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  : 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  �و اولين كسي كه مردم را در روز عرفه در مساجد جمع كرد ابن عباس

   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 

باالي منبر  بود كه در بصره مردم را براي انجام مراسم روز عرفه جمع كرد و شب عرفه

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

  : )تعريف(حكم مراسم عرفه 

  : عرفه در مساجد اختالف نظر دارند راسم شبعلما در مورد حكم م

_____________________ 

  . مراجعه شود) 29(به كتاب الباعث إلبي شامه، ص  -1

بنا شده  �هجري در زمان خالفت عمر فاروق  14در عراق است، اين شهر در سال  بصره شهري -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

  . و سير األعالم النبالء مراجعه شود) 31(و الباعث، ص ) 5/118(بري، تأليف بيهقي، به السنن الك -4

  . مراجعه شود) 8/322(، البداية والنهايةبه  -5
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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  چنين چيزي را ندانسته: 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 ز بدعت ميهاي اين چيزها ا 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 

تر است، و هر گاه  اش به نظر من بهتر و خوب آنجا را ترك كند، و نشستن او در خانه

   3.به مسجد برگردد و نمازش را در مسجد بخواند وقت نماز آمد

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

ست، و دهيد بدعت ا اي مردم آنچه كه شما آن را انجام مي: عمر بيرون آمد و گفت

اند، سپس برگشت و  ايم كه اين كار را انجام نداده باشد، ما به كساني رسيده سنت نمي

در آن مجلس و مراسم شركت نكرد، براي بار دوم بيرون آمد و همان سخنان را تكرار 

    4.كرد و برگشت

_____________________ 

  .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(بدع، تأليف طرطوشي، ص به الحوادث و ال -3

  . مراجعه شود) 46(به البدع، تأليف ابن وضاح، ص  -4



�� ��ا	� �� ���� �)����� ( 
 

3

شاهد بودم كه از ابراهيم نخعي در مورد : گويد بن عون روايت شده است كه مياز ا

مكروه است و چيزي محدث و بدعت : مردم در شب عرفه سؤال شد، گفت اعاجتم

   1.باشد مي

اي  عرفه فقط در مكه درست است، در اين شهرها عرفه: از سفيان روايت شده است

   2.وجود ندارد

ديدم كه بعد از عصر روز عرفه از  بن سعد را مي ليث: گويد بن مسكين مي حارث

   3.گشت ت و تا نزديك مغرب برنميرف گشت و به خانه مي 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

ه اند كه به تنهايي با نيت صادق و مخلصان 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  ز عرفه اهل شهر و روستا در مسجد جمع ميالمقدس بودم، رو در بيت

درست مثل ميدان عرفه، و خودم خيلي كردند،  ايستادند و با صداي بلند دعا مي قبله مي

المقدس  هر كس چهار مرتبه در بيتگفتند  شنيدم كه مي واضح و آشكار از آنها مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 47(به البدع، تأليف ابن وضاح، ص  -1

  . مراجعه شود) 47(به البدع، تأليف ابن وضاح، ص  -2

  . مراجعه شود) 116(به الحوادث و البدع، تأليف طرطوشي، ص  -3
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فريضة حج قرار ام به جاي انجبايستد، به اندازة يك حج ثواب دارد، سپس آن را 

   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

شست و دعا كرد، نيت آورد و ن –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

  . و بدعت نبوده است شكلي باشد كه منكر

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  –ين سخن و قول ابوشامه است ا –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

تشكيل داده است، چون مردم مانند  ابن عباس براي شب عرفه مراسم و مجلس در بصره

  . شدند صحراي عرفه جمع مي

_____________________ 

  مراجعه شود ) 117-116(دث و البدع، تأليف طرطوشي، ص به الحوا -1

  . ، كتاب حج، باب التعريف بغير عرفه)5/117(رواه البيهقي في سننه،  -2

  .  ، كتاب حج، باب التعريف بغير عرفه)5/118(رواه البيهقي في سننه،  -3
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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 رد، األثرم ميها اشكالي نداتشكيل 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  :اشكالي ندارد، چون دعا و ذكر است، گفته شد: گويد مي –اهللا  رحمه –احمد 

   2.)كنم شركت نمي(اما من نه، : دهي؟ گفت  آن را انجام ميشما 

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

ن مكان، ملحق كردن مكاني به اختصاص به ميدان عرفه دارد، نه به غير اياين 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

ن ، و تشكيل مراسم روز عرفه توسط ابقرار داد �جايگاه پيامبردر دستش را كه عمر 

آن عباس در بصره، و عمروبن حريث در كوفه، اين كارها به علت اينكه ساير اصحاب 

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

_____________________ 

  . مراجعه شود) 32-31(به كتاب الباعث، ص  -1

  . ترجمة األثرم مراجعه شود) 1/67(ات الحنابله، و طبق) 2/399(به المغني، ص  -2

  . مراجعه شود) 3/128(به فتاوي و رسائل الشيخ محمدبن ابراهيم آل الشيخ،  -3
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توان در  ميكه آن را منع كرد، چون از كارهايي است دهندة  امتوان انج باشد، يا نمي 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

  . به شرطي كه سنت راتبه قرار داده نشود

بعضي اوقات آن را مكروه و بعضي : د مثالًنگوي در اين مورد چنين مي هم 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  �شروع آن است كه پيامبرباشد، سنت م كار سنتي مشروع براي مسلمانان مي

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 –ن تيميه شيخ اإلسالم اب

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  بدعتي مكروه مي ها ها به سنت غير سنتشباهت دادن ... 

   2.و آثار و قياس بر آن داللت دارند

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: ز جملة اين كارهاي قبيحشود، ا مياخراج از شريعت 

_____________________ 

  . مراجعه شود) 282-1/281(به مجموعه الفتاوي،  -1

  . مراجعه شود) 20/197(به مجموعه الفتاوي،  -2
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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  ام ميها در مناطق شرقي و غربي آن را انج 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  راست، و همچنين رفتن بمنع 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

ر سفر باالمقدس يكي از سه مسجدي است كه  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 

  . ديگر فرقي ندارد

جدالحرام و تشبيه آن به كعبه وجود دارد، به هيمن ن در آن شباهت حج به مسهمچني

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

_____________________ 

 –همچنين به همت شيخ محمدبن عبد الوهاب  اين قبه اآلن موجود نيست، اين هم به فضل خدا و -1

  . باشد كه با اين شركيات مبارزه كرده است و هللا الحمد والمنّة 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


	� ������ «: فرمايد مي �دانيم كه پيامبر مگر نمي��	��� ���� ��� �� : 	����

� ,����� 	����� ,�����	�����  !«"1   

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

  .مراجعه شود 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

$ �# «: �قوله: جمله  نهي از احداث و ايجاد در دين وارد شده است، كه زياد هستند، از

%& '() *+� ,-� �� ��  �.��/ �) 0	�/«"1   

  . هركس در دين ما چيزي اضافه كند كه از آن نباشد مردود است

   2"»�$ 542 3�42 �-, 12-* /��.� ()' &%«: �و قوله

  . هر كس كاري انجام دهد كه براي آن امر و فرمان ما نباشد مردود است

3"»"""���'&, (=> 59 7	�� ;	�2  �:�89 � 7	���6«: �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(يحه، رواه مسلم في صح -2

، المقدمه، و در سند اين روايت عبيدبن ميمون المدني آمده كه ابن )1/18(رواه ابن ماجه في سننه،  -3

  . او مستور الحال است: گفته 545/ 1حجر در تقريب التهذيب 



�� ��ا	� �� ���� �)����� ( 
 

12

  . 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


