
 

 



 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

 بدعت بدعت ، است حسنھ ندارد

  : مقدمھ

ٳن الحمد� نحمده و نستعینھ و نستغفره و نعوذ با� من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من «
یھده هللا فال مضل لھ و من یضلل فال ھادی لھ، و اشھد ان ال الھ اال هللا وحده ال شریک لھ، و اشھد 

  ».عبده و رسولھان محمداً 
خواھیم و از شرارت  جوئیم، از او آمرزش می ستائیم، از او کمک می ستایش خدای راست. او را می

بریم. ھر کس را خدا ھدایت کند کسی او را گمراه  پناه می هللا مان بھ  خودمان و کارھای نادرست
دھم معبودی  کرد، و گواھی مینتواند کرد و کسی را کھ او گمراه کند، دیگر کسی او را ھدایت نتواند 

  دھم کھ محمد، بنده و فرستاه خداست.  ھمتا نیست و نیز گواھی می راستین جز هللا یکتا و بی
بھترین سخن، کتاب خدا و بھترین روش، سنت محمد صلی هللا علیھ وسلم  است. و بدترین کارھا، 

دعت و ھر بدعتی گمراھی است و ای (در دین)، ب امور نوساختھ (در دین) است. و ھر امر نو ساختھ
  گردد.  ھر نوع گمراھی بھ آتش دوزخ منتھی می

  دۀ محترم !نخوان
غرض بدنام ساختن دین مقدس اسالم وسایل اطالعات  جمعی بھ قوت خویش، ر، ـــواخآدر این 

تواند جوامع بشری را بھ سوی ترقی وتعالی  واینکھ دین اسالم دین چھارده قرن قبل است ونمی
تبلیغاتی را بھ راه اند اختھ اند کھ این تالش ھای ھدفمند و معذورانھ بھ فھم  ورھبری نماید ،سوق 

ما تالشھائی است کھ می خواھند جوھر وحقیقت دین مقدس اسالم را دگرکون  ، ودر نھایت امر دین 
  مقدس اسالم  را عقب گرا  وتحریف شده معرفی بدارند.

اتی غرب ومرکز علمی شان ، بلکھ یک تعداد از حلقات بھ ظاھر در این راستا نھ تنھا وسایل تبلیغ
مسلمان ، بسیاری از موضوعاتی کھ بھ جوھر دین در تضاد است بھ بدعت حسنھ قلمداد  نموده 

وبرای مسلمانان بھ نام اسالم پیشکش می نمایند. این گروه بدعت را بھ دو  دستھ، حسنھ وِسیئھ 
  بھ اصطالح بشریت د، اصول اساسی دین اسالم رادر نزدنواھخ ، وبدین ترتیب  میتقسیم نموده 

  زیر سؤال قرار دھند .
تعریف ، و آن را بھ شرایط  نام دین نوھ خواھند، دین اسالم را از درون ب دشمنان دین  اسالم می

موجب  بھ  تباھی مواجھ سازند . کھ عدم جلوگیری از این پروسھ در دین بھ زعم خویش  روز 
 می گردد.مذھبی غیر موجھ و مستند وفرقھ ھای جدید ظھور یک سلسلھ مسائل جدید بھ نام مذھب 

ه وفرقھ ھا وجریانات دھ ایجاد گردیھوشب مردم تردیداعتقادات  در ایت امر ھوتشدید این پروسھ در ن
در کشور  گیکھ این پروسھ تحت پالن منظم فرھن طوری خواھد شد.در اسالم ایجاد  یجدیدتر وباطل

 دموکراسی حتی تحت نامی در کشورعزیز ما افغانستان  عربی وبھ خصوص ھای اسالمی وکشورھای
  وآزادی پیش برده می شود .

از طرفی ھم کشور ھای ھمسایۀ افغانستان  بھ خصوص کشور ایران  با استفاده  از سیاست  تقیھ با 
  روش تقئی در جریان است.وبھ اصطالح بھ دقت  و مھارت کامل وبا استفاده از وضع موجود 

ی کھ بدعت متوجھ ئرا درمورد بدعت وضرر ھای خواھم در این  نوشتھ معلومات مؤجز می
خصوص مردم  افغانستان ساختھ ومی سازد تقدیم خوانندگان خویش ھ ب عالم اسالم و  مسلمانان

   بدارم .

  ؟چیست بدعت
شیخ فخر آمدن چیزى است كھ سابقھ اندر دین  نباشد .بھ معناى پدید » بدع«کلمۀ  بدعت از ریشھ   

» مجمع البحرین و مطلع النیّرین«خویش مشھورآثر ا  در  الدین بن محّمد على بن احمد بن ُطریح،
نویسد : یم چنین  در مورد این اصطالح  

  



 

  بدعت عبارت است از پدید آوردن چیزى در دین كھ در قرآن و سنّت ریشھ اى ندارد.«
را، از آن جھت بدعت مى گویند كھ چون بدون آن كھ صاحب شریعت آن مطلب را گفتھ باشد، بدعت 

  .)در دین وارد گردیده است و از آنجا كھ سابقھ اى در دین نداشتھ، آن را بدعت مى گویند
صدور حكم و یا عمل بھ حكمى بھ عنوان حكمى شرعى و دینى «بنابراین بدعت عبارت است از: 

حكم جزو شریعت بوده و یا از كتاب و سنّت، براى وقوع آن حجت و دلیلى وجود بدون آن كھ آن 
   .»داشتھ باشد

.» االبداع انشاء صنعھ بال احتذاء و اقتداء و منھ قیل رکیھ بدیع ای جدیده الحفر «راغب می گوید: 
باشند  ابداع، پدید آوردن چیزی است کھ نمونھ و سابقھ نداشتھ باشد و چاھی راکھ تازه حفرکرده
  .بدیع می گویند. بنابراین ھر چیز جدید و بی سابقھ را بدیع و کار نو ظھور را بدعت گویند

  از :بدعت عبارت گویند کھ  میعلماء  برخی از 
ای اختراع شده در دین کھ مشابھ طریقۀ شرعی باشد و ھدف از آن ھمان باشد کھ در طریقۀ  طریقھ 

   .عبادت خداوند مقصود باشد شرعی در نظر است، یا از آن مبالغھ در
 قبلی  کھ شرع و مردم با آن آشنائیمقدس اسالم  در دین اختراع یعنی آوردن امر جدیدی بدعت یعنی

   .نداشتھ باشند
نداشتھ و دلیلی بر آن قائم نباشد، و بھ ھمین  قبلی اصل ابداع بھ معنای آفریدن چیزی است کھ مثالی 

جھت بھ هللا  بدیع گفتھ شده است زیرا او این جھان بزرگ و گسترده را بدون نمونۀ  پیشین و 
(سوره  »بدیع السموات و االرض و اذا قضی امرا فانما یقول لھ کن فیکون «   ھمانند آفریده است،

گوید  و زمین است و چون بھ کاری اراده کند فقط بھ آن می ھا پدیدآورندۀ آسمان نو( )١١٧بقره آیات 
  .شود درنگ موجود می موجود شود و بی

ا صل فی الشرع  البدعھ ما احدث و لیس لھ « ابن حجر عسقالنی عالم مشھور جھان اسالم میگوید: 
  .»و ما کان لھ اصل یدل علیھ الشرع فلیس بھ بدعھ

باشد و دلیلی حاکی از جواز آن در شریعت   آمده بدعھ چیزی است کھ (پس ازپیامبر) پدید
  . بود  نخواھد   بدعت   نشود و آن چیزی کھ اصل و ریشھ ای در دین دارد،  یافت

   :تــغــدر لدعــت ـب
بدعت در لغت بھ معنای کار نو و بی سابقھ است و در اصطالح در فوق یاد اور شدیم :ھمانطوریکھ 

است؛ یعنی نسبت دادن و داخل کردن چیزی بھ دین  » فی الدین ادخال ما لیس من الدین«بھ معنای 
   .در حالی کھ در واقع جزو دین و شریعت نیست

سی رمطالعھ وبرمورد بدعت  ۀدر مورد کلمرا  شناسان  لماء وزبانع یفارتا جائیکھ نظریات وتع
بدعت  در مورد ترین ومحکمترین تعریف واضحترین، جامع بھترین، در خواھیم یافت کھ  ،قرار دھیم 

  :خالصھ نمود شرح ذیل فورمولبندی وھ توان ب می را 
) شبیھ راه و روش جھت دینداریبدعت عبارت است از ایجاد راه و روشی در دین (

شریعت و بھ قصد تقرب بھ خدا بدون این کھ دلیل شرعی و صحیحی بر صحت آن وجود 
شاطبی، االعتصام،  این تعریف از رسالھ :(»   هللابھ قصد تقرب بھ «قید با  داشتھ باشد

  )اخذ گردیده است  .37 فحھ، ص1 جلدبیروت، دار المعرفة، 
  امام شاطبی می نویسد : 

یقصد بالسلوك علیھا التقرب إلى  البدعة إذن عبارة عن طریقة فی الدین مخترعة تضاھی الشرعیة«
این بدعت عبارت است از یك اختراع جدید در دین كھ مشابھ شریعت باشد بنابر«، یعنى: »هللا تعالى 

  »و (شخص مبتدع) با این سلوك قصد تقرب بھ خداوند متعال را دارد 
او در رد اعتراض برخی ازعلماء  کھ  می گویند کھ  نماز تراویح ھم  یکی از بدعت ھائی است  کھ   

  آورده شده است ، می نویسد :حضرت عمر (رض) در دین   امیر المومنین توسط 
نماز تراویح بدعت نیست، ھر چند عمر بن الخطاب آنرا بدعت حسنھ نامید، ولى منظورش احیاء  

سنت پیامبر صلى هللا علیھ و سلم از جدید بود، زیرا پیامبر صلى هللا علیھ و سلم نماز تراویح را 



 

عمر بن الخطاب حضرت  ابتداء  شروع كرد ولى بھ علت ترس از واجب شدن آنرا ترك كرد، تا اینكھ 
دوباره این موضوع را احیاء كرد، بنابراین نماز تراویح اصل و اساس در در زمان خالفت خویش 

 عمر رضی هللا عنھ آن سنت را احیاء كرد، ولى بدعتى كھ جائز نیست و حرامحضرت دین داشتھ و 
ھست كار جدیدى در دین ھست كھ پیامبر صلى هللا علیھ و سلم آنرا انجام نداده و اصل و اساسى در 

  دین ندارد.
ھای دنیوی بھ مفھوم نو آوری ھای  کھ امروز در دسترس بشریت قرار  بدعت قابل تذکر است کھ 

از  نظامی وحربی  وسایل حمل ونقل ، وسایل معیشت و زندگی، مسایل فرھنگی،  اموردارند از قبیل 
شوند؛ چرا کھ اینھا وسایل مشروعی ھستند برای رسیدن بھ اھدافی کھ  تعریف بدعت خارج می

  مشروعیت آنھا بھ نص ثابت شده است. 
شود : ھر آن چیزی کھ واجب بدون آن تمام و کامل نشود، خود آن چیز ھم  ھمان طور کھ گفتھ می

واجب،   فرض،ھستند کھ بھ احکام پنجگانھ ( ھای دنیوی واجب است. و در واقع ھمین بدعت
ھای دینی آن طور کھ عز بن عبدالسالم  شوند نھ بدعت مستحب، حرام، مکروه و مباح) تقسیم می

، 2 جلدعز بن عبدالسالم، قواعد االحکام فی مصالح االنام، بیروت، دارالکتب العلمیة (گفتھ است. 
  )172-174 فحھ ص

    محترم ! خوانندۀ

بھ صورتى  علماء بدین عقیده اند: نكتھ مھم در مسألۀ بدعت، تنھا این است كھ مفھوم بدعتبرخی از 
جامع و مانع تعریف و تبیین شود تا بدعت از غیر آن تمیز داده شود در این زمینھ، براى درك 

  بدعت، بھ استدالل ذیل توجھ نمائید : حقیقت
شریعت است. بنابر این، آنجا كھ نوآورى بدعت، نوعى تصرف در دین، از طریق افزودن یا كاستن 

ربطى بھ دین و شریعت نداشتھ ، بلكھ بھ عنوان یك مسألۀ عرفى و عادى انجام گیرد، بدعت نخواھد 
بود(ھرچند مشروع بودن آن مشروط بھ این است كھ ابداع و ابتكار مزبور در شرع محرم و ممنوع 

بھ نوآوریھائى  گر وسایل زندگى ھمواره دستالمثل، بشر از نظر مسكن و پوشاك و دی نباشد). فى
زند وبھ خصوص  در عصر  امروزی  بسیارى از وسایل  و ابزارھاى معمول مروج  زندگى  مى

  دگرگون شده و براى نمونھ انواع ورزشھا و تفریحات جدید پدید آمده است .
بدعت در شرع ندارد. بدیھى است ھمۀ اینھا یك نوع بدعت (بھ معنى نوآورى) بوده، ولى ارتباط بھ 

تنھا، چنانكھ گفتیم، حالل بودن آنھا و استفاده از آنھا مشروط بھ این است كھ مخالف با احكام و 
  موازین شرع نباشند.

  :بدعتتقسیم 

   .نمایند بدعت را بھ دوبخش تقسیم می ءعلما
  : بدعت در عقیده -1

نیست و یا نمی داند جزء  انسان عقیده پیدا كند بھ چیزی كھ جزء دین کھ :معنای این بدعت اینست 
  .دین است یا نھ، و آنرا جزء دین بداند

  بدعت در تشریع و قانونگذاری  : - ٢ 
معنای این نوع  بدعت  عبارت است از اضافھ کرده قوانین واحکام  خارج دینی بھ قوانین واحکام 

  واقعی دین .
  :شرع   بدعت در اصطالح

کاستن چیزی از آن بدون تقلیل ویا عبارت از افزودن چیزی بر دین یا  بدعت در اصطالح شرعی،
ن وسنت پیامبر صلی الللھ علیھ وسلم. طوریکھ  فقھا در أاز کتاب هللا (قرآن عظیم الشمعتبر    دلیل

   د:ـنــــگوی تعریف بدعت می
کردن چیزی در دین کھ درآن وجود  وارد» ادخال مالیس من الدین فی الدین« بدعت عبارت است از

بیاید چیزی را کھ جزء دین نیست بھ نام دین وارد در دین نماید، بھ گونھ ای کھ   ندارد. یعنی کسی
مردم خیال کنند این جزء دین است یا چیزی کھ جزء دین ھست کاری بکند کھ مردم خیال کنند این 

  باشد . این  نوع بدعت ھا در دین مقدس اسالم حرام می ھر دو صورتکھ در جزء دین نیست.



 

كھ انسان چیزى را كھ جزو شریعت نیست، ویا چیزی کھ ھمین است  نیز مفھوم اصطالحى بدعت
  متعلق بھ دین نمی شود، بھ آن نسبت دھد، وبھ آن اضافھ گردد .

ل ما لیس من الدین ادخا«ولی  كوتاھترین عبارت براى تعریف اصطالح بدعت آن است كھ بگوئیم: 
  .»فی الدین.

  دردین مقدس اسالم بھ نص صریح واشکارا قرآنی حرام گردیده  است : بھ ھمھ حال بدعت 
  فرماید: سوره یونس) می  ۵٩ تطوریکھ پروردگار ما در (در آی

را مى بندید (و از پیش آیا هللا بھ شما اجازه داده، یا بر هللا افت» هللاُ أِذَن لَُكْم اَْم َعَلَى ِهللا تَْفتَرُون«
  )!؟زنید   حالل و حرام مىدر دین دست بھ خود، 

  از حکم هللا تعالی نباشد وجز دین نباشد در نزد دین مقدس اسالم حرام است . بنابراین ھر چیزى كھ

  شود: کھ موجب بدعت میوعواملی اسبا ب 
عوامل اسباب وعواملی کھ موجب بدعت می گردد  بسیار  زیاد است، ولی تعداد کثیری  از علماء 

  : اند واسباب بدعت  رادر نقاط ذیل خالصھ وفورمولبندی نمود
ھم در كردار و یا  باشد ویاھم دردر گفتار فرق نمیکند این زیادت ،  ـ زیاد كردن چیزى بھ دین، ١

  باشد . عقیده
   یزى از دین و یا اھمال در بیان و تأویل بھ باطلـ كم كردن چ٢
 و بھ ()َو أَْن تَقُولوا َعَلَى ِهللا ما ال تَْعَلُمونَ ـ توضیح مسایل دینی بدون دسترسی بھ علوم شرعی (... 3

  واطالع نداشتھ باشد .) نسبت دھید كھ از آن آگاھى را مطلبی تعالی هللا
   ـ پیروى از متشابھات4
  ھواى نفس.ـ پیروى از 5

  ت:ــادداشـــی
چیزى كھ نھ مخالف قرآن است  و نھ  اما در تكمیل این بحث باید گفت کھ در زندگی انسان ھستند  

مخالف سنت و از سوى دیگر در قرآن عظیم الشان وسنت چیزى مخالف و یا موافق آن بیان نشده و 
استفاده از  ، از جملھ  باحموضوع مسكوت گذاشتھ شده است، انجام آن بدعت است یا سنت و یا م

  وجود نداشتھ است؟اصآل صلی هللا علیھ وسلم  ابزار و وسایل جدید كھ در عصر حضور پیامبر
این بابت بخشی از علمای اھل  حدیث  عقیده دارند کھ انجام آنچھ در قرآن عظیم الشان وسنت در

  پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  مسكوت مانده بدعت است.
  تعداد کثیری از علما ء بھ تعریف فورمولبندی شده بدعت عمل نموده ومعتقد اند : ولی

پیامبر صلی هللا علیھ وسلم مسکوت  مانده و آن چیزھا امروز وحیات در زمان  ی کھ ئآنعده چیز ھا
وسنت پیامبر  عظیم الشان  در جامعۀ بشری مروج است واشیا متذکره در مخالفت  نص صریح قرآن

ظرف پیدایش آن  گردند، زیر  بدعت وامور بدعتی  شامل نمی ۀدر جمل علیھ وسلم نباشد، صلی  هللا
  در زمان نزول قرآن و حضور پیامبر وجود نداشتھ و حكم آن بھ صورت صریح بیان نشده است. 

  ئھ در اسالم:یبدعت حسنھ وبدعت  س
اگر بدعت را دخالت در امر دین با كاستن یا افزودن در زمینۀ عقیده و شریعت بدانیم و فرقی میان 

یك نوع بیشتر نیست ، آن ھم بدعِت از  عبادات، معامالت و ایقاعات و سیاسیات قائل نباشیم ، بدعت 
کلمھ دخلت  در بھ مفھوم عام طوریکھ قبآل یاد اور شدیم ، زیر بدعت در دین  است. ئھیوبدعت س بد

دخالت در امر دین و افزایش یا كاھش در آن و تصرف در  یا  ید در امر دین،ئدین یعنی تقلیل وتز
ومفھوم در دین مقدس اسالم وکتاب هللا وسنت بدعت بھ این معنی کھ تشریع اسالمی است. 

 نام بدعت ھ را ب وشرعیت اسالمی تقسیم بدعت اعالم گردیده حرام وناپسندپیامبرصلی هللا علیھ وسلم 
  .نمی شناسدئھ  یحسنھ وس

شودخوب و بد دارد . ھر  ، بدعت بھ معنای لغوی كھ شامل دین وغیردین میولی ناگفتھ نماند کھ 
در ھا كھ   ھا و رسم  سودمند باشد، مثل عادتبشری مفید وچیز نوپدیدی كھ برای زندگی جوامع 

وبھ دین ھم نسبت ، صلی هللا علیھ وسلم نباشدد، ومخالف قرآن وسنت پیامبر نشو می اء جامعھ اجر
ویا بدعت حسنھ حساب  بدعت خوب نرا آتوانیم  می ،  ذاتاً ھم حرام نباشد،داده نشود، واین عمل



 

تجلیل از روز استقالل كار تازه و سودمند برای جامعھ است . مثل  ریم. این بدین معنی است کھ یک آ
در  کھ وغیره ...  در صورتی روز آزادی، روز نجات  کشور،وتاریخی ، تجلیل از جشن ھای ملی 

مسایل خالف شرعیت واعمال حرام در تجلیل این روز ھا صورت نگیرد، از  تجلیل وبزرگداشت آن 
  دید اسالم ممانعت ندارد .

کھ اعتقاد بھ آن  توانم: در دین مقدس اسالم  اصول وقاعد ه ای وجود دارد  صورت کل گفتھ میھ ب
قاعده واصول عبارت از این است کھ اً ایمان بدون آن صحیح نخواھد بود، این اساس واجب است و
بنای آن را محکم و کامل کرده است. و مردم  ار ما گپرورداسالم دینی (کامل) است کھ  دین  مقدس 

ای جز تطبیق و اجراء و گوش فرا دادن و اطاعت کردن از آن را ندارند و دالیل  در قبال آن وظیفھ
شرح ذیل  بیان ھ ب )٣تن در (سوره مائده آیأدر قرآن  عظیم الش ظاھر و روشن طورھ بامر، این 

ْسَالَم ِدینًا«   یافتھ است : امروز «» اْلیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَلیُكْم نِْعَمتِی َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ
  ».تمام کردم و اسالم را بھ عنوان دین برایتان پسندیدمدینتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما 

خود را انجام دھد و اسالم را بھ صورت  پیامبری  کھ رسالت رسالت پیامبر صلی هللا علیھ وسلم بود،
. و این کار را ھم انجام داده است؛ چون اگر این کار وبرای بشریت برساند کامل و بدون نقص تبلیغ 

  است. واقع رسالت خود را بھ جای نیاورده را انجام نداده باشد در
ما ترکت شیئاً مما امرکم هللا بھ اال و قد «در حدیث از پیامبر صلی هللا اعلیھ وسلم  آمده است :

ھر چیزی کھ خدا شما را بھ آن امر کرده »«امرتکم بھ، و ال شیئاً مما نھاکم عنھ اال و قد نھیتکم عنھ
ام و از ھر چیزی کھ شما را نھی کرده، من ھم شما را از آن  دهاست، من ھم شما را بھ آن دستور دا

  )حدیث صحیح است ،حدیث با مجموع سندھایش (». ام نھی کرده
نی ترکتکم علی مثل البیضاء، لیلھا کنھارھا، ا«فرموده است :  ھمچنان پیامبر صلی هللا علیھ وسلم 

ح رھا کردم کھ شب آن ھمچنین روز روشن و واض دینیشما را بر » «الیزیغ عنھا بعدی اال ھالک
احمد (». شود آن روشن (و مھتابی) است کھ بعد از من بھ جز شخص ھالک شده از آن منحرف نمی

نوشتۀ ابن ابی » تخریج کتاب السنة«در آنرااند و شیخ البانی  و ابن ماجھ و حاکم آن را روایت کرده
  )) آن را صحیح دانستھ است.26-1/27عاصم (

  کھ معتقد بھ بدعت حسنھ اند دالیل کسانی
بھ موجودیت بدعت  در دین اند وغرض قناعت معتقد  ءیک تعد اد از علماھمانطوری کھ گفتھ شد 

مینمایند : ومیفرمایند کھ دو نوع تقسیم ھ برا بدعت  اذھان عامھ مسلمانان وتصحیح استدالل خویش 
  بدعت بدونوع میباشد :

  (ممدوح) بدعت حسنھ -1
   (مذموم) ھئیو بدعت س -2

از  خویش دالیل ذیل را آنان نھ تنھا بھ تقسیمبندی بدعت می پردازند ، بلکھ برای تقسیمبند ی 
  دلیل وحجت میاورند : احادیث پیامبر صلی هللا علیھ وسلم 

  اول :حدیث 
ما رآه المسلمون حسناً فھو عند هللا حسن، و ما رآه المسلمون سیئاً « در حدیث شریف آمده است :

ھر آنچھ نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا ھم خوب است. و ھر آنچھ نزد » «عندهللا سئیءفھو 
  ». مسلمانان بد باشد نزد خدا ھم بد است

این حدیث بھ صورت مرفوع صحیح نیست  قوت وسند این  میفرمایند :اھل حدیث در مورد  یعلما
  است.  (رض)  (بلکھ موقوف است) و جزو کالم ابن مسعود

 در مورد این حدیث مینویسد :بھ نقل از حافظ بن عبدالھادی » کشف الخفاء«عجلونی در کتاب 
  ».است (رض)تر آن است کھ این حدیث موقوف بر ابن مسعود سند این حدیث ساقط است و صحیح«

   ) .263، ص 2عجلونی، کشف الخفاء، ج  :(، مراجعھ شود در مورد سند حدیث(برای تفصیل مزید 
  ». این حدیث موقوف و حسن است«است :  نگاشتھ » المقاصد الحسنھ«در کتاب  سخاوی ھم

   خویش در مورد این حدیثی مینویسد :» سلسلھ الحادیث الضعیفھ«آلبانی ھم در کتاب شیخ 



 

دلیلی مبنی بر مرفوع بودن این حدیث وجود ندارد، و این حدیث در واقع موقوف بر ابن مسعود «
ناصر الدین البانی، سلسلة االحادیث الضعیفة، شیخ ( برای معلومات مزید مراجعھ شود : ». است
  ).17 صفحھ، 2جلد

توان با آن در برابر احادیث قاطعھ کھ در  بنابراین، این حدیث بھ صورت مرفوع صحیح نبوده و نمی
  )اند، استدالل کرد. مذمت بدعت وارد شده

کھ اگر بھ طور مثال این حدیث در جملۀ احادیث مرفوع ھم  علمای اھل حدیث در مورد می افزایند
  حساب گردد ، باز ھم در رد آن می فرمایند: 

را بھ معنی تمام مسلمانان در » المسلمون«را برای استغراق و » المسلمون«اگر الف و الم واژۀ 
نظر  آید و اجماع بدون شک حجت است ولی اجماع معتبر از نظر بگیریم، اجماع بھ حساب می

اصولیان، اجماع عالمان در ھر عصر است و شکی در این نیست کھ مقلدان جزو اھل علم بھ حساب 
  آیند.  نمی

توان از حدیث فھمید کھ) مانند بیشتر  و اگر الف و الم را الف و الم جنس بدانیم، در این صورت (می
فی برخوردار ھستند. ھای نفسانی و نظریات مختل ھا، بعضی از افراد از خردھا و خواھش بدعت

  توان با این حدیث برای اثبات بدعت حسنھ استدالل کرد.  بنابراین (در ھر صورت) نمی
ولی باید دانست کھ الف و الم در اینجا برای عھد است و منظور از این حدیث اجماع و اتفاق 

کند؛  داللت میبر این مطلب نیز بر یک امر است کھ سیاق حدیث  صلی هللا علیھ وسلم اصحاب پیامبر
  چون اصل حدیث چنین است : 

فوجد قلوب اصحابھ خیر قلوب  صلی هللا علیھ وسلم ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد«.... 
العباد، فجعلھم وزراء نبیھ، یقاتلون علی دینھ فما رأی المسلمون حسنا فھو عند هللا حسن، و ما رأوا 

بھ قلب بندگان  صلی هللا علیھ وسلم ند بعد از قلب محمدسپس خداو» «... سیئاً فھو عندهللا سئیء
را بھترین قلب بندگان خود یافت، پس آنان  صلی هللا علیھ وسلم  خود نگاه کرد و قلب اصحاب محمد

پردازند. پس آنچھ کھ مسلمانان خوب  را وزرای پیامبرش قرار داد کھ بھ خاطر دین او بھ جھاد می
  ». ببینند، نزد خداوند ھم خوب است، و آنچھ کھ مسلمانان بد ببینند، نزد خداوند ھم بد است

الفقیھ و «) و خطیب در کتاب 23خود (ص  ) و طیالسی در مسند1/379امام احمد در مسندش (
  اند. ) این حدیث را روایت کرده1/166» (المتفقھ

را روایت کرده و این جملھ را ھم بر آن ....»  فما رأی المسلمون حسنا«حاکم ھم تنھا جملۀ آخر  
بودند یعنی ھمۀ اصحاب بر این باور » و قد رأی الصحابھ جمیعاً ان یستخلفوا ابابکر«افزوده است : 

  را بھ عنوان خلیفھ انتخاب کنند.  صدیق  (رض) کھ ابوبکر
کند: چرا کھ عبدهللا بن مسعود برای اثبات خالفت  این جملۀ آخر در واقع منظور از حدیث را بیان می

  بھ اجماع اصحاب استدالل کرده است. صدیق (رض)ابوبکر
گیرترین اصحاب نسبت بھ انکار  از سختشود کھ بدانیم عبدهللا بن مسعود  زمانی این امر روشنتر می 

 .گذاران بوده است  بدعت و دوری از بدعت

  :» من سن فی االسالم سنة حسنة«دوم : حدیث
 ) بدان استدالل مینمایند  سیئھ بھ حسنھ و( دومین استنادی کھ علماء در مورد تقسیم بندی بدعت 

  میفرمایند :ء علمامورد دفع استدالل ھمین حدیث است . ولی در 
سیئھ) بھ این حدیث استناد گردد باید بھ متن اگر قرار باشد کھ در مورد  اقسام بدعت بھ (حسنھ و 

  .حدیث مراجعھ  صورت گیرد
  :چنین است  امل حدیثکمتن 

نشستھ  هللا صبحگاھی در محضر رسول دریکی از از جریر بن عبدهللا روایت شده کھ گفت : ما «
دار پشمین پوشیده و شمشیرھا را بھ خود  خط  عریان کھ لباس ھای بودیم کھ مردمانی پا برھنھ و 

صلی هللا ء  آنان از قبیلۀ مضر بودند وارد شدند، چھرۀ  پیامبر بستھ بودند و بیشتر آنان و بلکھ ھمھ
  بر اثر فقری کھ بر آنان دید تغییر کرد. علیھ وسلم 

وارد شد و سپس خارج گردید و بھ بالل دستور داد کھ آذان و اقامھ  یھ وسلم صلی هللا علپیامبر 



 

  .خواندند را دوآیھ متبرکھ ای  خطبھطی نماز را اقامھ کرد و سپس  اسالمبگوید پس پیامبر
ِ أَتْقَاُكْم ۚ ا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوَقبَائَِل ی«  َّyِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ ا

َ َعِلیٌم َخبِیرٌ  َّyإِنَّ ا  « 
   ».ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشھ کنید؛ پروردگاری کھ شما را از یک انسان آفریده است«

  سوره حشر را قرائت فرمود :) ١٨( توسپس آی
پیشھ کنید و ھر کس باید نگاه کند کھ چھ چیزی را را قوای خدا اید! ت ای کسانی کھ ایمان آورده«

  »برای فردای خود پیشاپیش فرستاده است
(و سپس گفت): انسان باید از دینار و درھم و لباس و گندم و خــرمایــــش صدقھ بدھد اگر چھ دانۀ 

توانست آن را  سختی میای آورد کھ بھ  خرمائی باشد (جریر بن عبدهللا) گفت: مردی از انصار کیسھ
بر دارد، سپس مردم پشت سر ھم آمدند تا این کھ دو کومھ ای بزرگ خوراک و لباس را مشاھده 

(از خوشحالی) درخشان گردید. پس  صلی هللا علیھ وسلم کردم کھ بعد از آن دیدم چھرۀ  پیامبر
  فرمود: صلی هللا علیھ وسلم پیامبر

رھا و اجر من عمل بھا بعده، من غیر ان ینقص من اجورھم من سن فی االسالم سنة حسنة فلھ اج« 
شیء، و من سن فی االسالم سنة سیئة کان علیھ وزرھا، و وزر من عمل بھا من بعده من غیر ان 

ریزی کند (کھ مردم از طریق آن  ھر کس سنت نیکوئی را در اسالم پایھ» «ینقص من اوزارھم شیء
رسد  و پاداش ھر کس کھ بعد از او بدان عمل کند بھ وی میکار مشروعی را انجام دھند) پاداش آن 

بدون این کھ چیزی از پاداش آنان کم شود و ھر کس بنیانگذار سنت بدی در اسالم باشد، گناه آن و 
گناه ھر کس کھ بعد از او بدان عمل کند بر وی خواھد بود بدون این کھ چیزی از گناه آنان کم 

  )اند. سائی و احمد و دارمی آن را روایت کردهاین حدیث را مسلم و ن  (».شود
کند بدون این کھ بھ شأن نزول آن توجھ کند، ھمانند کسی است کھ  کسی کھ بھ این حدیث استناد می

خواند تا معنی آن کامل گردد و چنین شخصی در  خواند و ما بعد آن را نمی را می» ویل للمصلین«
چون چگونھ خداوند متعال نماز گزاران را مورد تھدید  سازد؛ واقع حقایق و موازین را دگرگون می

دھد در حالی کھ بھ اقامۀ نماز دستور داده است. در واقع خداوند گروھی از نمازگزاران را  قرار می
  کند :  مورد تھدید قرار داده است کھ آنان را این چنین توصیف می

کنند و  غافلند، کسانی کھ ریا و خودنمائی میوای بھ حال نمازگزاران؛ نمازگزارانی کھ از نمازشان «
   )7-4  تآی ماعون( سوره  ».کنند از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل) خودداری می

را » ال تقربوا الصلواة«کھ  این عده ای از علما ء بھ اشخاصی می مانند کھ فقط اول سوره را 
  توجھ کند.» و انتم سکاری«خواند بدون این کھ بھ  می

نزول حدیث توجھ  أنکنند  بدون اینکھ بھ بعد وش ئید استدالل خویش اول حدیث را ذکر میأتبرای 
  نمایند.

  :فراموش کرده کھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرموده است  اءاین عده از علم
ھر بدعت گمراھی  »کل بدعھ ضاللھ«کھ ھمھ بدعت ھا را (خواه حسنھ باشد یا سئیھ) با یک کلمھ 

  است معرفی داشتھ اند .
 باید گفت کھ ھیچ وقت در حیات پیامبر اسالم  چنین واقع نشده کھ  ءخدمت این عده از علما ءً بنا

ھم بھ دنبال او آن را انجام داده  صلی هللا علیھ وسلم ای را انجام داده و پیامبر صحابی بدعت حسنھ
  است. 

احیاء امر مشروعی ذکری از آن بعمل آمده است ، دیث متذکره  از سنت حسنھ در ح ھدف بنابراین 
  ھا در میان مردم مرسوم نبوده است. است کھ انجام دادن آن بھ خاطر ترک سنت

ای  شود سنت حسنھ کند، گفتھ میمیاحیاء  دوباره  ای را در دوران معاصر ھم اگر کسی سنت متروکھ 
  ای را انجام داده است. حسنھشود کھ بدعت  را انجام داده است و گفتھ نمی

بنابراین سنت حسنھ آن است کھ مشروعیت آن مستند بھ نص صحیحی باشد ولی مردم بدان عمل 
امیر احیاء کند. ھمان طور کھ دوباره نکرده باشند و سپس کسی بیاید و آن را در میان مردم 

  عمر(رض)  سنت بھ جماعت خواندن یازده رکعت نماز تراویح را احیاء کرد. المومنین حضرت 



 

گویند کھ چون امام شافعی معتقد بھ بدعت  کھ بھ بدعت حسنھ معتقد اند می ءھمچنان تعدادی از علما
در سخنی  :لھ باید گفتأولی برای توضیح این مس حسنھ بود ، پس ما ھم بھ بدعت حسنھ معتقد یم:

 فعی در مورد  بدعت روایت شده اند بھ خطا رفتھ اند امام  شافعی فرموده  است :کھ از امام شا
  امور محدثھ و نوساختھ دو نوع اند:«

یکی اموری کھ مخالف کتاب، سنت، اثر و یا اجماعی باشند کھ چنین بدعتی گمراھی است. و دیگری 
این امور، امور محدثۀ غیر مذموم  ای کھ با ھیچ کدام از آنھا مخالفتی ندارند کھ امور خیر و نوساختھ

  ھستند.
در مورد (بھ جماعت خواندن) نماز تراویح در ماه رمضان گفتھ است : این امر  (رض) عمرحضرت  

ای است کھ قبالً نبوده است و اگر قبالً ھم بوده باشد این بدعت  بدعت خوبی است؛ یعنی امر نوساختھ
  ». کند گذشتھ را رد نمی

) این سخن را از ربیع بن سلیمان روایت کرده است کھ در سند آن 1/469شافعی (بیھقی در مناقب ال
   .محمد بن موسی بن فضل وجود دارد

) این سخن را از حرملھ بن یحیی روایت کرده است کھ در سند آن 9/113» (الحلیة«ابو نعیم در  -1
از او یاد » االنساب«عبدهللا بن محمد عطشی ھم وجود دارد کھ خطیب در تاریخش و سمعانی در 

  اند بدون این کھ او را جرح یا تعدیل نمایند.  کرده
  در روایت دیگری ھم از امام شافعی نقل شده است کھ: 

بدعت دو نوع است : بدعت پسندیده و بدعت ناپسند. ھر بدعتی کھ موافق سنت باشد، پسندیده و «
در مورد نماز  حضرت عمرشود. و بھ قول  ھر بدعتی کھ مخالف سنت باشد، ناپسند محسوب می

  ». تراویح استدالل کرده است کھ فرمود : این بدعت خوبی است
سخن را از حرملھ بن یحیی روایت کرده است کھ در سند آن ) این 9/113» (الحلیة«ابو نعیم در ( 

از او یاد » االنساب«عبدهللا بن محمد عطشی ھم وجود دارد کھ خطیب در تاریخش و سمعانی در 
  اند بدون این کھ او را جرح یا تعدیل نمایند.  کرده
  : الف

پیامبر صلی هللا علیھ  تواند در تعارض با عمومیت حدیث شافعی صحیح باشد، نمیامام اگر سخن  -
اند کھ  وسلم  قرار گیرد و یا مخصص آن واقع شود؛ چرا کھ اصحاب امام شافعی از وی نقل کرده

الزنجانی  ( .شود و تقلید از او واجب نیست اگر بھ تنھائی باشد حجت محسوب نمی» قول صحابی«
 صفحھ مؤسسة الرسالة،  الشافعی، تخریج الفروع علی االصول، تحقیق : محمد ادیب صالح، بیروت،

شود در حالی کھ قول صحابی حجت بھ حساب  پس چگونھ قول شافعی حجت محسوب می) .179
  آید؟  نمی
  :ب

من «امام شافعی چگونھ قائل بھ بدعت حسنھ خواھد بود؟! در حالی کھ خود گفتھ است :  – 
گذاری  یعنی ھر کس قائل بھ استحسان باشد، در واقع دست بھ تشریع و قانون» استحسن فقد شرع

یعنی » انما االستحسان تلذذ«) گفتھ است : 507 فحھ (ص» الرسالھ«زده است. ھم چنین در کتاب 
  در واقع تلذذ و لذت خواھی است. استحسان

اختصاص داده » ابطال استحسان«) ھم فصلی را بھ 293-7/304» (االم«عالوه بر این در کتاب  
است. پس اگر کسی بخواھد کالم امام شافعی(رحمھ)  را تفسیر کند، باید با توجھ بھ اصول و قواعد 

فعی است. رعایت این اصل در تمام علوم شافعی دست بھ این کار بزند و الزمۀ این کار فھم اصول شا
تواند  مشھود است بھ طوری کھ ھر کس با اصطالحات صاحبان علوم آشنائی نداشتھ باشد، نمی

  سخنان آنان را بفھمد و تفسیر کند.
  

   بدعت را بر دو قسم دانستھ اند:علما وفقھا بسیارى از 
  ضالھ بدعت 



 

   محموده.بدعت و  

   مخالفت داشتھ باشد .بدعت ضالھ عبارت است از پدید آمدن چیزى كھ با قرآن، سنت، اجماع 
  است از چیز خوبى كھ با كتاب، سنت، اجماع مخالف نباشد.  یاز بدعت و بدعت محموده عبارت

   )  .10 فحھ، ص17 جلدفتح البارى،  ( 
نیست بلكھ بدعتى حرام است كھ با  ھر گونھ نوآورى بدعت حرام: «بدین عقیده است کھ غزالى امام 

سنت قطعى متضاد باشد و گاھى ابداع واجب است و آن در صورتى است كھ اسباب، تغییر یافتھ و 
  ) .3 فحھ، ص2 لداحیاءالعلوم الدین، غزالى، ج  ( ».دگرگون شده باشد

 یباشد کھ علمااگر قرار  بس  تنقیص ھم جواز دارد، ید جائز باشدئاگر قرار باشد کھ در اسالم تز
بھ  وبدعت سیئھ در دین تقسیم بندی را ایجاد نمایند و نام بدعت حسنھھ دین مقدس اسالم بیایند وب

ی ھم ئاسالم  چیز ھا ۀیند ، پس عوام الناس  ھم حق دارند کھ از بدنافزیعات  جدیدی را بودین موض
  کم کنند .

 ، شیوخ ادیان  در فھم  بیمورد بنابر تصرف سمانی آید، ھمھ ادیان ئاگر تاریخ ادیان را مطالعھ فرما
  شانیده اند . کھھ  اان آنرا بھ بیرودین را بھ گمراھی وپیر

کامل است وپیامبر اسالم چھارده   آنولی دین مقدس  اسالم  از این امتیاز  برخوردار است کھ احکام 
نام  ھ لو بون بھ ھر عنوان ید در دین وتقلیل در دیئقرن قبل   با صراحت  تام پیروان خویش را از تز

اذا حدثتکم حدیثاً فال «بدعت حسنھ منع فرموده است : پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرموده است : 
 بوده وشیخ احمد (راوی حدیث  »!ھر گاه سخنی بھ شما گفتم، چیزی بر آن نیفزائید»«تزیدن علی
  )) آن را صحیح دانستھ است.346» (سلسلة االحادیث الصحیحة«البانی در 

  داشتند: ذاران در نھایت امر اعالم میگبود بدعت  اگر در دین زیادت وتنقیص جایز می
اگر  اچراضافھ شوند؛ باید بدان شریعت کامل نشده و مطالبی از آن باقی مانده، کھ واجب یا مستحب 

 دین  دست بھ بدعت و کم و زیاد کردنھیچ وقت بود،  ھمھ جانبۀ شریعت می بھ کمال ر معتقد گبدعت 
  زد. نمی

 از جابر بن عبدهللا روایت معرفی داشتھ است در حدیثی  گمراه ر را گپیامبر صلی هللا علیھ وسلم بدعت
من یھده هللا فال مضل لھ، و من « ای فرموده است :خطبھ  در  صلی علیھ وسلم پیامبر کھ است:

، و شر االمور صیضلل فال ھادی لھ، و خیر الحدیث کتاب هللا عزوجل، و خیر الھدی ھدی محمد
ای برای او نخواھد بود،  ھر کس خدا او را ھدایت کند، گمراھی کننده» «محدثاتھا، و کل محدثھ بدعھ

بھترین  و ھر کس خدا او را گمراه کند، ھدایتگری برای او نخواھد بود. و بھترین سخن، کتاب خدا و
روش، سنت محمدصلی هللا علیھ وسلم است، و بدترین کارھا، امور نوساختھ (در دین) است و ھر 

  ».امر جدید  (در دین) بدعت است
ھم » کل بدعھ ضاللھ«مسلم این حدیث را روایت کرده است. در روایت مسلم و بیھقی عبارت  (

را نیز افزوده است. » اللھ فی النارو کل ض«اسماء و صفات عبارت «وجود دارد. بیھقی در کتاب 
  . )نسائی ھم زیادۀ بیھقی را روایت کرده و سند آن را صحیح دانستھ است

  است آمده است از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنھما روایت شده ھمچنان در حدیثی دیگری کھ 
کانت فترتھ الی لکل عمل شره، و لکل شره فتره، فمن کانت فترتھ الی سنتی فقد اھتدی، و من « 

در ھر عملی نشاط و حرصی وجود دارد و بھ دنبال ھر نشاط و حرصی سستی و »«غیر ذلک ھلک
اش بھ سوی سنت من باشد، ھدایت یافتھ و ھر  آرامشی وجود دارد، پس ھر کس آرامش و سستی

این حدیث را  احمد و ابن  (». اش بھ سوی غیر سنت من باد ھالک شده است کس آرامش و سستی
  )اند و اصل حدیث ھم در صحیح مسلم و بخاری است. حبان  روایت کرده

ه فرمود فرماید کھ پیامبر صلی هللا علیھ  در حدیثی میعایشھ رضی هللا عنھا  بی بیحضرت ھمچنان 
ھر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند کھ جزو » «من احدث فی امرنا ما لیس منھ فھو رد: « است 

  )حدیث متفق علیھ می باشد. ( ».شود و از او پذیرفتھ نمیآن نیست، مردود است 
ھر کس کاری کند کھ » «من عمل عمالً لیس علیھ امرنا فھو رد«آمده است :  ودر حدیثی دیگری 

  )مسلمحدیث امام  اوی مطابق دین و سنت ما نباشد، مردود است. (ر



 

  در شناخت بدعت مکلف اند! مسلمانان 
   نام دین وارد دین میھ ی کھ بئخصوص شناخت بدعت  ھاھ خویش وبمسلمانان در شناخت احکام 

کل بدعھ ضاللھ و کل « باشند ، چرا کھ در حدیث متبرکھ آمده است : ومحتاط  گردد باید ھوشیار
  ، »گردد ھر بدعتی گمراھی است و ھر نوعی گمراھی بھ آتش دوزخ منتھی می» «ضاللھ فی النار

تا در شناخت بدعت در دین باید  مسلمانان مکلف اند شود کھ  از حکم این حدیث طوری معلوم می
  گویډ : شاعری می. بھ آن خوداری نمودو از عمل  ، باید آنر  شناخت نددقت کن

شر را شناختم نھ بھ خاطر خود آن، بلکھ بھ خاطر پرھیز و دوری از آن؛ چون کسی کھ خیر را از «
  ». شود شر باز نشناسد، مرتکب شر می

شود؛ چون حذیفھ بن یمان (رحمھ) گفتھ است :  امر بھ وضوح در سنت نبوی ھم دیده می اساس این
کردند ولی من از شر و بدی  مردم در مورد خیر و نیکی از پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  سؤال می«

  ». کردم تا مرتکب آن نشوم سؤال می
ھائی کھ با سنت  الزم است بدعت برای در پیش گرفتن راه بندگی تنھا شناخت سنت کافی نیست، بلکھ

در تناقض اند آنرا باید نیزشناخت ، طوریکھ در موضوع ایمان، شناخت توحید بدون شناخت شرک 
سوره بقره)  چنین اشاره کرده و  256کافی نیست. قرآن کریم ھم بھ این حقیقت بزرگ در ( آیت 

  میفرماید :
د، بھ دستاویز بس محکمی کھ اصالً گسستن ھر کس بھ طاغوت کفر بورزد و بھ خدا ایمان بیاور«

  ».ندارد، چنگ زده است و خدا شنوا و دانا است
اند پروردگار با  و این یک اصلی است کھ تمام پیامبران برای تحقق بخشیدن بھ آن مبعوث شده

  ) میفرماید : 36عظمت در ( سوره نحل آیت : 
آنان بگوید) : کھ خدا را بپرستید و از طاغوت ایم (تا بھ  ما در میان ھر امتی پیامبری را فرستاده«

  ».دوری کنید
من قال ال الھ اال هللا و کفر «پیامبر صلی هللا علیھ وسلم ھم بر این اصل تأکید کرده و فرموده است : 

ھر کس )«حدیث را مسلم روایت کرده است  (»بما یعبد من دونھ، حرم مالھ و دمھ و حسابھ علی هللا
شود، کفر بورزد،  ھ حقی جز هللا وجود ندارد و بھ آنچھ کھ بھ جز خدا پرستش میبگوید ھیچ معبود ب

آید) و حسابش (در قیامت) بر خدا  شود (یعنی جزو مسلمانان بھ حساب می مال و خونش حرام می
  ». خواھد بود

  گذاری: اسباب و عوامل بدعت
بھ طوری کھ » مصطلح الحدیث«و علم  پیامبر صلی هللا علیھ وسلم جھل نسبت بھ سنت  -1

گذارند، و در نتیجھ احادیث  گذاران تفاوتی میان احادیث صحیح و ضعیف و سالم و ناسالم نمی بدعت
  . یابند ضعیف و ساختگی افزایش می

و بدون آگاھی  زنند می انتخاب رھبران و پیشوایانی نادان توسط مردم کھ دست بھ فتوا و آموزش -2
  . گویند دا سخن میدر مورد دین خ

  زار. عقلی ندارند؛ مانند مجالس عزاداری و بدعت ھا و خرافاتی کھ ھیچ دلیل شرعی و عادت -3
تقلید و اعتقاد بھ عصمت مجتھدین و پیشوایان مذھبی و دادن قداستی نزدیک بھ منزلت پیامبران  -4

  بھ شیوخ. 
  پیروی از آیات و احادیث متشابھ.  -5

  ھا: ن بدعتشدت مخاطره آمیز بود
ھا کافی است کھ بھ عاقبت بدی کھ در دنیا و آخرت بھ انتظار  آمیز بودن بدعت برای بیان مخاطره

  بدعت گذاران است توجھ شود : 
شود). پیامبر صلی هللا علیھ وسلم   گذار مردود است (و از او پذیرفتھ نمی عمل شخص بدعت -1

ھر کس چیزی را در دین ما «متفق علیھ ) »( رد من احدث فی امرنا ما لیس منھ فھو«فرماید :  می
  ». پدید آورد کھ جز آن نباشد، مردود است

  ) می فرماید :104 -103ھمچنان قرآن عظیم الشان در( سوره کھف آیات : 



 

بگو : آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ آنان کسانی ھستند کھ تالششان در زندگی دنیا «
  ».کنند کنند کھ کار نیک می گمان میبھ ھدر رفتھ و خود 

شود.  گذاری اصرار داشتھ باشد، پذیرفتھ نمی گذار مادامی کھ بر گناه و بدعت توبۀ شخص بدعت -2
ان هللا حجب «فرماید :  . پیامبراکرم میرود کھ عاقبت بدی داشتھ باشد از این روی ترس آن می

پذیرد مگر این  گذاری را نمی بۀ ھیچ بدعتخداوند تو» «التوبة عن کل صاحب بدعة حتی یدع بدعتھ
حدیثی صحیح است و طبرانی و ترمذی آن را روایت کرده و ترمذی آن ». (کھ بدعت خود را رھا کند
   را حسن دانستھ است.) 

شود و از شفاعت پیامبرصلی هللا علیھ وسلم   گذار بر حوض (کوثر) وارد نمی شخص بدعت -3
انا فرطکم علی الحوض، لیرفعن رجال منکم حتی «برکھ آمده است: گردد. درحدیث مت برخوردار نمی

  » اذا اھویت الناولھم اختلجوا دونی فاقول : ای رب، اصحابی فیقول : التدری ما احدثوا بعدک
خواھم بھ آنھا آب  شوند و من می گیرم، مردمانی از شما رانده می من بر حوض از شما پیشی می«

فرماید :  ھا یاران من ھستند، خداوند می گویم : پروردگارا! این سپس میشوند.  بدھم از من گرفتھ می
  ؟ (بخاری)»اند دانی بعد از تو چھ چیزھائی را ایجاد کرده نمی

  در روایتی دیگر چنین آمده است :
دانی کھ بعد از تو چھ چیزھائی  نمی» «انک التدری ما بدلوا بعدک، فاقول : سحقاً لمن بدل بعدی« 

  گویم : ھر کس بعد از من (دین را) تغییر دھد، از رحمت خدا بھ دور باد!  اند، پس می ادهرا تغییر د
گناه کسیکھ  در امور دینی بنابر بر فتوای بدعت گر عمل می کند، تا روز قیامت بر دوش  -4

  سوره نحل) می فرماید :  25بدعتگر خواھد بود . طوریکھ خداوند متعالی در (آیت 
ز قیامت بار گناھان خود را بھ طور کامل بر دوش بکشند و (باید) برخی از بار آنان باید در رو«

  ».اند (نیز) حمل کنند گناھان کسانی کھ بدون آگاھی آنان را گمراه کرده
و من سن فی االسالم سنة سیئة کان علیھ وزرھا، و «.... ھمچنان در حدیث متبرکھ آمده است : 
و ھر کس سنت بدی را در اسالم » «ینقص من اوزارھم شیء وزر من عمل بھا من بعده من غیر ان

ریزی کند، گناه آن و گناه ھر کس کھ بعد از وی بدان عمل کند بر او خواھد بود بدون این کھ  پایھ
  اند.)  مسلم و نسائی و احمد و دارمی و غیره آن را روایت کرده». (چیزی از گناه آنان کم شود

گذار بدعتی رابھ وجود آورده ، ومسلمانان  نادانستھ بر  دعتو این بدان خاطر است کھ شخص ب
  فتوای دینی آن عمل می کند . 

  در احادیث پیامبر صلی هللا علیھ وسلم بدعت گر بھ حیث ملعون معرفی گردیده است . -5
ھر کس در آن بدعتی » «من احدث فیھا او آوی محدثا فعلیھ لعنھ هللا و المالئکھ و الناس اجمعین«

بخاری و مسلم و ». (گذارانی را پناه دھد، لعنت خدا و فرشتگان و ھمۀ مردم بر او باد د یا بدعتگذار
 281 فحھ، ص13 جلد» فتح الباری«اند و حدیث عام است بھ کتاب  دیگران آن را روایت کرده

  مراجعھ کنید.)
  گردد. بدعت گذار پیوستھ از خدا دورتر می -6
  شود.  ، شھادتش پذیرفتھ نمیکند ھای خود دعوت می بدعتبدعت گذاری کھ دیگران را بھ  -7

کسی کھ مردم را بھ بدعت دعوت کند، مستحق عقوبت در دنیا است تا ضرر او از مردم دفع گردد، 
اگر چھ در باطن مجتھد باشد. کمترین عقوبت او این است کھ مردم او را ترک کنند و جایگاھی در 

تھ نشود و مورد استفتا قرار نگیرد و شھادت او پذیرفتھ دین نداشتھ باشد و علمی از او آموخ
گذاری کھ با  نگردد. از این روی محدثین و فقھا و اصولیان اتفاق نظر دارند کھ روایت شخص بدعت

شود  گذاری کھ با بدعت خود کافر نمی شود. اما در مورد بدعت گردد، پذیرفتھ نمی بدعت خود کافر می
ر این مورد ھم روایت کسانی کھ برای تقویت مذھب و پیروان خود اختالف نظر وجود دارد کھ د

اند. این سخن از امام شافعی رحمھ هللا روایت شده است کھ وی  دانند، رد کرده دروغ را حالل می
  فرموده است:

نگاه کنید بھ کتاب مقاالت االسالمیین،   (».پذیرم گذاران بھ جز گروه خطابیھ را می شھادت بدعت« 
 فحھو کتاب الفرق بین الفرق، ص 179 فحھ ، ص1 لدو کتاب الملل و النحل، ج 75 فحھ ، ص1 جلد



 

و این بدین خاطر بوده است کھ گروه خطابیھ برای یاری رساندن بھ موافقان خود شھادت )  247
  اند. دروغ را حالل دانستھ

را با آنان تحت شعار ھای اسالمی از چنین وضعیتی برخوردارند کھ این مسألھ  بسیاری از گروه(
  ایم. ) امتحان کرده» مصلحت دعوت«

اند: چنین بدعت گذارانی اگر مردم را بھ بدعت خود دعوت نکنند، شھادتشان  برخی از علماء ھم گفتھ
  گیرد.  شود و گرنھ مورد پذیرش قرار نمی پذیرفتھ می

از این روی محدثانی کھ ترین قول ھمین است.  بھترین و صحیح«امام نووی رحمھ هللا گفتھ است : 
اند، حدیثی  گذارانی کھ مردم را بھ بدعت خود دعوت کرده اند، از بدعت احادیث صحیح را روایت کرده

اند ولی ھم این محدثان و ھم علمای دیگر از بسیاری از کسانی کھ در باطن قدری،  را روایت نکرده
شرح صحیح مسلم، بیروت، دار احیاء   (».اند اند، حدیث روایت کرده مرجئھ، شیعھ و خارجی بوده

. 369 فحھنوشتۀ ابن تیمیھ، ص» االیمان«و نگاه کنید بھ کتاب  60 فحھ، ص1 جلد التراث العربی، 
(  

   :باید دوری جستان گذار بدعت ھمنشینی بااز
گذاران بھ دشمنی بپردازند و  شاطبی رحمھ هللا گفتھ است : مسلمانان واقعی  مکلفند کھ با بدعتامام 

آنان را رسوا کنند و با مجازات کشتن و پائینتر بھ سرکوب کسانی بپردازند کھ بھ جمع آنان 
  .اند پیوندند. علماء ھم (ما را) از ھمراھی و ھمنشینی با آنان بر حذر داشتھ می

کند اما باید دانست کھ این دشمنی نھ یک  توزی را ایجاد می این موضوع شائبۀ خشونت و کینھ
کھ معطوف بھ کسانی است کھ با بدعت گذاری خالف اجماع مؤمنان رفتار کرده و از دشمنی مطلق بل

اند. چگونھ چنین نباشد در حالی کھ ضمن این کھ ما مکلف بھ دشمنی با آنان  صف آنان خارج شده
  ایم بھ آنان نیز دستور داده شده است کھ بھ صف ما مؤمنان برگردند و بھ دوستی با ما بپردازند شده

   . )120 فحھ، ص1 جلدشاطبی، االعتصام،  خذ :( موا

  ثمره جلوگیری از بدعت:
 راه بینجات دادن دین پروردگار  از -1
خواھند بر حقیقت اسالم  نعده از کسانی کھ میآخصوص برای ھ واقعی اسالم ، ب ۀحفظ  چھر -2

 بیابند .اطالع 
ھ دامن  اسالم وابستھ  ساختھ وبخود را بھ کھ عده از فرقھ  ھای مذھبی  چھر واقعی آن ءافشا -3

فات جدید را بھ ا، وھمھ سالھ خر می سازندنام دین مقدس  اسالم  ھویت اسالم را بھ خطر مواجھ 
 نمایند . دین  پیوست  می

ن واحادیث نبوی حرام است وبھترین آاھم با  تمام  صراحت بگویم کھ بدعت بھ نص قروخ می -4
ھر بدعتى «فر ماید : پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  است کھ می قول وحکم اسالمی در این بابت حدیث

  .»گمراھى است و ھر گمراھى در آتش است 
   عواقب بدعت:

  اکثریت مطلق علماء  بدین باور اند:  
بدعت گذاری در دین آثار و پیامد ھای ناگوار فراوانی دارد کھ در روایات اسالمی بھ برخی از آنھا 

  :  .کر چند نمونھ اکتفاء می کنیمکھ بھ ذ   اشاره شده است

  تباھی دین: -
دین مجموعۀ تعالیم آسمانی است کھ پروردگار برای ھدایت وسعادت انسانھا نازل فرموده است.  

اگر ھر کسی بھ احادیث وسنت پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  شده است   تبیین وتفسیر دین توسط 
دین  چیزی بر   اص خود تعریف وتفسیر نماید ، ویادھد کھ دین را بھ فھم و سلیقۀ خ  خود اجازه

  آن بکاھد ، حقیقت دین ازبین خواھد رفت وچیزی  از آن باقی نخواھد ماند.    ازخود ، بیفزاید و یا از

  سنتھا ترک می شوند: -
  صلی هللا علیھ وسلم  .گفتار، کردار و تقریر پیامبر   سنت عبارت است از:



 

بھ فرامشی    و سنتھای راستین   شوند  سنت ھا   باطل جایگزین   رسوم   کھ توسط بدعت 
  .خواھند شد   سپرده

    گمراھی : -
  ھمۀ علماء بد ین امر موافق اند:

بدعت گذار نھ تنھا    است.  در وادی گمراھی  افتادن   سبب دوری از حق و  بدعت گذاری در دین 
خود را بھ گمراھی وتبا ھی می کشاند ، بلکھ بھ اثر بدعت ش بسیاری از مسلمان را در امور دینی 

  گمراھی سوق می دھد.بیراه وشان بھ 

  باطل شدن عمل ھا :  -
در عمل و ھم   جدید  در دین و با کم و زیاد کردن احکام آسمانی  ھمبدعت گزار با تفسیر وترجمۀ 

بی ثمر بوده مقبول     او   اعمال و عبادات   می گیرد در نتیجھ   در اندیشھ و اعتقاد از حق فاصلھ
  .درگاه الھی حق نخواھد بود

  فتنھ ھا :  پیدایش -
. طوریکھ در بزرگتر از قتل استنان در بین مسلمافتنھ میفرمایند کھ ایجاد ء در تفاسیر خویش علما 
حقیقتا فتنھ از ھر جھت  توضیح یافتھ کھ : معنا و مصداقھای فتنھ بخوبی  ) سوره بقره 217آیھ ( 

را  خاصی با ھوشیاري د بزرگتر و مھمتر از قتل است و لذا مسلمانان و مومنان در قبال آن، بای
 داشتھ باشند .

از فتنھ مورد نظراست بھ معنای گول زدن ،فریب دادن ،حق رابر انسان متبرکھ معنایی كھ در این آیھ 
وکسانی  مشتبھ کردن، باطل را بصورت حق جلوه دادن است و در چنین مواردی عمدتا منافقین 

   زنند مورد نظرند کھ دست بھ فتنھ انگیزی میعامل بدعت ھای غرض الود در دین میگردند ، 
ایجاد می  مسلمان  جامعھ در یک خطرناکی کھ در نتیجۀ بدعت    ایت منفی وبی نھ  یکی از آثار بنآ 

   گردد آشوب ھا وفتنھ  ھائی است کھ دربین مسلمین بھ وقوع می پیوندد. 
العبد    فان   ایاک ان تسن سنة بدعة«رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم می فرماید :   در حدیثی مبارک 

اگر   زیرا   مبادا سنتی را بدعت گذاری. » ( بھا .   من عملوزر    لحقھ وزرھا و    سیئة   اذا سن سنھ
  . )بھ وجود آورد گناه آن و گناه کسی کھ بھ آن عمل کند بھ گردن اوست   سنت بدی را  بنده

 ً آثار   شستن   قابل توبھ نیست چرا کھ شرط توبھ  بزرگترین خطر اینگونھ گناھان آن است کھ غالبا
فرا می    وسیعی را    گاه منطقھ   را کھ  گناھان   اینگونھ   د آثارانسان می توان   گناه است چگونھ

اند یا در آینده کھ این پایھ گذار    دنیا رفتھ  از  بھ آن شده اند   از کسانی کھ آلوده   یا بسیاری  گیرد
  پایان  بزداید.   وجود می آیند،   بھ   از دنیا می رود
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