 ‐ 113064آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﺷﺐ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺴﯿﺎر در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دﯾﺪهام اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﺎزارﺳﺎل ﻧﺮدم،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺛﻮاب ﻣﺑﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ؟ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ
اﻣﺸﺐ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺷﺐ ﯾﻌﻨ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﯾﻢ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورﯾﻢ ﯾﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازد ،در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ راه و روش ﻃﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
در ﻟﯿﺴﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺮدهاﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪی
در آن ﺑﯿﺪاد ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ ﻣﺎ در ﻧﯿﺖ ﺧﻮﺑﺸﺎن ﺷ
ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم در دوران ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺎر ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮب
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺎری ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﺒﺶ و ﺟﻨﺲ ﮐﺎر و ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن
و ﻣﺎﻧﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (21519ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻋ را از ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻋ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
اﺳﺒﺎب ﺑﺎز داﺷﺘﻦ از ﻧﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾ را ﻣﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻫﻞ ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻤ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ از دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺗﺎ
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دوران ﻣﺎ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺖ در ﻫﻨﺎم ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ
دﯾﺮان ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﻫﯿﭻ ﯾ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر در واﻗﻊ درﻣﺎن ﮔﻨﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ و ﺧﻮدزﻧ
راﻓﻀﯿﺎن در ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در روز ﻋﺎﺷﻮرا دﻋﻮت دادﻧﺪ!
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﺎم ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰاداری ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از دﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻓﻀﻠﯿﺖ روزۀ اﯾﻦ روز را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘ و ﺑاﺳﺎس اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻏﺴﻞ در اﯾﻦ روز ﯾﺎ ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ دﺳﺖ دادن ﺑﺎ ﻫﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر
ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ روز ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ]و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن[ در
اﯾﻦ روز ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﺛﺎر ﻣﻌﺮوﻓ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاخ ﮔﯿﺮد در دﯾﺮ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺮ وی ﻓﺮاﺧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾ ﺑﻼغ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻨﺎﻣ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯿﺎن
ﻧﺎﺻﺒﯿﺎن و راﻓﻀﯿﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ روز رواﯾﺎﺗ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺷﺎدی و ﻋﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﮐﻪ ﻫﺮ دو روش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ…
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی و ﺳﺮور در روز ﻋﺎﺷﻮرا و
ﺧﺮج و ﻫﺰﯾﻨﻪ در آن از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ]ﺑﺪﻋﺖ[ راﻓﻀﯿﺎن اﺳﺖ…
)اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ.(۳۰۲ ،۳۰۰ :
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ارزش دﯾﺮی از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (4033ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ‐۲دﻋﺎ و ﻧﻤﺎز در ﺷﺮﯾﻌﺖ اوﻗﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪای دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
ﺳﻮم ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺷﺐ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﺰول ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ ،و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن در وﻗﺘ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
آن ﻧﺺ ﺻﺤﯿﺤ وارد ﻧﺸﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺸﺮﯾﻊ در ﺳﺒﺐ و زﻣﺎن ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﻋﺖ داﻧﺴﺘﻦ
آن ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪن ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﺳﺒﺎب؟!
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (8375درﺑﺎرۀ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دادﯾﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﻢ آن را ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺬل
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روزی را ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻗﺮار ﻧﻤدﻫﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ
اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﻀﺎن و دﻫﮥ ذی اﻟﺤﺠﻪ و دﻫﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧ و دﯾﺮ ﻣﻮاﺳﻢ
ﺧﯿﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺷﻤﺎرﯾﻢ.
اﺻﻞ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮﻋ ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮوی و اﺗﺒﺎع اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻮآوری و اﺑﺘﺪاع .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ان ﻛﻨﺘُﻢ ﺗُﺤﺒﻮنَ اﻟﻪ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻮﻧ ﻳﺤﺒِﺒﻢ اﻟﻪ وﻳﻐْﻔﺮ ﻟَﻢ ذُﻧُﻮ ﺑﻢ واﻟﻪ ﻏَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ (۳۱) ﻗُﻞ اﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﻪ واﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎن ﺗَﻮﻟﱠﻮاْ ﻓَﺎنﱠ
اﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟْﺎﻓﺮِﻳﻦ] آل ﻋﻤﺮان[۳۲ ‐ ۳۱ :
)ﺑﻮ اﮔﺮ اﻟﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻟﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﺪارد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ و اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪۀ
ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ) (۳۱ﺑﻮ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ رویﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﻟﻪ ﮐﺎﻓﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ راه و روش ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﺎ
وﻗﺘ در ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺎن و اﺣﻮال ،ﭘﯿﺮو ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی و دﯾﻦ ﻧﺒﻮی ﻧﺸﻮد در ادﻋﺎﯾﺶ دروﻏﻮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﺎری ]در دﯾﻦ[ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﺲ آن ]ﮐﺎرش[ ﻣﺮدود اﺳﺖ.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ(۳۲ /۲ :
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺟﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ در دﯾﻦ او ﭼﯿﺰی را ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻨﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات
ﺷﺮﻋ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ و اﻟﻪ را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درود ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ
دارﯾﺪ و زﮐﺎت دﻫﯿﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
)ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح(۳۵ /۵ :
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۳ـ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﻇﯿﻔﻪﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺮات ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ و ﻧﺼﺤﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ را
ﺗﺮک ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻋﺒﺎدت ﻓﺮدی ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﻨﺮات ﺟﻤﻌ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾ و ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾ ﻃﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺣﺮاﻣ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﺮکآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری اﺟﺮ ﻣﺑﺮﯾﺪ و وﻇﯿﻔﻪﺗﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (60219ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻧﺠﺎ ﻧﺎت ﻣﻬﻤ درﺑﺎرۀ ﻧﯿﺖ ﺧﻮب و اﯾﻨﻪ ﺻﺮﻓﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﺪع از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺟﺮ ﺑﺒﺮد ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

4/4

