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 17/03/2017              م. اسحاق نگارگر

 نوروز تان مبارک و خجسته باد

بدعت نیست  شرک و که نمودار آن مراسم نوروز نوروز و دیگر داریم.  روز سهامروز تا نوروز 

ام که حر چیزی نیافتم حاحادیث صحی من هنوز در .است خجسته عنعنه  بسیار

م آن حرا مولوی صاحبان از که برخی از )قول الزور( نوروز را ثابت کند. بودن

به معنای قول دروغ است که هیچ گونه رابطه  کنند بودن نوروز را استنتاج می

 رد "ابوریحان البیرونی"این نوشته نقل کرده ام  چنانکه من در با نوروز ندارد.

حلوا  از کاسه ای نوروز برای رسول کریم الباقیه  خود مدعی است که در آثار

 تقسیم اصحاب نیز بر آنرا خورد و او برای نوروز است و گفتند که همان سمنک باشد آوردند و

 کرد. 
وم آن معل که صحت حدیثی از کار است و فقهی حدیث صحیح متفق الروایه در برای صدور یک امر

 اج فقهی نمی توان کرد. نباشد استنت
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 2از 2

سالی که  امیدوارم در رسد برای همه مبارک. راه می روز بعد از سهصورت نوروزی که  به هر

خون ریزی نجات  جنگ و شر از را این کشور کاری بکند و غیب برون آید و رسد دستی از فرا می

 بدهد.

ن آ اجالل که مردم به اکرام و پیش می آید یهایملت ها روز بیندازید در زندگانی را به کار عقل خود

 روز بین المللی سواد و باالخره جشن استقالل ملت ها و دهقان و روز معلم؛ می پردازند مانند روز

صدر اسالم نبود آن را حرام می شمارند اما  ها به نام اینکه این گونه روز ها در مال یاد گیری و

هل ج حدیث صحیح است نه فرمان یا تفسیر مال که از هللا و حرام بودن یک شی مستلزم آیه  کالم

 کند! دین استفاده می مورد عمومی در
 

 برمنگهم نگارگر 2017مارچ 17 جمعه

 

 
 

 


