيه بر آن داللت مي ها مي اين خطاب به مسيحي

كند، همانطور  همين خاطر آنها را از غلو و افراط كه تجاوز از حد و مرز است نهي مي
  : كند  كه در اين آيه آنها را نهي مي

 Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ysø9$# 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# 

©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çμ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ   )171 :نساء(  
و دربارة ) و دربارة عيسي راه افراط و تفريط نپوييد(اي اهل كتاب، در دين خود غلو نكنيد، «

ر و و اتحاد و اتخاذ همسو او را به اوصاف ناشايست همچون حلول (خدا جز حق مگوييد، 
ا گمان عيسي مسيح پسر مريم، فرستادة خدا، و او واژة خد بي )انتخاب فرزند توصيف نكنيد

  .»است) كُنْ: يعني پديدة فرمان(
كنند، در اصل  ها در آن غلو و افراط مي ها در مورد حق كوتاهي و مسيحي يهودي

دانند ولي  ند، آنها حق را مييهود از اين جهت كافر شدند چون به علم خود عمل نكرد
  . كنند قول از آن پيروي نميدر عمل و نه در نه 
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كنند، آنها  ها از اين جهت كافرند چون بدون آگاهي و علم عمل مي مسيحي
، و چيزهايي به امري وجود ندارددهند كه در شريعت بر آنها  عباداتي را انجام مي
 به همين خاطر سلف صالح مانند دهند كه از آن آگاهي ندارند، خداوند نسبت مي

اگر عالمي از علماي ما فاسد شد صفتي از صفات : گويند سفيان بن عيينه و غيره مي
فاسد شد در وجود آن صفتي از  مسلمانبدي اعباشد، و اگر  يهود در آن موجود مي

  . ها وجود دارد صفات مسيحي
  . ي كرده استدر حالي كه خداوند ما را از راه و روش آنها ترسانده و نه

درست و خبر داده است،  كه از طريق پيامبروجل  قضاوت و اعالم خداوند عز
لتتبعن «: اهللا قال رسول عن أبی سعيد اخلدری: فرمايد ميقطعي است آنجا كه 

, »تبعتموهمضّب شربًا و ذراعًا ذراعًا حتی لودخلوا جحر سنن من كانم قبلكم شربًا 
   1.»فمن: (و النصاری? قال اليهود! اهللا قلنا يا رسول

شما عادت و روش كساني را كه : فرمودند پيامبر: گويد مي ابوسعيد خدري
نماييد  كنيد و از آنها پيروي مي اند وجب به وجب و متر به متر دنبال مي قبل از شما بوده

 :كنيد، گفتيم سوسمار رفته باشند شما هم از آنها پيروي ميحتي اگر آنها داخل سوراخ 
پس منظورم : فرمود ها است؟ پيامبر ها و مسيحي يهودي انمنظورت اي رسول خدا

  . چه كسي است؟ هدفم آنها است

_____________________ 
و رواه مسـلم فـي   ) 7320: (، حديث شماره)13/300(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ) 2669(صحيحه، كتاب العلم، حديث 
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: فرمايد مي كند كه پيامبر روايت مي امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره
فقيل يا  »ذراعًا بذارعشٍرب وبالتقوم الساعة حتی تأخذ أمتی بأخذ القرون قبلها شربًا «

   1.»ن الناس إال أولئکمَ و«: كفارس والروم? فقال! اهللا لرسو
هاي قبلي  ها و قرن هاي زمان شود تا زماني كه امت من رفتار و روش قيامت برپا نمي

 اي رسول خدا :را وجب به وجب و متر به متر دنبال نكنند و انجام ندهند، گفته شد
  .؟وجود داردديگر چه كسي آنها  غير ازو : فرمود پيامبرها؟  ها و رومي مانند فارس
شوند كه خود را به يهود و  امتش كساني پيدا ميخبر داده است كه در ميان  پيامبر
ها كه غير عرب و عجم  ها و رومي و يا خود را به فارساهل كتاب هستند كه نصاري 
همة امت از اين كار نهي فرموده است، البته  پيامبركنند و  تشبيه ميهستند، 
 دهند، چون در حديث متواتر آمده است كه پيامبر اين كار را انجام نمي اهللا رسول
ن خالفهم, ال مة بأمر اهللا, اليرضهم من خذهلم وقائمأمة اليزال من أمتی «: فرمايد مي

   2.»هم علی ذلکحتی يأتيهم أمر اهللا و
د، كنن كساني از امت من وجود خواهند داشت كه اوامر خدا را اجرا مي پيوسته

زياني برسانند، و كساني  توانند به آنها يل كنند نميار و ذلوكساني كه بخواهند آنها را خ
هم با آنها مخالفت ورزند آنها هم توان ضرر رساندن به آنها را ندارند، و تا روز قيامت 

  . بر اين حال خواهند بودآنها 

_____________________ 
  ) 7319(، حديث شماره )13/300(صحيحه مع فتح الباري، رواه البخاري في  -1
و مسـلم، كتـاب اإلمـارة،    ) 3641(، حـديث شـماره   )6/632(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  - 2

  ).1921، 1920(حديث 
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ا بر ضاللت و خبر داده است كه خداوند همة اين امت ر و در جاي ديگر پيامبر
   1.گمراهي جمع نخواهد كرد و همة آنها گمراه نخواهند شد

دانسته شد كه در ميان امت ايشان  قاطع و مؤكد پيامبرو  قپس با خبر صاد
كه دين اسالم خالص و ناب  راهيه او متمسك و ملتزم خواهند بود، راگروهي به 

ها و  و به يهوديوده بكه منحرف  داشتباشد، و همچنين گروهي وجود خواهند  مي
شود، بلكه  ها تمايل دارند، با اينكه انسان با هر انحرافي كافر و يا فاسق نمي مسيحي

بعضي اوقات سبب فسق و يا معصيت و خطا بعضي اوقات انحراف سبب كفر، و 
رود، شيطان هم آن را  و اين انحراف چيزي است كه هوا و هوس دنبال آن مي. شود مي

دهد، به همين خاطر خداوند سبحان به بندگان خود دستور داده  مي زيبا و قشنگ جلوه
بر هدايت صحيح و درست كه در آن خداوند به آنها است پيوسته و مدام دعا كنند كه 

   2.نه يهوديت و نه نصرانيت باشد ثبات و پايداري عطا نمايد
د، از جمله ده چيزهاي مختلفي مورد امتحان و ابتال قرار مي اخداوند اين امت را ب

وجود دارد،  در آن )ها غيرعرب(ها  عجماهل كتاب و شكلي با  همكارهايي كه تشبه و 
و از آنچه مربوط به موضوع اهل كتاب است، مثل شباهت مسلمانان به كفار در اعياد و 

  . هايشان بطور مختصر بحث خواهيم كرد مراسم
  

_____________________ 
از اين وجه حـديث  : و گفته) 2255(ابواب الفتن، حديث شماره ) 3/315(رواه الترمذي في سننه،  -1

، و سـيوطي در جـامع الصـغير حـديث     )5/318(و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد،  غريب است، 
  . 29/ 1آن را آورده و اشاره كرده كه حديث حسن است، و سنن دارمي  1818: شماره

  . مراجعه شود) 70-1/63(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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  بحث اول 
  تشكيل مراسم عيد ميالد مسيح 

اند، اين عيد هم در روزي  جشن گرفتن عيد ميالد مسيح عادت گرفتهها به  مسيحي
كانون اول  24گيرد، كه روز  متولد شده است صورت ميعيسي كنند  كه گمان مي

   1.باشد آخرين ماه سال ميالدي مي) دسامبر(
د، نكن هاي زيادي را روشن مي آنها در اين روز و عيد اين است كه چراغ  راه و رسم

هاي  دهند، انواع شمع زينت مي را ها، بازارها ها، خيابان نمايند، خانه تزيين مي كليساها را
  .برند و انواع چيزهاي زينتي ديگر را به كار مي رنگارنگ

هايي كه  كنند، و در تمام دولت مراسم اين عيد را به طور رسمي و دولتي برگزار مي
و مردم به اين شود،  يداده مدين مسيحيت دارند براي برگزاري آن اجازه رسمي 

  . كنند مناسبت جشن و شادي مي
باشد،  و بدعت مي نوآوردر دين مسيحيت تشكيل مراسم عيد ميالد مسيح كاري 

پيدا شده است، نه  2است كه بعد از حواريون برگزاري عيد در چنين روزي بدعت
   3.اند حضرت مسيح و نه حواريون چنين چيزي را سفارش نكرده و انجام نداده

در آن و بسياري از مسلمانان هم در كشورهاي اسالمي به اين مراسم و جشن گرفتن 
  . اند مبتال شدهروز 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 2/516(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
  . مراجعه شود 362/ 4به تفسير ابن كثير . باشند مي ن پيروان حضرت عيسيحواريو -2
مراجعه ) 28/611(و مجموعه فتاوي ايشان، ) 2/230(به كتاب الجواب الصحيح، تأْليف ابن تيميه،  -3

  . شود
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شود، بلكه بعضي از  ها مربوط نمي تشكيل مراسم عيد ميالد مسيح تنها به مسيحي
كنند، آن مسلماناني كه در واقع شهوات نفس و هوا و  مسلمانان هم در آن شركت مي

زنان با مردان   چون در اين مراسمكند،  را براي اين كار دعوت ميهوس و شيطان آنها 
شود، نوشيدن مسكرات،  كنند، و پردة حيا و شرم به كلي زدوده مي اختالط پيدا مي

رقص زنان با مردان و ساير كارهاي ديگري كه گوينده از بيان آنها شرم دارد در آن 
به همين . و مصيبت مصون دارد گيرد، خداوند ما و شما را از اين ابتال صورت مي

ها، و اين تقاليد را تقدم و پيشرفت  از مسيحيصورت است تقليدهاي كوركورانه 
هاي تمدن به  ها را صورتي از صورت در اين جشنها   مسيحي دانند، شركت كردن با  مي

كنند و عالقه  آورند، به همين دليل براي حضور در اين مجالس عجله مي حساب مي
گويند، در حالي كه  ها تبريك و تهنيت مي دهند، و اين مناسبت را به مسيحي نشان مي
  .  گويند ها عيد فطر و عيد قربان را به مسلمانان تبريك و تهنيت نمي مسيحي

اين كند كه  بت مياثباشد، و  همة اين كارها به خاطر ضعيف بودن آگاهي ديني مي
، چون اين كار آنها مخالف تقادعاين و دمسلمانان فقط اسماً مسلمان هستند نه از روي 

فرمايد كه از تشبه به كفار خودداري كنيد و از اين  باشد كه مي مي فرمان پيامبر
  . گيرد نهي كرده است ها صورت مي معاصي و گناهان كه در اين مراسم

  : اهللا تعالي قال
 ω ß‰ÅgrB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδu™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã   )22 :مجادله(  
مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني را به دوستي «

شمني ورزيده باشند، هر چند كه آنان پدران يا پسران يا برادران بگيرند كه با خدا و پيغمبرش د
  .»باشند و يا قوم و قبيلة ايشان مي
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ها در اين  و هديه و كادو دادن به مسيحي  شكي نيست كه حضور در اين مراسم
 دشمنان خدا و رسول خدا اترين صورت و شكل دوستي و محبت ب عيدها، بزرگ

همچنان كه در آية باال آمده است و شود  ايمان از آنها مي باشد، اين كار باعث نفي  مي
نصوص در اين مورد زياد هستند كه در اينجا مجالي براي ذكر آنها وجود ندارد واهللا 

  . اعلم
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  بحث دوم 
  مراسم جشن نوروز 

ابتداي فصل بهار  يعنيهاي مجوسي  اولين روز از ايام سال نزد فارس: ا نوروزنيروز ي
  . باشد در هر سال مي

 ترين از بزرگيكي و  پرستان آتشهاي مجوسي و از اعياد  اين روز، عيد فارس
كرد جمشيد يكي از  مرسوماولين كسي كه آن را : شود و گفته مي. عيدهاي آنان است

جم به معني ماه است، و شاد  ،شود جمشاد هم گفته مي اوبود، به   پادشاهان فارساولين 
  . به معناي نور و روشنايي

گرفتن اين روز اين است كه زماني كه طهومرت به هالكت رسيد، بعد از عيد دليل 
او جمشيد به پادشاهي رسيد، و روزي را كه در آن به پادشاهي رسيد آن را نوروز ناميد، 

  . يعني روز جديد
ها معتقد هستند كه نوروز، روزي است كه خداوند در آن نور را  و بعضي از فارس
  .بودارزش با نزد جمشيد اين روز خيلي  خلق كرده است، كه

ابتداي زماني است كه در آن فلك و آسمان كنند كه نوروز  و بعضي هم گمان مي
دانند كه اولين  كرده است، و آنها اين مدت را شش روز ميگردش و دوران شروع به 
نوروز باشد، و روز ششم نوروز را  اولين ماه سال آنها مي ،ماه فروردينروز اول روز آن 

در آن پنج روز حوايج و نيازهاي مردم ) أكاسره(نامند، چون پادشاهان فارس  بزرگ مي
  . رفتند كردند، سپس با نزديكان خود به مجالس انس و شادي خود مي را برطرف مي
نزد مردي كه صورتي زيبا داشت شبانه : رسم آنها در اين روز اين بود كه عادت و
ايستاد، صبح  شد كنار در ايشان مي ، تا صبح ميبودپادشاه  مراقب اعمالآمد،  پادشاه مي

: گفت ديد به او مي ميكه او را همين رفت، پادشاه  شد بدون اجازه نزد پادشاه مي كه مي
اي  خواهي بروي؟ اسمت چيست؟ چرا وارد شده ؟ كجا مي اي تو كيستي؟ از كجا آمده
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از  م مبارك است وستم، ناممن منصور ه: گفت ؟ او هم ميت چيستاي؟ همراه و آمده
با خود تهنيت و سالمتي را تبريك و  م،پادشاه خوشبختخواهان ام،  طرف خدا آمده

شود يك  نشيند، بعد از او مردي ديگر وارد مي سپس مي، جديد سال همراه باام،  آورده
، نخود، كنجد، برنج، از )خلر(سيني از نقره همراه دارد، در آن گندم، جو، گياه كرسنه 

اي قند، دينار و درهم تازه و جديد، در آن وجود  هر كدام هفت شاخه و نُه دانه، و تكه
شود، سپس هدايا و كادوها روي آن گذاشته  دارد و جلو دستان پادشاه گذاشته مي

آيند، بعداً  پادشاه مي مقامشان نسبت بهبراساس درجه نزديكي و مردم  و آنگاهشود،  مي
در  ودرست شده است براي پادشاه آورده ها  ه از اين دانهك) نوعي بربري(ناني بزرگ 

دهد، سپس  آنجا حاضرند ميخورد و به كساني كه  شود، از آنان مي سبدي گذاشته مي
، الزم است ي نو، سالي نو و زماني نواست، از ماه ياين روز تازه و جديد: دگوي مي

فضل و نظر  عضو انسان از د، و سزاوارترينگردزمان كهنه شده تازه مرور  كه بهآنچه 
 سپس بزرگان دولت را خلعت مي دهدباشد،  سرش مي شساير اعضاينسبت به احسان 

عادت و كند، و از  مياست ميانشان تقسيم  شده آوردهاوو آنچه از هدايا و كادو براي 
بلند كردن آتش و سپس خاموش كردن آن با آب هاي عوام در اين شب  روش فارس

   1.در صبحگاه است
هاي فراوان  دهند روشن كردن آتش در اين عيد انجام مييكي از كارهاي عمده كه 

ها،  ها، ميدان است، مردم در خيابانبسيار بر آن آب و پاشيدن  –است  شانچون معبود –
شوند،  ، زن و مرد با هم قاطي ميآيند گرد هم ميها  ها و درياها و درياچه كنار آب

مردم آب و نوشند،  ها ميان خود شراب مي را در راه، آشكانمودهد نصدايشان را بل
اند  كه با آنها در اين مراسم شركت نكرده آنانپاشند، به حقوق  شراب را بر روي هم مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/186(به نهايه األرب، تأليف نويري،  -1
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بر رويشان نمايند، آبي كه با كثافت مخلوط است  مي احترامي تجاوز و به آنها بي
   1.دهند نجام ميپاشند و ساير كارهاي فاسد و گناه ديگر كه در اين روز ا مي

ها نيست، بلكه كساني كه در كشور  با تأسف فراوان، اين عيد فقط مختصر به عجم
نمايند، و ساير كشورهاي  در آن شركت مي نيز كنند ادعاي اسالم و مسلماني ميخود 

به حدي اظهار  ، رؤسا، و وزراء و تجار و اعيانالخصوص پادشاهان ديگر، علي
برند كه جاي توصيف نيست،  بكار ميانواع تزئينات  كنند و خوشحالي و سرور مي

و تعظيم آنها تشكيل مراسم و اظهار خوشحالي و تعظيم براي اين روز از خوشحالي 
   2.براي عيد فطر و قربان بسيار بيشتر است

ها در تمام  شود كه از عجم به نوروز زماني آشكار مياهتمام و توجه مدعي اسالم 
هايي كه  ها و طعام مانند خوردنيكند  دهند تقليد مي انجام ميكارهايي كه در اين روز 

گندم جوش : باشند مثل ن روز ميشوند و مخصوص اي به خاطر اين مناسبت درست مي
رفتن به و همچنين يكديگر را در آب انداختن و . هاي نوروزي خوردني ديگرو  داده
تجاوز به حقوق منجر به ه كه به داخل بركه و دريا و غير همها و انداختن  بستان باغ و

حاضر  نكه آناچرا غريبان و فقرا و مساكين از زن و مرد و اذيت كردن آنها است 
ملحدين و  دعياجزو اجشن گرفتن نوروز . 3ها شركت كنند و جشن  نيستند در اين مراسم

ن ، و شرعاً تقليد از آنها درست نيست، براي انسان مسلمان جايز نيست در ايبودهكافران 
و مناسبت به ديگران تهنيت و تبريك گفت، اين شركت كند، و درست نيست به   مراسم

و  ادعيابه خاطر مخالفت با اين داد  يبرتتها  دعوت و ضيافتي به اين مناسبت ير كساگ

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/493(به الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي،  -1
  . مراجعه شود) 151(به تحذير المسلمين، ص  -2
  . مراجعه شود) 384(به تنبيه الغافلين، ص  -3
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دعوت او واجب نيست، و هر مسلماني در اين عيدها هديه و كادويي به  اجابهمراسم 
شود و نبايد قبول كرد، به  اش قبول نمي ا اين عيدها هديهبديگري بدهد به دليل مخالفت 

تشبه و شباهت پيدا به آنها كه خصوص زماني كه آن هديه و كادو از چيزهايي باشد 
   1.كند مي

ها به منظور تعظيم و تكريم از آتشي نيست كه معبود  شن نوروز نزد غيرعجمج
باشد، بلكه تنها چيزي  آنها نيز نمي تقليد از ويانت عالقه به دبه خاطر يا ، و ستها فارس

 شان باشد كه بر نفس و عقل به انجام اين كار كرده است شيطان ميوادار كه آنها را 
از جمله زينت داده است،  شانارتكاب و انجام گناهان و معاصي را براي ،مسلط شده

تمام  تباهيهرج و مرج بسيار زياد، سقوط و  ،اختالط زنان با مردان، نوشيدن شراب
هاي خوب و انساني، انجام كارهاي حيواني و دور از شأن يك انسان،  ها و آداب اخالق

بلكه خيلي اوقات حيوانات براي انجام بعضي از كارها غيرت و شرم دارند ولي آنها در 
  : كنند ها رعايت نمي مراسم
 β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹Î6 y™   )44 :فرقان(  
  .»تر و بدترند بلكه آنها مثل چهارپايان هستند، بلكه از آنها گمراه... «

به انجام كارهايي كه اند اين است  خود را اله خود كردهو روش كساني كه هوا و هوس 
كه از حد و حدود دين و شرف و كرامت خارج هستند تمايل دارند، هر گاه راهي براي 

روند، پس براي حضور در اجتماعات و  يآن داشته باشند و پيدا كنند بسويش م
گيرند حريص هستند، چون جواب  هايي كه انواع معاصي در آن صورت مي مراسم
  : -به خدا پناه  –دهند  مي ناهاي بيمار ايشهاي نفس شهوت

_____________________ 
  . مراجعه شود) 2/517(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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 |M ÷ƒ u™tsùr& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çμ yγ≈ s9Î) çμ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ tΛs⎢ yzuρ 4’n?tã ⎯Ïμ Ïè øÿxœ ⎯Ïμ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_uρ 

4’ n?tã ⎯ÍνÎ|Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî ⎯yϑ sù Ïμƒ Ï‰öκu‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹s?   )23 :جاثيه(  
اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدايي خود گرفته است، و با وجود آگاهي  هيچ ديده«
ته است، و بر گوش و دل او خدا او را گمراه ساخ) پرستي كرده است و از حق و باطل آرزو(

و خدا هم از (پس چه كسي جز خدا ! اي انداخته است؟ مهر گذاشته است، و بر چشمش پرده
  .»شويد؟ گيريد و بيدار نمي تواند او را راهنمايي كند؟ آيا پند نمي مي) گردان است او روي

  .باشد دهنده بسوي راه راست مي خداوند هدايت
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  بحث سوم 
  د ميالد تشكيل مراسم اعيا

دهند تشكيل مراسم  تشبه به كفار انجام مي طراخاز كارهاي ديگري كه مسلمانان به 
  . باشد اعياد ميالد و تولد مي

گذرد  ها اين است كه براي هر سالي كه از زندگيشان مي عادت و روش مسيحي
 دهند، كه در شريعت و دين آنها هم اين كار مراسمي را با منظور جشن تولد تشكيل مي

  . باشد محدث و بدعت مي
گيرند و هر سال آن را  پدر و مادر با گذشت هر سال از تولد فرزندانشان جشن مي

  . گيرند پدر و مادر هم جشن تولد خود را به اين صورت مينيز خود كنند، و  تكرار مي
انواع تزئينات رنگارنگ را در : آنها در اين جشن تولدها اين است عادت و روش

كنند، نزديكان و دوستان و همسايگان را دعوت  كنار خانه برپا مي تمام گوشه و
كنند، هر كدام از آنها مجبور و الزم است هديه و كادويي را براي صاحب اين  مي

  . جشن بياورد
 –زماني كه جشن تولد براي همسر يا برعكس باشد  –پدر و مادر بچه يا شوهر 

كادويي مخصوص به اين مناسبت برايش بسيار حريص و چشم انتظار هستند كه هديه و 
هاي قبلي انواع  و ضمن آمادگي. شود ها برگزار مي بياورند، و عادتاً اين مراسم هم شب

شوند، به خصوص كيك  ها مخصوص به اين مناسبت آماده مي ها و نوشيدني شيريني
باشد و حجم و بزرگي آن بستگي به  مخصوص جشن تولد، كه عادتاً به شكل دايره مي

رد، و اگر آن فردي تجمع مردم و سن كسي كه جشن تولد برايش گرفته شده است دا
كه جشن تولد برايش گرفته شده است بچه باشد به اندازة سن او بر روي آن كيك 

بزرگ باشد به تعداد هر ده سال يك شمع روي  شود و اگر مخصوص شمع گذاشته مي
گذارند، و اگر بزرگ مثالً  شمع مياگر عمرش سه سال باشد سه گذارند، مثالً  آن مي
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 اين كيك روي يك سفرة معموالًگذارند، و  ميكيك ساله باشد پنج شمع روي پنجاه 
هاي ديگر در روي اين سفره  ها و نوشيدني شود كه انواع شيريني بزرگ گذاشته مي

  . اند را احاطه كرده شدور
د، و همه دور آن كنن اند روشن مي هايي را كه روي كيك گذاشته شده سپس شمع
كسي كه جشن تولد برايش گرفته شده است وسط آنها رو به شوند،  سفره جمع مي

كند و حاضرين هم او را  ها را خاموش مي گيرد و با فوت كردن شمع ها قرار مي شمع
ها از عمرش سپري  اين شمعكه اين به معني آن است كه به اندازة . نمايند كمك مي
  . شده است

چون بسيار حريص دهند كه قابل وصف نيست،  مي آنقد اهميتتولد مردم به جشن 
ها تقليد كنند، با اينكه در اين كار نهي شده است، و اين عمل مصداق  هستند از عجم
   1.» ...لتتبعن سنن من كان قبلكم «: فرمايد باشد كه مي مي فرمودة پيامبر

  . الي آخر حديث... اييد پيم اند مي راه و رسم و عادات كسي كه قبل از شما بوده
ها و  هاي اين اهتمام به جشن تولد اين است كه آن را در روزنامه از مظاهر و نشانه

ها و  نمايند، در درست كردن انواع تزئينات و خوردني مجالت درج و اعالم مي
با هم به رقابت و تفاخر و برتري بر كنند و در اين فرصت  ها اسراف مي نوشيدني

  . دازندپر يكديگر مي
آنها را بعنوان سنت قرار داده است از جمله عقيقه  اما كارهايي كه حضرت رسول

چه دختر چه پسر  آيد به دنيا مياي كه  است، عقيقه عبارت است از حيواني كه براي بچه
هاي  سنتي از سنتكه  اين سنتمردم كمترين توجه و اهتمامي به  اماشود،  ذبح مي

_____________________ 
و صـحيح مسـلم بـا    ) 732(، حديث شماره )13/300(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  .كتاب العلم، و لفظ حديث از مسلم است) 16/219(شرح نووي، 
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هاي  هاي زياد و پشت كردن به سنت به خاطر وجود بدعتدهند و  نمياست  پيامبر
عقيقه همان چيزي است كه . از بين برود و نابود شود سنت ها نزديك است پيامبر
أميطوا عنه غالم عقيقة, فأريقوا عنه دمًا, ومع ال«: فرمايد در مورد آن مي پيامبر
   1.»األذی

واني را براي او ذبح كنيد و شود عقيقه انجام دهيد، حي ي كه متولد ميپسربراي 
   2.باعث اذيت او است از او دور كنيدآنچه 
حيلق بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويسمی فيه, و كل غالم رهينة«: قالو
   3.»رأسه

شود، و در  باشد، روز هفتم براي او ذبح مي اش مي اي در گرو و رهن عقيقه هر بچه
  . شود تراشيده مي شود، و سرش آن روز اسمي برايش تعيين مي

   1.»عن اجلارية شاةعن الغالم شاتان مكافئتان, و«: و قال ايضاً

_____________________ 
رواه ) 5472(، كتاب عقيقـه، حـديث شـماره    )9/590(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

، حـديث  )3/535(و رواه الترمذي في سـننه،  ) 2839(، حديث شماره )3/261(ابوداود في سننه، 
كتـاب العقيقـة، و سـنن ابـن      164/ 7حديث صحيح است، و سنن نسائي : و گفته) 1551(شماره 

  . 3164: ماجه، كتاب الذبائح، حديث شماره
  ) مترجم. (باشد منظور استحمام و يا تراشيدن موي سرش مي -2
، )2838(، كتاب أضاحي، حديث )3/260(و رواه ابوداود في سننه، ) 5/17(رواه احمد في مسنده،  -3

حديث حسـن  : و گفته) 1559(ديث شماره ، ابواب األضاحي، ح)3/83(و رواه الترمذي في سننه، 
، كتاب العقيقة، و سـنن ابـن ماجـه، كتـاب الـذبائح، حـديث       166/ 7صحيح است، و سنن نسائي 

  . 3165: شماره
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  . شوند براي پسر دو گوسفند مثل هم، و براي دختر يك گوسفند بعنوان عقيقه ذبح مي
   2.»اليرضكم ذكرانًا أو إناثاً الم شاتان, وعن األنثی واحدة, وعن الغ(: قالو

شود، و نر يا ماده  دختربچه يك گوسفند ذبح مي براي پسربچه دو گوسفند و براي
  . بودن آنها اشكالي ندارد

شود  اي كه متولد مي و داليل ديگر كه بر مستحب و سنت بودن عقيقه براي بچه
   3.داللت دارند

باشد، كه اكثر مردم آن را ترك  مي اين سنت و روش حضرت محمد مصطفي
و به تقليد از كفار به شود،  اجر عظيم مياند در حالي كه انجام دادن آن باعث  كرده

اند، كه به سبب انجام اين كارها دچار عذاب و عقاب خواهند  جشن تولد روي آورده
  . شد

كه سبب و دليل اين كار ضعف ايمان، جهل و ناداني، تقليدهاي كوركورانه، كم 
ني و و سستي بعضي از علماي ديبودن و ضعيف بودن امر به معروف و نهي از منكر، 

هايي كه فقط براي از بين بردن  باشد، بدعت ها مي ر مبارزه با اين بدعتدطالب علم 

                                                                                                                       
و ، )2834(، كتـاب أضـاحي، حـديث    )3/257(و رواه ابوداود في سننه، ) 6/422(رواه احمد في مسنده،  -1

حـديث حسـن   : و گفته) 1549(ضاحي، حديث شماره ، ابواب األ)3/35(رواه الترمذي في سننه، 
، كتاب العقيقة، و سـنن ابـن ماجـه، كتـاب الـذبائح، حـديث       165/ 7صحيح است، و سنن نسائي 

  .3162: شماره
، كتاب أضاحي، حديث شماره )3/257(و رواه ابوداود في سننه، ) 6/422(رواه احمد في مسنده،  -2

: و گفتـه ) 1550(، ابواب األضـاحي، حـديث شـماره    )3/35(، و رواه الترمذي في سننه، )2835(
  .، كتاب العقيقة165/ 7حديث صحيح است، و سنن نسائي 

  . مراجعه شود) 42-38(به كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، ص  -3
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شوند، كه با اين كار دين و اخالق مردم فاسد  انجام مي شدنشان  ها و جايگزين سنت
  . تر از اين وجود ندارد كه مصيبت و باليي بزرگخواهد شد، 

رد، و دين و دنيا و آخرت ما را خداوند ما و شما را از هر شر و بدي محفوظ بدا
  . است، واهللا اعلم كننده بتجاااصالح فرمايد، چون او شنوا و 

  
  

  بحث چهارم 
  پيدانوهاي  و جشن  مراسم

بعضي از  ريازگبرد، كنن مسلمانان از كفار تقليد مي جمله اموري كه امروزهاز 
ي در معرض نابودي ي كه در هر زمانها و مراسم باشد، جشن مي نوآور ها و مراسم نجش

و طبق شريعت و فرمان خداوند و تغيير قرار دارند، چون ساختة دست بشر هستند، 
  . باشد ها و حكام آنها مي نيستند، بلكه طبق نظر دولت

ها يك روز معين را به مناسبت انقالب و استقالل خود عيد قرار  بعضي از حكومت
ديگري تغيير كرد ه سبب انقالب دهند، و بعد از اينكه آن حكومت و حكمراني ب مي

شود، و عيد و مراسم انقالب  روز عيد و مراسم در تاريخ انقالب جديد قرار داده مي
دهد، اگر  كسي است كه آن را قرار ميها  طبق عالقة  شود، اين جشن اولي ترك مي

شود، كه اين وضعيت براي  اگر دوست نداشت تعطيل مي يابد و دوست داشت ادامه مي
  !!!بودن آن كافي است مسخره

اند، چون براي هر چيزي عيد و  عيدها نزد مردم ارزش و قيمت خود را از دست داده
عالقه و زيرا طبق  ؛چون هيچ مانعي براي ايجاد عيد وجود ندارد - اند،  جشني گذاشته
 ،مختلف يها و كشورها در دولت  اين عيدها و مراسم –باشد  م مياي از مرد خواست دسته

ها  بعضيها و عيدهاي خاص خود را دارد،  ون هستند، هر حكومت و كشوري جشنگوناگ
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ها خاص  شوند، و بعضي هاي حكومتي و مدارس تعطيل مي رسمي هستند كه تمام اداره
عيد كارگران، و بعضي از اين عيدها باشد مثل جشن مادر،  اي مخصوص مي گروه و دسته

  ... .شكلي هستند مثل جشن درخت و غيره 
رساني  خاصي دارند كه اطالع ها نشريه و اعالن براي اين مناسبتضي از كشورها بع
  . سازند كنند و مردم را آگاه مي مي

حداقل ساالنه ده عيد و يا بيشتر دارند، در  اكثر كشورهاي اسالمي در عصر حاضر
باشند، عيد  حالي كه عيد مسلمانان همانطور كه معروف و مشهور است فقط دو عيد مي

پس بقية . شود است به آنها اضافه مير و عيد قربان، و عيد هفتگي كه روز جمعه فط
  ! عيدها را چه كسي تشريع كرده و بعنوان عيد قرار داده است؟

 ÷Πr& óΟßγs9 (#àσ̄≈Ÿ2uà° (#θããuŸ° Οßγs9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ ÏμÎ/ ª!$#   )21 :شوري(  
اند كه خدا به آن  هايي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهشايد آنان انبازها و معبود«

  .»اجازه نداده است
عيد مادر، جشن انقالب، ، 1توان عيد نصر ها مي هاي ديگر اين اعياد و جشن از نمونه

جشن كارگران، جشن وحدت، جشن جشن صلح و سالمتي، جشن كوچ كردن، 
  . هاي ديگر احزاب، جشن قانون، و جشن

ه تمام كشورها در تمام گوشه و كنار جهان بر آن اتفاق دارند و همه آن را جشني ك
باشد، كه در  ي يا جشن استقالل يا جشن نشستن و امثال اينها ميجشن ملّدهند  انجام مي

استقالل آن دولت از سلطة روزي كه ابتداي حكمراني شروع شده است و يا ابتداي 
  . شود مستعمرين بوده است برپا مي

_____________________ 
ها كه خود را فاطميين ناميدند زمان حكمراني بر مصر آن را  از عيدهايي است كه باطني: عيد نصر -1

  . مراجعه شود) 1/490(به كتاب الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي، . وردندبوجود آ
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دين  وضعباشند، و  بدعت هستند، حرام مي يعيدها و مراسمكي نيست كه چنين و ش
   1.باشد و شريعتي است كه خداوند به آن اجازه نداده است و به آن راضي نمي

  بحث پنجم 
  تشكيل مراسم براي ابتداي سال هجري 

هاي اسالمي در ابتداي هر سال هجري عيدي را بعنوان اول سال  بعضي از دولت
دهند، تمام كارها يك روز قبل از اين سال و يك روز بعد از آن تعطيل  مي تشكيل

براي انجام اين مراسم و عيد هيچ دليل شرعي ندارند، بلكه تنها دوست  كه شوند مي
  . هايشان از آنها تقليد نمايند ها در مراسم ها و مسيحي دارند از يهودي

طبق آگاهي  – ندتشكيل داد عيد و جشن ابتداي سال هجري راكه و اولين كساني 
اندركاران دولت عبيديه  حكام و دست ،ها دهندگان بدعت كمك و ياري –محدود من 

  . در مصر بودند –ها  فاطمي –
ها آن را  ايامي كه عبيديذكر اين مطلب را مقريزي در كتاب خود الخطط در ضمن 

  . كند گيرند بيان مي به عنوان عيد و موسم مي
ها اعتنا و توجه خاصي به شب  و خلفاي فاطمي: گويد مياي سال عيد ابتددر مورد 

هاي سال و ابتداي  شبشب از دادند، چون اين شب اولين  اول ماه محرم در هر سال مي
كند و همچنين بعد از آن  ، سپس رسم و رسوم را در اين عيد بيان مي...زمان آن است 

   2.كند عيد اول سال و توجه آنها به آن را بيان مي
كند، و آن  باشد، كه تورات آن را بيان مي ها مي هاي يهودي عيد ابتداي سال از جشن

 نزد آنها مانند عيد قربانو كه اولين روز از ماه تشرين را اول هيشا يعني عيد ابتداي ماه، 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 121-3/10(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ،  -1
  . مراجعه شود) 1/490(به الخطط و اآلثار، للمقريزي،  -2
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جل در اين روز به ابراهيم  و خداوند عز: گويند و مي د،ننام است مينزد مسلمانان 
را ذبح كند و بعداً خداوند به جاي او گوسفندي  1كه پسرش اسحاقداده است  ردستو

   2.بزرگ فديه داد و او را نجات داد
ها آمدند و از آنها تقليد كردند، و شب اول سال ميالدي را  ها مسيحي بعد از يهودي

شب اولين روز  –خاصي دارند، در اين شب   جشن گرفتند، و براي اين جشن مراسم
هاي كه پر از  عمومي بر سفره ةنه در اين عيد در امككنند شركت مردم –سال جديد 

و نوشيدن و رقص و لهو و هاي حالل و حرام است براي خوردن  ها و نوشيدني خوردني
شوند، و تا صبح بيدار هستند، هر گاه ساعت دوازدة شب فرارسيد كه نيمة  لعب جمع مي

 ادت بيش از پنج دقيقه هر كس بشوند، به م مي  خاموش  ها باشد، تمام چراغ شب مي
شده است شود، و جايگاه طوري ترتيب داده  شخصي كه در كنارش است روبرو مي
كند او را بشناسد يا خير، و  باشد، حاال فرق نمي كه هر مردي، يك زن در كنارش مي

شود، و هدفشان از خاموشي  ميرو  در دانند كه هنگام خاموشي با او رو همة آنها مي
. باشد منظور پايان يافتن سال قبلي و شروع سال جديد مييند گو  ست، بلكه ميپوشش ني

به همين خاطر بسياري از جوانان و حتي پيرهاي مسلمان براي حضور و شركت در اين 

_____________________ 
بود، چـون اولـين فرزنـد،     چون اسحاق نبود بلكه اسماعيل. باشد ها مي اين دروغ و افتراي يهودي -1

تر بود، و بر اين امر مسلمانها و اهـل كتـاب اتفـاق دارنـد      ابراهيم اسماعيل بود و از اسحاق بزرگ
بلكه در كتاب آن ها آمده ابراهيم هنگام تولد اسماعيل هشتاد و شش سال داشت، و چون اسحاق 

آن ها و اسماعيل پـدر عـرب مـي    به  دليل اينكه اسحاق پدر . تولد شد ابراهيم نود و نه ساله بود
سـوره ي   113 -99به تفسير آيـات  . باشد تاريخ را تغيير داده و گفته اند ذبيح اسحاق بوده است

  . صافات از تفسير حافظ ابن كثير مراجعه فرمائيد
  . مراجعه شود) 1/195(به نهاية األرب، تأليف نويري،  -2
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ها در كشور خودشان يا كشورهاي  ها حريص هستند، حاال مساوي است اين جشن جشن
شركت در اين مراسم را از دست  اين است كهغربي يا شرقي برگزار شوند، مهم 

و معتقد هستند كه اين فرصتي كنند،  ندهند، و در اين راه پول و مال زيادي را صرف مي
هاي عمر  از شب –به گمان خود  –است بايد از دست داده نشود، چون اين اوقات 

  !!! هرگز فراموش نخواهند شد و به يادماندني هستنداست كه 
لو  ها نيست، بلكه بسياري از كشورهاي اسالمي و مسيحي اين عيدها فقط منحصر به

  . گيرند اينكه ارتباط كمي هم با مسيحيت داشته باشند جشن اول سال ميالدي را مي
و اين تقليد جشن گرفتن به ابتداي سال هجري هم سرايت كرده است ولي مراسم 

داي سال جشن ابت –شكي نيست اين جشن و مراسم . آن با جشن ميالدي فرق دارد
اهللا  رضوان –و هيچ يك از صحابه  باشد، پيامبر و بدعت مي نوآوركاري  –هجري 

ع تابعين و همچنين هيچ يك از بو هيچ كدام از سلف صالح از تابعين و تَ –تعالي عليهم 
اين كار را  – اهللا عليهم ةرحم –و علماي بزرگ از جمله ائمه اربعه و غير آنها ائمه 

  . اند ستور ندادهنكرده و به آن د
ها و  هاي اخير بعد از اينكه مسلمانان با غير خود از يهودي اما اين كار در قرن

خواست با اين كار دين  ها اختالط پيدا كردند بوجود آمد، و كسي كه مي مسيحي
هاي  د، پس آنها در مراسم و جشننمووارد اسالم را مسلمانان را فاسد كند اين بدعت 

باشد كه  مي ها شركت كردند، و اين مصداق و نمونة قول پيامبر و مسيحيها  يهودي
  . الي آخر حديث...  1»لتتبعن سنن من كان قبلكم«: فرمايد مي

_____________________ 
 219/ 16، و مسلم با شرح نووي 732: بالكتاب والسنة، حديث شماره صحييح بخاري با فتح الباري، كتاب االعتصام - 1

  .كتاب العلم، و لفظ حديث از مسلم است
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كنيد و  طي مي) يهود و نصاري(بدون شك راه و روش كساني كه قبل از شما بودند 
  . نماييد از آنها پيروي مي

آخرين روز سال دعايي را اختراع  گزاران براي دو شب اولين روز و بعضي از بدعت
اند، و عموم مردم در بعضي از كشورهاي اسالمي در بعضي مساجد آن را با  كرده بنيادو 

ها و  و صحابه خوانند، كه اين دعا هم از پيامبر كنند و آن را مي تكرار مي  امام جماعت
   1.تابعين روايت نشده و در هيچ يك از مسندها هم وجود ندارد

داني كه از چيزهايي مرا نهي  در اين سال مي !خداوندا: ا اين استآن دعمضمون 
كردي و به آن راضي نبودي، من آن را فراموش كردم ولي تو فراموش نكردي، و رزق 

اينكه قدرت انتقام و عقوبت مرا داشتي، مرا براي توبه فراخواندي  باو روزي مرا دادي 
پروردگارا طلب بخشش دارم پس مرا ردم، من جرأت معصيت و گناه تو را پيدا ك ليو

اي و وعدة اجر و ثواب را  ام و به آن راضي بوده انجام دادهكه عفو كن، و آن اعمالي 
 !آن را از من قبول كن، اي كريم !اي اي كريم، يا ذالجالل و اإلكرام براي آن داده

و . و سلم صحبهاميدم را از خودت قطع نكن، و صلي اهللا علي سيدنا محمد و آله و 
م تمام زحمات و سال با او زحمت كشيدم و خسته شد تمام: گويد شيطان مي: گويند مي

و قبل از . پاشد كار ما را در يك روز خراب و نابود كرد، و خاك را بر صورت خود مي
الكرسي را ده  ةآيخوانند، در هر ركعت سوره فاتحه سپس  اين دعا ده ركعت نماز مي

   2.خوانند را نيز ده مرتبه ميمرتبه و سورة اخالص 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 29(به كتاب اصالح المساجد، ص  -1
  . مراجعه شود) 21(به رساله روي الظمĤن في فضائل اله شهر و األيام، ص  -2
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بر طالب علم پوشيده نماند كه دعا عبادت است، و عبادات توقيفي و جاي اجتهاد 
وارد نشده است و چنين دعايي را   و صحابه نيستند، و اين دعا هم از پيامبر

  . اند همانطور كه بيان شد نخوانده
اند  سال احداث كرده هاي ديگري كه مبتدعين در روزهاي اول و آخر و از بدعت

من صام آخر يوم من « كنند روزة آن دو روز است، كه به اين حديث استدالل مي
افتتح السنة املستقبلة بصوم حرم, فقد ختم السنة املاضية, وأول يوم من املاحلجة, و ذی

   1.»جعل اهللا له كفارة مخسني سنة
را روزه بگيرد، در واقع الحجه و اولين روز ماه محرم  هر كس آخرين روز از ماه ذي

با روزه به پايان رسانده و سال آينده را نيز با روزه شروع كرده است كه را سال گذشته 
  . گرداند مي شخداوند آن را كفارة گناهان پنجاه سال

_____________________ 
جوييـاري و وهـب هـر دو    : وي گفتـه اسـت  و هـر ) 2/199(رواه ابن جوزي في الموضـوعات،   -1

  .كنند دروغگويند و افرادي هستند كه به دروغ و افترا حديث جعل مي
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  بحث ششم 
  جشن گرفتن ابتداي قرن هجري 

در باشد، كه  جشن گرفتن ابتداي قرن هجري مي، قرون اخير هاي ديگر از بدعت
ابتداي قرن پانزدهم هجري روي داد، و بعضي از كشورهاي اسالمي به همين مناسبت 

به   ، و به اين مناسبتنمودههاي سخنراني برپا  ، محفلدادندجشن و مراسم تشكيل 
ند كه با اين عبارت شروع چاپ شد ييها ند، و كتابفتگ يكديگر تبريك و تهنيت مي

ها نيست،  ، اعتراض به خاطر چاپ كتاب)هم هجريبه مناسبت جشن قرن پانزد: (اند شده
ها تبليغ علم و دانش است به خصوص اگر سلفي يا داراي منهج  بچون انتشار كتا

سلفيت باشند، اما اعتراض به اين خاطر است كه ابتداي قرن را بعنوان عيدي از عيدهايي 
ابتداي قرن ، جشن گرفتن اند قرار دادهگيرند  كه مردم براي آن جشن و مراسم مي

  . از بدعت و اضافه كردن به دين نهي فرموده است است و پيامبر يهجري كاري بدع
  : قرن هجري از دو جهت نهي شده است جشن گرفتن ابتداي

  : جهت اول
همچنان كه جشن گرفتن ابتداي سال نهي شده، جشن قرن هجري هم بر آن قياس 

ها از آنها  باشد و مسيحي ي يهوديان ميشود، و بيان شد كه عيد ابتداي سال از عيدها مي
تشبه و تقليد از كفار كه و معلوم است ها تقليد كردند،  تقليد، و مسلمانان هم از مسيحي

   1.اند در سنت مطهر خويش نهي كرده هم خداوند در قرآن و هم پيامبررا 
در نتيجه آنچه اصل است و از آن نهي شده، فرع هم مثل آن است،  موارهپس ه

تقليد و  ،ن گرفتن اول قرن هجري از آن نهي شده است، چون اين جشن و مراسمجش
  . باشد تشبه به اهل كتاب مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 406(مشروعية مخالفة اهل الكتاب، ص : به كتاب -1
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  : جهت دوم
زيرا از سلف از اين مراسم و جشن نهي شده است چون محدث و بدعت است، 

كساني كه  وبع تابعين، علماي مشهور امت مانند ائمه اربعه و غير آنها صالح، تابعين، ت
روايت نشده است كه اول قرن هجري را جشن گرفته باشند و يا به اند  ز آنها آمدهبعد ا

طبق اطالع  –هاي تاريخ هم  اين مناسبت مراسمي را تشكيل داده باشند، و در كتاب
ها را جشن  ابتداي قرني از قرن ،نيامده كه هيچ يك از علما و يا حكام –محدود من 

و شايسته بود كساني كه براي انجام اعمال خير از  ين كاري خيرنگرفته باشند، و اگر چ
باشند از ما  مي – اهللا عليهم ةرحم –كه همان سلف صالح  ،تر و كوشاتر بودند ما حريص
  . گرفتند سبقت مي

  : اند از جمله دثه و بدعت وارد شدهنصوص زيادي در مورد نهي از امور مح
   1.»من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: قوله

  . هر كس در دين ما چيزي ايجاد كند كه از آن نباشد مردود است
   2.»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«: و قوله

هر كس عملي را انجام دهد كه دستور و فرمان ما براي انجام آن وجود نداشته باشد 
  . مردود و باطل است

_____________________ 
) 2697(، كتاب صلح، حديث شـماره  )5/301(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1718(، حديث شماره ةضيو مسلم كتاب األق
  ). 1718: (، حديث شمارهةرواه مسلم في صحيحه، كتاب األقضي -2
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ها شامل  رفتن و مراسمكسي كه طالب حق و با انصاف باشد شكي ندارد اين جشن گ
كل حمدثة «اند و  شوند، چون به دين اضافه شده هايي كه از آنها نهي شده مي بدعت
   1.»بدعة

  . هر چيزي كه به دين اضافه شود بدعت است
ه من تشبّ و«باشد،  و عيدهايشان مي  گر تقليد از اهل كتاب در مراسمو از طرف دي
  . واهللا اعلم 2»بقوٍم فهو منهم

_____________________ 
عبيد بن ميمون مدني است كه  ن، و در سند آ) ،)1/18مقدمه ي سنن ابن ماجه مرفوعاً الي النبي -1

   .مراجعه شود 545/ 1احوال او پوشيده است، به تقريب التهذيب : ابن حجر در باره ي او گفته
، )4031(، كتاب اللبـاس، حـديث   )4/314(رواه ابوداود في سننه، ) 2/50(رواه احمد في مسنده،  -2

در سند اين حديث عبد الرحمن بن ثابت بـن ثوبـان   : گفته 25/ 6منذري در تهذيب سنن ابوداود 
ايـن  و : گفته 236/ 1شيخ االسالم ابن تيميه در اقتضاء الصراط  المستقيم . آمده و او ضعيف است

سند ايـن حـديث حسـن    : گفته 8593: سند خوب است، سيوطي در جامع الصغير، حديث شماره
اين سند صحيح است، و ابن حبان نيز آن را صحيح دانسته است عالمـه  : است، حافظ عراقي گفته

مراجعـه   2348: الباني رحمه اهللا اين روايت را صحيح دانسته است، به إرواء الغليل، حديث شماره
  .  شود
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  م بحث هفت
  مراسم براي يادبود بعضي از علما و دانشمندان 

هاي اسالمي پيدا شده است، تشكيل  هايي كه در بعضي از كشورها و جامعه از بدعت
در باشد، كه اين مراسم معموالً  مراسم براي ياد بعضي از مردگان به خصوص علما مي

ال يا بيشتر از شود كه با روز وفات آن فرد موافق باشد، يك س تاريخي برگزار مي
با توجه به شخصيت و مقام افراد   و مراسم. دهند مرگش بگذرد آن مراسم را تشكيل مي

مثالً اگر از مردم عادي يا از كساني كه منتسب به علم باشند و با اينكه جاهل فرق دارند، 
هم باشند، بعد از گذشت چهل روز از مرگش خانواده و نزديكانش يادبودي به نام 

دهند، مردم را در چادرهاي مخصوصي يا در منزل متوفي جمع  رايش ترتيب مياربعين ب
نمايند، و دعوتي مانند دعوت  د حاضر مينخوان كنند و كساني را كه قرآن مي مي

هاي نرم   كنند، آن مكان را با انواع نورهاي درخشان و فرش عروسي تشكيل و آماده مي
كنند، كه هدفشان از  را خرج و صرف مي هاي زيادي دهند، و پول و گرانبها زينت مي

است، و شكي نيست چنين كاري حرام است، چون اين كار فقط ريا و فخرفروشي 
اي براي  گونه فايده باشد و هيچ صرف كردن مال و ثروت ميت براي اهداف نادرست مي

اين در حالي است كه در ميان . شود ميت ندارد، و باعث زيان و ضرر خانوادة او مي
ها فقير و ناتواني وجود نداشته باشد حاال اگر در ميان آنها ناتوان و فقيري وجود  هورث

و بعضي اوقات براي انجام اين كار قرض و از !! داشته باشد اين كار چگونه است؟
   1.-بريم  از خشم و غضب خدا به او پناه مي –كنند  طريق ربا استفاده مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 228(به اإلبداع، ص  -1
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اهل  هتعزيدلجويي و  پيامبرهاي  له سنتجماز : گويد مي –اهللا  رحمه – قيمابن 
 باشد، ولي جمع شدن براي تعزيه و قرآن خواندن براي ميت از هدايت پيامبر ميت مي

   1.باشند نيست، نه در كنار قبرش و نه غير آن، همة اين كارها بدعت مي
آنچه مردم امروزه از درست كردن غذا و طعام : گويد مي – اهللا رحمه –علي محفوظ 

هاي تعزيه و ماتم صرف  هايي كه در شب دهند، و پول كنندگان انجام مي اي تعزيهبر
هاي جمعه و اربعين همة اينها از  هاي ديگر به همين مناسبت مثل شب كنند و يا شب مي

و سلف صالح كه بعد از او  باشند و مخالفت با آنچه كه پيامبر هاي مذموم مي بدعت
   2.باشد اند مي آمده

 –اهللا عليهم  رحمه –و سلف صالح  و صحابه بدعت هستند، پيامبر اين مراسم
: آنچه در تعزيه سنت است اين است . اند و از آنها روايت نشده است آن را انجام نداده

براي خانوادة ميت غذا درست شود و برايشان فرستاده شود، نه اينكه اهل ميت خود غذا 
مرگ جعفربن  هنگامي كه خبر ند، پيامبردرست كنند و مردم را براي آن دعوت نماي

   3.»صنعوا آلل جعفر طعامًا فإنه قدجائهم مايشغلهما«: ابيطالب را شنيد گفت
آنها را مشغول كرده است ) مرگ(براي خانوادة جعفر غذا درست كنيد چون چيزي 

  . و توان درست كردن ندارند

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/527(به زادالمعاد، ص  -1
  . مراجعه شود) 230(به اإلبداع، ص  -2
، كتـاب جنـائز، حـديث شـماره     )3/497(رواه ابوداود في سننه، ) 1/205(رواه احمد في مسنده،  -3

حديث : ، و گفته)1003(ماره ابواب جنائز، حديث ش) 2/234(و رواه الترمذي في سننه، ) 3132(
 372/ 1، و مسـتدرك حـاكم   1610: حسن است، و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، حديث شـماره 

  . سند اين حديث صحيح است اما شيخين آن را تخريج نكرده اند: كتاب الجنائز، و گفته
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و درست  ن خانوادة ميتماع مردم را در ميااجت: گويد جريربن عبداهللا البجلي مي
   1.فكر مي كرديمسرايي  مثل نوحهرا كردن غذا و طعام 

اما اگر مراسم براي يادبود يكي از علما و دانشمندان باشد، در روز وفاتش بعد از 
شود، و به تعدادي از  گذشت يك يا چند سال مراسم خاصي براي او گرفته مي

و ره، شخصيت و روش او در تأْليف ها و مطالبي در مورد سي پژوهشگران نوشتن بحث
شوند،  كنند سپس در اين مراسم ارائه و بيان مي هر چه مربوط به آن باشد واگذار مي

شوند،  هايي كه مهم و مشهور هستند چاپ مي هايش به خصوص كتاب و كتابتأليفات 
ند، شو و براي زنده نگه داشتن ياد و نام او به گمان خودشان در بازار توزيع و پخش مي
و . كنند و همچنين با اين كار تالش او در راه نشر علم و تأليف و امثال آنها را بيان مي

اگر مراسم يادبود براي يكي از پادشاهان يا سالطين يا رؤسا باشد بزرگان آن مراسم از 
گويند، و بعضي اوقات  كارهاي نيك و تالش او در دوران حكومت سخن مي

بعضي از مردم سر مزار . كنند نويسند و پخش مي مناسبت مي و به اينا ةدربارهايي  كتاب
خوانند،  گذارند، براي روحش فاتحه مي اي گل روي قبرش مي روند و شاخه و قبر او مي

همة اين كارها بدعت هستند، و هيچ دليل شرعي براي آن ندارند و خداوند آن را 
  . دستور نداده است
نوشتن در مورد سيرة او و روش و منهج هاي يك عالم و دانشمند،  انتشار كتاب

هايش اشكالي ندارد بلكه اگر شايسته و سزاوار باشد  تأليف ايشان و يا چاپ كتاب
مطلوب و ضروري است، اما اشكال اينجا است نبايد اين كارها به زمان معين و 

ها و ساير  ها و سخنراني و كنفرانس  مشخصي اختصاص پيدا كنند، و نبايد با مراسم
  . و يا در حضور ملوك و حكام باشد. زهاي ديگر همراه باشدچي

_____________________ 
  ). 1612: (، كتاب جنائز، حديث شماره)1/514(رواه ابن ماجه في سننه،  -1
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مراسم يادبود بعضي از مردگان مانند علما و حكام، و بعضي از مردم عادي و امثال 
  . كافي استاي مذموم بودن آن ين برهمباشد كه  مي نوآورآنها، كاري بدعت و 
تر، با  ن، بلند مقامتر، داراي برترين و بهترين روش دعوت براي دي هيچ احدي عالم

هيچ  وجود نداشته و وجود نخواهد داشت، با اين حال صحابه تر از پيامبر اخالق
 –مثل صحابه هايي  يادبودي و مراسمي را براي ايشان تشكيل ندادند، با اينكه انسان

ع تابعين و سلف صالح پيدا نخواهند شد كه مثل آنها و تابعين و تب –اهللا عليهم  رضوان
و يادبودها خير و صالحي بود حتماً   اشته باشند، اگر در چنين مراسمرا دوست د رپيامب

  . گرفتند از همة ما پيشي مي
شود، بلكه  و دانشمندان بوسيلة مراسم يادبود حاصل نميتقدير و تشكر از علما 

هاي آنها از طريق نشر و خواندن و تعليق و شرح بر  بوسيلة استفاده از تأليفات و نوشته
  . گيرد آنها و ساير موارد صورت مي

اين كارها هم زماني بايد انجام شوند كه لياقت و شايستگي آن را داشته باشند و بر 
هاي گمراه و منحرف و يا  الح رفته باشند، و از منهج و روش گروهمنهج و روش ص

ه بعد عالمان و دانشمندان از سلف صالح و كساني ك. متأثر از غرب و امثال آنها نباشند
اند هميشه ياد و خاطره و روايات آنها حفظ و نگهداري شده است، و آنچه  از آنها آمده

ميرد و از دنيا جدا  عالم و دانشمند مياند باقيمانده است،  از علم و دانش براي مردم گفته
شود و هميشه باقي  شود اما علم و دانش او نسل به نسل در ميان مردم بيان و پخش مي مي

  . ماندخواهد 
كنند نسبت به او رحم و شفقت دارند و  و به دليل اينكه مردم از علم او استفاده مي

باشند كه اين  كنند و خواستار اجر و پاداش براي آنها مي از خداوند دعا مي ايشانبراي 
  . ترين يادبود و بلند كردن نام آنها است دعاها بزرگ
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آثار آنها، طواف كردن به دور قبر و  اما تشكيل مراسم يادبود براي آنها، تبرك به
به  –رسند  مزارشان همة اين كارها بدعت هستند و بعضي اوقات به درجة شرك هم مي

كه مراسم يادبود برايشان  –اگر چنانچه اين علما و دانشمندان .  -بريم خدا پناه مي
كارها را كه اين را زنده بودند كساني  –شود  شود و به آثار آنها تبرك مي تشكيل مي
  . كردند ند منع مي داد انجام مي

كنند  بعضي از مردم را فريب داده براي بدعت دعوت مي ،اما شيطان و هوا و هوس
تا به بهرة دنيايي و مادي برسند، و يا به مقام و منزلتي دست يابند، پس در گرداب و 

خدا و سنت شود و نجات نخواهند يافت، مگر اينكه به كتاب  ها غرق مي باتالق بدعت
د، و همچنين اجماع علماي امت ند و آنها را كافي بداننبرگرد صحيح حضرت رسول

هايي كه  اند ترك كنند، آن بدعت هايي را كه ايجاد كرده را قبول نمايند و تمام بدعت
  . تر و بدتر منجر خواهند شد ذاتاً شر هستند و به شر و باليي بزرگ
به راه راست هدايت فرمايد، راه كساني كه به آنها  از خداوند خواستاريم ما و آنها را

نعمت عطا كرده است، راه پيامبران، صديقين، شهداء و صالحين، و از خداوند 
خواستاريم ميان ما و راه كساني كه بر آنها خشم گرفته و راه گمراهان فاصله اندازد و ما 

   .را از آنها دور نمايد چون او بر هر چيزي قادر و توانا است
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   مبحث هشت
  ) يهود و مسيحيان(مخالفت اهل كتاب مشروعيت 

مساوي است  - بر هيچ مسلماني پوشيده نيست كه تقليد از اهل كتاب حرام است، 
كه اين تقليد در عادات و آداب و رسوم باشد يا در عيدها يا اخالق و رفتار آنها و غيره 

ستي و تمايل به آنها داللت دارد، بر نوعي محبت و دوچون تقليد و تشبه به آنها  –باشد 
و محبت را هم ايجاد نكند شخص مقلد آن را آشكار نكند، و اگر نوعي مودت  اگرچه

سد ذريعه و منجر نشدن به آن باز هم حرام رود پس به خاطر  حداقل ظن و گمان آن مي
 بايد از و نصوص وارده حرام است هاي ديگر به علت الوه بر اينكه از جهتو عاست، 

شوند  آنها دوري كنيم تا عادات و آداب و رسومي كه باعث حب و دوستي كفار مي
  . قطع شوند و از بين بروند

تر صورت  و تمامتر  بيشتر باشد تغيير در اخالق و صفات كامل و هرچه مشابهت
با عين و ذات آنها  جزشود كه تشخيص آنها از يكديگر  گيرد، حتي طوري مي مي

  . صورت نخواهد گرفت
هاي ديگر دور هستند،  برعكس كساني كه مسلمان هستند و از مشابهت و تقليد ملت

  . دارندكمتر مودت و محبت  بيشتر وغير مسلمانان نفرت  نسبت به
تقليد و تشبه به اهل كتاب فقط بر محبت ظاهري ميان مسلمان و كافر منحصر نيست، 

تر است،  ظاهري مهماز محبت  شود كه بلكه به امور اعتقادي و فكري دروني مربوط مي
شود از اعتقادات  كند اين كار سبب مي چون مسلماني كه در ظاهر از كفار تقليد مي

  . رود باطني آنها متأثر شود، آن هم به صورت تدريجي خفي و قدم به قدم پيش مي
اند، و يا مدتي آنجا زندگي  اكثر كساني كه در كشورهاي غربي درس خوانده

زندگي غربي هستند، و به خاطر اينكه خيلي شديد به آنها معجب هستند عاشق اند  كرده
و افكار و اعتقاداتي . كنند به اندازة توان در بسياري از امور از آنها تقليد نمايند تالش مي
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باشد  كنند كه با عقيدة اسالمي صحيح در تضاد مي عجيب و غريب به نام اسالم بيان مي
  .  -ت دهد خداوند ما و ايشان را هداي –

اند، و براي  انگاري كرده از امور ديگري كه بعضي از مسلمانان در مورد آنها سهل
بدعتي   اند، عيدها و مراسم پيدا كردههاي ديگر سرعت  تقليد و تشبه به امت و ملت

اند،  هاي زيادي ايجاد كرده در اين موارد بدعت –كه موضوع كتاب ما است  –هستند 
كتابي كامل در مورد نهي  –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه به طوري كه باعث شد 

آنها و   د از اعياد و مراسمالخصوص تقلي از تقليد و تشبه به اهل كتاب تأليف كند علي
  . ناميد» اصحاب اجلحيم ةاقتضاء الرصاط املستقيم ملخالف«نام آن كتاب را 

: بعداما و : گويد مي بر پيامبر بعد از حمد و ثنا و صلوات –اهللا  رحمه –ابن تيميه 
ي از ام، و بعض  هايشان نهي كرده من مردم را از تقليد و تشبه به كفار در اعياد و جشن

هاي  ام، و همچنين بعضي از حكمت و فلسفه و داليل شرعي را ذكر كرده صحيحآثار 
شريعت  و آنچه در –چه اهل كتاب باشند يا غير آنها  –شريعت را براي دوري از كفار 
  . ام ها آمده است بيان كرده  از مخالفت اهل كتاب و عجم

دور از نظر سپس اخيراً به من رسيد كه بعضي از مردم اين بيانات من را غريب و 
اند مخالفت  رشد و نمو كرده اساس آندانند، چون با عادت و روشي كه بر  مي ،صحيح

ند، پس بعضي ورز نها اعتماد ميد و بر آنجوي به عموميت و اطالقات تمسك ميدارد، و 
داشته باشم كه به اصل مسأله در آن از دوستان از من خواستند كه تعليقي بر اين مطلب 

اند به  آن مبتال شدهكه به  اشاره كنم، چون بسيار فايده خواهد داشت و تا عموم مردم
ر آنچه مند شوند به همين دليل ه از آن بهره طوري كه در نوعي جاهليت قرار گرفتند
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كه اگر تمام داليل، و كالم علما و تمام آن لحظه حضور ذهن داشتم نوشتم، در حالي 
   1.شد ام بسيار بيشتر مي كردم از آنچه كه نوشته نوشتم و بيان مي آثار را مي

ها در اين  رين كتاببهترين و ت جالباز  –اهللا  رحمه –و اين كتاب شيخ اإلسالم 
ي از قرآن، سنت، بودن تقليد از كفار با داليل مشود، چون حرا مورد محسوب مي

كرده از آيات قرآن نزديك به سي آيه را ذكر . بيان شده استاجماع، آثار و اعتبار 
است، و بعد از هر آيه وجه و صورت داللت آن را بيان كرده است، سپس احاديث 

، و به كه بر اين تحريم داللت دارند نزديك يكصد حديث را ذكر كرده است نبوي
دنبال هر حديث صورت و شكل داللت را بر آن تحريم بيان كرده است، سپس دليل 
. اجماع را بر حرام بودن آن ذكر نموده است، سپس آثار و اعتبار را بيان كرده است

   2.اش بسيار زياد است پس حقيقتاً اين كتاب بسيار بزرگ و ارزشمند و فايده
و همچنين اجماع و بعضي از آثار و اعتبار كه  به اميد خدا بعضي از آيات و احاديث

  : كنم صورت زير بيان ميدال بر حرام بودن تقليد و تشبه به اهل كتاب هستند به 
  داليلي از قرآن: اول
  : فرموده خداوند -1
 ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷s?#u™ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ tó™ Î) |=≈ tG Å3ø9$# u/õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7‘Ζ9$#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ÷Λàι≈ oΨ ù= Ò sùuρ 

’ n?tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∉∪ Μ ßγ≈ oΨ÷ s?#u™uρ ;M≈oΨ Éi t/ z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# ( $ yϑ sù (#þθ àn= tG ÷z$# ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u™!% ỳ 

ÞΟù= Ïè ø9$# $JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷t/ 4 ¨βÎ) š−/u‘ ©ÅÓø)tƒ öΝæη uΖ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. Ïμ‹Ïù šχθ àÎ= tG øƒs† ∩⊇∠∪ 

¢ΟèO y7≈ oΨù= yè y_ 4’ n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷è Î7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∇∪ öΝåκ̈ΞÎ) 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 61-1/60(كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، به  -1
  . مراجعه شود) 3/109(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ،  -2
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⎯s9 (#θ ãΖøó ãƒ šΖtã z⎯ÏΒ «!$# $ \↔ø‹x© 4 ¨β Î)uρ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ ( ª!$#uρ ’ Í< uρ 

š⎥⎫É)−G ßϑ ø9$#   )19-16 :جاثيه(  
هاي حالل و پاكيزه  اسرائيل كتاب آسماني و حكومت و نبوت بخشيديم، و از روزي ما به بني«

برتري داديم، ما داليل واضح و ) عصر خويش(بديشان عطا كرديم، و آنان را بر جهانيان 
اسرائيل گذارديم،  ار بنيدر اختي) نبوت و شريعت دين خود را(كار هاي روشني دربارة  نشانه

از (اختالفي نداشتند مگر بعد از آن كه علم و آگاهي ) همديگر در اين باره با(ولي آنان 
جويي و عداوت و  پيدا كردند، در اين هنگام به سبب برتري) دين و احكام آنحقيقت 

وز قيامت قطعاً پروردگار تو، ر. اختالف ورزيدند) دين و احكام آن ةدربار(حسادت ميان خود 
سپس ما . اند، داوري خواهد كرد در ميان ايشان دربارة چيزي كه راجع بدان اختالف پيدا كرده

بر آيين و راه روشني از دين قرار داديم، پس از اين آيين پيروي كن و  )مبعوث كرديم و(تو را 
د و از راه خبرن از دين خدا بي(هاي كساني پيروي مكن كه  ن راه روشن برو و از هوا و هوسابد
و در آخرت در برابر خدا (رهانند  آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي. آگاهي ندارند) حق

ستمگران كفرپيشه، ) كنند توانند بكنند، و هيچ دردي را از تو دوا نمي كمترين كمكي به تو نمي
  .»برخي يار و ياور برخي ديگرند، و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است

  : ر آن داللت دارند به اين شرح استيات بمطالبي كه آ
در اين آيات خبر داده است كه نعمت دين و دنيا را به  –سبحانه و تعالي  –خداوند 

اسرائيل داده است، ولي آنها بعد از آگاه شدن به خاطر عداوت و حسادت ميان  بني
داد و  شريعت و ديني قرار اختالف پيدا كردند، سپس خداوند براي پيامبرهمديگر 

كساني كه به او دستور داد كه از آن پيروي كند، و او را از پيروي كردن از هوا و هوس 
آگاهي و علم ندارند نهي فرمود، و هر كس كه با شريعت و قوانين الهي مخالفت كند 

  . شوند كه علم و آگاهي ندارند شامل آن كساني مي
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كه و هدايت ظاهري  .كند و پست ميرا خوار  آنچه ايشان: هوا و هوس آنها
آن را قرار داده است، و بر آن هستند چيزهايي هستند كه دين باطل خودشان مشركين 

باشد، به همين دليل كفار به موافقت  تابع آن هستند، و پيروي از هوا و هوس مي
محدودة  نزديك بهشوند، چون كسي كه  مسلمانان در بعضي از امور آنها خوشحال مي

   1.ر گيرد احتمال قرار گرفتن در آن و واقع شدن در آن را داردممنوع و حرامي قرا
   :فرموده خداوند -2
 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# šχθ ãmtøtƒ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ( z⎯ÏΒ uρ É>#t“ ômF{$# ⎯tΒ ãÅ3Ζãƒ 

…çμ ŸÒ÷è t/ 4 ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) ÝVóÉΔ é& ÷βr& y‰ç6 ôãr& ©!$# Iω uρ x8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ 4 Ïμ ø‹s9Î) (#θ ãã ÷Šr& ÏμøŠs9Î)uρ É>$ t↔tΒ ∩⊂∉∪ 

y7 Ï9≡x‹x.uρ çμ≈ oΨø9t“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4 È⎦È⌡s9uρ |M ÷è t7¨?$# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷è t/ x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# $ tΒ y7 s9 

z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 5X#uρ   )37-36 :رعد(  
از آنچه بر تو نازل شده است ) و منصف هستند(ايم  دهبديشان دا) آسماني(كساني كه كتاب «

كه به (كساني هستند ) هاي اهل كتاب و ساير مشركان و گروه(ها  خوشحالند، و از ميان دسته
بگو من تنها و تنها مأمورم كه . پذيرند قسمتي از آن را نمي) هاي مذهبي و قومي سبب تعصب

و (و بازگشت من خوانم  به سوي او مي) مردمان را(خدا را بپرستم و انبازي براي او نسازم، من 
هاي آسماني را براي پيغمبران پيشين  كه كتاب(گونه  همان). همگان به جانب او است

پس برابر آن با همگان (فرستاديم، ) بر تو(عربي ) به زبان(قرآن را هم به عنوان داور ) فرستاديم
و ) هاي مردم راه مرو بر آرزوها و خواستاعم از اهل كتاب و ساير مشركان رفتار كن و برا

كني، به تو رسيده است، پيروي ) وحي(هايشان بعد از آن كه دانش  اگر از آرزوها و خواست
  .»محفوظ دارد) از دست عذاب او(تواند در برابر خدا تو را ياري دهد و تو را كسي نمي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 85-1/84(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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  : آنچه اين آيات بر آن داللت دارند
 مدر أهوائه مگردد كه  به آنچه قبالً ذكر شده است برمي –واهللا اعلم  –ضمير ه

كنند، پس هر كس چيزي و  هايي هستند كه يكديگر را نفي و انكار مي احزاب و گروه
آنها، شود، مثل يهودي، مسيحي و غير  قسمتي از قرآن را انكار كند شامل آن مي

  : فرمايد خداوند جل و عال مي
 È⎦È⌡s9uρ |M ÷è t7¨?$# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷è t/ x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$#   )37 :رعد(  
به تو رسيده است، پيروي ) وحي(هايشان بعد از آن كه دانش  و اگر از آرزوها و خواست«

  .»كني
متابعت و پيروي كردن از آنها در چيزي كه به دين و توابع دين آنها اختصاص دارد 

هاي آنها به  ي از آرزوها و خواستپيروي كردن از هوا و هوس آنها است، حتي پيرو
   1.گيرد كمتر از آن هم صورت مي

  : فرموده خداوند -3
 ⎯s9uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθ åκu ø9$# Ÿω uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# 4©®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκtJ ¯= ÏΒ 3 ö≅è% χ Î) “y‰èδ «!$# uθ èδ 

3“y‰çλù; $# 3 È⎦È⌡s9uρ |M ÷èt7¨?$# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& y‰÷è t/ “Ï% ©!$# x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$#   $ tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 

AÅÁ tΡ   )120 :بقره(  
تحريف (يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خوشنود و راضي نخواهند شد، مگر اين كه از آيين «

و اگر از . بگو تنها هدايت الهي هدايت است. پيروي كني) هاي نادرست ايشان شده و خواست
و با دريافت (اي  زوهاي ايشان پيروي كني، بعد از آن كه علم و آگاهي يافتهها و آر خواست

_____________________ 
  . مراجعه شود) 86-1/85(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو ) وحي الهي، يقين و اطمينان به تو داده است
  .»نخواهد بود

  : آنچه كه آيه بر آن داللت دارد *
Νåκ﴿ :فرمايد وند سبحان در جملة خبر ميخدا tJ̄= ÏΒ﴾ فرمايد ي ميو در جملة نه :

﴿Νèδ u™!#uθ ÷δ r&﴾  نخواهند چون اين قوم مطلقاً و جز به پيروي از دين آنها راضي و خوشنود
شد، و منع و خودداري از هوا و آرزوهاي آنها در كم و زياد واقع شده است، و روشن 
است پيروي از آنها در بعضي از مسائل ديني آنها، نوعي پيروي از آرزوها و هوا و 

   1.نها است و يا ظن و گمان اين پيروي وجود داردهاي آ هوس
  : فرموده خداوند -4
 ÷⎦È⌡s9uρ |M øŠs?r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ#u™ $ ¨Β (#θ ãèÎ7s? y7 tFn= ö7Ï% 4 !$ tΒ uρ |MΡr& 8ìÎ/$ tFÎ/ öΝåκtJ n= ö6Ï% 4 $ tΒ uρ 

Οßγ àÒ ÷è t/ 8ìÎ/$ tFÎ/ s' s#ö6 Ï% <Ù÷è t/ 4 È⎦È⌡s9uρ |M ÷è t7¨?$# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!$ y_ š∅ ÏΒ ÄΝù= Ïèø9$#   

š¨ΡÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇⊆∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ≈uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ÷è tƒ 

öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ( ¨βÎ)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑ çGõ3u‹s9 ¨,ysø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊆∉∪ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ ( Ÿξ sù 

¨⎦sðθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ÎtIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ ä3Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN≡uöy‚ø9$# 4 t⎦ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? 

ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $ ·èŠÏϑ y_ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊆∇∪ ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_tyz ÉeΑuθ sù 

y7 yγ ô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# ( …çμ ¯ΡÎ)uρ ‘,ysù= s9 ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷ès? 

∩⊇⊆®∪ ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |Mô_tyz ÉeΑuθ sù y7 yγô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 ß]øŠymuρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/85(قيم، به كتاب اقتضاء الصراط المست -1
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öΝà6yδθ ã_ãρ …çνtôÜx© ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ ¤fãm ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝåκ÷]ÏΒ Ÿξ sù 

öΝèδ öθ t±øƒrB ’ÎΤöθ t±÷z$#uρ §ΝÏ?T{uρ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ öΝä3̄= yè s9uρ tβρ ß‰tG öη s?   )150-145 :بقره(  
ي يهوديان و يعن(و اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان كه كتاب بديشان داده شده است «

بياوري از قبلة تو پيروي نخواهند كرد، و تو نيز از قبلة ايشان پيروي نخواهي كرد، و ) مسيحيان
ها و آرزوهاي  و اگر از خواست. برخي از آنان هم از قبلة برخي ديگر پيروي نخواهند كرد

م و دانايي به بعد از آن كه عل) و براي سازش با آنان رو به قبلة ايشان شوي(ايشان پيروي كني 
گمان از زمرة  در اين صورت تو بي) اي و به حقيقت امر آشنا گشته(تو داده شده است 
و حاشا كه چنين بكني، بلكه اين اندرزي است براي مؤمنان كه هرگز . (ستمكاران خواهي بود

ن آنان كه به ايشا). چنين نكنند و كسي به خاطر كسي حق را رها نسازد و از باطل پيروي نكند
د، بدان گونه كه پسران نشناس خوب مي) نام دارد كه محمد(ايم، او را  داده) آسماني(كتاب 

حق  دانند در حالي كه ميدارند  گمان حق را پنهان مي شناسند، و برخي از آنان بي خود را مي
برايت آمده است، نه آنچه يهوديان و مسيحيان (همان است كه از جانب پروردگارت 

به آنجا رو ) كه به هنگام نماز(هر ملتي را جهتي است  .كنندگان مباش جزو شكو ) گويند مي
ها بشتابيد و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت بگيريد، هر جا كه  كند، پس بسوي نيكي مي

از هر مكاني كه بيرون . آورد، خدا بر هر چيزي توانا است باشيد خدا همگي شما را گرد مي
از همة نقاط زمين (الحرام كن و اين رو كردنت  يت را به سوي مسجدرو) به هنگام نماز(شدي 

باشد، و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت مي بي) الحرام سوي مسجد
رويت را به سوي ) به هنگام نماز(و از هر كجا كه بيرون رفتي . خبر نيست كنيد بي مي

آن كنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند،  الحرام كن، و هر جا كه بوديد رو به سوي مسجد
مگر كساني كه از ايشان ستم نمايند پس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمت خويش را بر 

  .»و شايد رهنمود شويد. شما تكميل كنم
  : آنچه آيات بر آن داللت دارند* 
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موافقت در قبله  تا يهود با: معني آيه اين است :  1اند بسياري از سلف صالح گفته
در قبلة با ما موافق هستند، پس : دليل و حجتي بر عليه شما نداشته باشند و بگويند 

نزديك است كه در دين هم با ما موافقت كنند، اما خداوند با مخالفت در قبلة آنها اين 
به آن استدالل است كه حق و باطل  هرحجت و دليل را از آنها قطع كرد، چون حجت 

  . شود
 ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝåκ÷]ÏΒ   )150 :بقره(  
  .»مگر كساني كه از ايشان ستم نمايند«

د پس احتمال دارد كه به دين ما شتنبه قبلة ما برگ: گويند كه قريش هستند، آنها مي
نسخ قبله و تغيير آن به خاطر مخالفت مردم با كفار در كند كه  خداوند بيان مي. برگردند
  . اي وجود دارد مت و فلسفهشان حك در قبله

باد نمايد، و روشن است تا اين مخالفت تمام نيت و آرزوهاي باطل آنها را قطع و بر 
ها ثابت است، چون كافر زماني كه در چيزي  ها و موافقت مخالفتبراي تمام  اين معني

شود، مثل يهوديان به خاطر حجت  از كارش از او پيروي شود برايش حجت و دليل مي
   2.ليل در قبلهو د

  : خداوند ةفرمود -5
 Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu™!%ỳ àM≈oΨÉit6ø9$#   )105 :عمران آل(  
هاي  پس از آنكه نشانه) آن هم(و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختالف ورزيدند «

  .»آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است به) پروردگارشان(روشن 
_____________________ 

مراجعـه  ) 1/195(مجاهد، عطاء، ضحاك، ربيع بن انس، قتاده، سدي، به تفسـير ابـن كثيـر،    : مثل  -1
  . شود

  . مراجعه شود) 1/87(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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  : آنچه اين آيه بر آن داللت دارد* 
ها هستند، كه به بيشتر از هفتاد فرقه و گروه  ها و مسيحي يهودي )وارقُتفّ(مراد از 

و  هاز پيروي كردن از آنها به خاطر نفس تفرق تقسيم شدند، به همين خاطر پيامبر
است كه امتش به هفتاد و سه فرقه  خبر داده ه پيامبراختالف نهي كرده است، با اينك

ثلت و مشابهت به فالني شامل مما. الن كس مباشمثل ف: فرمايد شوند، و مي تقسيم مي
بر جنس مخالفت با آنها و ترك شود، و اگر عام و شامل نباشند  لفظ و معني مي

و بر اين مطلب كند كه كاري مشروع است،  مشابهت با آنها داللت دارد و بيان مي
داللت دارد كه هر گاه انسان از مشابهت و تقليد از آنها دور باشد از واقع شدن در اصل 

تر خواهد شد، و اين  مشابهت و تقليد كه از آن نهي شده است دورتر و محفوظ
   1.مصلحت و منفعتي آشكار است

  : فرموده خداوند -6
 !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ ·ΨÏϑ ø‹yγ ãΒ uρ Ïμø‹n= tã 

( Νà6÷n$$ sù Οßγ oΨ ÷t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ( Ÿω uρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& $ £ϑ tã x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# 4 9e≅ä3Ï9 $ oΨù= yè y_ 

öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# öΝà6n= yè yfs9 Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡uρ ⎯Å3≈ s9uρ öΝä.uθ è= ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ 

öΝä38 s?#u™ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN≡uö y‚ø9$# 4 ’ n<Î) «!$# öΝà6ãè Å_ötΒ $ Yè‹Ïϑ y_ Νä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑ Î/ óΟçGΨ ä. ÏμŠ Ïù 

tβθ àÎ= tFøƒrB ∩⊆∇∪ Èβ r&uρ Νä3ôm$# Ν æη uΖ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& öΝèδ ö‘ x‹÷n$#uρ βr& 

š‚θãΖÏFøtƒ .⎯tã ÇÙ ÷è t/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9Î) ( β Î* sù (#öθ©9uθ s? öΝn= ÷æ$$ sù $ uΚ̄Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& Νåκz: ÅÁãƒ 

ÇÙ ÷èt7Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨β Î)uρ #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ à)Å¡≈ xs9   )49-48 :مائده(  

_____________________ 
  . به اقتضاء الصراط المستقيم مراجعه شود -1
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در همة احكام و اخبار (را نازل كرديم، كه ) كامل و شامل قرآن( كتاب) اي پيامبر(و بر تو «
و ) بر صحت و سقم(، و شاهد )آسماني(هاي پيشين  مالزم حق، و موافق و مصدق كتاب) خود

ميان آنها بر طبق ) اگر اهل كتاب از تو داوري خواستند(پس . آنها است) اصول مسائل(حافظ 
و به خاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان، . ده استچيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كر

براي هر ملتي از شما راهي !) اي مردم. (از حق و حقيقتي كه براي تو آمده است، روي مگردان
را ) مردمان(خواست همة شما  اگر خدا مي. ايم اي قرار داده و برنامه) براي رسيدن به حقايق(

از (تا شما را در آنچه ) خدا چنين نكرد(اما ) شتسر و بر يك روال مي(كرد  ملت واحدي مي
فرصت را دريابيد (پس ) و فرمانبردار و سركش معلوم شود(به شما داده است بيازمايد ) شرائع

و از آنچه در آن . ها بشتابيد جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود به سوي نيكي) و
را برابر كردار خوب يا بد پاداش و  و هر يك. (تان خواهد كردايد آگاه كرده اختالف مي

آنان طبق چيزي در ميان ) دهم به اينكه فرمان مي به تو اي پيامبر(و ). پادافره خواهد داد
و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و از آنان . حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است

را از برخي چيزهايي كه تو ) ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق(برحذر باش كه 
و احكامي را پايمال هوي و هوس باطل (خدا بر تو نازل كرده است بدور و منحرف نكنند 

پشت كردند، بدان كه ) گردان شدند و به قانون خدا از حكم خدا روي(پس اگر ) خود نسازند
ذاب دنيوي، و به ع(اي از گناهانشان ايشان را دچار بال و مصيبت سازد  خواهد به سبب پاره مي

سرپيچي و ) از احكام شريعت(گمان بسياري از مردم  بي). پيش از عذاب اُخروي گرفتار كند
  .»كنند تمرد مي

  : ه كه اين آيات بر آن داللت دارندآنچ* 
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و دينشان تبعيت از هوا و هوس  روشها در  ها و مسيحي متابعت و تقليد از يهودي
و ترك تقليد و مشابهت كمك است باشد،  يماز آن ها اين تقليد  ةمظن است ياآنان 

   1.براي ترك آن، و متابعت و پيروي از هوا و هوس آنها را قطع خواهد كرد
از ) قرآن(بدان كه كتاب خدا : گويد مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

 عبرت و پندي براي داستان آنهادر كند، و  هاي كافر را نهي مي مشابهت و تقليد از امت
ترك كنيم، مثل قول خداوند آنجا  اند اموري كه آنها انجام دادهبسياري از ما است كه 
  : و عقوباتي دچار اهل كتاب شده استكند چه عذاب  كه بيان مي

 (#ρ çÉ9 tFôã $$ sù ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Á ö/F{$#   )2 :حشر(  
  .»اي خردمندان، درس عبرت بگيريد«

  : فرمايد يا مي
 ô‰s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎηÅÁ |Á s% ×οuö9 Ïã ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$#   )111 :يوسف(  
  .»به حقيقت در سرگذشت آنان، عبرت براي همة انديشمندان است«

كند  و آيات ديگر، و بعضي از آن بر مقصود ما داللت دارد و بعضي به آن اشاره مي
  . و در واقع تتمة مقصود است

لفت اهل كتاب و كفار در عموم پس زماني كه مقصود بيان اين مطلب است كه مخا
كارهايشان براي ما بهتر است تمام آيات بر اين مطلب داللت دارند، و اگر مقصود اين 
باشد كه مخالفت با آنها بر ما واجب است، بعضي از آيات بر آن داللت دارند و بعضي 

ف هم داللت ندارند، و ما بيان كرديم كه در كل مخالفت با آنها مشروع است، كه هد
   2.و مقصود در اينجا همين است

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/89(به اقتضاء الصراط المسقيم،  -1
  . مراجعه شود) 1/89(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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  داليلي از سنت نبوي: دوم
   1.»إن اليهود و النصاری اليصبُغون فخالفوهم«: قال -1

زنند و از آن استفاده  را نمي) و حنا(ها رنگ  ها و مسيحي يهودي: فرمايد مي پيامبر
  . كنند پس شما مخالف آنها عمل كنيد نمي

  : دارد چه كه اين حديث بر آن داللتآن* 
به مخالفت يهود و نصاري دستور داده است، و جنس و نوع مخالفت  پيامبر

چون اگر امر به جنس طوري باشد كه مقصود و هدف خداوند است،  ،كند ايجاب مي
فقط در تغيير رنگ مو باشد شود و اگر امر به مخالفت  باشد مقصود حاصل ميمخالفت 

  . وجود داردبه اين خاطر است كه در اين كار مخالفت 
 –باشد  يعني مخالفت به تنهايي سبب و علت نهي مي –مخالفت يا علت مفرده است 

ها، به آن  و يا علت ديگري است، يا بعضي از علت است، بر اساس همة اين فرض
   2.خواهند آن را مي) خدا و رسول(مخالفت امر شده است و شارع 

  
   3.»أوفوا اللحی خالفوا املرشكني أحفوا الشوارب و«: قوله -2

  .ها را كوتاه كنيد و ريش را رها كنيد با مشركين مخالفت كنيد سبيل

_____________________ 
، كتاب احاديث انبياء، حديث شـماره  )6/496(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 2103(و رواه مسلم، كتاب اللباس، حديث شماره ) 3462(
  . مراجعه شود) 176-1/160(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
و ) 5893(، كتاب اللبـاس، حـديث شـماره    )10/351(البخاري في صحيحه مع فتح الباري، رواه  -3

  . و لفظ حديث از مسلم است) 259(مسلم، كتاب طهارت، حديث 
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  : آنچه اين حديث بر آن داللت دارد *
دستور داده  بدون قيد و به صورت عموم به مخالفت با مشركين ،بطور مطلق پيامبر

جملة كه اين جمله بدل  »أحفوا الشوارب و أوفوا اللحی«: است، سپس فرموده است
دات صورت شود همانطور كه در مفر ها هم واقع مي چون ابدال در جمله، است اولي
  : گيرد، مثل قول تعالي مي
 öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# tβθ çt¿o2x‹ãƒ öΝä.u™!$ oΨ ö/r& tβθ ãŠóstFó¡tƒ uρ öΝä.u™!$ |¡ÎΣ   )49 :بقره(  
بريدند و زنانتان را زنده  پسرانتان را سر ميرسانيدند،  ها را به شما مي آنان كه بدترين شكنجه«

  .»داشتند نگه مي
مخالفت با است، دراين جا نيز ) شكنجه(العذاب  ءاين ذبح و استحياء همان سو

مشركين، دليل بر اين با لفظ مخالفت با امر شده ايم، اما دستور مشركين است كه به آن 
ه در اينجا به اين كار چاگرباشد،  است كه جنس مخالفت منظور و هدف شارع مي

توجه شده باشد، چون تقديم مخالفت دليل تقديم ) كوتاه كردن سبيل و گذاشتن ريش(
 جزوا الشوارب«: آمده است –اهللا  رحمه – عام بر خاص است، در روايت امام مسلم

   1.»خالفوا املجوسأرخوا اللحی, وو
يش را رها كنيد تا زياد شود، ها را بزنيد و كوتاه كنيد، و ر سبيل: فرمايد مي پيامبر
  . ها مخالفت ورزيد پرست و با آتش

_____________________ 
) 181-176(، به اقتضاء الصراط المسـتقيم،  )260(رواه مسلم في صحيحه، كتاب طهارت، حديث  -1

  . مراجعه شود
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   1.»الخفافهميصلون فی نعاهلم وخالفوا اليهود فإهنم ال«: فرمايد مي پيامبر -3
  . خوانند مينهايشان و با خف نماز  با يهوديان مخالفت كنيد، آنها با كفش

  : آنچه اين حديث بر آن داللت دارد *
  . »كه توضيح داده شداست، بق درست مثل حديث سا«
   :فرمايد مي پيامبر -4
   2.»صيام أهل الكتاب أكلة السحرفصُل ما بني صيامنا و«

خوردن ) ها ها و مسيحي يهودي(با روزة اهل كتاب ) مسلمانان(جدايي روزة ما 
  . باشد سحري مي

  : آنچه اين حديث بر آن داللت دارد *
باشد، و اين  ب، هدف و مقصود شارع ميفرق ميان عبادت مسلمانان و اهل كتا

كند كه  روايت مي صراحت بيان كرده است، ابوداود از ابوهريرهبه مطلب را هم 
النصاری عجل الناُس الفطر, ألن اليهود و اليزال الدين ظاهرًا ما«: فرمايد مي پيامبر

   3.»يؤخرون
_____________________ 

و رواه الحـاكم فـي المسـتدرك،    ) 652(، كتـاب الصـالة، حـديث    )1/427(رواه ابوداود في سنن،  -1
سند اين حديث صحيح است اما شيخين آن را روايت نكرده اند، و : ، كتاب الصالة و گفته)1/260(

  .آن را تصحيح نموده است 3879: سيوطي در الجامع الصغير ، حديث شماره
، سنن دارمي 1096: لصيام، حديث شماره، و صحيح مسلم، كتاب ا)4/197(رواه احمد في مسنده،  -2

  .27: كتاب الصوم، باب في فضل السحور، و سنن النسائي، كتاب الصيام، باب شماره 6/ 2
، و )2353(، كتاب الصوم، حديث )2/763(رواه ابوداود في سننه، ) 2/450(رواه احمد في مسنده،  -3

يل له موارد الظمĤن، كتـاب الصـيام،   ، براي تفص1698: سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، حديث شماره
  . كتاب الصوم مراجعه شود 431/ 1، و مستدرك حاكم 889: حديث شماره
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جله كنند چون كه مردم براي افطار ع تا هنگاميپيوسته دين آشكار خواهد بود 
  . اندازند ها افطار را به تأخير مي ها و مسيحي يهودي

شود آن هم به خاطر  حاصل مي ،اين نصي است براي ظهور دين كه با تعجيل افطار
  . ها ها و مسيحي مخالفت با يهودي

ها سبب ظهور دين شود، و مقصود و هدف  ها و مسيحي هر زمان مخالفت با يهودي
هاي ديگر تسلط پيدا كند، پس  ين بوده كه دين خداوند بر تمام ديناهم ارسال پيامبران 

هاي بعثت پيامبران بوده  ترين هدف ها از بزرگ ها و مسيحي نفس مخالفت با يهودي
   1.است
   2.»منهم من تشبه بقوم فهو« :فرمايد مي پيامبر -5

م و ملت هر كس از قوم و ملتي تقليد كند و خود را به آنها شباهت دهد از آن قو
  . شود حساب مي

  : آنچه اين حديث بر آن داللت دارد *
شود،  شود، و باعث كفر هم مي اين تقليد و شباهت بر تقليد و شباهت مطلق حمل مي

و گاهي هم بر اندازة مشتركي كه با  .بر وجوب تحريم مقداري از آن نيز داللت داردو 
آن كار كفر يا معصيت يا  حكم آن اگر. شود آنها شباهت پيدا كرده است حمل مي
ه و تقليد به دليل نفس همان در هر حالتي تشب. شعار آن ها باش، همان حكم را دارد

دهد چون  است براي كسي كه آن كار را انجام ميتشبه و تقليد حرام است، و تشبه عام 
و براي كسي كه از غير خود  ،اند، و اين خيلي نادر و كم است آنها آن را انجام داده

_____________________ 
  . مراجعه شود) 187-1/181(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
، كتاب اللبـاس، حـديث شـماره    )4/314(و رواه ابوداود في سننه، ) 2/50(رواه احمد في مسنده،  -2

)4031 (  
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كند به منظور رسيدن به هدف و غرضي كه دارد، پس اصل فعل و كار از آن  پيروي مي
غير گرفته شده است، اما اگر كسي چيزي را انجام دهد و بگويد كه غير او هم آن را 

خود آن را نگرفته است اين تشبه انجام داده است و هيچ كدام از آنها از دوست و رفيق 
اما از اين هم نهي شده است تا به تشبه و تقليد سرنكشد  تقليد جاي تفكر و نظر است، و

   1.و چون در ترك آن مخالفت وجود دارد
حداقل چيزي كه اين حديث : دگوي مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن  تيميه 

باشد، با اينكه ظاهر آن مقتضي كفر  مقتضي آن است حرام بودن تشبه و تقليد از آنها مي
   2.كند دهد و از آنها تقليد مي به آنها شباهت ميكسي است كه خود را 

  
  داليلي از اجماع : سوم
ساير فقها شرايطي را براي اهل ذمه از  و ، اكثر ائمة بعد از اوعمربن خطاب -1

 اجراي خود را بهآنها و  ،اند كه بايد حتماً رعايت كنند ها و غير آنها قرار داده مسيحي
 ما، هر گاه خواستند در مجالس مي كزاريمان احترام به مسلمان: كهند ستدانملزم آن 

: مي كنيم، در لباسشان به آنها تشبه و شباهت پيدا نيمشومي بنشينند به احترام آنها بلند 
، كنيه و اسم يمگويمي مو، به زبان آنها سخن ن فرق كردنها،  ، عمامه، كفشهمثل كال

، مي گيريمن با خود، شمشير ويممي شسوار ن زين ها، بر يمگذارمي آنها را بر خود ن
، مهر يا انگشتري را با زبان عربي نقش و نگار كنيم ميننداشته و حمل اي  هيچ اسلحه

ان را كوتاه موي پيشاني سر م ،كنيم مين، مشروبات الكلي خريد و فروش كنيم مين
 يمه ستب زنار باشيم، ميان ملزم به لباس مخصوص خودم، يمهر كجا كه باش،  كنيم مين

_____________________ 
  . مراجعه شود) 1/238(ء الصراط المستقيم، به اقتضا -1
  . مراجعه شود) 1/237(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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، در سر راه مسلمانان هيچ كنيم مين، صليب را بر روي كليساهاي خود آويزان كنيم
، در بازار هم به همين صورت، در كنيم ميناي را آشكار و ظاهر  صليب و يا نوشته
 هنگام، زنيم ميخيلي خفيف و بدون صدا  را) زنگ مخصوص(كليساها ناقوس 

سر راه مسلمانان هيچ آتشي را همراه آنها ، در كنيم مينصدا را بلند با جنازه  يهمراه
   1.كنيم مينروشن 

ائمه و باشند، و در كل  ي و علمي ميهاي فقه مشهورترين مطالب كتاب  اين شرايط
  . اصحاب آنها و غيره بر آن اتفاق نظر دارند و اجماع بر آن وجود دارد

د، و نشو ر جدا و مشخصااز كف انهدف از تعيين اين شرايط اين است كه مسلمان
و مسلمانان به  فاروق  د، و عمرندر ظاهر هيچ كدام به ديگري شباهت نداشته باش

اصل جدايي راضي نبودند بلكه به جدايي در عموم هدايت و برنامه راضي بودند، و اين 
هم مقتضي اجماع مسلمانان براي جدايي از كفار در ظاهر و ترك تشبه و تقليد از آنها 

   2.از اين جدايي اين است كه شناخته شوندبود و مقصود و هدف 
به او كه  3نزد زني از طايفه أحمس ابوبكر صديق: گويد حازم مي بن أبي قيس -2

زند؟ گفتند  ابوبكر گفت چرا حرف نميزند،  گفتند رفت، ديد كه حرف نمي زينب مي
ار حرف بزن، اين ك: ابوبكر به او گفتحج انجام داده و قصد كرده است حرف نزند، 

تو : هليت است، پس آن زن حرف زد و گفتشما حالل نيست، اين كار از اعمال جا

_____________________ 
، كتاب الجزية باب اإلمام يكتب كتـاب الصـالح علـي الجزيـة بـه      )9/202(رواه البيهقي في سننه،  -1

  . مراجعه شود) 663-2/657(احكام اهل الذمة، تأليف ابن قيم، 
  . مراجعه شود) 322-1/321(المستقيم، به اقتضاء الصراط  -2
بـه معجـم مـا    . اي از أنمار بن أراش از قحطانيه بودند، كه به مادرشان بجيلة منسوب بودنـد  طايفه -3

  .مراجعه شود 65 -63و  10/ 1و معجم قبائل العرب  63 -57/ 1استعجم 
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شما  :گفت. كدام مهاجرين؟ گفت از قريش: مردي از مهاجرين، گفت: كيستي؟ گفت
: كني، من ابوبكر هستم، گفت ؤال ميشما بسيار س: قريشي هستي؟ ابوبكر گفتكدام از 

را كه خداوند بعد از جاهليت آورده است بر چه اشكالي دارد كه ما كار صالح و خيري 
ستور هر گاه يكي از ائمه شما به استقامت بر آن د: ابوبكر گفت آن دوام داشته باشيم؟

آيا قوم و طايفة شما رئيس و اشرافي : كدام ائمه؟ گفت: دادند اشكالي ندارد، زن گفت
بلي، ابوبكر : يند؟ زن گفتنما ز ايشان اطاعت ميكنند آنها هم ا ندارند كه به آنها امر مي

   1.و ائمه هستندپس آنها همان مردم و : گفت
ل نيست، و به دنبال آن دهد كه سكوت مطلق حال خبر مي صديق  ابوبكر

خواهد با اين سخن عيب و مذموم بودن  اين عمل از اعمال جاهليت است، مي: فرمايد مي
  . اين عمل را بيان كند

كند دليل بر اين است كه وصف علت و  يف ميو اينكه بعد از حكم آن را توص
باشد، پس بر اين مطلب داللت دارد كه به خاطر اينكه از عمل جاهليت است  دليل مي

  . واجب است از آن نهي و منع كرد
يعني اهل جاهليت آن را انجام  »من عمل اجلاهلية«: گويد و معني قول ايشان كه مي

جود ندارد، پس هر عبادتي شامل اين كار و در دين اسالم چنين چيزي ودادند،  مي
كردند، و خداوند  شود، مثل تمام كارهايي كه اهل جاهليت بوسيلة آن عبادت مي مي

است، با اينكه عين كار هدف نباشد، مثل هم در دين اسالم به تعبد آن دستور نداده 
  : فرمايد ، خداوند در مورد كفار ميكف زدن سوت كشيدن و

 $tΒuρ tβ%x. öΝåκèEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøt7ø9$# ωÎ) [™!%x6ãΒ ZπtƒÏ‰óÁs?uρ   )35 :انفال(  
  .»باشد جز سوت كشيدن و كف زدن نميالحرام  دعا و تضرع ايشان در كنار مسجد«

_____________________ 
  ) 3834(نصار، حديث ، كتاب مناقب األ)148-7/147(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1
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  . مكاء يعني سوت كشيدن و چيزهايي مثل آن، و تصديه يعني كف زدن
 كه گردد اين است ، مشخص ميكه گذشت يآنچه از آيات و احاديث و آثار

عموم بر واجب بودن مخالفت با اهل كتاب و كفار و عدم مشابهت و همگي به صورت 
آيات و احاديث و آثاري در مورد آن وارد  داللت داردآنها   در اعياد و مراسمتقليد 

آنها را ذكر كرده است و من هم  –اهللا  رحمه –شده است كه شيخ اإلسالم ابن تيميه 
  : مكن بعضي از آنها را بيان مي

  
  قرآن كريم: اول

  : اند اين آيه را چنين تفسير كرده بسياري از تابعين و غير آنها

 š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω šχρß‰yγô±o„ u‘ρ–“9$# #sŒÎ)uρ (#ρ“sΔ Èθøó̄=9$$Î/ (#ρ“sΔ $YΒ#tÅ2   )72 :فرقان(  
و  دهند، و هنگامي كه كارهاي ياوه كساني هستند كه بر باطل گواهي نمي) بندگان خدا(و «

  .»گذرند سخنان پوچي را ببينند و بشنوند بزرگوارانه از آنها مي
لغو  :گويند ابوعاليه، طاوس، ابن سيرين، ضحاك، الربيع بن أنس، و غير آنها مي

   1.هاي مشركين يعني اعياد و جشن
منظور اعياد : روايت شده كه گفته است –اهللا عنهما  رضي –س در روايتي از ابن عبا

لغو يك نوع بازي است : گويد مي –اهللا  رحمه –و عكرمه . كين استهاي مشر و جشن
   2.كه در زمان جاهليت وجود داشت و زور نام داشت

گويند منظور  گويند منظور اعياد كفار است با قول بعضي كه مي و قول تابعين كه مي
گويند منظور مجالس  از آن شرك يا بتي در جاهليت است، يا با قول بعضي كه مي

_____________________ 
  . مراجعه شود) 427 -1/426(و اقتضاء الصراط المستقيم، ) 3/329-328(به تفسير ابن كثير،  -1
  . مراجعه شود) 80-13/79(به تفسير الجامع ألحكام القرآن، تأليف قرطبي،  -2
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گويند منظور آواز است در تضاد نيست و  باشد يا با قول بعضي كه مي ش و ناسزا ميفح
سلف صالح در تفسيرشان همين گونه بوده با آنها مخالفت ندارد، چون روش و عادت 

است، هر يك از آنها نوعي از انواع چيزهايي كه نام برده شدند با توجه به نياز 
  . جنس آن چيز را بيان كنندخاطر بوده است تا كردند و يا به اين  شنوندگان ذكر مي

الزور دروغ است، اما اين نظر اشكال دارد،  ةشهاداند منظور از  و بعضي هم گفته

اليشهدون «: و نگفته است ﴾ω šχρß‰yγô±o„ u‘ρ–“9$#﴿: ايدفرم چون خداوند مي
ا شاهد آن چيز بودم اگر آنج »شهدت كذا إذا حرضته«: گويند عرب مي : »بالزور

شهدت العيد مع «: اهللا عنهما رضي –مانند قول ابن عباس . محضور داشت
   «.1اهللا رسول

  . در عيد حضور داشتم با رسول خدا
زور يعني چيزي را نيكو جلوه دادن تا بر : ورت استتفسير تابعين مذكور به اين ص

   2.»بی زوراملتشبع بام مل يعط كالبس ثو«: خالف حقيقت ظاهر شود، مانند قول پيامبر
گويد كه با باطن و درون  دهد، كالم و سخني را مي كسي كه شهادت زور مي

اند كه نيكويي  مخالف است، به همين خاطر سلف يك دفعه آن را به چيزي تفسير كرده
كه در درون قبيح و  ،كند ظاهر مي يا به سبب شاهداناي  ههرا به خاطر شبخودو حسن 

_____________________ 
و مسلم، ) 962(، كتاب العيدين، حديث شماره )2/453(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -1

  ). 884: (كتاب صالة العيدين حديث
و مسلم، ) 5219: (، كتاب نكاح، حديث شماره)9/317(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 2129:  (كتاب اللباس والزينة، حديث شماره
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ه ظاهر هحسن و نيكويي آن به خاطر ايجاد شبپس شرك و مانند آن زشت است، 
  . شود و مثل آن به خاطر شهوت ظاهر مي موسيقيشود،  مي

باشد چون هيچ نفع و  د را جمع كرده است، كه باطل ميه و شهوهاعياد مشركين، شباما 
اش عذاب و المي  سودي براي دين ندارد، و لذت و خوشي زودگذر كه دارد عاقبت و آينده

  .شود مي شده است، و حاضر شدن در آن شهود تبديل دروغاست كه به 
حضور در آنها را ستوده است، يعني مجرد حضور در اين  در اين آيه عدمو خداوند 

اعياد، ديدن يا شنيدن، پس تأييد و موافقت با اين اعياد مثل عمل كردن به آن كه عملي 
ستايد و  ، كساني را ميمجرد اين آيه !!زور است، نه فقط حضور، بايد چگونه باشد؟

حضور پيدا آنها  كارهاي ديگركند كه در اعياد و  كند و تشويق و ترغيب مي مدح مي
حضور را نكنند و آن را ترك نمايند، و مقتضي ترك حضور در آنها است، و كراهت 

نامد، اما حرام بودن حضور كه از اين آيه فهم  رساند چون خداوند آن را زور مي هم مي
هاي  ل دارد، اما داللت اين آيه بر حرام بودن انجام دادن آن به صورتشود اشكا

   1.مختلف و گوناگون است
  

  داليلي از سنت: دوم
وارد مدينه شد اهل مدينه دو روز داشتند  پيامبر: گويد مي انس بن مالك -1

 دو اين »ما هذان اليومان?«: فرمود كردند، پيامبر كه در آن روزها بازي و شادي مي
در زمان جاهليت در اين دو روز بازي و شادي : روز چه روزهايي هستند؟ گفتند

_____________________ 
  . مراجعه شود) 430-1/428(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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يوم يوم األضحی, و: هبام خريًا منهامإن اهللا قد أبدلكم «: فرمود پيامبركرديم،  مي
   1.»الفطر

روز عيد قربان و روز : تر و بهتر قرار داده است روز خوبخداوند به جاي آنها دو 
  . عيد فطر

  : حديث بر آن داللت داردآنچه اين  *
رها نكرد كه طبق عادت  زمان جاهليت را تأييد نكرد، و مردم راآن دو روز  پيامبر

تر را  خداوند دو روز بهتر و خوب: رمودخود در آن دو روز بازي و شادي كنند، بلكه ف
چون بدل و باشد،  براي شما قرار داده است، ابدال از چيزي مقتضي ترك مبدل منه مي

به همين خاطر اين عبارت براي ترك اجتماع آنها بكار . شوند دل منه با هم جمع نميمب
  : فرموده خداوندشود، مثل  رود و استعمال مي مي
 …çμ tΡρ ä‹Ï‚−G tFsùr& ÿ…çμ tF−ƒ Íh‘ èŒuρ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ öΝèδ uρ öΝä3s9 Bρ ß‰tã 4 }§ø♥ Î/ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 Zω y‰t/ )50 :كهف(  
و فرزندانش را با وجود اينكه ايشان دشمنان شمايند به جاي من سرپرست و ) طانشي(آيا او «

  .»!ستمكاران چه عوض بدي دارند! گيريد؟ مددكار خود مي
  : فرموده خداوندو 
 ω uρ (#θ ä9£‰t7oKs? y]ŠÎ7sƒø: $# É=Íh‹©Ü9$$ Î/   )2 :نساء(  
  .»و اموال ناپاك را با اموال پاك جابجا نكنيد«

_____________________ 
، كتاب الصالة، حـديث شـماره   )1/675(رواه ابوداود في سننه،  و) 3/103(روه احمد في مسنده،  -1

، 294/ 1، كتاب العيـدين، و مسـتدرك حـاكم    )3/180-179(و رواه النسائي في سننه، ) 1134(
اين حديث بر شرط مسلم بوده و حديث صحيح اسـت، وذهبـي نيـز بـا او     : كتاب العيدين، و گفته
  . موافقت كرده است
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  : ندفرموده خداوو 

 tΑ£‰t6sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß »ωöθs% uöxî ”Ï%©!$# Ÿ≅‹Ï% óΟßγs9   )59 :بقره(  
و گفتاري را كه به آنان گفته بوديم ) از فرمان خدايشان سرپيچي كردند(سپس ستمگران «
  .»كردند و دگرگون گفتند لديتب

  : فرموده خداوندو 
 Νßγ≈ oΨ ø9£‰t/uρ öΝÍκö oK¨Ζpg¿2 È⎦÷⎫tF̈Ζy_ ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý÷Η s~ 9≅ øO r&uρ &™ó©x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ= s%   )16 :سبأ(  
هاي  هاي تلخ و درخت با ميوه) ارزش بي(هاي  ايشان را به باغ) هاي پربركت و پرميوة و باغ(«

  .»شوره گز و اندكي درخت سدر، مبدل ساختيم
مقعدک من النار انظر إلی : فيقال له« :و از جمله حديث ميت كه وارد قبر مي شود

   1.»قد أبدلک اهللا به خريًا منه معقدًا فی اجلنة
جهنم نگاه كن خداوند آن را به جايگاه  دربه جايگاه خودت : شود او گفته ميبه 
إن «: فرمايد كه مي قول پيامبر. تر و بهتري در بهشت تبديل و عوض كرده است خوب

بين آنها است، يعني نبايد هم جشن  مقتضي ترك جمع »اهللا قد أبدلكم هبام خريًا منهام
خريًا «: فرمايد شوند، به خصوص آنجا كه ميجاهليت و هم جشن اسالم هر دو انجام 

دو روز كند به اينكه  داللت مياين جمله تر هستند،  از آن دو روز بهتر و خوب »منهام
  . عيد قربان و رمضان جاي عيدهاي جاهليت را بگيرند و عوض آنها باشند

خداوند عوضي را براي شما  »إن اهللا قد أبدلكم«: گويد نان كه به آنها ميو همچ
دو : و آنها جواب دادندفرستاده است، هنگامي كه از آنها در مورد آن دو روز پرسيد 

_____________________ 
و رواه ) 1374(، كتاب الجنائز، حديث شـماره  )3/232(يحه مع فتح الباري، رواه البخاري في صح -1

  ). 2870(مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، حديث شماره 
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 كرديم، اين جواب پيامبر روزي هستند كه در زمان جاهليت در آنها بازي و شادي مي
به جاي آن دو روز، دو روز مبارك در دين  دليل بر آن است كه آنها را نفي كرد و

اسالم جايگزين كرده است، اگر قصد نهي نداشت ذكر اين ابدال مناسب نبود، چون 
دانستند، و آنها را به خاطر آن دو روز زمان جاهليت  اصل دو روز عيد اسالمي را مي

  . كردند ترك نمي
آنها دو روزي داشتند  »هلم يومان يلعبون فيهامو«: گويد كه مي و در قول انس

اهللا قد أبدلكم  إن«: فرمايد كه مي و قول پيامبركردند،  كه در آن بازي و شادي مي
 از قول پيامبر دليل بر اين است كه انس »يوم األضحی و يوم الفطر: هبام خريًا منها

  . ز استرو تعويض آن دو »أبدلكم هبام« :فرمايد فهميده است كه مي
زمان جاهليت در عصر اسالم از بين رفته بودند، در زمان ز و همچنين آن دو رو

و خلفاي راشدين اثري از آن باقي نمانده بود، اگر چنانچه مردم را از آن نهي  پيامبر
، چون ماند در بين مردم باقي ميدادند  انجام مينكرده بود از چيزهايي كه در اين روزها 

روند  شوند و از بين نمي تغيير داده نمي شود عادات جز با چيزي كه باعث تغيير آن مي
ها، و نفس بيشتر مردم به روزي كه عيد  الخصوص طبيعت و سرشت زنان و بچه علي

به . گرفته شود و درآن كارهاي باطل و بازي و شادي صورت گيرد تمايل و شوق دارد
عاجز  هايشان و جشنهمين دليل اكثر پادشاهان و رؤسا از تغيير عادات مردم در اعياد 

اند، چون نفس آنها به شدت خواستار آن است، و جمهور مردم با تمام همت و  مانده
كرد بر  با قوت و حدت آن را منع نمي د، پس اگر پيامبردهن به آن اهميت ميقوت 

باز رنگ هم بود،  ماندند، حتي اگر اين باقي ماندن به صورت ضعيف و كم آن باقي مي
ثابت  انسته شد كه اين ممنوعيت قوي از جانب پيامبرپس دماند  در ميان آنها مي
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 و چيزي ديگري مرادآن را قوياً منع كند حرام است،  است، و هر چيزي كه پيامبر
  . نيست

اي نيست كه امثال اين دو عيد، اگر  و جاي هيچ شك و شبههبوده اين امري واضح 
 ن آن و بين آنچه پيامبربي –شد  اگر به آن اجازه داده مي –گشتند مردم به آن برمي

در اعياد اهل كه و آنچه . شد مردم واقع ميبود و مطلوب  نهي كرده است راه فراري مي
تر و  خيلي حرامشناسيم  كتاب ممنوع و حرام است در حالي كه آنها را به رسميت مي

جاهليت را هيچ كسي  چون. بدتر است از آنچه در اعياد جاهليت ممنوع و حرام است
دانند و  ها را حرام مي ها و مسيحي كنند، تمام ائمه مشابهت و تقليد از يهودي نميتأييد 

اند كه در آينده بعضي از آنها اين حرام و ممنوع  و خبر دادهاند،  مردم را از آن ترسانده
 گردد، آن زمان بر آن در آخر زمان برميكه خالف دين جاهليت،  ردهند ب را انجام مي

منين به صورت عمومي بميرند، آن وقت است كه مصيبت بدتر گردد كه تمام مؤ مي
اي حاضر و  دهنده شود و بر كسي پوشيده نخواهد بود، چون شري كه فاعل و انجام مي

  1.داردبالقوه شر است بيشتر جاي ترس كه موجود داشته باشد براي مردم از شري 
ردي نذر كرد م در زمان پيامبر: گويد كند و مي بن ضحاك روايت مي ثابت -2

ام  نذر كرده: آمد و گفت شتري را در محلي به نام بوانه قرباني و ذبح كند، نزد پيامبر
هل كان فيه وثن من أوثان اجلاهلية «: فرمود شتري را در بوانه قرباني كنم، پيامبر

  ).يعبد?
  شد؟  هاي زمان جاهليت پرستش مي ن مكان بتي از بتآآيا در 

_____________________ 
  . مراجعه شود) 435-1/432(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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شد؟  ز عيدهاي جاهليت برپا مين مكان عيدي اآآيا در : فرمود خير، پيامبر: گفتند
الفيام ه الوفاء لنذٍر فی معصية اهللا, وأوف بنذرک, فإن«: گفت خير، پيامبر: گفت

   1.»اليملک ابن آدم
به نذر خود وفا كن، چون نذري كه براي معصيت خدا صورت گيرد و يا نذر كردن 

  . باشد چيزي كه انسان مالك آن نيست درست نمي
  : شود چه از اين حديث فهم ميآن* 

شخص نذركننده، نذر كرده است شتر و يا به روايتي گوسفندي را در مكاني به نام 
هاي زمان جاهليت  آيا در اين مكان بتي از بت: پرسد از او مي پيامبربوانه ذبح كند، 

شد؟  ميپا هاي جاهليت در اين مكان بر شد؟ آيا عيد و جشني از جشن پرستش مي
نذري كه : جام بده، سپس فرمودبه نذر خود وفا كن و آن را ان: خير، فرمود: جواب داد 

بر اين مطلب  براي معصيت خدا باشد وفا به آن درست نيست، اين جواب پيامبر
ز چند جهت معصيت ها ا بتداللت دارد كه ذبح و قرباني در مكان عيد و محل پرستش 

  : باشند خداوند مي
به نذرت وفا كن، بوسيلة حرف  »فأوف بنذرک«: فرمايد كه مي ل پيامبرقو: اول

شود،  فاء حكم توصيف شده است و اين دليل بر اين است كه وصف سبب حكم مي
شود اين است كه آن نذر از اين دو صفت خالي پس سبب آن امر و كار كه انجام 

_____________________ 
ي فـي  و رواه البيهق) 3313(، كتاب األيمان و النذر، حديث شماره )3/607(رواه ابوداود في سننه،  -1

روايت نمـوده، و   1341: ، كتاب النذور، و طبراني در المعجم الكبير، حديث شماره)10/83(سننه، 
اسناد اين حديث بر شرط بخاري و مسلم مي باشد، به النهج : شيخ محمد بن عبدالوهاب مي گويد

  . مراجعه شود 132: السديد، حديث شماره
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و اگر معصيت و گناه نبودند  باشند، باشد، در واقع آن دو صفت مانع انجام وفا به نذر مي
  . وفا به آن درست بود

الوفاء «: وفا كن، به دنبال آن فرمودبه نذرت : فرمود پيامبربعد از آنكه : دوم
خداوند وفا به نذر صحيح نيست، اگر شكل و صورت در معصيت  »لنذٍر فی معصية اهللا

هيچ ارتباطي چيزي كه از آن سؤال شده است در لفظ عام داخل نبود در آن كالم 
ه از شكل و صورت زماني ك اما پيامبر –داشت، و آنچه كه نذر شده است نوجود 

به نذر خود وفا كن، يعني مادام كه چيزي كه موجب تحريم است : آن سؤال كرد گفت
اين است كه به نذر خود وفا كن، و از وجود آن دو صفت  وجود ندارد جواب پيامبر

ايشان آنچه را كه وفا به آن معلوم و روشن است ولي نهي كرد، و اصل وفا به نذر 
لفظ عام بر سببي وارد شد الزم است سبب داخل آن درست نيست بيان كرد، و هر گاه 

  . لفظ شود
آن را براي  بود پيامبرهاي عيد جايز و درست  اگر چنانچه ذبح در مكان: سوم

كه نذر كرده است  دانست، همانطور كه دف زدن را براي كسي نذركننده صحيح مي
شد،  بلكه حتي وفا به آن واجب هم مي، 1با زدن دف نذرش را انجام دهد جايز شمرد

زماني كه ذبح در مكان نذر شده واجب است، و زماني كه ذبح در مكان عيد آنها نهي 
شود، آن هم با انجام بعضي از اعمالي  شده است، پس چگونه با خود عيد موافقت مي

  گيرد؟  ها صورت ميكه به سبب عيد آن
اند  از مكاني كه در آن كفار مراسم عيد را برگزار كرده زماني كه پيامبر

مسلمان هم شده باشند و آن  ،ارحيواني ذبح شود، با اينكه آن كفّكند تا  جلوگيري مي
_____________________ 

و رواه ابن ) 3312(األيمان و النذور، حديث شماره ، كتاب )608-3/607(رواه ابوداود في سننه،  -1
  ). 1193(مراجعه شود، حديث ) 289(حبان في صحيحه به موارد الظمĤن، ص 
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خواهد در آن مكان عيد برگزار كند،  كننده هم نمي عيد را ترك نموده باشند و سؤال
ها به خاطر  شود كه اين ممانعت كند، پس روشن مي را ذبح مي بلكه فقط حيواني

و به خاطر ترس از اين است كه اين ذبح ممكن جلوگيري از واقع شدن در حرام است 
مكان شود، و جلوگيري از قرار دادن آن آن است باعث احيا و زنده كردن آن عيد در 

بازاري  –واهللا اعلم  –يد باشد، در حالي كه آن ع مكان براي برگزاري مراسم عيد مي
كردند، همچنان كه انصار  ميكردند و بازي و شادي  بود كه در آن خريد و فروش مي

اعياد زمان . كرديم دو روز هستند كه در زمان جاهليت در آنها بازي و شادي مي: گفتند
فرق انداخت ميان مكاني كه  خاطر پيامبرجاهليت براي آنها عبادت نبود، به همين 

ن بت بوده است و مكاني كه، مكان عيد و جشن بوده است، به همين خاطر به مكا
و صورتي كه باشد نهي اهليت به هر شكل جشدت از انجام كاري و چيزي از اعياد 

  .فرموده است
شوند از  ها كه بعنوان دين و عبادت انجام مي ها و مسيحي مراسم عيدهاي يهوديانجام 

باشند، چون تعبد به چيزي  تر مي تر و گناه شود حرام ام ميعيدي كه بعنوان لهو و لعب انج
كند از دنبال شهوات رفتن به وسيلة  شود و او را ناراحت مي كه باعث خشم خدا مياست 

تر هستند، به همين خاطر شريك قرار دادن براي خدا از زنا  تر و قبيح چيزهاي حرام گناه
پرستان  اد با يهود و نصاري از جهاد با بتباشد، به همين دليل جه تر مي تر و گناه بزرگ
پرستان را به خاطر  گذار مادة اعياد بت زماني كه شارع و قانون. باشد تر مي تر و افضل خوب

آن  - ترس از آلوده شدن مسلمان به چيزي از كارهاي كفار قطع و ممنوع كرده است، 
ترس از  –ااميد شده است العرب ن ةجزيركفاري كه شيطان از پياده شدن آرزوهاي آنان در 

باشد و نهي از آن شديدتر  تر مي هاي يهوديان و مسيحيان خطرناك به كثافتآلوده شدن 
امت راه و خبر داده است كه گروهي از اين  است، چگونه ترس نباشد در حالي كه پيامبر
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بر ه وعال كنند، عالوه بر آنچه گذشت، اين حديث پيمايند و از آنها تقليد مي روش آنها را مي
اين مطلب داللت دارد كه مردم در زمان جاهليت عيدهايي داشتند و در آن روزها جمع 

خداوند همة آنها را محو و نابود كرد و  اهللا و روشن است با مبعوث شدن رسولشدند  مي
نبود مردم  هيچ چيزي از آنها باقي نماند، و همچنين روشن است كه اگر نهي و منع پيامبر

كردند، چون با توجه به طبيعت و سرشت انسان آنچه كه در اين  اعياد را ترك نميهرگز آن 
شد به خصوص عيدهاي باطل كه شامل بازي و شادي و لذات باشد نفس انسان  مياعياد انجام 

خواستار آنها است و همچنين عادت آنها هم به آن الفت گرفته بود و عادت طبيعت و سرشت 
ي كه مقتضي قوي براي برپا كردن آن باشد اگر يك مانع قوي و و زماني كه چيز ،دوم است

  . شدند نبود هرگز اين عيدها نابود و محو نمي محكم از طرف پيامبر
امت خود را خيلي قوي و  يقين بدانيم كه امام المتقين حضرت محمد ه طوربايد ب

ممكن براي نابودي و به هر طريق . و شركت در اعياد كفار منع كرده استمحكم از برگزاري 
و محو آن تالش كرده است، و در حق امت خود هيچ چيزي از اعياد اهل كتاب را باقي 

و كفرها و معاصي ساير اعمال به همين صورت به نسبت . و آن را ثابت نكرده استنگذاشته 
در بسياري از مباحات و صفات طاعات به منظور مخالفت با آنان آنها را باقي نگذاشت، بلكه 

در ساير كارهاي ديگر تا انجام اين كارها باعث موافقت . نها در نهي و منع آنها مبالغه نمودآ
گردد، چون هر گاه مخالفت بين شما و آنان نگردد، و تا اين مخالفت مانع ساير كارهاي ديگر 

دهند دورتر و  و كارهايي كه اهل جهنم انجام مياهل جهنم زيادتر و بيشتر باشد از اعمال 
   1.تر خواهي شد ظمحفو
نزد من   ابوبكر: گويد كند و مي روايت مي – عنها اهللا رضي – صديقه عايشه -3

خواندند و  آواز ميهاي انصار نزد من بودند و  آمد در حالي كه دو جاريه از جاريه

_____________________ 
  . مراجعه شود) 445-1/436(به كتاب اقتضاء الصراط المسقتيم،  -1
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آن دو جاريه : گفتند، گفت بودند مي1گفتند كه انصار روزي كه در بعاث چيزهايي مي
خوانده  اهللا هاي شيطان در منزل رسول آيا ترانه: گفت ، ابوبكرآوازخوان نبودند

هذا يا أبابكر إن لكل قوٍم عيدًا, و«: فرمود روز عيد بود، پيامبر و آن روزشود؟  مي
   2.»عيدنا

  . اي ابوبكر هر قوم و ملتي عيد و جشني دارد، و اين عيد و جشن ما است
و در  3»اليومكل قوم عيداً َ و إن عيدنا هذا إن ل! يا أبابكر«: فرمايد و در روايتي مي

   4.وتلک األيام أيام منی »بكر, فإهنا أيام عيد دعهام يا أبی«: روايتي
  . هر قوم و ملتي عيد و جشني دارند و عيد ما اين روز است! اي ابوبكر

ن روز، از روزهاي عيد اي ابوبكر مانع آنها نشو، كه آ: در روايتي ديگر آمده است 
  . بودقربان 
  : شود آنچه از اين حديث فهم مي* 

_____________________ 
اي بـزرگ   بعاث مكاني در اطراف مدينه است، دو شب از آن دور است، در زمان جاهليـت واقعـه   -1

مردم زيـادي از بزرگـان ايـن دو قبيلـه در آن كشـته      . ميان اوس و خزرج در آن روي داده است
البدايـة  و  3777: به صحيح بخاري با فتح الباري، كتاب مناقـب األنصـار، حـديث شـماره    . شدند

  .مراجعه شود 451/ 1و معجم البلدان  162/ 3 والنهاية
) 952(، كتاب العيدين، حديث شماره )2/445(اري، رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الب -2

  ). 892(و رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة العيدين، حديث شماره 
  ). 3931(، كتاب مناقب األنصار، حديث شماره )7/264(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري  -3
) 987(، كتاب العيدين، حديث شماره )2/474(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -4

  ). 892(و مسلم، حديث شماره 
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اين قول واجب  »قوم عيدًا و هذا عيدنا لإن لك«: فرمايد كه مي قول پيامبر: اول
كند كه هر قوم و ملتي بايد عيدي مخصوص خود داشته باشند، همانطور كه خداوند  مي

  : سبحان فرمود 
 9e≅ ä3Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ   )148 :بقره(  

  .»كند به آنجا رو مي) كه به هنگام نماز(هر ملتي را جهتي است «
   :فرمايد و خداوند مي

 9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ   )48 :مائده(  
  .»ايم اي قرار داده براي هر ملتي از شما راهي و برنامه«

خود ي مختص به ا كند كه هر قوم و ملتي بايد راه و برنامه اين نصوص ايجاب مي
شته ها عيدي دا ها و مسيحي يهودي  چون الم براي اختصاص است، هر گاه. داشته باشد

باشند، اين عيد به آنها اختصاص دارد پس ما نبايد در آن شركت كنيم همچنان كه در 
دهيم در  كنيم، به همين صورت اجازه نمي هاي آنان شركت نمي قبله و قانون و برنامه

  . شركت كنندعيدهاي ما هم 
باشد يعني غير  مقتضي حصر مي »و هذا عيدنا«: فرمايد كه مي پيامبرقول : دوم
الم و اضافه  الف و ةمعرفه بوسيل »إن عيدنا هذا اليومو«نداريم، و همين طور   آن عيدي

كند كه جنس عيد ما منحصر در آن جنس  باشد، پس ايجاب مي استغراق ميمقتضي 
حتريمها التكبري «: فرمايد چنين است كه مي ن قول پيامبرباشد، همانطور كه در اي

   1.»حتليلها التسليمو

_____________________ 
: ، كتاب الصالة، حديث شـماره )1/411(و رواه ابوداود في سنن، ) 1/123(رواه احمد في مسنده،  -1

، 275: ، ابواب الطهارة، و سنن ابن ماجه، حـديث شـماره  3: ، و سنن ترمذي، حديث شماره)618(
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شوند، و با سالم  با اهللا اكبر نماز شروع و كارهاي عادي غير از امور نماز حرام مي
  . گردند دادن حالل مي
حصر در عين آن عيد يا عين آن روز نيست، بلكه اشاره به جنس  هدف پيامبر

العيدين  صالةكه در حالي العيد  ةصالباب : گويند فقها مينطور كه مشروع است، هما
  . روزة، روز عيد درست نيست: شود  شود، همانطور كه گفته مي شامل آن مي

يعني جنس اين روز،  »هذا اليومإن و«: به همان صورت است كه قول پيامبر
اين جنس  )سلمنيهذه صالة امل(: گويد كند مي نمازي را مشاهده مي همانطور كسي كه

روند و تكبير و نماز و ساير  و به كساني كه به صحرا ميو نوع، نماز مسلمانان است، 
اين عيد مسلمانان است و  )هذه عيد املسلمني(: گويد دهند مي ي ديگر را انجام ميچيزها

  . امثال اين چيزها
يوم النحر, يوم عرفة, و«: رود از همين باب به شمار ميفرمايد  كه مي قول پيامبر

   1.»هی أيام أكل و رشٍب وأيام منی عيدنا أهل اإلسالم, و

                                                                                                                       
كتاب الطهارة، اسناد اين حديث بر شرط مسلم است اما  132/ 1حاكم،  ابواب الطهارة، و مستدرك

  .و ذهبي نيز با او موافق است. ندشيخين آن را روايت نكرده ا
، كتاب الصيام، حديث شماره )2/800(و رواه مسلم في صحيحه، ) 4/152(رواه احمد في مسنده،  -1

، و سنن ترمذي، ابواب 2419:ديث شمارهاز نبيشه هذلي، و سنن ابوداود، كتاب الصوم، ح) 1141(
حديث حسن صحيح است،  و سـنن نسـائي، كتـاب مناسـك     : ، و گفته770:الصوم، حديث شماره

حديث بر شـرط مسـلم   : ، و گفته434/ 1الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفه، و مستدرك حاكم 
  .  است اما او را روايت نكرده اند
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ما عيد ) سه روز بعد از عيد قربان(روز عرفه، روز عيد قربان، و أيام التشريق 
 اين فرمودة پيامبر. باشد، اين روزها، روزهاي خوردن و نوشيدن هستند مسلمانان مي

باشد، و اختصاص عيد  در عيد و جشن ميها  دليل جدايي ما مسلمانان و با غير مسلمان
شوند، و  چون هر دو عيد مكاني و زماني در آنها جمع ميباشد،  به اين پنج روز مي

شود، هر گاه  زمانش طوالني است، به همين خاطر عيدالكبير يعني عيد بزرگ ناميده مي
هاي عبادت در آن كامل شد، حكم در آن به خاطر كامل شدن حصر  صفات و ويژگي

شود، يا چون روزهايي را حساب كرده است و براي ما جز اين پنج روز عيدي  مي
  . وجود ندارد
و همچنين آواز و ترانه خواندن آنها ها بوسيله دف  براي بازي و شادي جاريه: سوم

به اين دليل كه براي هر قوم و ملتي عيدي وجود دارد و عيد ما است، شده اجازه داده 
باشد، و  كه رخصت وقتي است كه عيد مسلماناننشان مي دهد  اين امراين روز است، 

باشد، همانطور كه  شامل عيد كفار نخواهد شد، و بازي و شادي در اعياد كفار جايز نمي
هايي كه در  در اعياد مسلمانان جايز و درست است، چون اگر چنانچه اين بازي و شادي

فإن «: گفت نمي درست بود پيامبرشود در اعياد كفار هم  عيد ما مسلمانان انجام مي
حرف فاء دليل بر چون تعقيب حكم به وصف بوسيلة  »إن هذا عيدنالكل قوم عيدًا, و

اين است كه علت است، سپس سبب رخصت اين است كه هر ملتي عيدي مختص به 
خود دارد، و اين عيد ما است، و اين علت مختص به مسلمانان است، پس براي ما 

عيدي كه براي مردم وجود دارد بازي و شادي كنيم و آنچه در هر  درست نيست در هر
بر اين عيدي كه براي مردم وجود دارد در آن عيدها هم انجام دهيم، و اين داللت دارد 
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از آنها در بازي و شادي و ساير موارد ديگر درست نيست و از آن نهي كه تشبه و تقليد 
   1.شده است

همه حال در آن يهودي و مسيحي وجود داشته ها هميشه و در  سرزمين عرب -4
در زمان خالفت خود آنان را مجبور به كوچ كرد،   عمر فاروق است، تا اينكه 

در مدينه زياد بودند، و تا زماني كه نقض عهد  اهللا ها در زمان حيات رسول يهودي
فوت  امبر، پيدر مدينه وجود داشتند يهودي اي طايفه چند، ندكردند با آنها مدارا كرد

زياد،  ها در يمن يهودي. يك يهودي رهن گذاشته شده بود نزد انش كردند زره جنگي
  . بودند 3ها در بحرين غير آن و فارسو  2ها در نجران مسيحي

 كردند، و معلوم معلوم است كه اين اقوام عيدهايي داشتند كه آنها را برگزار مي
بازي هاي قشنگ و انواع زينت،  لباس خوردن، نوشيدن، پوشيدن: است كه در اين اعياد

ها جاي داشتند و طبيعتاً  گرفت، كه همة آنها در نفس انسان و شادي و غيره صورت مي
ها  نفس خواستار آن است، به شرطي كه مانعي وجود نداشته باشد به خصوص براي بچه

  . و زنان و بيشتر مردم بيكار

_____________________ 
  . مراجعه شود) 449-1/445(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
بن قطحـان اسـت،    نجران در نقطه مقابل يمن در اطراف مكه قرار دارد، منسوب به نجران بن يعرب -2

در آن جا كعبه و اسقف هاي زيادي وجود داشتند، و پيامبر آنان را به مباهلـه   در زمان پيامب 
آثار ايشان باقي است، فعال نجران فرا خوانده بودند، اصحاب اخدود در آن جا بوده اند و تا اكنون 

تابع كشور عربستان سعودي مي باشد و حدود نه صـد كيلـومتر از ريـاض فاصـله دارد، و در راه     
  . مراجعه شود 266/ 5به معجم البلدان . وادي الدواسر مي باشد

 مراجعـه  346/ 1بـه معجـم البلـدان    . كشور بحرين ساحل دريا است بين بصره و عمان قرار دارد -3
  .شود



 سالگردها و يادبودهاي بدعت 

 

569

مسلمان در داند كه  طور يقين ميآگاهي داشته باشد، به  هر كس از سيرة پيامبر
كردند، و اعياد كفار هيچ تغييري در  ن شركت نميمسلماناغير هيچ كاري از كارهاي 

و ساير مسلمانان مثل ساير روزهاي  داد، بلكه آن روز براي پيامبر نميعادات آنان 
دادند، مگر  ديگر بود و هيچ فرقي نداشت، آن روز را به هيچ چيزي اختصاص نمي

آن انجام گرفتند و يا چيزي شبيه  كه به منظور مخالفت با آنها آن را روزه مياين
  .دادند مي

 همان ديني كه از پيامبر ؛كرد اگر مسلمانان دينشان مانع آن نبود و از آن نهي نمي
دادند و در عيد كفار شركت  اند، حتماً بعضي از آنها اين كارها را انجام مي گرفته
آنها هستند، اگر مانع شرعي وجود هوس و نفس خواستار  كردند، چون هوا و مي

هم  در زمان خلفاي راشدين . دبونداشت چيزي كه مقتضي انجام آنها است موجود 
بود، پس شكي نيست مسلمانان از  زمان پيامبر منوال رو روش مسلمانان بعادت 
هاي غير مسلمانان  جشن اند كه بايد در اعياد و اند و دريافته خود ياد گرفته پيامبر

   1.شركت نكنند
نحن «: فرمايد شنيده است كه مي كند كه از پيامبر روايت مي ابوهريره -5

أوتينا من بعدهم, ثم أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا, و يداآلخرون السابقون يوم القيامة, ب
اليهود : ه تبعانا اهللا له, فالناس لنا فيدهذا يومهم الذی فرض اهللا عليهم, فاختلفوا فيه فه

   2.»النصاری بعد غداً غدًا, و

_____________________ 
  . مراجعه شود) 450-1/449(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
) 876(، كتاب الجمعه، حديث شـماره  )2/354(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ). 855(و مسلم في صحيحه، كتاب الجمعه، حديث شماره 
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أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم د أهنم أوتوا الكتاب من قلبنا, وبي«: در روايتي ديگر
   1.»الذی اختلفوا فيه, فهدانا اهللا له

قبل از ما مسلمانان آخرين امت هستيم و در آخر زمان قرار داريم، اما روز قيامت 
ما بعد از  به و هداده شد كتابشويم، اما قبل از ما به آنها  يهاي قبلي وارد بهشت م امت

بعد از آنكه بر آنها، اين روز جمعه، روزي بود كه خداوند ما را براي آن هدايت داد، 
ها روز واجب خود را  كنند، يهودي مردمان ديگر از ما پيروي ميآن اختالف كردند 

  . اند قرار داده) شنبهيعني يك(ها پس فردا  و مسيحي) يعني شنبه(فردا 
عن أضل اهللا «: اهللا  قال رسول: قاال –اهللا عنهما  رضي –و حذيفه هريره  و عن ابي

كان للنصاری يوم األحد فجاء اهللا بنا, ليهود يوم السبت, واجلمعة من كان قبلنا, فكان ل
لقيامة, هم تبع لنا يوم ا كذلک ليوم اجلمعة, فجعل اجلمعة والسبت واألحد, وفهدانا اهللا
فی رواية و »خرون من أهل الدنيا, و األولون يوم القيامة, املقتضی هلمنحن اآل

   2.»قبل اخلالئق –املقتضی بينهم «
خداوند كساني را : فرمود پيامبر: گويند مي –اهللا عنهما  رضي –يفه ابوهريره و حذ

ها  به و مسيحيها روز شن كه قبل از ما بودند از روز جمعه گمراه و منحرف كرد، يهودي
روز يكشنبه را براي خود قرار دادند، خداوند بعد از آنها ما را آورد، ما را براي روز 

آنها دليل همين به جمعه و بركت آن هدايت داد، جمعه، شنبه و يكشنبه را قرار داد، و 
در روز قيامت براي حساب و كتاب و غيره بعد از ما و به دنبال ) ها ها و مسيحي يهودي(

_____________________ 
  ). 855(، كتاب الجمعه، حديث شماره )2/585(رواه مسلم في صحيحه،  -1
، 87/ 3و رواه النسائي في سـننه  ) 856(، كتاب الجمعه، حديث )2/586(رواه مسلم في صحيحه،  -2

  كتاب الجمعة، باب ايجاب الجمعة 
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آيند، ما مسلمانان آخرين اهل دنيا هستيم، و روز قيامت اولين كسان براي قضاوت  مي ما
  . باشيم و حساب و كتاب مي

نامد و از اينكه اين روز را به روزه گرفتن  در چند جا روز جمعه را عيد مي پيامبر
  . اختصاص دهيم نهي كرده است، چون معني عيد در آن وجود دارد

  : شود فهم مي آنچه از اين حديث* 
ما است، همچنان كه روز شنبه براي  وصخصمكه روز جمعه فرموده  پيامبر
باشد، الم در آن جمله براي اختصاص است،  ها مي ها و روز يكشنبه براي مسيحي يهودي

: هذه ثالثة أبواب(: باشد، هر گاه گفته شود بندي مي و اين كالم مقتضي اقتسام و تقسيم
زيد و اين اين براي من، اين براي : ، اين سه باب است)هذا لعمرو هذا لزيد وهذا لی, و

كند هر يك از آنها به چيزي كه براي او  بندي ايجاب مي هم براي عمرو، اين تقسيم
شود، و هيچ كسي در آن شريك او  قرار داده شده است اختصاص دارد و خاص او مي

نبه يا يكشنبه شركت كنيم با اين شود، پس هر زمان ما مسلمانان در عيد آنها روز ش نمي
ايم، اين براي عيد هفتگي است، براي عيد سالگردي هم  مخالفت نموده حديث پيامبر

به همين صورت است و هيچ فرقي ندارد، اين به نسبت عيدي است كه با حساب و 
كه جز با حساب و كتاب عجمي أگيرد پس اگر اعياد كفار  كتاب عربي صورت مي

گيرد بايد چگونه باشد؟ و بايد  نمييا فارسي و عبري و غيره صورت رومي يا قبطي 
   1چقدر از آنها دوري كنيم؟

  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 451-1/450(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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  داليلي از اجماع : سوم
ها هميشه در شهرها و  ها، و مجوسي ها، مسيحي يهودي ،بيان كرديمهمچنانكه  -1

هاي خود را برگزار  اند و اعياد و جشن هاي مسلمانان سرانه و جزيه داده سرزمين
ها وجود داشت،  اند، و چيزي كه باعث برگزاري آن عيدها باشد در بعضي از نفس كرده

اما در زمان مسلمانان سابقين هيچ كسي وجود نداشت در هيچ مورد و چيزي از اين 
اگر واقعاً مانعي به صورت نهي و . عيدها با آنها شركت كند و يا حضور داشته باشد

كردند و اين شركت و حضور  ا حتماً شركت ميآنهكراهت در نفس آنان جاي نداشت 
اند دين اسالم مانع از  شد، و تنها مانع و بازدارنده دين بود پس دانسته گسترده هم مي

  . باشد و اين امري مطلوب و پسنديده است موافقت با اين كار آنها مي
 و ساير براي اهل كتاب بيان شد كه تمام صحابه فاروق  در بيان شرايط عمر -2
نبايد در داراإلسالم ـ اهل كتاب  ـبعد از آنها بر آن اتفاق نظر داشتند كه اهل ذمه  يفقها
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و  1هاي خود را آشكارا و ظاهري انجام دهند، كه آن عيدها را شعانين اعياد و جشن
  . ناميدند مي 2باعوث

آشكار كردن اين عيدها ممنوع است و مام مسلمانان اتفاق نظر دارند كه زماني كه ت
باشد، چگونه براي مسلمان صحيح و درست است آن را انجام دهد؟ آيا اگر  جايز نمي

تر و  يك مسلمان آن را آشكارا انجام دهد و در آن شركت كند از فعل كفار قبيح
كنيم  از اظهار آن عيد منع ميو ما مسلمانان آنها را به اين خاطر ! تر نيست؟ خطرناك

و گناه هستند، وجود دارد، اين فسادها هم يا معصيت بند و باري  چون در آن فساد و بي
، انسان مسلمان نبايد معصيت و يا ير فرضا هحاال بباشند،  و يا شعار و مقدمة معصيت مي

از آن منع شده است، و اين  نوچچيزي كه مقدمه و شعار معصيت است انجام دهد 
ت كه كفار براي اظهار براي انجام و شركت در اين عيدها كافي اسو بدي از شر  هانداز

گيرند، در حالي كه شامل شر  كنند و قوت قلب مي و آشكار كردن آنها جرئت پيدا مي
   3!!!باشد و بدي و فسادهاي بسيار زيادي مي

_____________________ 
كنند چنين  آورند، و گمان مي هاي ديگري را مي اولين يكشنبه روزه آنها است، برگ زيتون و برگ -1

المقدس شد بوجود آمـده اسـت، بـر قـاطري      زماني كه وارد بيت چيزي براي حضرت عيسي
كـرد كـه مـردم عليـه او شـوريدند و غوغـا كردنـد، و         سوار بود امر به معروف و نهي از منكر مي

زدند، آن عصا بـرگ درآورد و آنهـا بـراي     ها گروهي را دستور داده بودند با عصا او را مي يهودي
) 1/478(بـه اقتضـاء الصـراط المسـتقيم،     . سيح سجده بردند عيد شعانين مشابهه اين كار اسـت م

  . مراجعه شود
، همچنـان كـه   آوردنـد  آيي به وجود مـي  شدند و گردهم ها در آن خارج مي روزي بود كه مسيحي -2

الصـراط  بـه اقتضـاء   . آمدند شدند، از هر سو و طرفي مي مسلمانان در عيد فطر و قربان خارج مي
  . مراجعه شود 721/ 2و احكام اهل الذمه ) 1/321(المستقيم، 

  . مراجعه شود) 1/454(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -3
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  از آثار  يداليل: چهارم

ها را ياد نگيريد، و روز عيد مشركين به  زبان عجم: فرمايد كه مي فاروق  گفته عمر - 1
  1.شود نرويد، چون خشم و غضب خدا بر آنها نازل ميكليساهاي آنان 

   2.از دشمنان خدا در عيدها و جشنشان دوري كنيد :  فاروق قول عمر -2
هر كس در شهر و يا : فرمايد ميكه  –اهللا عنهما  رضي –قول عبداهللا بن عمر  -3

دهد، و ها سكونت گزيند و منزل و خانه درست كند، نوروز آنها را انجام  سرزمين عجم
هاي شادي آنان شركت كند و از آنها تقليد نمايد و تا زمان مرگ به  و تجمعدر مراسم 

   3.شود همين صورت باشد در روز قيامت با آنها محشور مي
 مرتضي  اي به مناسبت نوروز براي علي هديه: گويد محمدبن سيرين مي -4

وز نوروز است، گفت هر اي اميرالمؤمنين اين ر: اين چيست؟ گفتند: آورده شد، گفت
   4.گويد دوست نداشت بگويد نوروز روز را فيروز كنيد، اسامه مي

_____________________ 
، كتاب الجزيه، باب كراهية الدخول علي اهل الذمة فـي كنائسـهم،   )9/234(رواه البيهقي في سننه،  -1

اإلسالم ابن تيميـه در اقتضـاء صـراط     ، و شيخ)1609(، رقم )1/411(رواه عبدالرزاق في مصنفه، 
  . اين اثر را بيهقي با اسناد صحيح روايت نموده است: گفته 455/ 1المستقيم 

به اسناد از بخاري، كتاب جزيه، باب كراهية الـدخول علـي اهـل    ) 9/234(رواه البيهقي في سننه،  -2
  . الذمه في كنائسهم

ية، باب كراهية الدخول علي اهل الذمة في كنائسهم، و ، كتاب الجز)9/234(رواه البيهقي في سننه،  -3
اين اثر را بيهقي با اسناد صـحيح  : گفته 457/ 1شيخ اإلسالم ابن تيميه در اقتضاء صراط المستقيم 

  .  روايت نموده است
  . مراجعه شود) 460-1/455(به السنن الكبري، تأليف بيهقي،  -4
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روزي را كه اختصاص در اين روايت به صراحت وارد شده : بيهقي گفته است
  .1ه استوشريعت مخصوص نگردانيده مكر

از ياد گرفتن  فاورق  يابيم كه عمر درمي ،آنچه از آثار ذكر شده گذشتبراساس 
پس انجام وارد شدن به كليساهاي آنان در روز عيد نهي كرده است،  مجرد آنها و زبان

قسمتي از عبادت آنها انجام اگر و يا ! بعضي از افعال و كردار آنان بايد چگونه باشد؟
   شود؟

آيا انجام بعضي از اعمال عيد آنها از داخل شدن و شركت كردن در عيد آنان 
  تر نيست؟  تر و خطرناك بزرگ
دهند خشم و غضب خدا بر آنان  ماني كه روز عيد به خاطر اعمالي كه انجام ميز

و يا كند  كارها با آنها شركت مي شود، پس كسي كه در عمل و يا بعضي از نازل مي
از دشمنان : گويد شود؟ سپس مي يابد آيا اين عقوبت و عذاب بر او وارد نمي حضور مي

ن سخن نهي از ديدار با آنها و نهي از شركت خدا در روز عيدشان دوري كنيد، آيا اي
دهد چگونه  در اجتماع آنها نيست؟ پس حال آن كسي كه اعمال آنها را انجام مي

  است؟ 
كند كه هر كس در سرزمين آنان خانه  صراحت بيان ميبه  بن عمر و اما عبداهللا

د و تا نماي درست كند و مراسم عيد نوروز و جشن آنان را انجام دهد و از آنها تقليد
شود، از اين مطالب  زمان مرگ اين كار را ادامه دهد و توبه نكند با آنها حشر مي

با مشاركت در مجموع اين كارها آن فرد  بر اساس نظر ابن عمر شود كه   فهميده مي
نمايد، چون اگر براي استحقاق عقوبت مؤثر  شود، و يا او را دچار معصيت مي كافر مي

زئي از مقتضي قرار داده شود، چون چيزي كه مباح باشد باعث نبود درست نبود ج

_____________________ 
  .اجعه شودكتاب الجزيه مر 235/ 9به السنن كبري  - 1
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شود، و ذم بعضي مشروط به ذم بعضي ديگر نيست، چون أبعاضي كه ذكر  نميعقوبت 
گفته  –واهللا اعلم  –و به اين خاطر باشد،  مي دشده است مقتضي ذم به صورت منفر

ند، چون آنان در است هر كس در شهر و سرزمين آنها خانه درست كند و سكونت گزي
ها از اظهار عيدهايشان در داراإلسالم ممنوع شده  زمان عبداهللا بن عمر و ساير صحابه

و خود كرد  آن را نداشتند، و هيچ يك از مسلمانان از عيد آنان تقليد نمي بودند و اجازة
 گرفت؛ در سرزمين مسلمانان صورت مي، و تنها اين بود كه داد را به آنها شباهت نمي

  . ن در سرزمين مسلمانان قرار داشتندچو
مكروه را موافقت در نام عيدي كه مخصوص آنان بود  مرتضي و اما علي

   1داند؟ دانست، حال موافقت در عمل با آنان را چگونه مي مي
  : كه به چند صورت است، از جمله) ها و پندها عبرت(داليلي از اعتبار 

  
  اول وجه* 

اوند سبحان در باشد، و خد از مناهج و مناسك مي ها جزو شريعت و اعياد و جشن
  : فرمايد مورد آن مي

 Èe≅ ä3Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθà6Å™$ tΡ   )67 :حج(  
قرار ) ويژه، جهت معامالت و عبادات با توجه به شرايط زمان و مكان(اي  براي هر ملتي برنامه«

  .»اند ل كردهاند و بدان عم ايم، كه برابر آن رفته داده
مانند قبله، نماز و روزه، هيچ فرقي ميان مشاركت آنها در عيد و مشاركت آنها در 

هاي ديگر نيست، موافقت در تمام عيد، موافقت با كفر است، و  ساير مناهج و عبادت
بلكه باشد،  هاي كفر مي آن، موافقت در بعضي از شعبهي ها موافقت در بعضي از فرع

_____________________ 
  . مراجعه شود) 460-1/455(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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 يكديگرها بوسيلة آن از  نايادشرايع و ن ويژگي هاي هستند كه از خصوصي تريعيدها 
پس موافقت با آن باشند،  شوند، و آشكارترين و ظاهرترين شعاير را دارا مي جدا مي

باشد، و شكي نيست در مجموع با وجود شرايط  ترين شرايع كفر مي مواقت با مهم
نندة آن كمترين حالتش اين ك و اما شروع. شود منتهي ميبه كفر  گاهي موافقت با آن

اره كرده است، آنجا اش و به اين اختصاص پيامبر. باشد است كه معصيت و گناه مي
براي هر ملتي عيدي وجود دارد و  »إن هذا عيدناوإن لكل قوم عيدًا « :فرمايد كه مي

  . اين عيد ما است
يا  لباسي است كه مجوسي(مشاركت در عيد كفار از مشاركت در پوشيدن زنار 

تر و  هاي آنان است قبيح و امثال آن كه از نشانه1)بندند خود ميمر مسيحي به ك
رود، و  است و از دين به شمار نميي وضعاين عالمت و نشانه  تر است، چون  خطرناك

هدف از آن تنها جدايي ميان كافر و مسلمان است، اما عيد و توابع آن جزو دين به 
موافقت با چيزي است كه سبب خشم و عقاب و  پس موافقت با آن،روند  شمار مي

  . باشد عذاب خدا مي
باشد،  هاي آنان مي عيد كفار شريعتي از شرايع كفار است، و يا عبادتي از عبادت

   2.كفر حرام و ممنوع است  پس موافقت در آن مانند ساير شعاير و عبادات
  

  دوم  وجه* 
يا  باشد، چون ت خداوند ميدهند معصي آنچه آنها در عيد و جشنشان انجام مي

المقدس با  مثل نماز خواندن مسلمان به سوي بيتد، باش بدعت است، يا منسوخ مي

_____________________ 
  .مراجعه شود) زنر(ماده ي  330/ 4به لسان العرب  - 1
  . مراجعه شود) 472-1/471(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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اين زماني است كه آنچه انجام . اي است ولي نسخ شده است وجود آنكه عمل شايسته
مسايلي كه به شود، و اما  شود از چيزهايي باشد كه بوسيلة آن عبادت و دينداري مي مي

مانند طعام، لباس، بازي و شادي همة اينها تابع آن عيد ديني  تعلق مي گيرند عادت ها
شود كه بعضي از  پس به منزلة اين مي. هستند، همانطور كه در دين اسالم هم تابع هستند

مسلمانان عيدي را ايجاد كرده باشند و براي برگزاري آن به صحرا و دشت بروند و در 
شود انجام شود، و  نچه كه در عيد فطر و قربان انجام ميآن عبادات و عاداتي از جنس آ

كنند و مراسم حج انجام داده شود، و   يا اينكه چيزي گذاشته شود و به دور آن طواف
  . كند طعام و غيره درست شود براي كسي كه اين كار را مي

اگر مسلمان چنين كاري را انجام دهد، آن روز عادت خود را تغيير داده است، 
طور كه اهل بدعت در امور عادي يا در بعضي از آن عادت خود را بوسيلة درست همان

دهند، بدون اينكه  كردن طعام، زينت دادن لباس، خرج و مخارج زياد و غيره تغيير مي
ترين  ترين و زشت قصد عبادت داشته باشند، آيا اين كار از قبيح نوبنيادبه اين عادت 

ضالين هايي كه مغضوب عليهم و  ين انسانقت با امنكرات نيست؟ به همين صورت مواف
  . باشد تر و شديدتر مي هستند خطرناك
بر دين مبتدع و منسوخ خود استوار و به آن اقرار ) يهود و نصاري(اهل كتاب 

دارند، و انسان مسلمان به چيزي كه مبتدع و منسوخ باشد  ي نگه ميكنند و آن را سرّ مي
ت آشكار اقرار نخواهد كرد و آن را به رسميت ي و نه به صورنه به صورت سرّ

شناسد، و اما مشابهت و تقليد از كفار مثل مشابهت و تقليد از اهل بدعت و حتي  نمي
   1.باشد تر و بدتر مي خطرناك

  

_____________________ 
  ) 1/472(به اقتضاء الصراط المستقيم مراجعه شود،  -1
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  سوم  وجه* 
به انجام كارهاي  تلقي شوداگر انجام كارهاي اندكي از آن عيدها و غيره درست 

شوند و  زمان چيزي شايع شود مردم عوام وارد آن ميشود، سپس هر  زياد منجر مي
شود،  كنند بطوري كه براي آنها به عادت و حتي عيد تبديل مي اصل آن را فراموش مي

كند به طوري كه  پيدا ميكند حتي بر آن برتري  و به عيد خداوند شباهت پيدا مي
براي بسياري  حيات كفر منتهي شود، همچنان كه شيطان گ اسالم ورنزديك است به م

زيبا جلوه داده است مثل آنچه كه در را كنند كارهايي  از كساني كه ادعاي اسالم مي
ها و پوشاندن لباس به  ها و خرج شود، مثل هدايا و شادي ها انجام مي اواخر روزة مسيحي

شهرهايي به كشورها  مسلمانان شده است، حتي كشورها وفرزندان و غيره كه مانند عيد 
ها چسبيده و همسايه هستند كه علم و آگاهي و ايمان آنها كم و  مسيحي و شهرهاي

 اندك است اين عيد كفار بر عيد خودشان غلبه دارد و از عيد خدا و رسول خدا
  . تر است جاي دارد، و از آنها برايشان شيرين قلب شانبيشتر در 

انجامد، و يا به هر دو  شود، و يا غالباً به معصيت مي مشابهت و تقليد به كفر منتهي مي
شود، كه در آن هيچ مصلحتي نيست، و هر چه به اينها منتهي و منجر شود  منتهي مي

، نيستشكي هيچ مقدمة دوم در حرام است، پس مشابهت و تقليد حرام هستند، و 
پيگيري و بررسي در موارد و مصادر شريعت بر اين مطلب داللت دارد كه هر چه به 

ه صورت غالب، چه خفي و سري و چه به صورت كلي، حرام كفر منتهي شود چه ب
  . است

د و بر هيچ بينا و نابينايي پوشيده نيست كه رآن شهادت دا مقدمة اولي واقعيت بر
باشد، كه شارع حكيم آن را در عموم سد ذرايع و  منتهي شدن به كفر امري طبيعي مي
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در  –اهللا  رحمه –ابن تيميه ها مالحظه كرده است، همانطور كه شيخ اإلسالم  پيشگيري
   1.آن را بيان كرده و توضيح داده است» الدليل علي ابطال التحليل ةاقام«كتاب 
  

  چهارم وجه* 
عيدها و مراسم در مجموع منافع بزرگي براي دين و دنياي مردم دارند، همچنان كه 

و شريعتي برند، به همين دليل هر دين  بوسيلة نماز، زكات، روزه و حج نفع و سود مي
   :فرمايد خداوند ميآن را در خود جاي داده و آن را آورده است، 

 Èe≅ à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# )34 :حج(  
ياني را ذبح كنند كه خدا به آنها ايم، تا به نام خدا چهارپا ما براي هر ملتي قرباني را مقرر كرده«

  .»عطا نموده است
   :فرمايد و خداوند مي

 Èe≅ ä3Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθà6Å™$ tΡ   )67 :حج(  
اند و بدان  ايم كه برابر آن رفته قرار داده) جهت معامالت و عبادات(اي  براي هر ملتي برنامه«

  .»اند عمل كرده
   :فرمايد و خداوند مي

 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ    )3 :مائده(  
  .»دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم) احكام(امروز «

ترين عيدهاي اين امت پاك نازل كرده  به همين خاطر خداوند اين آيه را در بزرگ
از در خود جمع كرده عيد و جشني در نوع خود كه زمان و مكان را است، چون هيچ 

_____________________ 
-1/473(و به اقتضـاء الصـراط المسـتقيم،    . وجود دارد) 265(در فتاوي الكبري جزء سوم، ص  -1

  . مراجعه شود) 482
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از اين ي از نوع خود نباشد، و هيچ خبر و اعال تر نيست و آن عيد قربان مي بزرگ آن
نيست و نخواهد بود كه عموم مسلمانان را فراخواند و خداوند كفر و اهلش مهمتر روز 

  . را نفي و مردود كرد
ت كه اگر گرسنه شد نياز خود را از غذايي كه به او حالت جسم انسان طوري اس

تواند از آن  شود، حتي نمي نياز مي از طعام ديگري بيچون سير شد گيرد و  رسيده مي
شود و  بخورد مگر با ناراحتي و تكلف، كه بيشتر اوقات باعث ناراحتي و ضرر او مي

. نخواهد شد وتقويت انفعي براي او نخواهد داشت، و در واقع غذاي او نيست و باعث 
خود را بگيرند بندگان خدا هم هر گاه از اعمال و كارهاي غير شرعي بعضي از نيازهاي 

و به د، نبر به امورشرعي و واقعي كم خواهد شد و از آنها سود نمي رغبت و عالقة ايشان
اش را صرف كارهاي  شود، بر خالف كسي كه تمام همت و اراده مقداري كم مي
نمايد، اين فرد محبت و عالقه و منفعت خود را در اين امور مشروع  ع ميشرعي و مشرو

  . خود را كامل و تمام گردانيده استداند و دين و اسالم  مي
براي آرامش و اصالح ) كه به امور غير شرعي عالقه داردفردي (به همين خاطر 

 كريم ن قرآنبه شنيد شا دهد، و شوق و عالقه قلبش بيشتر به قصايد و اشعار گوش مي
به همين دليل شريعت . گردد شود، حتي بعضي اوقات از شنيدن آن ناراحت مي كم مي
آورد به شدت سخت گرفته و آن را بسيار بد و  كسي كه بدعتي را بوجود مي براسالم 

نه به ضرر و نه به ، بوديكافي بدعت  ترك طوري بودي كه داند، چون اگر زشت مي
 ، اما بال و مصيبت آن جا است كهبودآسان و ساده  ، آن وقت كارشخص بودينفع 

منفعت شريعت در حق او ، از جمله باعث نقص استبراي او باعث فساد  بدعت
تواند هم عوض و هم معوض منه را در خود جاي دهد و  گردد، چون قلب انسان نمي مي

  . گنجايش هر دو را ندارد
  : گويد در مورد عيدهاي جاهليت مي به همين خاطر پيامبر
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   1.»إن اهللا قد أبدلكم هبام يومني خريًا منهام«
تر براي شما  ب خداوند به جاي اين دو روز عيد زمان جاهليت، دو روز بهتر و خو

  . داده است
شود كه نهايت تغذيه و قوت را به وسيلة  مانع مي تغذيه ي قلب با اين كارهاي بدعت

نتيجه حال و وضعيتش بدون اينكه اين اعمال صالح و پرمنفعت شرعي كسب كند، در 
شود، همچنان كه جسمش بوسيلة غذاهاي فاسد و كثيف بدون  احساس كند تباه مي

ضررهاي بدعت  رود، با اين توضيح بعضي از اينكه خودش احساس كند از بين مي
   2.دشو روشن و آشكار مي

  
  پنجم وجه* 

يد از آنها به خاطر وجود مشابهت به اهل كتاب و كفار در بعضي از اعياد آنان و تقل
شود، به  آنها مي سروردر آن وجود دارد باعث خوشحالي قلب و  كه باطل و فسادهايي

خصوص زماني كه اين كفار زير سلطة جزيه و تحقير مسلمانان باشند، چون مشاهده 
جزئي از آن را در خود قرار داده و ها و خصوصيات دين آنان  كنند مسلمانان ويژگي مي

ر گردد، و خيلي اوقات اگ دهند، اين سبب قوت قلب و سعة صدر آنان مي م ميرا انجا
دهند و ضعيفان و فقرا را خوار و ذليل  طعام ميبرايشان فرصت دست دهد آنها را 

نمايند، كه اين امر و كاري محسوس و مشهود است، كه انسان عاقل از آن غافل  مي

_____________________ 
، كتاب الصالة، حـديث شـماره   )1/675(و رواه ابوداود في سننه، ) 3/103(رواه احمد في مسنده،  -1

ايـن  : و گفتـه  294/ 1كتاب العيدين، و مستدرك حـاكم   180 -179/ 3، و سنن نسائي )1134(
  . ذهبي نيز با او موافق است. يخين آن را روايت نكرده اندحديث بر شرط مسلم است و ش

  . مراجعه شود) 485-1/482(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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ه آنها احترام گذاشت در حالي كه پس چگونه جايز و درست است بدون دليل ب. نيست
  شريعت و دين تحقير و ذلت در برابر مسلمانان را براي آنها قرار داده است؟ 

  ششم وجه* 
دهند بعضي از آنها كفر، و بعضي حرام، و  آنچه كفار در عيدهاي خود انجام مي

جدايي ميان اين . باشد به شرطي كه از مفسدة مشابهت خالي باشد بعضي مباح مي
عموم مردم روشن نيست و ها غالباً آشكار و روشن است، اما بعضي اوقات براي  لتحا

دانند، مثالً مشابهت و تقليد در چيزي كه روشن و معلوم نيست، براي انسان  آن را نمي
كند كه فقط مشابهت و تقليد در  سواد فكر مي عامي و بي انسانعالم حرام است، اما 

فرق ميان شوند،  است كه مردم عوام مرتكب حرام مي كارهاي حرام ممنوع است، اينجا
اين است كه آنجا گفتيم موافقت در ) جلوگيري، پيشگيري(اين صورت و صورت سوم 

شود، ولي در اينجا  كارهاي كم و اندك به موافقت كارهاي زياد و بيشتر منتهي مي
ن را جنس و نوع موافقت نسبت به عموم دين خودشان براي آنها روشن نيست و آ

حالت بيانگر اين  آندهند،  دانند، به طوري كه معروف و منكر را تشخيص نمي نمي
ها به  قلبدر اين صورت رود، و  است كه با خواست و ارادة خود دنبال آرزوهايش مي

  . دباشن ان ميناداعتقادات خود 
  

  هفتموجه * 
پذير  دو تغيير ه كه براي هراير مخلوقات را بين دو چيز متشابآدم و س خداوند بني

تر  است خلق كرده است، هر زمان متشابهت بيشتر باشد تغيير در اخالق و صفات كامل
با چشم ممكن نخواهد  جزشود، به طوري كه تشخيص آن دو از يكديگر  تر مي و تمام
شود كه مشابهت و  پس مشابهت و مشاركت در كارهاي ظاهري باعث ميبود، 



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
584

نيز به صورت مخفيانه و تدريجي و غيرمحسوس مشاركت در امور باطني و دروني 
  . صورت پذيرد

اند  ها كه با مسلمانان معاشرت داشته و زندگي كرده ها و مسيحي اين امر در يهودي
شود، آنها از ديگر كفار، داراي كفر كمتري هستند، و مسلماناني كه  ظاهر و آشكار مي

مسلمانان ديگر داراي ايماني به  اند نسبت ها معاشرت داشته ها و مسيحي زياد با يهودي
شود با  و الفت مي تر و كمتري هستند، مشاركت در هدايت ظاهري باعث تناسب ضعيف

  . اينكه از نظر زماني و مكاني هم دور باشند
باعث كسب نوعي از اخالق آنها  –با اينكه كم هم باشد  –تقليد از عيدهاي آنان 

و هر چيزي كه باعث نت قرار گرفته است، كه اخالق آنان مورد لعدر حالي شود،  مي
گيرد و حكم تحريم براي آن صادر  فساد مخفي و غير منظم شود حكم به آن تعلق مي

مشابهت و تقليد از ظاهر سبب و مظنة مشابهت و تقليد از عين : گوييم گردد، پس مي مي
ز آنان شود در اصل اعتقادات هم ا شود، حتي سبب مي اخالق و افعال مذموم آنها مي

شود و كنترل نخواهد شد، و عين فسادي كه از  تقليد نمايند، كه تأثير آن ظاهر نمي
پيدا شد  چونشود بعضي اوقات ظاهر و منظم نخواهد شد، و  مشابهت و تقليد پيدا مي

ديگر زوال و از بين رفتن آن محال خواهد شد، و هر چيزي كه باعث چنين چيزي شود 
اند، همانطور كه اصول ثابت و مقرر  آن را حرام كرده) او خدا و رسول(گذار  قانون

   1.اند بر اين مطلب داللت دارند و صراحتاً آن را بيان كرده
  

_____________________ 
  . مراجعه شود) 488-1/478(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
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  هشتم وجه* 
كند و در باطن  و تقليد ظاهري نوعي مودت و محبت را ايجاد مي رمشابهت در ظاه

مشابهت  شود، همچنان كه محبت باطني و دروني سبب نيز باعث محبت و دوستي مي
است، حتي دو نفر اگر از   شود، كه تجربه و مشاهدات اين را ثابت كرده ظاهري مي

يك شهر و ديار باشند سپس به شهر و ديار غربت بروند ميان آنها مودت و الفت زياد 
و يا حتي با شناختند  خواهد شد، و اگر چنانچه در شهر خود بودند همديگر را نميپيدا 

شدند، به همين صورت صنعتگران دنيوي  فتند و با هم قهر ميگ همديگر سخن هم نمي
هم با يكديگر نوعي الفت و محبت و همبستگي دارند كه غير آنها چنين وضعيتي 
ندارند، پادشاهان و رؤسا هم با اينكه از نظر ممالك و ديار از همديگر دور باشند با 

مانع اين محبت و عالقه همديگر محبت و الفت دارند مگر اينكه دين و يا هدفي خاص 
  . شود

كفار پس زماني كه مشابهت و تقليد در امور دنيوي باعث محبت و دوستي با 
شود، پس مشابهت و تقليد در امور ديني بايد چگونه باشد؟ كه قطعاً باعث محبت و  مي

و روشن است كه محبت و دوستي با آنان با ايمان منافات الفت بيشتري خواهد شد، 
  . شود نفي ايمان ميدارد و سبب 

   :فرمايد ند ميخداو
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? yŠθ åκu ø9$# #“t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊇∪ “utIsù z⎯ƒ Ï% ©!$# ’ Îû ΝÎγ Î/θ è= è% 

ÖÚẗΒ šχθ ããÌ≈ |¡ç„ öΝÍκ Ïù tβθ ä9θ à)tƒ #©ý øƒwΥ βr& $ oΨ t7 ÅÁè? ×οtÍ← !#yŠ 4 ©|¤yè sù ª!$# β r& u’ ÎAù'tƒ Ëx ÷Fxø9$$ Î/ ÷ρ r& 

9øΒ r& ô⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰Ψ Ïã (#θ ßsÎ7óÁã‹sù 4’ n?tã !$ tΒ (#ρ •| r& þ’ Îû öΝÍκÅ¦àΡr& š⎥⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθ à)tƒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# 
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(#þθ ãΖtΒ#u™ Ï™Iω àσ¯≈ yδr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ |¡ø% r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&   öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yè pRmQ 4 ôMsÜÎ6 ym öΝßγ è=≈ yϑôã r& 

(#θ ßst7ô¹r'sù t⎦⎪ÎÅ£≈ yz   )53-51 :مائده(  
پرستي و به طريق اولي آنان را به سر(يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان«

هر كس از ) و در دشمني با شما يكسان و برابرند(ايشان برخي دوست برخي ديگرند ) نپذيريد
گمان او از زمرة ايشان به شمار  بي) و آنان را به سرپرستي بپذيرند(شما با ايشان دوستي ورزد 

 بيني كساني كه بيماري مي. كند رود و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را هدايت نمي مي
بر يكديگر ) در دوستي و ياري با يهوديان و مسيحيان(به دل دارند، ) ضعف و شك و نفاق(

و به (يد آباليي بر سر ما ) روزگار برگردد و(ترسيم كه  مي: گويند ميگيرند و  سبقت مي
را پيش بياورد يا از جانب خود ) مكه(اميد است كه خداوند فتح ) كمك ايشان نيازمند شويم

و اين دسته از آنچه در دل پنهان ) دشمنان اسالم را نابود و منافقان را رسوا نمايدو (كاري كند 
گويند آيا اينان همان  مؤمنان مي) آنگاه كه فتح و پيروزي فرارسد. (اند پشيمان گردند داشته

بر آيين (گفتند ما  خوردند و مي كساني هستند كه با شدت و با حدت به خدا سوگند مي
كردارشان بيهوده و تباه ) دروغ گفتند و! (با شما هستيم) شما مسلمانيم و شماييم و همچون

  .»و زيانكار شدند) تالششان هدر رفتو رنجشان بر باد رفت و (گشت 
  : فرمايد و مي كند بيان مي اهل كتاب شدهخواري و ذلت  سببخداوند آنچه 

 š∅ Ïèä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ö tΒ 4 

y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ ⎯tã 9x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 

š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθè= yè øtƒ ∩∠®∪ 3“ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ©9uθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4 

}§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦àΡr& β r& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟÎγ øŠn= tæ ’Îûuρ É>#x‹yè ø9$# öΝèδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9uρ 
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(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_ É<̈Ψ9$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρä‹sƒªB$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& £⎯Å3≈ s9uρ #ZÏVŸ2 

öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù   )81-78 :مائده(  
اين بدان خاطر بود . اند اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده كافران بني«

آنان . گذشتند از حد مي) ظلم و فساد(كردند و در  سركشي مي) از فرمان خدا(كه آنان پيوسته 
نهي ها  كشيدند و همديگر را از زشتكاري دادند دست نمي از اعمال زشتي كه انجام مي

بيني كه كافران را  بسياري از آنان را مي! كردند و چه كار بدي مي. دادند ردند و پند نميك نمي
اي كه  توشه! فرستند مي) به آخرت(پذيرند چه توشة بدي براي خود پيشاپيش  به دوستي مي

) اسالم(ر اگر آنان به خدا و پيغمب. ماندن است) دوزخ(موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب 
كافران ) به سبب ايمان راستين هرگز(آوردند،  نازل شده است ايمان مي) از قرآن(او و آنچه بر 

  .»ولي بسياري از آنان فاسق و از دين خارج هستند. گرفتند را به دوستي نمي
و آنچه بر او نازل شده است  خداوند بيان كرده است كه ايمان به خدا و پيامبر

اشد، پس ثبوت دوستي و محبت با آنان ب مستلزم عدم دوستي و محبت با آنان مي
  . م استوشود، چون عدم الزم مقتضي عدم ملز موجب عدم ايمان مي

   :فرمايد خداوند مي
 ω ß‰ÅgrB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% 

z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çμ ÷Ψ ÏiΒ   )22 :مجادله(  
مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني را به دوستي «

ي ورزيده باشند هر چند كه آنان پدران، يا پسران، يا بگيرند كه با خدا و پيامبرش دشمن
هايشان رقم ايمان زده است، و  چرا كه مؤمنان، خدا بر دل. برادران، و يا قوم و قبيلة ايشان باشند

  .»با نفخة رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است
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ست داشته باشد، هر شود كه كافري را دو خداوند خبر داده است كه مؤمني پيدا نمي
كسي كفار را دوست داشته باشد مؤمن نيست، مشابهت و تقليد ظاهري مظنة محبت 

   1.باشد، همانطور كه بيان شد و مثال هم آورده شد است پس حرام مي
هاي فساد در  صورت و شكلبدان كه : گويد مي –اهللا  رحمه –ابن تيميه شيخ اإلسالم 

   2.، پس خوب است به آنچه بيان كرديم اكتفا كنيممشابهت و تقليد كفار زياد هستند
از آنچه گذشت برايمان روشن گرديد كه تشبه به كفار و تقليد از آنان به صورت 

حرام است و با ايمان منافات دارد، و  –هايشان  در اعياد و جشن –عموم و خصوصي 
و بر آن داللت  كنند ، اجماع، آثار و اعتبار اين مطلب را ثابت ميقرآن، سنت پيامبر

  . دارند كه بيان آنها گذشت
پس اي برادر و خواهر مسلمان از تشبه به كفار و اهل كتاب و غيره دوري كن و از 

نه به صورت  ،عواقب اين كار بترس، نه در عادات و نه در عبادات و تقاليد ديگر
دا كند از ظاهري و نه باطني از آنها پيروي مكن، چون هر كس به قوم و ملتي تشابه پي

  . شود آن قوم است و روز قيامت با آنها محشور مي
كند و  از آنها تقليد مي دكني و بر شما الزم و واجب است كسي را كه مشاهده مي

، شايد شما سبب دبه نحو احسن راهنمايي و نصيحت كنيدهد  خود را به آنها شباهت مي
اين عمل خير از طرف خداوند  را ترك كند و بابا آنان اين فرد مشابهت و تقليد  دشوي

  . اجر و ثوابي به شما برسد
دهند،  الخصوص اينكه اغلب مقلدين از روي اعتماد و باور اين كار را انجام نمي علي

  . دهند الناس و جاهالن آن را انجام مي بلكه تنها تقليد كوركورانه است، كه عوام

_____________________ 
  . مراجعه شود) 490-1/488(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1
  . مراجعه شود) 1/490(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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د و كساني كه تحت آنچه بر انسان مسلمان واجب است اين است كه از نفس خو
قدرت و سيطرة او هستند شروع كند، هر چه كه تشبه به كفار و تقليد از آنها و غير آنها 

نصيحت و توجيه  ندترك كند، و كساني را كه به تقليد و تشبه به آنها مبتال گشته ااست 
به اندازة طاقت و توان واجب است كه نمايد، چون تقليد و تشبه به آنها منكري است 

سان تغيير داده شود، يا با دست و قدرت آن را تغيير دهد، اگر توانايي نداشت با زبان، ان
  . ترين مرحلة ايمان است اگر نتوانست با قلب كه اين هم ضعيف

حكام، علما و طالب علوم ديني مسئوليت بيشتري به نسبت غير خود براي تغيير و 
باشند، حكام بوسيلة  آن را دارا ميانكار اين منكر و غير آن دارند چون قدرت و توان 

  . قدرت، و علما بوسيلة علم و آگاهي
هر زمان قدرت و علم با هم جمع شوند تالش بيشتر و فايده و نفع زيادتري براي 

. اين قضيه خواهد داشتدر  نابود ساختن بدعت و آشكار كردن سنت صحيح نبوي
  . دارد كه شواهد زيادي در تاريخ براي اثبات اين قضيه وجود

 .صحبه أمجعنياهللا علی نبينا حممد وعلی آله ووصلی 
  پايان



 سالگردها و يادبودهاي بدعت  

 
590

أشكره أمحده و. علم اإلنسان مامل يعلم احلمدهللا الذی بنعمته تتم الصاحلات, الذی
نعامه, وأصلی إوإعانته علی إمتام هذا الكتاب وأسأله املزيد من فضه وعلی توفيقه 

من اتبع هداه إلی يوم صحبه أمجعني, ووأسلم علی خري اخللق نبينا حممد وعلی آله و
 . الدين

  : اما بعد
  مهم ترين نتايج

الگردي بدست هاي س ترين نتايجي كه از البالي كتابم در موضوع بدعت مهم
  : آيند عبارتند از  مي

باشد بدعت است، هيچ بدعتي نيكو و  سنت پيامبرهر چيزي كه مخالف  -1
باشد بدعت است و هر بدعتي پسنديده نيست، هر چيزي ايجاد شود و محدث 

  . باشد ضاللت و گمراهي مي
كه آيا كفر باشند  هم جاي اختالف مي  ها كفر هستند، و بعضي بعضي از بدعت -2

  . باشند هستند يا خير؟ بعضي هم معصيت و گناه و بعضي ديگر مكروه مي
ها و شايع شدن آنها در ميان مردم سكوت علما  هاي انتشار بدعت اسباب و علت -3

باشد، و همچنين بعضي از جاهالن و نادانان بدون  ها مي رد نمودن اين بدعتدر 
دهند و از طرفي هم به سنت  آگاهي و علم و با پيروي از هوا و هوس نظر مي

  . آگاهي ندارند واقعي و صحيح پيامبر
م اسرايي انج ها در روز دهم ماه محرم از حزن و ناراحتي و نوحه آنچه رافضي -4

و از آن نهي  بودهو از كارهاي زمان جاهليت . باشد و حرام ميدهند بدعت  مي
  . شده است
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سرور و شادي در روز عاشورا، خرج و مخارج براي خانواده و ساير كارهاي  -5
ديگر، و سرمه زدن و رنگ نمودن موي سر بدعتي حرام و مبارزه و مقابلة باطل 

  . باشد بوسيلة باطل مي
  . مستحب هستند) نهم و دهم( روزة روز عاشورا و همچنين تاسوعا -6
آميز  هاي شرك ينوگم و بدفالي به ماه صفر بدعتي حرام و از بدشتشاؤ -7

  . باشد مي
گونه دليل و  و هيچاست بدعتي حرام  تشكيل و گرفتن مراسم ميالد پيامبر -8

  . ن حكم را دارندو تمام ميالدها همي. جود ندارداصل شرعي براي انجام آن و
م و جشن گرفتن ميالد نبوي را به وجود آوردند اولين كساني كه مراس -9

بودند، كه در اواخر قرن چهارم  –شدند  ها ناميده مي كه فاطمي –ها  عبيدي
و اينكه خود را به آل بيت ترين و كافرترين مردم هستند،  هجري بود، كه فاسق

باشد، بلكه اصليت آنها مجوسي يا  دهند دروغ و افتراي محض مي انتساب مي
  . دعوت باطني را تأسيس كردندكه آنها بودند و باشد،  مييهودي 

در بين علما محل ) شود حيواني كه در ماه رجب ذبح مي(عتيرة ماه رجب  -10
اين است كه  –واهللا اعلم  –دهم  اختالف است، آنچه كه من آن را ترجيح مي
باشد و رواياتي كه در مورد آن  اين كار اصل و اساسي ندارد و باطل مي

  . باشند ند منسوخ ميا آمده
ختصاص ماه رجب به روزه درست نيست و هيچ دليل شرعي براي آن موجود ا -11

باشد، و احاديثي كه در اين مورد روايت  مي نوآورنيست، بلكه محدث و 
شود و يا موضوع و ساختگي  اند يا ضعيف هستند و به آنها استدالل نمي شده
  . باشند مي
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علما جاي اختالف است، آنچه من آن را اختصاص ماه رجب براي عمره ميان  -12
اين است كه اين كار اصل و اساسي شرعي  –واهللا اعلم  –دهم  ترجيح مي

  . ندارد
شود بدعتي منكر و  الرغائب كه در اولين شب جمعة ماه رجب انجام مي صاله -13

باشد، و بعد از سال  حديث روايت شده در مورد آن موضوع و ساختگي مي
  . ار به وجود آمدبراي اولين ب  ه 480

باشد، به خصوص اينكه  مراسم و جشن شب اسراء و معراج، بدعتي منكر مي -14
هيچ دليل معلوم و روشن نه بر ماهي كه در آن واقع شده است و نه بر ده روزي 

و به طور قطع وارد  دعين آن شب وجود نداربر كه در آن روي داده است و نه 
  . نشده است

دارد، اما اختصاص آن به عبادت آن هم به  هايي شب نيمة شعبان فضيلت -15
صورت جمعي در مساجد بدعت است و اصل و اساسي شرعي ندارد، و اما 

شخصاً براي خود و يا با جماعتي اندك و كم بدون اينكه بر آن مداومت اينكه 
د و نمازي را بخوانند در ميان علما محل اختالف است، آنچه من آن نداشته باش

اين كار هم بدعت است و هيچ دليل و مستند  –واهللا اعلم  –دهم  را ترجيح مي
  . شرعي ندارد

سورة انعام بطور كامل در ماه رمضان در يك ركعت در نماز تراويح در  قرائت -16
  . شب جمعه يا غير شب جمعه بدعت است و هيچ دليل شرعي ندارد

  . نداست و شيعه آن را بوجود آورده انماز تراويح بعد از نماز مغرب بدعت  -17
و خصوصيت آن اين   باشد، ويژگي نماز قدر در ماه رمضان بدعتي منكر مي -18

خوانند، سپس آخر  است كه بعد از نماز تراويح دو ركعت را به جماعت مي
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خوانند و در شبي كه ظن غالب و قاطع دارند  شب تمام يكصد ركعت را مي
  . خوانند شب قدر است آن را مي

قرآن در يك هاي تالوت  تمام سجدهرائت قهنگام ختم قرآن در ماه رمضان  -19
در ركعت بدعت است، و همچنين خواندن پشت سر هم تمام آيات دعا 

  . باشد نماز تراويح بعد از ختم قرآن بدعت ميآخرين ركعت 
مراسم يادبود غزوة بدر در شب هفدهم ماه رمضان بدعت است، و تشبه به  -20

  . ي شده استباشد و از آن نه ها و تقليد از آنها مي مسيحي
امري باطل و گرفتن  بدآن را به فال  ، وامامستحب بودن ازدواج در ماه شوال -21

  . هيچ اصل و اساسي ندارد
بدعتي منكر  –كه روز هشتم ماه شوال است  –شود  نچه عيد ابرار ناميده ميآآ -22

  . باشد و قبيح مي
 نوآوركاري  –اجتماع مردم در روز عرفه در مساجد براي ذكر و دعا  –تعرف  -23

  . باشد باشد و جمهور علما بر اين نظر هستند كه بدعت مي مي
باشد و  مبتدع مي از عيدهاي –الحجه  روز هيجدهم ماه ذي –عيد غدير خم  -24

طبق  –شرعي ندارد، و اولين كسي كه آن را بوجود آورد  هيچ اصل و اساس
  . بود  ه 352معزالدوله بن بويه در سال  –اطالعات من 

يا ، يا نوروز از طرف مسلمانان براي عيد ميالد مسيح تشكيل مراسم -25
بعضي از علما و حكام، يا براي ابتداي سال عيدهاي جشن تولد، يا براي يادبود 

هاي  هجري يا ميالدي، يا براي اول قرن هجري، يا براي بعضي از عيدها و جشن
و تقليد از  ، همة اينها تشبه به اهل كتابهاي ملي و امثال آن ، مانند جشننوآور

، سنت، آثار و اعتبار از آن نهي شده )قرآن(باشد كه با داليل كتاب  آنها مي
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اصل و اساس شرعي و  هستند و هيچ نوبنيادعالوه بر اينكه محدث و . است
  .ديني ندارند

و غير آنها در عادات، و اعياد و ) يهود و نصاري(مخالفت با اهل كتاب  -26
  . باشد شروع و صحيح ميها، در اخالق و غيره امري م جشن
  : گوييم در پايان مي

ّللهم اجعل خري أعاملنا آخرها, وخري أيامنا يوم لقاک, ووفقنا ملا حتبه وترضاه, اَ 
نا لماجعل عوارزقنا السداد والرشاد, وأسبغ علينا نعمک الظاهرة والباطنة, و

نفعنا انا, ومنا ما جهلخالصًا لوجهلک الكريم, وارزقنا اللهم الفقه فی الدين وعلّ 
وبارک علی عبدک  صل اللهمبام علمتنا, إنک ولی ذلک والقادر عليه, و
  .احلمدهللا رب العاملنيورسولک نبينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني, و

ترين و بهترين اعمال قرار بده، و  آخرين اعمال و كردار ما را خوب ،اخداوند
به آنچه كه دوست داري و به آن ترين روز ما را روز ديدار خودت قرار ده، و نيكو

ل است به ما عطا فرما، مراضي هستي ما را موفق گردان، آنچه صحيح و درست و كا
هاي ظاهر و باطني خود را بر ما فروريز، عمل ما را خالصانه به خاطر خودت قرار  نعمت

آنچه  ابدانيم به ما ياد بده، و  بده، آگاهي و فهم ديني را به ما عطا كن، و آنچه را نمي
  .اي نفع برسان، چون تو بر اين كار قادر و توانا و مالك آن هستي به ما ياد داده

صحبه أمجعني وبارک علی عبدک ورسولک نبينا حممد وعلی آله وصل اللهم و 
  . هللا رب العاملني واحلمد
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