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 احلمدهلل وسالم علی عباده الذين اصطفی

  مقدّمه
ین شریعت تا به امروز، لزوم تبعیت از سنت و اجتناب از بدعت از بدو تکو

های علمای دین بوده  و اقوال و توصیه همواره مورد توجه و تأکید نصوص شرعی

مقابل قضا و حکم الهی  در قرآن خیره و دادن حق انتخاب به خود، در. است

 .معصیت و در نهایت، ضاللت نامیده شده است

                                              

                              (26: االحزاب) 

اختیاری از خود اند  هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش به آن حکم کرده»

هر کس هم از دستور (. ن باید تابع اراده خدا و رسول باشدایشا ةو اراد)در  آن ندارند 

 «گردد گرفتار گمراهی کامالً آشکاری میخدا و پیغمبرش سرپیچی کند، 

مورد اتباع قرار  صهمچنین به تصریح امر شده که باید طریقه و روش پیامبر

 .از آن نهی کرده اجتناب شود صگیرد و از آنچه که آن حضرت

                          (1: الحشر) 

چیزهائی آورده است اجراء کنید، و از ( از احکام الهی) چیزهائی را که پیغمبر برای شما»

 .«که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید

ر صریح، اشاره، های مختلف کالم از جمله، ام در کالم نورانی پیامبر با اسلوب

توصیف، تهدید و دیگر اسالیب، به پیروی از سنت و دوری از بدعت، توصیه شده 

 .است
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ال من إکلكم يدخل اجلنة » :به عنوان مثال روزی پیامبر در میان صحابه فرمود

مگر کسی که خود از رفتن به بهشت إبا و  شوید شما وارد بهشت می ةهم» «بیأ

سرپیچی چه کسی » «!؟صاللهبی يا رسوليأومن »: صحابه گفتند« سرپیچی کند

 طاعنی فقد دخل اجلنةأمن » :فرمودند صرسول اهلل« کند ای رسول خدا؟ می

شود و هر که مرا  هر که از من اطاعت کند وارد بهشت می» «بیأمن عصانی فقد و

 .«بهشت خودداری کرده است هنافرمانی کند از رفتن ب

نهایت دقت خود را در زمینه عمل به سنت این ارشادات موجب شد که صحابه 

 .و ترک بدعت، مبذول دارند و با جدیت فراوان دیگران را از آن نهی کنند

هلل والسالم  احلمد»: عطسه کرد و گفت اروزی فردی در خدمت ابن عمر

 .«سپاس برای خدا و سالم بر پیامبر»«صعلی رسول اهلل

ما را این گونه  رسول خدا« هللامنا رسولولیس هكذا علّ »: ابن عمر فرمود

در واقع ابن عمر با این نفی . الحمداهلل :فقط به ما یاد داد که بگوییم پیامبر. «یاد نداد

گویم صلوات دادن کار بدی است، قصد من این است  دهد که من نمی توضیح می

  0.که این محل، جای صلوات نیست

ی، عواملی از جمله جهل به با گذشت دوران طالیی اسالم، ایجاد فاصله زمان

اسالیب کالم عرب، پیروی از هوی و هوس، تحزب مذهبی و مناسبات مرادی و 

مریدی، موجب پیدایش و گسترش بدعت شده و پس از گسترش و نفوذ بدعت در 

__________________________________________________________ 

 .(8372) :، حدیث شمارهروایت ترمذیبه  - 
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تعبدی و عادی، بدعت تقسیماتی  رعقائد، اقوال و اعمال مسلمانان در امو ةگسترد

ت مورد خالف قرار گرفته و مباحث جدیدی چون پیدا کرد، که گاه این تقسیما

 .تقسیم بدعت به حسنه و سیئه، در بین مسلمانان و به ویژه اهل علم، مطرح شد

موضوع این کتاب پرداختن به اینگونه مسائل، به ویژه مطلب اخیر یعنی بدعت 

این مسئله خصوصاً مورد ارزیابی انتقادی قرارگرفته و دالئل . حسنه و سیئه است

 .فداران این تقسیم، مورد نقد، قرارگرفته استطر

 :ساختاری به پنج فصل تقسیم شده استاین کتاب از لحاظ 

در فصل اول مفهوم بدعت مورد بحث قرار گرفته، در فصل دوم، بدعت در 

گیری شده و در فصل سوم، نصوصی که مشعر به  پیبه تفصیل نصوص شرعی 

علل پیدایش و گسترش بدعت بر  مذمّت بدعت است ذکر شده و در فصل چهارم

خره در فصل پنجم، تقسیمات بدعت شمرده شده و مورد بررسی قرار گرفته و باآل

 ، حدای نداشته باشد اگر هیچ فایده .است تحقیق و کنکاش صورت گرفته ذکر شده

دل نگارنده نسبت به رنج و تالش و دقت بزرگان  اقل احساس اعجاب عمیقی را در

 .رده استاهل علم، ایجاد ک

ضمناً توجه به این نکته الزم است که در این کتاب به امهات موضوع بدعت و 

نظری شده و از برخی مطالب همانند موضوع روش ( بسیار مختصر)تقسیمات آن 

برخورد با بدعت و همچنین ذکر مصادیق انواع بدعت حتی االمکان احتراز شده و 

 .توضیح و تبیین مطلب بوده استموارد معدودی هم که ذکر گشته، بیشتر برای 

برخورد با بدعت مورد بحث قرار نگرفته چون این کار باید کارشناسانه و روش 

 .ی نخبگان و علمای اسالمی، صورت گیرد جمعی به وسیله
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و مصادیق بدعت ذکر نشده چون در آن صورت حجم کتاب بسیار زیاد گشته و  

 منصفانه در اگر. میدانی نیاز دارد از طرفی چنین کاری به تألیفی دیگر و تحقیقی

بینیم که مطالب نه تنها به همدلی و اتحاد امت  طالب کتاب نظر و تأمل شود میم

ها و  کارها و معالم، چشم زند بلکه با رعایت ادب و ذکر راه ای نمی اسالمی لطمه

 بضاعتی خود معترف نویسنده به بی .کند نظرها را متوجه اخوت ایمانی و اسالمی می

تر از آن است که بندگانی  داند اقیانوس وسیع اسالم بسیار بزرگ است و به نیکی می

و مهارت غواصی کرده و از مرواریدها و مقدار مانند وی بتوانند در آن به راحتی  بی

و ناگفته پیداست که هدف از نگارش کتاب، . چینی کنند رهای گرانبهایش خوشهدُ

نیست چون امروزه نه تنها مخالفان و منتقدان  مسلمانانافزودن مشکلی بر مشکالت 

اند بلکه  دین پاک خدا، همچون سدی در مقابل حرکت سلم و صفای آن ایستاده

متأسفانه بسیاری از مسلمانان با عملکرد دور از فراست خود موجب کدر شدن این 

گذارند نسیم خوشبوی آن به اطراف و اکناف  ی پاک و زالل گشته و نمی شرعه

 .آویزش مرتاح و مسرور شوند ده گردد تا همگان با بوی دلپراکن

عالمان نظر  در طول مدت نگارش آن، از نزدیک با وسعت اطالعات و دقت

بر خود هموار پیشین آشنا شدم و رنجی را که آنان در تحقیق و تنظیم مطالب، 

 :اند لمس کردم و معنای این بیت حکیم نظامی را به حقیقت دریافتم که ساخته

 «ای از خون جگر کم کند قطره هر که سخن را به سخن ضم کند»

جلیل امیدی، دکتر  در پایان از دوستان قدیمی و استادان بزرگوارم، آقایان دکتر

عارف ابومنجمی و دکتر محمد جمالی که مطالب را سطر به سطر و مطلب به مطلب 

واهانه، دریغ بازخوانی و مورد مطالعه قرار داده و از حسن ارشاداتشان خیرخ

امیدوارم نگارش این کتاب در قیامت به عنوان . کنم اند، مخلصانه تشکر می نفرموده
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به حساب آید، بلکه کتاب اعمالم در دادگاه بزرگ حساب،  چند سطر مثبت در

  .ی گردد که دربازارش شق تمره را هم خریدار استذاتای برای رحمت  بهانه

 نیبألیه إعلیه توکلت و ال باهللإال اعتصامی فیقی ووما تو

 .ن احلمدهلل رب العاملنیأآخر دعوانا و

 شمسی 01/0/0222

 سنندج ـ حیدر الماسی
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 مفهوم بدعت: فصل اول
 مفهوم لغوی بدعت: بخش اول

یکی از مسائل مهم که باید در تحلیل لغات عقیده اسالمی بسیار مورد توجه قرار 

لغات از مفاهیم محسوس و مادی : )غه عربی است کهالل مهم در فقه ةگیرد، این قاعد

اکثر قریب به اتفاق واژگان ( کنند ساده به سوی مفاهیم واالتر سیر صعودی پیدا می

گیرند ماده  کلیدی، درقرآن کریم و سنت نبوی در زیر مجموعه این قاعده قرار می

 .نیز همین گونه است( بدع)

رنجوری وی  موجب الغری و عرب وقتی که شترش، به بیماری مخصوصی که

به علت بیماری و رنجوری از  شتر»،«بدع البعریأ»: شده، مبتال گشته، گفته است

راه درماند و به کژ راهه رفت و مسیر معتاد و معمول خود را ترک کرده و در سیر و 

با توجه به این کاربرد ساده و محسوس اولیه، ماده « حرکت خود نوآوری کرد

 :فصیح، دارای دو معنی است یعرب در زبان( ع د ب)

 به معنی خستگی و بریده شده و انقطاع و کژراهه رفتن -0

 .0ابداع و ایجاد و ساخت شیئ بدون مثال سابق -2

بدعت چه از حیث مدلول لغوی و چه از لحاظ مفوم اصطالحی نیازمند تحقیق و 

 های گوناگون لغوی و مسائل در این فصل طی دو بخش مستقل جنبه .تتبع است

 :گیرد مربوط به مفهوم مصطلح شرعی بدعت مورد مطالعه و بررسی قرار می

خود . در لغت عرب الفاظ دیگری هست که از حیث معنی قرابتی با بدعت دارند

لذا طی سه مبحث وضع لغوی، الفاظ متفاوت  ،بدعت هم دارای مشتقاتی است

 .ردگی المعنی و مشتقات بدعت به ترتیب مورد بحث و کنکاش قرار می

__________________________________________________________ 

 .902ص  ج ةاحمدبن فارس، معجم مقاییس اللغ - 
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 وضع لغوی بدعت در: مبحث اول

در کتب لغت، به کرات واژه بدعت به معنی خستگی و انقطاع و : معنی اول

به )یعنی شتر از راه بازماند . بدع البعری فهو مبدعأ: بریدگی آمده است از جمله

و یعنی مرد خسته شد  بدع الرجلأ، (جهت بیماری و رنجوری، ضعف و الغری

  0 .گشتپشتش از خستگی راست ن

 :گوید می 2این مفهوم در شعر جاهلی نیز آمده است، افوه

 2و تبدعأتمنی به فی سعیه  ممن مضی سنةولکل ساع 

هر رهروی از رهروان گذشته، راه و روشی دارد که این روش، یا حرکت او را »

 2 «.دارد کند و یا اینکه او را خسته کرده و از راه باز می تر و بهتر می سریع

درکالم عرب و به تبع آن در کتب لغت، بدعت به معنی ایجاد و : ممعنی دو

چاه را  :یعنی1«بدعتالرکی»: موارد متعددی آمده است از جمله ساخت شیء در

 .(پیش از من کسی این چاه راحفر نکرده بود)حفر و ایجاد کردم 

 .رکی بدیع، یعنی چاه تازه، چاهی که به تازگی حفر شده است

__________________________________________________________ 

 .همان - 

های  های پهن و دندان او را به خاطر لب .بن عمرو بود ةجاهلی، اسمش صالء هشاعر دورافوه  -8

 .852ص7األعالم ج. سال پیش از هجرت، فوت کرد 05بزرگش افوه لقب داده بودند وی حدوداً 

 .1 بدالعزیز المیمنی، دیوان الفوه االودی، صع -7

« فاز حفت علیه با الطریق فی یشأنها ان هی ابدعت»: هدی نیز آمده استمفهوم باال در حدیث  - 

 .امام مسلم در کتاب الحج باب ما یفعل بالهدی اذا عطب فی الطریق آورده است

  77/  نی چاه آب، لسان العرب الرکی با تشدید و فتح راء و کسر کاف و تشدید یاء به مع -0
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دع لست ببِ: گوید کارش امری عجیب و غریب نیست، میاینکه  عرب برای اثبات

ام و یا مرتکب فالن  یعنی من اولین کسی نیستم که این کار را کرده. فی کذا و کذا

  0 .ام ام و یا به فالن چیز دچار گشته عمل شده

 ةجمهرگونه که در لسان العرب و  دقیقاً همان ةمقاییس اللغمعجم  این مفهوم در

بنابراین بدعت دراین استعمال، یعنی احداث چیزی به . ر شده، آمده استذکاللغه 

 2 .ای که پیش از آن، خلق، ذکر و شناختی از آن مطرح و معهود نبوده است گونه

این کلمه در کتب لغوی به مفاهیمی مرتبط به ( بدع)ماده  ةبا توجه به وضع اولی

 :کنیم اختصار نقل می آمده که ما در اینجا آنها را به بحث ما نحن فیه،

بدع با فتح باء یعنی، احداث چیزی که قبال خلق و ذکر و شناختی از آن وجود »

زیرا  ؛گویند رض میألسماوات و االبدیع  نداشته است، از اینروست که خداوند را

 «.اند آنها را ابداع کرده، در حالی که پیش از ابداع وی، وجود نداشته

ی که در هر امری اول است، خدای تعالی خطاب به بدع با کسر باء، یعنی؛ چیز

 : فرماید پیامبرش می

                 (3 :احقاف) 

 .«من اولین فرستاده و پیامبر نیستم: ای پیامبربگو»

 .یعنی امری مختلف را انجام دادی که ناشناس است ابتدعتَ

آنچه که بعد ... شود آن ابداع میین و غیر که در دچه آنة بدع :اند اهل لغت گفته

 0 «.است عبدَاز اعمال و اهواء ابداع شده و جمع آن  صاهلل از رسول

__________________________________________________________ 
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هر کس چیزی را احداث کند در واقع آن را ابتداع کرده »: خوانیم در جمهره می

 2«است و اسم این کار احداث شده بدعت است و جمع آن بدع

یعنی آن را بر مثالی که نبوده اختراع  ءالشی ابدعت  : )در صحاح آمده است

 (رض استالی از این رو بدیع السموات و األکردم و خدای تع

 .مبتدعو بدیع یعنی 

 .است مبتدعو نیز بدیع به معنی 

 .مبتدعیعنی ( ب)و شیء بدع با کسر 

  2 .دین پس از کمال آن در یعنی نوآوریة بدع

اذاابتدأتهالفعال،لشیء قوال وبدعت ا» :خوانیم در معجم مقاییس اللغه می

 «...  مثال عن

إذا کلت رکابه او عطبت ابدع بالرجل ... ذا کلت إوابتدعت الراحلة »

 :شود وقتی گفته می... 2ةمن بعض ذلک اشتقت البدعو... وبقی منقطعا به 

من ابتدا و آغاز کردم ( قوالً یا فعالً)الشیء مفوم آن این است که آن کار را  ابدعت

سواری، خسته  یعنی حیوان الراحلة ابتدعتو . ون آنکه مثالی قبلی داشته باشدبد

 .«شد
                                                                                                                       

 .00و  0صص 8احمد فراهید، العین ج- 

 . 0ص  8احمد فراهید، العین ج -8

 . 2  و  27  صص  7اسماعیل بن حماد، جوهری ج  -7

 .851ص   ج ة اللغاحمدبن فارس، معجم مقاییس  - 
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گویند که حیوان سوارش را خسته کند و یا آنکه  و ابتداع بالرجل را زمانی می

و بدعت از . خود حیوان خسته شود در نتیجه سوارکار بر آن درمانده و منقطع بماند

 .چنین مفاهیمی مشتق شده است

ابداع یعنی انشاء و پدید آوردن صفتی بدون اقتداء و »: گوید فهانی میراغب اص

 .0«روی از دیگری دنباله

استعمال ابداع بیشتر از بدع است البته این بدان معنا نیست که »: گوید ازهری می

استعمال بدع غلط است، بلکه بدع نیز صحیح است ولی قلیل االستعمال است و 

قریب به همین الفاظ و در تأیید همان معانی، . است عبدکالم عرب بیشتر از ابدع 

درمورد حکم بدعت از جهت لغوی در دیگر کتب معتبر لغت، مفاهیمی نقل شده 

 ﴿: همچنین در کتب تفسیر در ذیل آیه. است      ﴾(البقرة:

 ثآن را در غریب حدی که)این مفهوم نقل شده، ابن االثیر نیز در کتاب النهایه (004

، (کند نوشته و الفاظ محتاج به شرح و بیان احادیث نبوی را، تفسیر و معنی می

روّ»: حدیث نبوی آمدهکه در در مورد بدیع الحکمه آورده است  نفسکمأحوا

فةالحکمببدیع تکلّإ، روانتان را با حکمت غریب و ».«تکلاألبدانکمانها

، «شود روان انسانی همانند جسم وی خسته و آزرده میتازه آرام و آسوده کنید چون 

 .یعنی حکمتی که تازه، نو و بدیع است: گوید می

یعنی ابتداء وصنع شیء العن مثال )البته کلمه بدعت، به جز آن دو معنای اولیه 

تطور لغت، مفهوم  در سیر« بریده شدن و خستگی»سابق و همچنین انقطاع و کالل 

__________________________________________________________ 
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آن امر مستحسن است و در حسن و نیکویی مانندی ندارد  سومی پیدا کرده است و

  0 .تو گویی چیزی که شبیه و مثل آن باشد، بر آن تقدیم نیافته است

آن را بدیع ) عدهبدیعاًیعنی  2استبدعهآید و  لذا بدیع به معنی پدیده عجیب می

 (.و نیکو به حساب آورد

 

 الفاظ متقارب المعنی با لفظ بدعت: مبحث دوم

های شریعت اسالمی این است که در انتخاب واژگان برای  از ویژگییکی 

سنجی کاملی انجام داده است، گاهی  خواهد منتقل کند، دقت و نکته مفاهیمی که می

ای از آن را  برای مفهوم واحدی از چند کلمه مترادف استفاده کرده که هر کدام جنبه

انفاق و  ، ماعون،ةزکوصدقه،  :لکنند مثال در مورد بخشش، کلماتی از قبی ترسیم می

 .را به کاربرده است... 

صدقه به این اعتبار که بخشش، نشانگر صدق فرد بخشنده در ایمان به اهلل و 

دهنده  اعتبار که بخشش، باعث فربهی معنوی و قلبی زکات به این زکوةقیامت است، 

ه به اینکه با توج». اعمال فرد بخشنده است ةو برکت شدن نام رین پرخینو همچ

 .«ماده زکو به معنی فربهی انعام در حد امکان است

واقع عمومی است و به  بخشد در ماعون به این اعتبار که مالی که انسان می

ها تعلق دارد با عنایت به اینکه ماعون اسمی جامع برای تمام منافع  تمامی انسان

__________________________________________________________ 

 .851ص   ابواسحاق الشاطبی االعتصام، ج - 
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عرب به معنی آب، طاعت  است و اینکه ماعون در زبان... خانه مانند قابلمه، چاقو و 

 .ها آمده است ها و عطیه تمامی منفعتو همچنین 

کند به  های اقتصادی جامعه را پر می و انفاق به این اعتبار که بخشش، چاله

گردد و همه به  ای که رفعت اغنیاء و حضیض فقراء تا حدودی هموار می گونه

به هر (. معنی چاه است به« ن ف ق»با توجه به اینکه ماده )رسند  سطحی همسان می

دین، فقط با دو  ی نوآوری در از پدیده صاهلل لسان رسول حال در زبان قرآن و بر

کلماتی، مانند اختراع، فطر، مورتعبیر شده است گرچه لفظ بدعت و محدثات األ

مفهوم نوآوری هستند، اما هر کدام از آنها به  ای ناظر بر اختالق و ذرأ نیز به گونه

 .باشند شود، نارسا می ساندن مدلول آنچه که بدعت نامیده میعلتی برای ر

مثال اختراع به معنی ایجاد عن غیر سبب است و اصل آن در عربی نرمی و 

سهولت است گویی که اختراع مخترع، بر وی آسان گشته، لذا آن را ایجاد کرده 

وقتی گفته  است در حالی که ابتداع به معنی ایجاد چیزی است که سابقه نداشته، لذا

قید اختراع، متضمن  بینیم میلذا 0 .تیبالشیءالغریبأیعنی  فالنابدع :شود می

علی غیر )لین و سهولت است و قید بدعت، متضمن مفهوم  مفهوم عن غیر سبب و

دانستم که  من نمی»: در مورد فطر روایت شده که ابن عباس فرمود(. مثال سابق

﴿      ﴾نشین را  ، تا آنکه دو عرب بادیهچه معنی استدقیقا به

«نا فطرهتاأ»: گفت کردند و یکی از آنها می دیدم که با هم به خاطر چاهی نزاع می

خراجهمنواظهارالحادثبإهالفطر: اند که ابتداء آن را ساختم لذا گفته یعنی من

__________________________________________________________ 
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ت، طوری که آن را از عدم به فطر آشکار کردن پدیده اس یعنی.لیالوجودإالعدم

لذا  0«وجود خارج کنی و بیرون آوری گویی که شکافته شده و آشکار گشته است

اما با بدعت « من غیر مثال سابق»فطرهم، آشکار کردن پدیده از عدم به وجود است 

رود اما بدعت هم  فقط در مورد عمل ظاهر به کار می فطر -0 :دو تفاوت عمده دارد

 .شود ظاهر و هم برای عمل باطن به کار برده میدر مورد عمل 

فطر فقط مخصوص اعمال است اما بدعت برای قول و اعتقاد و عمل کاربرد  -2

 .دارد، لذا بدعت اعم از فطر است

شود و مربوط به جایی  اختالق اسمی است که خاصتاً در مورد دروغ استعمال می

م راست بودن را، ست و توهّاست که دروغ طوری پرداخته شده، گویی که راست ا

هم به معنی اظهار است و مثالً ذرأاهلل  و کلمه ذرء2در درون مخاطب ایجاد کند

 ةذرأکالم عرب به سفیدی،  ا را بعد از عدم ایجاد کرد، درهخداوند آن :الخلق یعنی

بینیم که اختالق و ذرأ، جامع بین آن معانی  چون آشکار و معلوم است اما می اند گفته

  .بدعت گفته  شد، نیستند و حالتی اخص دارند رکه د

 

 ارتباط اصل لغوی بدعت با استعمال شرعی آن 

در ابتدا تقریر شد که در بین اصل لغوی واژه بدعت و معنی اصطالحی و شرعی 

معنی اول که . دهیم اکنون این ارتباط را مورد بررسی قرار می2 .ارتباط وجود داردآن، 

__________________________________________________________ 

 .1 7ص    ابوعبداهلل قرطبی، تفسیرقرطبی ج  - 

 .75 ص  ةاللغابوهالل عسکری، الفروق فی  -8
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بود، دقیقاً با مفهوم شرعی بدعت ارتباط دارد چون ( عن مثالابتدا و ایجاد شیء ال)

بدعت احداث در دین خدا و ابتداء اشیاء در شرع اوست، بدعت، ابتدا و اختراعی 

بدعت اختراع مسیری است که با مسیر . است، که مبتنی بر هیچ دلیل شرعی نیست

تواند  آن نمی ه فاعلاصل و اساسی است ک شرع تصادم دارد بدعت در واقع رأی بی

 .0شرعی، بر صحت آن اقامه کند حجت و برهانِ

ه شده که بریدگی وخستگی است و از ابتداع گرفت( بدع)اصل دوم در استعمال ماده  

شود و او را از حرکت باز  می  به آن مبتال ابداع نوعی بیماری است که شتر»

 .«دارد می

یعنی ایجاد راهی غیر )ع تو گویی عرب بریده شدن شتر را از حرکت عادیش ابدا

این معنی نیز دقیقاً با مفهوم بدعت به . تلقی کرده است( از راه معتاد و همیشگی

 کند معنی شرعی آن منطبق است چون مبتدع بدعتش را علیه راه شرعی ایجاد می

داند نه کسی که به حدود شرعی  که خود را مستدرکی بر شرع خدا میای  به گونه»

 2 «.کند کفایت می

ترین انقطاع و انشعاب  این کار عین انقطاع و انشعاب از شرع الهی، بلکه زشت

 .کشاند است چون انسان را از کمال عبودیت لغزانده و به مسیری دیگر می

و نواهی  چون حقیقت اسالم آوردن این است که انسان کامال خود را به اوامر

تا به  تی خالصانه حرکت کند،با نی (الرصاط املستقیم)الهی بسپارد و در شاهراه آن 

و کسی که خود را به مسیر و راه دیگری غیر از این مسیر، . سعادت ابدی برسد

__________________________________________________________ 
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کند و فردی هم که از تسلیم به این راه مبارک  سپارد در واقع کاری مشرکانه می می

 .زند مستکبر و بدبخت است سرباز می

گردد و پس  ان میاین انقطاع و دوری از روش شریعت، موجب سیاهی قلب انس

کند و در نتیجه به دو مرض مهلک مبتال  ها سقوط می از آن دلش به سوی بدی

 .گردد می

داند و  شناسد طوری که نه معروف را معروف می معروف را از منکر باز نمی -0

و چه بسا این بیماری چنان در وجودش رسوخ کند که بعدها . نه منکر را منکر

ا معروف به حساب آورد، سنت را بدعت به شمار معروف را منکر بداند و منکرر

 .آورد و بدعت را سنت، حق را باطل بداند و باطل را حق

کند و از حاکمیت روش پیامبر  وجود خود حاکم می هوی و هوس را بر -2

  0 .زند سرباز می

آنچه را که گفتیم دقیقاً تصویر نتیجه و مآل بدعت است چون بدعت انسان را از 

دارد و بدعت این بال را با دور کردن عمل انسان از  منشودش باز میرسیدن به مراد 

کند و یا دل انسان را از تلقی، پذیرش و پیروی از شریعت  عمل مشروع، محقق می

 :گوید اسرائیل مبتدع می کند همچنانکه خدای تعالی در مورد بنی الهی دور می

                                          

                                    (21: الحدید) 

پیروی کردند مهر و رحمت نهادیم ولی ( به حقیقت از عیسای پیامبر)دل کسانی که و در »

و بر آنها خود ابداع و اختراع کردند که ما آن را برایشان الزم نکردیم  آنها رهبانیت را از

__________________________________________________________ 
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{ آن را آنچنانی که شایسته آن است}به دست آوردن رضای خدا را ولی آنها  ننوشتیم مگر

 .«رعایت نکردند

دهد که خدای تعالی ابتداع در دین  یه و ماقبل و ما بعد آن نشان میآظاهر سیاق )

پردازی با فطرت منافات دارد و مقتضای  دارد که بدعت می کند و بیان را ذم می

این است که فرد بدعتی از روش دینی مسنون، سست شود و از عمل  فطرت دینی

و سستی پیدا کند، چون شریعت مطابق با فطرت است و بدعت  فطرت، فتوربه 

 مان برنامه و روشیهبا آن و آنچه که موافق عقل سلیم و فطرت پاک است منافی 

اصالح و  بر بندگانش و به خاطر است که خدای علیم و حکیم برای اتمام نعمت

مداوای دردهای مختلف انسانیت، آن را وضع کرده تا با مرهم راه مسقیم و دوای 

  0 .(اش کند مداوا و معالجه( که بشریت را با آن سرشته است)فطرت پاک 

کند، چون  یب مینص و بی اندازد و او را خوار بدعت صاحبش را عقب می

او همچون کسی است که . کند که بر مسیر درست است صاحب بدعت تصور می

با شریعت در واقع اعمال وی به جهت عدم انطباق . طلبد آب را از سراب می

بیند که سراب، هچ چیز نبوده  رسد، می همچون سراب است و وقتی که به سراب می

ق با سخن عرب است منطب هوم دقیقاًاین مف. فریب داده است و تصوری باطل او را

یعنی فالنی فالن شخص را از مقصدش جدا کرد و « فالن ابدع بفالن»: گویند که می

 .هدف و منظور او را عملی نکرد و خالف گمان او عمل کرد

__________________________________________________________ 

، امروزه کسانی هستند که  2 ص . شیخ محمد حامد الفقی، حاشیه بر تفسیرالقیم امام ابن قیم - 

روحشان آنچنان با بدعت عجین شده که نسبت به سنت آلرژی و حساسیت دارند و زیستن و نفس 

 !!دانند یانگیزتر از تفرج در کنار آبشار و مرغزار سنت م کشیدن در فضای بدعتی را دل
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فقط با کجروی  یعنی ابداع(بظلع االبداع اليكون اال): گویند اهل لغت می

از یعنی مرکبش او را (ابدعت به راحلته) :گویند گیرد و همچنین می صورت می

بینیم که این مفهوم دقیقاً با مدلول بدعت شرعی منطبق  می. بردمسیر، به کژراهه 

است چون بدعت نوعی انحراف و پیمودن کژراهه است که در درون عمل صاحب 

در واقع، انحراف درونی و عامدانه اهل بدعت، پیروی از هوی . شود بدعت ایجاد می

 .است

یرو پچون آنها . اند فرهنگ اسالمی اهل بدعت را اهل هوی نامیده بینیم در لذا می

عمالً راهی برای  شرعی را ةو ادل. اند شده« به نام دین»هوی و تمنیات درونی خود 

اند اما در ورای آن چنان وانمود  اند، بلکه هوای خود را مقدم دانسته سعادت ندانسته

  0 .ا دین و شریعت استکنند که مقصد اصلی آنه می

با ادعای راه قبله پیمودن همان است که در  ،این کژی و حرکت در ترکستان

 . قرآن زیغ نامیده شده است

                                    

                       (012: االنعام) 

های  باشد، بنابراین از آن پیروی کنید و از راه و این راه من است که مستقیم و راست می»

دیگر پیروی ننمایید که شما را پراکنده کند و از راه او جدا نماید، این چیزی است که 

 .«ا به دست آوریدتقوی ر ةکند، باشد که ملک خداوند شما را به آن سفارش می

__________________________________________________________ 

 .22 ص  8ابو اسحاق الشاطبی، االعتصام ج  - 
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که خود به آن دعوت کرده و آن در واقع آری صراط مستقیم همان راه اهلل است )

بل راه اهل اختالف است که از راه مستقیم منحرف شده و و سُ تاوس سنت پیامبر

  0 (اند، و اینها اهل بدعتند اند، متحیر و سرگشته شده راههایی که انتخاب کرده بر

 

 فرهنگ اسالمی دعت درقات بتمش: مبحث سوم

با توجه به اشتقاق لغوی و کاربرد عملی واژه بدعت و مشتقات آن، این واژه در 

های مختلف، مفاهیمی شرعی  فرهنگ اسالمی، به صورت عرف خاص، در صیغه

 .کنیم ها و مفاهیم آن را ذکر می که در این جا آن صیغه. پیدا کرده است

بدعت بر وزن:ةبدع -  اسمفعلة رفعاز ابتداع، مانند  تاسهیئة از ة

 9 .ارتفاع

 عبدَشود و جمع آن  بدعت اسمی است که بر امر محدث اطالق می» -2
  2«شود ، همچنین به آنچه که در دین و غیر آن ابداع گشته اطالق میاست

 2«بدعت به معنی نوآوری در دین پس از اکمال دین است»

الف سنت و امر محدث کار و عمل مخبدعت، »: آورد جرجانی در تعریفات می

  1«در دین است
__________________________________________________________ 

 .03ص  ابو اسحاق الشاطبی، االعتصام ج  - 

وزن فعله همانگونه که در کتب ادبی از جمله الفیه ابن مالک آمده مصدر هیأت از فعل ثالثی  -8

 .ةکجلس ةلهیئ ةفعلة  وکجلس ةلمر ةفعلو: مجرد است

 .00و   0ص  8احمد فراهیدی، العین ج  -7

 . 2  ص  7اسماعیل جوهری، الصحاح ج  - 

 .7 شریف جرجانی، التعریفات، ص  -0
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شود و به عملی که  اختراعی، بدعت نامیده میعمل معمول »: گوید شاطبی می

 ةکه البته این کاربرد اخص از مدلول کلم 0«گویند هیچ دلیل شرعی ندارد بدعت می

 .بدعت است

پدید آوردن و خلق عمل نو برای انجام آن، ابتداع و هیئت آن عمل بدعت »

 2«شود می نامیده

شود، این حدیث  دین بدعت نامیده می محدث در دلیل شرعی دال بر این که امر

 :رسول خداست که فرمود

.«کل بدعة ضاللةورش األمور حمدثاهتا و»
 ابتداع -2

همچنین ایجاد و احداث 2 .شود مصدر باب افتعال است و بر بدعت اطالق می

حدث شیئًا فقد أکل من ) :انیم کهخو میةجمهردر . شود بدعت، ابتداع نامیده می

گر چه (. هر کس عملی را احداث کند در واقع آن را ابتداع کرده است.. .ابتدعه

 .گویند همانگونه که گذشت به خود عمل مبتدع، ابتداع نیز می

مبتدعمبتدع اسم مفعول است از باب افتعال، گاهی لفظ  محدث و  بر امر،

 این کلمه اکثراً در مقام ذم به کار». ه استو جمع آن مبتدعشود  بدعت، گفته می

  2«شود برده می

__________________________________________________________ 

 .72ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج  - 

 .72ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج  -8

 .018ص   ابوالحسین مسلم قشیری، صحیح مسلم ج  -7

 .2/2ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  - 
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و  0 .آمده است« المبتدعالمفتون و ةامام»کما اینکه در صحیح بخاری بابی به نام 

من  ...2لست بمبتدع ولكنی متبعو: )نقل شده که فرمودااز عمربن عبدالعزیز

 .(بدعت ساز نیستم بلکه پیرو شریعتم

 تبدع -5

لسان العرب  آمده است، در گرائی صدر باب تفعل به معنی بدعتاین واژه از م

: ابن مسعود نقل شده است که فرمود همچنین از 2 (ببدعة تیأ: تبدع): خوانیم می

 (.گرائی پرهیز کنید از بدعت...  2التبدعياکم وإ)

 مبدع -6
. مبدع کسی است که به بدعت متهم شده استاسم مفعول است از باب تفعیل، 

1«نسبه الی البدعة: عهبد  »: گوید حاح میصاحب ص
این اسم بر یک فرد ممکن است حق و یا ناحق باشد و الزاماً اسم و  البته اطالق

مسمی با هم رابطه تساوی ندارند، چون ممکن است که مسمای این اسم، الیق 

__________________________________________________________ 

 .35 ص   سماعیل بخاری، صحیح بخاری جمحمدبن ا - 

 .0  الدارمی، سنن دارمی ص  -8

 .2ص  2ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  -7

 . 0الدارمی، سنن دارمی، ص  - 

 . 2  ص  7اسماعیل جوهری، الصحاح ج  -0
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ضمنا کلمه . چنین لقبی باشد و یا فقط این نام برای او یک اتهام به حساب بیاید

  0 .شود جمع بسته می ةمبدعبه صورت جمع مذکر و با تاء نسبت به شکل  عمبد

الدین قاسمی نقل  البته دراین لفظ نکته ظریفی وجود دارد که آن را شیخ جمال

بهتر از لفظ مبتدعین ( یعنی منسوبین به بدعت)اطالق مبدعین »: گوید کند وی می می

د، قصد و تعمدی در این ابتالء و شون است، چون اکثر کسانی که به بدعت مبتال می

گردند، ولی در یافتن آن اشتباه کرده و یا  گرفتاری، ندارند آنها به دنبال حق می

کسانی )کنند، لذا تسمیه آنها به مبتدعین جالب نیست، چون آنها در این فرآیند  می

  2 «.مأجورند( اند که بذل اجتهاد کرده و به بدعت افتاده

 

 

 طالحی بدعتمفهوم اص: بخش دوم

واژه بدعت نیز مانند بسیاری از مصطالحات اسالمی اصلی لغوی داشته است که 

ة، زکاة، صالشرعی از آن اصل لغوی، ایجاد شده است همچنان که کلمه معنی منقول 

__________________________________________________________ 

رود  برده میای به کار  شود که برای نسبت دادن به فرقه، مذهب یا عقیده تاء نسبت به تائی گفته می - 

 ... .و  ة، حنابلة، اشاعرةقرامط: مانند

البته این سخن جای تأمل است؛ زیرا نسبت اجتهاد دادن به . 7محمد قاسمی، جرح و تعدیل ص -8

تواند نسبتی صحیح باشد، چون اجتهاد مقدماتی دارد که آن مقدمات در  افتادن در دام بدعت، نمی

اساس است ویا اساساً، اساسی  ریشه و بی وری و بدعت بیدایره شریعت مقبول است، حال آنکه نوآ

گذار دانا و مغرض با بدعتی جاهل و پیرو  ناگفته پیداست که مبتدع و بدعت. ثبات دارد گندیده و بی

 .تفاوت دارد، گرچه هر دو راهشان به ترکستان است
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مسلمانان مفهوم لغوی و ابتدایی خود را از دست داده و مفهوم درمیان ... حج و 

 .ه نیازی به قرینه و قیود داشته باشدمصطلح شرعی، پیدا کرده بدون آنک

پس از آنکه واژه بدعت در قرآن و سنت برحادثه مذموم و مخترع در دین اطالق 

 شده، در میان مسلمانان نیز با همان مفهوم و پیام به کاربرده شده، چون مسلمانان از

 و این حدیث«کل ضاللة فی النارو کل بدعة ضاللة» :اند که زبان پیامبر شنیده

اند  های گوناگون تکرار کرده را بارها و بارها در محافل و مجالس مختلف به مناسبت

فهمیده و  را از آن(ما دخل فی الدين مع انه ما کان منه، فكان مذموماً ) :و مفهوم

اما بعدها در عصر تدوین مرتب علوم اسالمی، به چند علت این واژه . اند مراد داشته

ربیت یافتگان اولیه مکتب نبوی را از دست داده است ی معهود در ذهن ت آن صیغه

لغوی آن  ةبه جنبای که برخی در تعریف اصطالحی بدعت، نگاهی سطحی  به گونه

 .اند تقسیم کرده هسیئکرده و آن را به دو نوع بدعت حسنه و 

تعاریف علماء از بدعت اولین چیزی که نظر هر محققی را به خود  بنابراین، در

ین است که برخی از آن بزرگواران بدعت را به دو دسته تقسیم کند ا جلب می

به نظر . اند اند و برخی دیگر با دقت نظر بیشتر، قائل به تقسیم بدعت نبوده کرده

دو دسته حسنه و  عواملی که موجب شده، گروهی بدعت را بهترین  رسد مهم می

 :این سه عامل است سیئه تقسیم کنند

 .بدعت برای امور مستحسن و قبیح توجه به شیوع و شمول لفظ -0

نعمت ) :یعنی مروی از امیرالمؤمنین عمر فاروق  اثر مشهور و تأثیر -2

اینجا بدعت لغوی است نه  البته بدعت در که صد(البدعة هذه
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این کتاب مورد بحث قرار  های دیگر اصطالحی، که انشاءاهلل در فصل

 (.گیرد می

 علمای متقدم، در ته مسأله تقلید ازالب .تقلید از پیشینیان در تعریف بدعت -2

های علوم اسالمی وجود دارد که گاهی این تقلید مثبت است  تمامی زمینه

جمله، عدم توجه و امعان و یا تکرار اشتباه را با خود  و گاهی سلبیاتی از

دارد، زمانی که جاراهلل زمخشری تفسیر الکشاف را نوشت به علت 

بولیتی عام پیدا کرد پس از او مکانت و موقعیت علمی برجسته، مق

بسیاری از مفسران قرآن، از سبک و سیاق وی در تفسیر پیروی کردند تا 

: افواه اهل علم همانند مثلی سائر جاری بود که جایی که این گفتار بر

اگر کوسه لنگ نبود، قرآن ...  عرج لبقی القرآن بكراً لوال الكوسج األ)

توان از وی به عنوان مثال  اما آیا می .0 «.ماند بکر و دست نخورده باقی می

 مورد لن در تقلید کرده و توضیحی را که او در «لن ترانی»در تفسیر 

 !دهد، پذیرفت؟ کتاب انموذج و همچنین تفسیرش می

ترین علل  عبدالسالم یکی از عمده توان گفت که تقلید از عزبن به جرأت می

 .بسیاری از اهل علم، است از طرف هسیئحسنه و تقسیم بدعت به دو دسته 

 هسیئدراین بحث ابتدا تعاریف علمایی که قائل به تقسیم بدعت، به حسنه و 

اند،  شود سپس تعریف کسانی که قائل به این تقسیم نبوده ذکر می اند بوده

شده و تا حدی که الزم است،  شود و در پایان، تعریف مختار ذکر آورده می

 .گردد شرح و تفسیر می

__________________________________________________________ 

 .0،  ، 7، 8،  جاراهلل زمخشری، مقدمه تفسیر کشاف، صفحات  - 
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سیئةوحسنهف قائالن به تقسیم بدعت به یتعر: لمبحث او

اهلل،  قرآن و سنت رسول بدعت در دین به تمامی آنچه که در»: ابن حزم -0

ای است که  ها به گونه شود البته برخی از بدعت نیامده است، اطالق می

صاحبش مأجور است و خود بدعت، حسنه است و آن بدعتی است که 

روایت امچنان که از امیرالمؤمنین عمره. گردد می اصلش به اباحه بر

 :شده که گفت

و این نوع بدعت، انجام کار خیری است که نصی به « هذه البدعةنعمت »

بودنش را تأیید می کند گرچه در آن نص به علت  صورت عموم مستحب

ها مذمومند و صاحبش معذور  از بدعت مبیح تصریح نشده است و برخی

  0«بر فسادش اقامه شده است نیست و آن بدعتی است که حجتی

 :کند جوزی بغدادی؛ وی بدعت را اینگونه تعریف می عبدالرحمن بن -2

ها با  و اکثر بدعت ،و ابداع شده هبدعت عبارت از فعلی است که نبود»

افزایش بر )شریعت تصادم دارند و اضافه بودن آنها در دین به صورت 

ما اگر چیزی ابداع شد که در آنها، وجود دارد ا( شریعت و یا کاستن از آن

سلف صالح  .کراهت آن اتفاق دارند مخالف شریعت نبود، جمهور سلف، بر

گرچه این نوع بدعت جائز )اند  امت اسالمی، از اهل بدعت گریزان بوده

بدعت مجاز، به خاطر حفظ  باید توجه کرد گریزان بودن سلف از( است

 .«اصل تبعیت و اتباع بوده است

__________________________________________________________ 

 .701وفقهها ص  ةالسنی، األساس فی سعید حو - 
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آوری  به وی گفتند که قرآن جمعبامی که ابوبکر و عمرهنگ)زیدبن ثابت 

دهید که پیامبر آن را انجام نداده  شما چگونه کاری را انجام می»: گفت( کن

: گوید عبدالرحمن بن جوزی در ادامه تعریفش از بدعت می« ؟است

داشتند، گرچه در آن هم ایرادی  ها خود را دور می مسلمانان از تمام بدعت»

گرفت که  افتاد و محدثاتی انجام می البته گاهی امور تازه اتفاق مینبوده باشد 

انجام آن اشکالی  با شریعت تصادم و تعارضی نداشت و مسلمانان در

 0«خوان، در مسجد کرد با مسلمانان تراویح  دیدند، مانند کاری که عمر نمی

توان گفت که عزابن عبدالسالم  تردید می بی: عزالدین بن عبدالسالم -2

یش قراول قائالن به تقسیم بدعت بوده، چون اوال بدعت را بر احکام خمسه پ

های  منطبق کرده و آن را پنج نوع دانسته است که طبعاً با این تقسیم، بدعت

باشند،  می هسیئبدعت حرام و مکروه  واجب، مندوب و مباح، حسنه هستند و

بینیم که بدعت  ، می(چنان که خواهد آمد)دیگر اینکه در آثار بسیاری از علما، 

 .اند را با استشهاد به تقسیم وی، به پنج نوع تقسیم کرده

بدعت انجام دادن »: گوید او در کتاب قواعد االحکام خود در تعریف بدعت می

شود،  معهود نبوده است، و به پنج دسته تقسیم می کاری است که در عصر پیامبر

 .وه و بدعت مباحبدعت واجب، بدعت حرام، بدعت مندوب، بدعت مکر

__________________________________________________________ 

 .ابن جوزی، تلبیس ابلیس - 
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ها از یکدیگر این است که بدعت به قواعد شریعت،  راه شناخت این بدعت

عرضه شود، اگر در قواعد ایجاب داخل شد، آن بدعت واجب است وکذا اگر در 

 0.قواعد تحریم داخل شد، بدعت حرام است و به همین ترتیب

 هسیئه حسنه و که در گذشته آمد بسیاری از قائالن به تقسیم بدعت ب همانطور

در تعریف بدعت به 2اند از جمله امام نووی در واقع از عزبن عبدالسالم پیروی کرده

همانند امام نووی به تقسیم عزبن  2المنثور آن استشهاد کرده همچنین زرکشی در

و همچنین سخاوی  2عبدالسالم استشهاد نموده، ابن حجر هیثمی در الفتاوی الحدیثه

ن تقسیم اشاره کرد و قرافی مالکی بر منوال شیخش عزبن به ای 1فتح المغیث در

و محمدبن جزی  6 .الم مفصال در مورد تقسیم مذکور، بسط سخن داده استسعبدال

در « سیوطی»و فحل میدان علم و معرفت  1مالکی با اختصار این تقسیم را ذکر کرده،

__________________________________________________________ 

و همچنین فتاوی عزبن عبدالسالم ص   3 -38 صص8محمدبن جزی مالکی قواعد االحکام ج  - 

  2. 

 .88و 7ک تهذیب االسماء واللغات .ر -8

 .2 8ص  بدرالدین زرکشی، المنثور فی القواعد ج -7

 .05 یثه ص ابن حجر هیثمی، الفتاوی الحد - 

 .783ص8محمدبن عبدالرحمن، الفتح المغیث ج -0

 .858-850صص  قرافی، الفروق ج  -2

 .1 محمدمالکی، قوانین األحکام الشرعیة ص  -3
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و همچنین  0ردهالحاوی تعریف عزبن عبدالسالم را نقل نموده و از آن دفاع ککتاب 

 .ضمن نقل تقسیم عز، از آن دفاع نموده است 2موضوع بدعت نوشته در کتابی که در

عبدالسالم را  بینیم که تقسیم عزبن در میان مؤلفان معاصر نیز گروهی را می

و محمد علوی  2شیخ عثمان بن فودی: اند از آن جمله پسندیده و از آن دفاع کرده

ناگفته . توان نام برد را می1یوسف سیدهاشم رفاعی و ابن خلیفه علیوی و2مبارکی

علمای مذکور جمالت، اشارات و گاه تعریفاتی در مورد  نماند که در آثار برخی از

 .و حسنه، سازگار نیست هسیئبدعت،  آمده است که با تقسیم آن به دو نوع 

ائی ه توان گفت که در تعاریف این دسته از علما از بدعت، ویژگی به هر حال می

 .چند مورد جمع کرد توان آنها را با دقت و بازنگری در وجود دارد که می

 

 :مدلول و لوازم این تعاریف

 ها و عناصر زیر، در یابیم ویژگی تعریف این گروه از علماء در می پس از تأمل در

 :نظرگرفته شده است تعریف آنها از بدعت، در

صحابه است، بدعت  نت و عملسکه اختراع شده و موافق کتاب، آنچه  .0

 .هسیئباشد، نه  حسنه می

__________________________________________________________ 

 .2 7-18 صص  سیوطی، الحاوی، الفتاوی، جعبدالرحمن  - 

 در یوطیس ینیزبیدقت و ر 72عن االبتداع است ص  یمر باالتباع والنهکتاب با ارزش األ نیاسم ا -8

 .است دایکتاب هو نیبدعت به وضوح در ا قیذکر مصاد

 .08-02عثمان فودی، احیاء السنة و اخماد البدعة صص -7

 .77محمدعلوی مبارک، مفاهیم یجب أن تصحح ص - 

  . 7 یوسف رفاعی، الرد المحکم المنیع علی منکرات و شبهات ابن منیع ص -0
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باشد، بدعت،  هر چه که اختراع و ابداع شده و مخالف قرآن و سنت می .2

 .ضاللت، مذمومه و سیئه است

هر چه در زیر عموم دلیلی که به خیر منتهی شود قرار گیرد، بدعت  .2

 .حسنه است

رآن مثالً جمع قبدعتی غیرمذموم ایجاد شود، گاهی حرج باعث شده که  .2

به  ةًضروربعصر شیخین  در دوره رسول خدا صورت نگرفته، اما در

  0 .وقوع پیوسته است

هرچه را که مسلمانان حسن و نیک بدانند، بدعت حسنه است، البته به  .1

 .که مخالف نص کتاب خدا، نباشدشرطی 

توان  ای که بر آن داللت دارد، بستگی دارد و می حکم بدعت به ادله .6

  2 .آن، برحسب دلیل، تطبیق کرد احکام خمسه را بر

 

 و حسنه ةسیئتعریف مخالفان تقسیم بدعت به : مبحث دوم

اند و آنچه را  نپذیرفته هسیئاز علما، تقسیم بدعت را به حسنه و  گروهی دیگر

عبادت جای  ةدر مجموع ةًخاصاند، چه آنچه  که بدعت است ضاللت دانسته

ای دینی  و عبادات است و شائبه گیرد و چه آنچه عموماً در حوزه عادات می

 .دارد

__________________________________________________________ 

رسله انجام گرفته و صحت آن مبتنی بر اساس قواعد شریعت و اساس مصالح م البته جمع قرآن بر - 

 .توان آن را بدعت نامید قواعد عام آن است و نمی

 32ص  ةالمرسلتوفیق یوسف، البدعه والمصالح  -8



 بدعت

 

33 

علمای سلف امام  توان از اند می از جمله کسانی که این مسلک را برگزیده

االسالم ابن تیمیه، امام زرکشی و ابن  شیخ ،مالک، امام بیهقی، امام طرطوشی

رجب حنبلی، احمد شمنی حنفی، امام ابن حجر هیثمی وابن حجرعسقالنی، 

محمد عبده، محمد رشیدرضا، شیخ  :صر نیز افرادی مانندو از میان علمای معا

 .توان نام برد استاد حسن البناء را می و محمد عبداهلل دراز، شیخ محمد بخیت

 .کنیم در این جا اقوال این گروه از علماء را برای تبیین بیشتر مطلب نقل می

ود ش بدعت فقط به امر قبیح اطالق می»: گوید وی می: امام مالک بن انس .0

 :سه چیزاست و بنای آن بر

اصلی از  صدر اول اسالم نبوده و الف ـ بدعت در حقیقت آن است که در

این معنا مجازی  کند و اطالق بدعت بر غیر آن داللت نمی شرعی براصول 

 .است

کل بدعة » :ب ـ تمام نصوصی که در ذم بدعت وارد شده است مانند

 . برعموم خود باقیست «ضاللة

و  ةالمحالآن  تعبد در ةت که مسئلسعبادات ا ةمقول ط داخل درج ـ بدعت فق

  0 .الزم است

بدعت »: گوید ابوبکر بیهقی، وی درکتاب االعتقاد علی مذاهب السلف می .2

حرام است و گمراهی، بدعت امری است که خدا و رسولش به آن 

  2.کند سپس دراین مورد احادیثی را ذکر می« .خوشنود نیستند

__________________________________________________________ 

 .881ص محمد قرافی، الفروق، ج - 

 .   ابوبکر بیهقی، االعتقاد علی مذهب السلف ص  -8
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اگر »: گوید طرطوشی، وی درکتاب الحوادث و البدع خود میامام ابوبکر  .2

اصل به معنی  گوییم، بدعت در گفته شود اصل بدعت چیست؟ می

شود، بدون آنکه اصلی  اختراع است، بدعت چیزی است که ایجاد می

باشد که این از آن پیروی کند، و یا مانند آن  سابق و یا مثالی داشته

ها آن را  دعت شمول دارد بر آنچه که دلمألوف و معمول باشد، و اسم ب

آورند و یا جوارح آن را انجام  زبان می ها آن را بر کنند و زبان اختراع می

است، توسن  ها ضاللت مورد اینکه تمامی بدعت سپس در« .دهند می

  0 .کند راند و مطالبی را ذکر می کالم را می

کنند، به باد  تقسیم میابن تیمیه، او کسانی که بدعت را به قبیحه و حسنه  .2

بدعت فقط قبیح و سیئه است و غیر آن، »: گوید گیرد و می انتقاد می

  2«شود بدعت نامیده نمی

اندواکنونتااینجااقوالکسانیراذکرکردیمکهپیشازشاطبیبوده

اندوازآراءویمتأثرآوریمکهپسازشاطبیآمدهاقوالافرادیرامی

.اندشده
مذموم اطالق  بدعت در اصل بر حادثه و امر»: گوید زرکشی، میمحمد  .1

 2 .شود می

منظور از بدعت چیزی است که احداث » :گوید ابن رجب حنبلی، می .6

شده و اصلی شرعی را که دال بر آن باشد، ندارد، البته آنچه که اصلی 

__________________________________________________________ 

 .2ص  ابوبکر طرطوشی، الحوادث و البدع - 

 .882و 832تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ص  -8

 .88علی محفوظ، االبداع فی مضار االبتداع ص  -7
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توان آن را بدعت  چون که لغتاً نمی. شرعی دارد شرعاً بدعت نیست

  0 «.نامید

بدعت » :کند احمدبن علی شمنی حنفی، بدعت را اینگونه تعریف می .1

به ما  صاهلل یقتی است که از رسولقچیزی نوپرداز و مخالف حق و ح

رسیده است، چه از جهت علمی و یا عملی و یا حالی، که پشتوانه و پناه 

به عنوان دین قویم  آن شبه یا استحسان و پسندیدن است که مبتدع آن را

  2 «.مستقیم پذیرفته است و صراط

بدعت در اصل بر »: کند ابن حجر عسقالنی، بدعت را اینگونه تعریف می .2

شرع در مقابل  و در شود غیرمثال سابق احداث شده اطالق می آنچه که بر

 «.رود، لذا مذموم است سنت به کار می

 :گوید می«مرنا هذا ما لیس منه فهو ردأحدث فی أمن » :او در شرح حدیث

 در شود که هیچ اصل شرعی ندارند، این امور دثات به نو درآمدهایی گفته میمح

شوند و آنچه که دلیل و اصلی شرعی دارد بدعت  عرف شرع، بدعت نامیده می

  2«نیست

مبحث گذشته، آمد از ابن حجر هیثمی  همانطور که در: ابن حجر هیثمی .3

نه و سیئه به حس مورد بدعت آمده، که نافی تقسیم آن قول دیگری در

__________________________________________________________ 

، ابن رجب با این تعریف به صورت مختصر از راز خلط 25 ابن رجب، جامع العلوم والحکم ص  - 

 .استمبحث بدعت، نزد کسانی که قائل به تقسیم آن هستند، پرده برداشته 

 .تعریف شمنی نزدیک به تعریف شاطبی است 82ص . علی محفوظ، االبداع فی مضارّ االبتداع -8

 .1 ص  3 ، جلد 02 ص  0ابن حجر، فتح الباری جلد  -7
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 شود و در لغت به امر مخترع گفته می بدعت در»: گوید وی می. است

  0«شود که برخالف شرع است شرع به امر حادثی گفته می

بدعت شرعی آن » :کند شیخ محمد بخیت، اینگونه بدعت را معرفی می .01

علماء آن را به  ای از اما بدعتی که عده. که ضاللت است و مذموم است

اند،  ه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کردهگان انواع پنج

باشد، و بدعت شرعی  بدعت لغوی است و اعم از بدعت شرعی می

  2 «.نوعی از آن است

: گوید المنار می رشید رضا در: شیخ محمد عبده و شاگردش رشیدرضا .00

 :بدعت دو اطالق دارد ةکلم»

است که مثل و بدعت لغوی به معنی چیز جدیدی : الف ـ اطالق لغوی

سابقی ندارد و با این معنی درست است که احکام خمسه را شامل بر بدعت 

دانسته و بدعت را به پنج نوع آن، تقسیم کرد و سخن امیرالمؤمنین 

مورد جمع کردن مردم بر یک امام در نماز تراویح، از این  نیز دراعمر

(نعمت البدعة هذه): آنجا که فرمود. باب است
شود که در  بدعت از این جهت به امری گفته می: شرعی و دینیاطالق  ب ـ

البته آنچه که . )نبوده است و رسول خدا آن را برای مردم نیاورده است عصر پیامبر

 (.عبادات گیرد، مانند عقائد و دین قرار می ةدر مجموع

__________________________________________________________ 

 . 88التبیین شرح االربعین ص  - 

 .2 محمد بخیت، احسن الکالم ص  -8
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 .در این مورد آمده است «ةضالل ةکل بدعبدعة وة ن کل حمدثإف»و حدیث 

آن  ةجز ضاللت نیست، چون خداوند، دینش را کامل کرده و به وسیلبدعت چیزی 

عقیده،  کس پس از پیامبر حق ندارد که بر در خلقش تمام نموده و هیچ نعمتش را

عبادت و شعار دینی بیفزاید و یا از آن بکاهد، و یا صفت و چگونگی آن را تغییر 

 .مثالً نماز جهری را سری کند و یا برعکس. دهد

هیچکس حق ندارد موردی مطلق را به زمان یا مکان یا به اجتماع و یا همچنین 

احدی  و یا چیزی را بر( قیدی که شارع، آنرا در نظر نگرفته است) انفراد، مقید کند

ارتباط با امور جنگ، زندگی و یا  البته حرام غیرتعبدی در. حرام تعبدی کند

از این  «سنة حسنةسن  ن م  »و حدیث . کشاورزی و از این قبیل، اشکالی ندارد

 0 «.بابت است

معنای شرعی این : گوید دکتر محمد عبداهلل دراز، درمورد بدعت می -09

کلمه اخص از معنای لغوی آن است و بدعت در معنای شرعی فقط 

ای که سندی از  راه اختراع شده»: یعنیبدعت . شود شامل امور باطل می

  2«شود، ندارد ط میکتاب یا سنت و یا آنچه که از آن دو استنبا

تمام » :دهد حسن البناء، بدعت را در چند کلمه اینگونه توضیح می -01

د و مردم آن را با هوای ناساسی ندار هایی که در دین خدا اصل و بدعت

__________________________________________________________ 

ای در تنفیذ امور شرعی را که  لیقههای س بنابراین سبک. 225ص  1رشیدرضا، تفسیر المنار جلد  - 

با کلیات شرع منافات ندارد، باید سنت حسنه نام نمود نه بدعت حسنه که در مباحث بعدی به آن 

 .خواهیم پرداخت

 .0ص  ةو البدع ةالسنعبداهلل دراز، المیزان بین  -8
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« چه با زیاد کردن در دین و چه با کاستن از آن»اند  نفسانی خوب دانسته

هایی که چیز  ن روشگمراهی است و نابود کردن ومبارزه با آن با بهتری

  0 «.بدتری از بدعت را به بار نیاورد، واجب است

 

 مدلول و لوازم این تعاریف

ی علماء از بدعت، چند نکته اساسی از البالی  با تأمل در تعرایف این دسته

 .شود جمالت آنها، استنباط می

بدعت درحصار ذم قرارگرفته و امری است که خدا و رسول، به آن  .0

 .راضی نیستند

شان باقی  بر عمومیت نصوصی که در ذم بدعت آمده عام است و .2

 .مذموم اطالق شده است ةمانند، چون بدعت در عرف شرع بر حادث می

 این. )برای امری که اصل و دلیلی شرعی دارد، مجاز است نام بدعت .2

و به حقیقت بدعت ( بینیم تعریف امام مالک و ابن رجب می کته را درن

 .شود نامیده نمی

تعبدی  بدعت، عبادات و پس از آن، عاداتی است که باری ةال و دایرمج .2

 .(بینیم دارند، این نکته را در تعریف امام مالک و شمنی به وضوح می

__________________________________________________________ 

کر کرده به همه قیدی را که وی در مورد برخورد با بدعت ذ-  التعالیم ص  ةرسالحسن البناء،  - 

های  ها و کبیره کنیم تا به خاطر عدم تأویل در انجام یک واجب مرتکب حرام مسلمانان توصیه می

شود که اصل برخورد با بدعت هم، به بهانه قیدی که  بزرگ نگردند و در عین حال توصیه می

 .برایش ذکر شده، فراموش نگردد
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چون بدعت در لغت بر تمام . بدعت لغوی اعم از بدعت شرعی است .1

لذا با این مفهوم . شود آنچه که جدید است و مانندی ندارد اطالق می

شود، اما بدعت شرعی  رعی بر بدعت لغوی وارد میاحکام خمسه ش

 .تواند حکم حظر و حرام داشته باشد نمی

رشید رضا و دکتر عبداهلل دراز شیخ نکته را از تعریف شیخ محمد عبده و  این

 .توان دریافت کرد می

کاستن از دین همانند افزودن بر آن، مذموم است و بدعت به حساب  .6

این مطلب از تعریف شهید حسن . است آید و مقابله با آن واجب می

ترین تعریف به تعریف  شود و تعریف حسن البناء نزدیک البناء فهم می

امام شاطبی است که ما آن را در این کتاب، به عنوان تعریف مختار 

 .آوریم می

 

 به عدم تقسیم تعریف قائالن به تقسیم بدعت و قائالن ةمقایس

توان مطالب زیر را در اشتراک و  می با امعان نظر در هر دو دسته تعریف

 :اختالف هر دو دسته ذکر کرد

نسبت این دو دسته تعریف، عموم و خصوص مطلق است، یعنی تعریف  .0

کند که بدعت  بزرگتری از بدعت را ترسیم می ی رهقائالن به تقسیم، دای

. گیرد مذموم و مصطلح شرعی به عنوان زیر مجموعه، در زیر آن قرار می

ی تعریف، بر اطالق بدعت بر حادثه مذموم عبادی که نصی  تهردو دسهو 

مانند افزودن رکعتی بر نماز و یا کاستن تشهد )در آن نیامده اتفاق دارند 

 (.از آن
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عادات غیرعبادی مانند الک کردن آرد که در  اما اصحاب بدعت حسنه، در

 .اند  منفرد شده( صدر اسالم معمول نبوده است

ه بدعت هستند، اما دسته دوم آن را به عبادات و هر دو دسته، قائل ب .2

اند در حالی که دسته  تعبد در آن است، اختصاص داده ةعاداتی که شائب

اول توسع لغوی را اعمال نموده و آن را به دو دسته حسنه و سیئه تقسیم 

اند و یا مانند عزبن عبدالسالم، احکام خمسه را بر آن جاری و  کرده

 .اند ساری، نموده

سته اول قائل به بدعت مجازی یا لغوی نیستند چون آنها بدعت را به د .2

اند، درحالی که دسته دوم قائل به  دو دسته حرام و غیرحرام تقسیم کرده

بین بدعت  بدعت لغوی یا مجازی هستند و معتقدند که دسته اول در

 .اند لط مبحث کردهخلغوی و شرعی 

 

 تعریف مختار: مبحث سوم

بدعت  ترین تعریف مختار را از ترین و مانع سیده که جامعاکنون نوبت آن ر

 .معرفی کنیم

 ةباید به نصوص اسالمی و ادل0برای این منظور ضمن مالحظه شرائط تعریف

شرعی و تمامی آنچه که در این کتاب به عنوان معرفی بدعت به آن عنایت 

__________________________________________________________ 

تعریف  - : لی تقریرشده است به این ترتیبچهارشرط اص( معرّف)در علم منطق برای تعریف  - 

معرف باید  -7عدم تعریف معرف  -8نباید تعریف به نفس باشد مثالً حرکت را به نقل تعریف کنیم 

محمود . تعریف باید از معرف اوضح و اعرف باشد - جامع مصادیق خود و مانع غیر خود باشد 

 . 8 -88 شهابی، رهبر خرد صص 
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 شده، توجه کرد تا تعریف، تعریفی دقیق، جامع، مانع و روشن و صحیح

 .باشد

ترین  باید اعتراف کرد که تعریف امام شاطبی از بدعت، بهترین و کامل

 :کند نظیر االعتصام بدعت را اینگونه معرفی می وی درکتاب بی. تعاریف است

البدعة طريقة فی الدين خمرتعة تضاهی الرشيعة، يقصد بالسلوک علیها )

با  ساختگی است و بدعت راهی در دین است که ...0 ةالرشعی ةمايقصد بالطريق

شریعت الهی مشابهت دارد و هدف و منظور از آن، همان هدفی است که از راه و 

 «.روش شرعی، موردنظر است

دهیم تا مفاهیم  مطلب مفردات تعریف را شرح می اینجا برای تبیین بیشتر در

 .تر شود تعریف شفاف

ای عمل کردن منظور از طریقه راه و سنت و تمام آن چیزی است که بر :طریقه

شود، چه در مسائل علمی و نظری  و پیمودن ترسیم شده و یا برای تعبد ساخته می

 .در مسائل عملی و اجراییو چه 

امور  ی مذکور باید در این قید مثبت این است که طریقهفایده ی : فیالدین

چون اساساً ذم بدعت و . گیرد، باشد می زیر مجموعه قرار آنچه که در این دینی و

بدعت مصطلح، مربوط به امور دینی و چارچوب آن است وگرنه اختراع در امور 

دنیوی قطعاً نه تنها مذموم نیست بلکه همانطور که گفتار، سیره و عمل پیامبر و 

من » :صو گفتار رسول اهلل. دهد بسیار ممدوح و محمود است صحابه نشان می

__________________________________________________________ 

 .73ص   االعتصام ج ابواسحاق الشاطبی، - 
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طاب این قید و مبحث فصل الخ 0 «مرنا هذا، ما لیس منه فهو ردأحدث فی أ

چه بسا دیده شده که ناصران بدعت و بدعت گذاران وقتی که با منع و انکار  .است

شری زده و مظاهر علم و تکنولوژی ب  هشوند دست به دامن مغالط مخالفان، روبرو می

و مثال . پذیری خود بگذارند گذاری یا بدعت نامند تا سرپوشی بر بدعت را بدعت می

کنید  نیز بدعت است، پس چرا از آنها استفاده می... ن، تلفن، رادیو و ماشی: گویند می

مقابل  از طرف دیگر ممکن است افرادی از سرکج فهمی به عنوان دفاع از سنت، در

علم روز و دستاوردهای آن بایستند، که پرواضح است، هردو موضع، اشتباه محض 

 .است

پرداختن و تحویل دادن عقائد،  سازی، ساختن، توجه کرد که منظور از بدعتباید 

. آنها نیستبر اقوال، اعمال و رفتارهایی به نام دین است که هیچ دلیل شرعی مثبت 

گوید،  این کار نوعی استدراک بر خدا و پیامبر است گویی مبتدع با زبان حال می

آنچه را که خدا و پیامرش ندانستند و یا فراموش کرده و یا اشتباه نمودند، ساختم و 

بدعت گذار در واقع به خود حق تشریع  از طرف دیگر. ذکر کردم و اصالح نمودم

«شرع» ةماد داده، درحالی که این حق فقط خاص خداست و با اندکی اندیشه در
شویم که حق تشریع از لوازم الوهیت  بار در قرآن آمده به خوبی متوجه می که پنج

 :خوانیم در آن آیات می ،است

                              (02: الشوری) 

خداوند برای شما از دین، آن را تشریع کرد که نوح را به آن سفارش مؤکد کرد و به آنچه »

 .«که آن را بر تو وحی نمود

__________________________________________________________ 

 .ترجمه و تخریج حدیث در مباحث گذشته چند بار تکرار شده است - 
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                       (22: ائدهالم) 

 .«شریعت و راه واضح و روشنی را مقرر کردیم( پیروان انبیا)برای هر کدام از شما امم »

                                

 (20:الشوری)

ایشان تشریع کردند  آیا این کافران شریکانی از شیاطین یا الهه باطل دارند که دینی را بر»

 0«که خداوند به آن اذن و رضایت نداده است؟

                         (02 :ةاجلاثی) 

سپس به دنبال بنی اسرائیل، ترا به شریعتی واضح و روشن از امر دین، قراردادیم و تو از »

 .«آن شریعت و راه، پیروی کن

در فهم این آیات توجه به سیاق و سباق آنها بسیار، الزامی است که بحث ه البت

  2 .اصلی آنها، اختصاص حق الوهیت به اهلل تعالی و نهی از شرک است

شود این است که باید توجه نمود که  بسیار مهمی که از آیه آخر فهم می نکتة

گویند،  یامبر را شارع میپفقط اهلل شارع است و پیامبر متبع است و اینکه در افواه، 

 .محض است اشتباهِ

 .بنابراین تشریع از فروعات الوهیت است وشکی نیست که الاله اله اهلل

__________________________________________________________ 

 .7 8ص7التفاسیر جلد ةصفواستفهمام صدر این آیه برای توبیخ است،  - 

سوره االعراف است، که کلمه شرع جمع شارع در  27 : مورد پنجمی که در اینجا ذکر نشده، آیه -8

اسرائیل است و  و موضوع مربوط به بنی. ن آیه به معنی راه آبی استآن به کار رفته و شارع در آ

 .به ما نحن فیه ارتباطی ندارد
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آوردن چیز جدیدی که مردم نسبت به آن سابقه ذهنی  اختراع یعنی :ةمخترع

 .ندارند

 دین، بدعت امر ةرساند که با تتبع در مجموع این مفهوم را می)و دراینجا 

 .(ت که در اصالت دین، جایی را برای خود ثبت نکرده استسا پرداختی

الشریع به معنی مشابهت، مقایسه، مقابله، تقلید و مشاکله  ةمضاها: ةتضاهی

 .آید می

و حامل   باشد( ض، هـ أ)یا ( ض، هـ ی)تواند از ماده  این فعل در تعریف می

رت فعل مضارع باب و در قرآن به صو 9 .تمامی مفاهیمی است که برای آن ذکر شد

 .مفاعله یکبار آمده است

                                 

                            (21: ةالتوب) 

اهلل است، این گفتار فقط  اهلل است و نصاری گفتند مسیح پسر پسرکه عزیز  :یهود گفتند»

ادعای زبانی آنهاست، اینان با این گفتار همانند کسانی که پیش از آنها کفر ورزیدند، نسبت 

 .«دهند فرزند به خدا می

جهت مظهر و ظاهر است و از جهت جوهر،  بدعت با شریعت فقط ازمشابهت 

 .ین داردی تبا بدعت با شریعت رابطه

__________________________________________________________ 

 .75راغب اصفهانی، مفردات ص - 

و المختار من الصحاح ص  275ص   التفاسیر جلد  ةصفوو نیز علی صابونی،  75همان منبع، ص  -8

750. 
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با  سازد، الزم است، کاالی بدلی خود را زیرکانه و کسی که چیزی تقلبی می

در واقع مبتدع مانند کسی است که . تزویر، اصلی جلوه دهد تا بیننده را فریب دهد

دهد، در حالی که  را فریب می ناسازد، وی ساده انگاران و زودباور پول تقلبی می

ة شرعی مشابهت بدعت با طریق. دیگر، نیست اعتبار چیزی پول وی جز کاغذی بی

ه تمامی اجزای بدعت، با کجهتی از جهات شریعت باشد، و الزم نیست  ردتواند  می

تواند با الزام به عملی و یا منع از  این مسئله می. شرعی، همانند باشد ةطریق سنت و

مل دینی عملی دیگر باشد که البته همراه با این الزام، وضع، قصد قربت و نیت ع

با تخصیص زمان یا مکان یا هیئتی مخصوص  تواند میة مضاها. کردن، همراه است

    .که شرع قائل به آن تخصیص نیست. به صفت یا عملی شرعی باشد

محدث به شریعت و یا به صورت کاستن جزیی  تواند با الحاق عملی میة مضاها

ها و  یا تغییر قالبتواند  و مضاهات می. شرعی، صورت پذیرد ةو طریق از عمل

ظواهرشریعت، یا تبدیل اصطالحات شرعی و یا حذف و اضافه کردن بر اعتقادات و 

 .مبانی عقیدتی و یا احکامی باشد

و استدالل غلط  با تمامی معانی آن همراه با نوعی مغالطهة مضاهابه هرحال عمل 

شارتی شرعی کند و نص و ا است که بدعت پرداز و یا فرد بدعتی، به آن استناد می

__________________________________________________________ 

والمختار من الصحاح، ص  275ص   اسیر، جلدو نیز علی صابونی، صفوة التف 75همان منبع، ص  - 

750 . 
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کند و یا دلیلی را به عنوان دلیل شرعی، جعل  را به غلط تأویل و تحریف می

 .  کند می

يقصد بالسلوک علیها ما يقصد )خوانیم،  در قسمت اخیر تعریف شاطبی می

.(ةیعالرش بالطريقة

توان گفت که مبتدع با ابتداع خود  از الفاظ عموم است، می مابا توجه به اینکه 

ترغیب به اطاعت و عبادت و انقطاع به آن را در خود و دیگران بیفزاید تا  خواهد می

م خود، زعهدف غایی قرب به خدا، بهتر حاصل شود و یا اینکه مصالح خمسه را به 

بهتر تأمین نماید، در هر حال این کار همانطور که گفته شد، نوعی استدراک بر 

 .شارع است

 (وی قلبا چنین منظوری نداشته باشد گر چه)کند  گویا مبتدع چنین قصد می

مبتدع توجه نکرده، که قوانینی که شارع برای تعبد و جلب مصالح بندگان وضع 

او اگر بدعت را در زمینه عبادات ابتداع کرده باید بداند که معبود  .کرده، کافی است

و اگر برای رستگاری دین و دنیا وضع  ،شناسد علیم، خود راه عبادت را بهتر می

شناسد و راه  رده، باید بداند که باز خالق دین و دنیا رستگاری را بهتر از او میک

  2 .کند وضع می رسیدن به آن را بهتر

__________________________________________________________ 

. برای تحقیق بیشتر در این مورد مراجعه شود به ابن جوزی، تلبیس ابلیس، خصوصا باب دوم آن - 

تواند برای هر کدام از موارد مذکور در متن، مصادیق متعددی در  خواننده زیرک و اهل تحقیق می

 .بین اعمال مسلمانان بیابد

 .25-31صص 8و ج    -5 صص   ود به ابواسحاق الشاطبی، االعتصام جمراجعه ش -8
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يقصد )درجمله ( ما)جای توجه است کلمه  ای که در تعریف شاطبی، بسیار نکته

که به علت عام بودن لفظ  باشد، می(بالسلوک علیها ما يقصد بالطريقة الرشعیة

عادات و  ةگیرد و هم در زمین می عبادات در بر ة، هم بدعت را در زمین(ما)

 .معامالت

در اصول شرعیت این مطلب به ثبت رسیده که الزاماً »: گوید االعتصام می وی در

به  امور مأمورٌ ای از تعبد وجود دارد، چون آنچه که معنایش در در امور عادی شائبه

شود، تعبدی است اما آنچه که معنایش فهم  یعلی التفصیل، فهم نم عنه یا منهیٌ

 .عادی است باشد، امر ی آن برای انسان مفهوم می شود و مصلحت و مفسده می

مواردی مانند طهارت، نماز، روز و حج، تعبدی است و اموری همچون، نکاح، 

اجاره، جنایت، امور عادی است، چون احکامشان معقول المعنی  طالق،، بیع و شراء

 .باشند می

و چون مقید به اوامر شرعی هستند، در حصار تعبد قرار دارند، لذا مکلف حق 

گیرد، و  انتخاب و این کنم یا آن کنم را در آن ندارد، لذا بدعت به آنها نیز تعلق می

البته اگر امر و نهی و تحدید و تقیید و ثواب و عقابی برای امور عادی ذکر نشود، 

 0 .ارد ساختبدعت را در آنها و ةنباید مقول

 

 

 بدعت در نصوص شرعی: فصل دوم
 ةکند که دربار دقت در کاربرد بدعت در متون اصیل اسالمی، به محقق کمک می

که  دبه این منظور باید دی. بدعت بینشی متقن و صحیح و فهمی درست، پیدا کند
__________________________________________________________ 

 .  ص   و ج 25-31صص  8ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج - 
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 ةبدعت در احادیث نبوی و کالم و آثار شاگردان مدرس سباق و سیاق و شأن ورود

 خدا، چیست؟ رسول

شود، تعریف صحیح و کاملی از بدعت ارائه  این تحقیق و دقت موجب می -0

اند، تعریفی را  بدعت داده در مورد ءهای برتری که علما دهیم و یا از بین تعریف

اختیار کنیم که با کاربرد صحیح آن، در میان کسانی که عقیده و ایمانشان مالک 

 .ست، مطابقت داشته باشدصحت عقیده و ایمان دیگر مسلمین ا

برای فهم صحیح بدعت، از آن جهت  اهمیت نگاه دقیق به متون اسالمی، - 2 

 ةمیان عام است که غالبا عنصر زمان و مکان و عمومی شدن یک واژه کلیدی در

م که مردم یبین بسیاری از موارد می لذا در. تغییر مفهومی آن واژه تأثیر دارد مردم در

گرا، معنی متطور و تغییر یافته را به جای معنای اصیل و  عوام عوام، شبه عوام و

برند که قطعاً این کاربرد موجب تحریف مناسبات و تغییر  اصلی اصطالح، به کار می

 ةهای یک عقیده، تنها مختص دین و گستر تطور و تغییر واژه. فهم کلی خواهد شد

فهم دینی و تفسیر  ه درحساسیت توجه به مفهوم اصلی و اصیل یک واژ 2 .آن نیست

 .و تحلیل قضایای دینی به علت ارتباط آن قضیه به دین طبعا بیشتر است

__________________________________________________________ 

( تصور املعنی من اللفظ: )آمده یعنی( 2 /1)با عنایت به اینکه فهم، همانطور که در تاج العروس  - 

همانطور که در . و شناخت را به دنبال دارداست و نیز با توجه به اینکه این تصور در نهایت، تعقل 

و نباید از نظر دور داشت که مفهوم آن ( فهمت الشیء عقلته وعرفته: )آمده( 01 /8 )لسان العرب 

 .شود نه از صیغه و ظاهر آن ی لفظ استنباط می است که از فحوای اشاره

 .«به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم»: سوره البقره 73 :  اشاره است به آیه -8

. است( به معنای فرزند) PROLESمثالً واژه پرولتاریا در زبان التین به معنای فرزندمند، از کلمه  -7

در آن زمان به . این کلمه نخست در امپراطوری روم، در قرن ششم پیش از میالد، پدیدار  شد
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یقیناً اگر شخصی درک صحیحی نسبت به مصطلحات کلیدی دین نداشته باشد، 

های غلط در  هم اکنون برخی از نفی و اثبات. در تحلیل خود به خطا خواهد رفت

افکار و اعمال و اختالف بر بدعت یا عدم بدعت ای از  میان مسلمانان در مورد پاره

                                                                                                                       

ا خدمت سربازی به دولت بایست با پرداخت مالیات ی موجب قانون، زمینداران و دیگر طبقات می

بایست فرزندان خود را به خدمت  خدمت کنند و آنان که چیزی نداشتند تا به دولت بپردازند، می

های پانزدهم و شانزدهم به  دولت بفرستند این کلمه در سده ی دوم مسیحی ناپدید شد و در سده

زیند، به کار رفت و در  یمعنای مردمی که زمین خود را از کف داده و تنها با نیروی کار خود م

ی نوزدهم، نویسندگان سوسیالیست مانند سیسموندی، کابه، لوئی بالن و پرودون آن را به  سده

ی اجتماعی آلمان به نام لومرنتز فن  کاربردند، و کسی که آن را رواج عام بخشید یک نویسنده

هگل ( ی حق نقد فلسفه)تاب مارکس در ک. ولی این نام بیشتر با نام مارکس قرین است. اشتاین بود

گوید در آن رساله وی از پرولتاریا این  سخن می« ای دربندهای سخت طبقه»از پرولتاریا به نام 

ی کارگران مزدور جدیدی است که  مقصود از پرولتاریا طبقه»: دهد تعریف را به خوانندگان می

مارکس و  «فروشد زندگی میی تولیدی نیست و نیروی کار خود را برای  تأمین  مالک هیچ وسیله

بردند و اساساً این لغت در  انگلس پرولتاریا را تنها به معنای کارگران تهیدست صنعتی به کار می

اما به یاد داریم که . های کمونیستی و درتاریخ کمونیسم به همین معنا به کار برده شده است جنبش

ه کارگر ساده ساختمانی بودند نیز پرولتاریا ها و کارگرانی ک برخی به عمله( ایران)در اوائل انقالب 

این اشاره کوچکی به تأثیر عنصر زمان و عمومی شدن یک واژه کلیدی فکری، در تطور !! گفتند می

که طبعاً این نوع کاربرد عامیانه صحیح نیست و تحلیل کمونیست با . و تغییر مفهومی یک لفظ است

ژگان مارکسیست، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا این تعبیر عوامانه از پرولتاریا و دیگر وا

 . 20-  2ک داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، صص  -ر. تحلیل علمی
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مفهوم  ارتباط با عدم فهم یکی از دو طرف مناقشه، بر سر بودن بعضی از اعمال، در

  0 .صحیح بدعت است

پس از طرح این مدخل به تحقیق پیرامون کاربرد بدعت در سنت و آثار صحابه 

 .دهیم ار توضیح میبه اختص پردازیم و اوصاف و موارد آن را و اقوال سلف می

 

 :بدعت و ضاللت -1

ی محکم بوده و شامل تمامی  این که هر بدعتی گمراهی است، یک قاعده

بینیم بدعت امری محدث است که هیچ دلیل شرعی ندارد  چرا که می. هاست بدعت

و چون بدعت گذاری نوعی تشریع است و حق . شود و به قصد قربت ساخته می

و مبتدع هم حق تشریع را عمالً به خود نسبت . علق داردتشریع اختصاصاً به اهلل ت

 .چرا که با اهلل درالوهیت منازعه کرده است ؛داده، لذا اساس کارش گمراهی است

این قاعده، قسمتی از حدیث صحیحی است که در کتب حدیث از رسول 

 :روایت شده است صاهلل

مور األ شر دی حممد، وری اهلدی، هخاحلدیث کتاب اهلل و ن خریإف: ما بعدأ...  »

اما بعد، بهترین گفتار، کتاب خداست و بهترین »...  2«کل بدعة ضاللةحمدثاهتا و

__________________________________________________________ 

ای مانند کلمه إله را نیافت که در میان مسلمانان این عصر تحریف معنایی پیدا  و شاید هیچ واژه - 

کنند و خدا را هم  ترجمه می« ستهیچ خدایی به جز خدا نی»کرده امروزه بسیاری ال اله اال اهلل را 

گیرند، سطحی بودن این تفکر را با تأمل در آیاتی که کلمه اله در آنها به کار رفته  به معنای خالق می

 .توان دریافت به وضوح می

، صص 7 و احمد، مسند ج 3 ص  ، ابن ماجه ج 018ص  امام مسلم قشیری، صحیح مسلم ج -8

اند، شبیه همین لفظ را مالباقر مجلسی در بحاراألنوار  آورده این حدیث را  73، 872، 1 7،   7
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گستره  طبعاً در) هدایت، هدایت محمد است و بدترین امور نو درآمدهای آن است،

 .«ها گمراهی است و تمامی بدعت( دین

مور ت األحمدثام وياکوإ»: خوانیم عریاض بن ساریه می ثهمچنین در حدی

.«0ةضالل ةکل بدعو ةبدع ةن کل حمدثإف

ن ما إما ابتدع فإياکم وف...» :فرماید همچنین در حدیثی دیگر آن حضرت می 

شود و  ها زیاد می آید که مال در آن فتنه هایی به دنبال شما می فتنه»«2ابتدع ضاللة

کبیر، عبد و گردد تا جایی که مؤمن و منافق، زن و مرد، صغیر و  قرآن گشوده می

چرا مردم  :در این احوال کسی بگوید) گیرند، نزدیک است حر، آن را در دست می

کنند، در حالی که بر آنها قرآن را خواندم گویی آنها از دیگری و  از من پیروی نمی

 صکنند مگر اینکه چیزی را برایشان ابداع کنم سپس رسول اهلل پیروی نمی( من)
کند چون هر چه که  رحذر باشید از آنچه که وی ابداع میب... ) یاکمإف»: فرماید می

 «کند، گمراهی است وی ابداع می

 درجواب کسی که درباره قدر)، (رحمه اهلل) مربن عبدالعزیزی ع نامه همچنین در

روی و پیروی از سنت رسول خدا و  به تقوی و میانه ال کرد، ضمن امرسووی  از

                                                                                                                       

إن احسن الحدیث کتاب اهلل وخیرالهدی هدی محمد وشر األمور »: کند اینگونه روایت می 75 /8

 .«محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضاللة

سنن  0 -7 ص 0، ابو داوود ج   ، ص 0ابوعیسی محمدبن عیسی ترمذی، صحیح ترمذی، ج  - 

 .0 -  دارمی صص 

 .3 ، ص 0سلیمان ابن اشعث سجستانی، سنن ابوداوود، ج -8
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روی از سنت تأکید کرده و سنت را عصمت دیگر به پی ترک بدعت مبتدعان وی بار

  0 .(نده استداند و آن را خطا و حماقت خوا میوپاکی دانسته و بدعت را لغزش 

بر ضاللت بودن بدعت  «حديث کل بدعة ضاللة»در ضمن منطوق و مفهوم 

 2 .داللت دارد

 

 بدعت و قصد قربت

ر معصیت ب( گناه و حکم گرچه بدعت در. )بدعت در واقع نوعی معصیت است

با  فرد عاصی معتقد نیست که. با معصیت یک فرق اساسی دارد بدعت. تفوق دارد

اما مبتدع بر خالف عاصی . سازد شود و او را خشنود می گناهش به خدا نزدیک می

البته این فرق . شود به خدا میو گنهکار معتقد است که عملش موجب قربتش، 

میان  رد، مفسده دنیویش تحریف دین دربه دنبال خود دا و دینی رامفاسدی دنیوی 

مندان به دین و انتشار فکر و عمل غلط بدعی در میان مردم و تأثیر اخروی آن  عالقه

ها  دور شدن مردم از اعتقاد و عمل صالح و صحیح است که موجب رستگاری انسان

 .گردد می

 نزد ابلیس بدعت»: گوید می( رحمه اهلل)و از همین جاست که سفیان ثوری 

توان از معصیت توبه کرد، اما از بدعت  تر از معصیت است، چون می محبوب

  0 «.توان توبه کرد نمی

__________________________________________________________ 

 .، باب لزوم السنه3 ، ص0سلیمان بن اشعث، سنن ابوداوود، ج - 

 .در این مورد مفصالً بحث خواهد شد -8
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مبتدع این است که وی با اعتقاد، گفتار و عمل بدعتیش، امیدوار  ةعلت عدم توب

کند و آن را انجام  است که به خدا نزدیک شود، لذا همواره از بدعتش دفاع می

صیت فرد عاصی قلباً معتقد است که کارش گناه است و دهد، در حالیکه در مع می

دلیل اینکه مبتدع کارش را به قصد قربت انجام . به هرحال باید آن را ترک کند

 زواج پیامبرسه گروه از مردم به منزل ا: )دهد همان حدیثی است که درآن آمده می

ز شنیدن سخن یکی آنها پس ا. سوال کردند آنها، در مورد عبادت پیامبر رفته و از

خوابم دیگری  خوانم و نمی من تمام شب را نماز می: گوید همسران پیامبر می

و . گیرم و هیچ روزی را بدون روزه نخواهم بود می همن هر روز، روز: گوید می

آمد،  صمن نیز، هیچگاه ازدواج نخواهم کرد وقتی که رسول خدا: گوید سومی می

تقاکمإنیالخشاکمهللوأماواهللأ». فتیدشما بودید که چنین و چنان گ»: فرمود

بیشتر از  مقابل خدای متعال، از شما بیشتر است و من خشیتم در به خدا قسم»«له

ی من روزه لو»: و در نهایت فرمود« ام وی موضع تقوی گرفته شما نسبت به ذات

و قسمتی از شب را نماز تهجد  .گیرم روزه نمی( و بعضی روزها هم) گیرم می

هر کس از . کنم و با زنان ازدواج می خوابم می( قسمتی دیگر از آن را)خوانم و  می

 2«از من نیست( و مسیر دیگری را انتخاب کند)روش سنت من کناره بگیرد 

                                                                                                                       

و  البته با پشیمانی کامل و دفع آثار بدعت، از فکر  82 3االولیاء، ج  ةحلیابونعیم اصفهانی،  - 

منظور سفیان . توان از بدعت توبه کرد اند، می ی بدعت شده درون کسانی که توسط مبتدع، فریفته

 .، محال بودن توبه مبتدع نیست(واهلل أعلم)ثوری 

، و ابوالحسین مسلم 2  ص2ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری، صحیح بخاری، ج -8

 .585 : ث شماره، حدی8بن حجاج قشیری، صحیح مسلم، جلد
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خواهند با ترک  انکار کار آنها از طرف پیامبر، به این جهت است که آنها می

خواهند این کار را  می تر شوند و های جسمی به خداوند نزدیک ها و خوشی لذت

 .خارج از محدوده مقرر شرعی انجام دهند

کند که به  درخواست می صاهلل وقتی که عثمان بن مظعون از رسول همچنین

عبادت  وی اجازه دهد از زنان دوری گزیند و ازدواج نکند و عمرش را کامالً در

به او اجازه دار بزرگ رستگاری، وی را از این کار منع کرده و  پرچم. صرف کند

  0 .کنددهد که چنان  نمی

رحمه )است که امام شاطبی ( و دالئلی ازاین قبیل)ی شرعی  با توجه به این ادله

کند که عمل  بدعت آن جا معنا پیدا می»: این قاعده را استنباط کرده است( اهلل

 2«بدعتی، به نظر مبتدع مشروع است، در حالی که چنین نیست

( مانند استحباب یا وجوب)یع یا الحاق حکمی شرعی، لذا کاری که اصل تشر)

گردد، بدعت است و اگر به قصد وجوب یا استحباب مقترن نباشد،  به آن مقترن می

  2 .(گناه و معصیت و یا مباح است

: گوید شیخ االسالم ابن تیمیه با توجه به قضیه قربت در وضع و ایجاد بدعت می

با اندکی تأمل در این تعریف 2 «.ر نکرده استبدعت دینی است که خداوند به آن ام»

__________________________________________________________ 

مسلم بن حجاج قشیری، : این مطلب را روایت نموده است 2 /2همچنین بخاری در کتاب النکاح  - 

 .585 ، شماره حدیث 8کتاب صحیح مسلم، النکاح، بابت استحباب النکاح، ج

 .52 ، ص 8ابواسحاق شاطبی، االعتصام، ج -8

 .  8، ص  همان ج -7

 .0، ص میه، االستقامه، جشیخ االسالم تقی الدین ابن تی - 
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بینیم که توجه به قصد قربت در کار نو درآمد، برای بدعت شدن، ملحوظ شده  می

 . است

 درقواعد مربوط به سنت»: گوید بحث خود می ةادام بینیم شیخ االسالم در لذا می

د، لذا ان امر نکردهو بدعت گفتیم که بدعت، دینی است که خدا و رسولش به آن 

اند وضع کند، مبتدع است و  ای را که خدا و رسولش به آن فرمان نداده هرکس برنامه

  0 «.سوره الشوری هم همین است 20مفهوم آیه 

کند  در جای دیگر ضمن تکرار تعریفی که از بدعت دارد، اضافه می ن وإ)...

ن را تأویل قربت ساخته و آمبتدع کارش را که به قصد  گرچه...2کان متأوال فیه

 .«نمایدشرعی 

بدعت »: گوید ابوشامه نیز در کتاب ـ الباعث علی انکار البدع والحوادث ـ می

، سپس در «کنند، درحالی که چنین نیست کاری است که مردم آن را قربت تصور می

 .«ام و من این کتاب را برای تبیین این موضوع نوشته»: گوید ادامه می

 :شرح حدیث درة ـ البدعاخماد ـ احیاء السنه و ودی نیز در کتابعثمان بن ف

در مفهوم حدیث علماء »: گوید می «فی النار ةکل ضاللو ةضالل ةکل بدع»

اش اعتقاد به قربت  الزمه تغییری که. گویند که منظور تغییر حکم است مذکور می

__________________________________________________________ 

 ﴿: فرماید سوره شوری است که می  8، منظور  آیه 0، ص  همان ج -            

               ﴾ « آیا آنها شریکانی دارند که چیزی را برایشان تشریع

 .«است اند که خداوند به آن اذن نداده نموده

 .8 ، ص  تقی الدین ابن تیمیه، االستقامه، ج  -8
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نه مطلق نوآوری، چون شریعت با اصول کلی و . بودن چیزی است، که قربت نیست

 0 «.رش در مورد هرنوع احداثی حکمی مخصوص داردفراگی

ایجاب، استحباب، )منظور از قصد قربت، ملحق کردن یکی از احکام خمسه 

 .محدث و نودرآمد است به امری( کراهت، تحریم و اباحه

هر کس امری را که منظور از انجام آن تقرب » :گوید شیخ االسالم ابن تیمیه می

مندوب، یا واجب بداند درصورتی که آن امر در دین و  به خدا باشد، قوال یا عمال،

  2«تشریع داده استاجازة شریعت خداوند مأذون نیست، درواقع به خود 

همچنین اگر کسی بدعتی را نیکو بداند، در واقع نوعی حق تشریع به خود داده 

در ضمن قصد قربت متوجه و ناظر به اعمالی است که فقط به خاطر قربت . است

که این اعمال حق خالص خدای ( مانند عبادات محض)شود  یتعالی انجام میبه بار

 2 (پاک، هستند و الزم است فعل عابد و بنده با امر شرع، مطابقت داشته باشد

چه عقل )بدون شک تمام امور شرعی که بنده، حق تصرف در آن را ندارد، 

آن توقف کند و از اموری است که باید مکلف در ( حکمش را درک کند و چه نکند

 2 .بدون زیادت و نقصان آن را انجام دهد

که حق خداست و از انجام آن چیزی جز اراده ) لذا نوآوری و احداث در عبادت

آن نوآوری، قصد چه در ایجاد . بدعت است( قربت به ذات پاکش، متصور نیست

 .قربت وجود داشته باشد و چه بالفرض، قصد قربت موجود نباشد

__________________________________________________________ 

 .1عثمان فودی، احیاءالسنه، ص  - 

 .، در این باره مفصالً بحث خواهیم کرد10 ، ص 7تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج -8

 .752، ص 8مراجع شود به االعتصام شاطبی، ج  -7

 .2 7، ص 8مراجعه شود به االعتصام شاطبی، ج - 
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تمل وجوه مختلفی است، باز قصد قربت در حکم به بدعت بودن درکاری که مح

کنیم که  در این موارد، توجه می( مثال در امور دنیوی. )کند آن نقش اول را ایفاء می

آنچه که وجه غالب است، معین حکم ما، بر آن  دشو آن کار با چه وجهی انجام می

ن بپوشد و منظور وی از به عنوان مثال اگر کسی لباسی را با رنگی معی. عمل است

 چون اصل بر)آید  پوشیدن آن، قصد قربت نباشد، این کار بدعت به حساب نمی

مگر اینکه امری منهی عنه باشد، مانند اینکه اسبال ازار و یا قصد اشتهار ( اباحه است

اما اگر منظور . که در آن صورت پوشیدن آن لباس معصیت است. به آن ملحق شود

آن لباس معین و یا رنگ مشخص، قربت باشد و یا وصفی مانند انسان از پوشیدن 

به آن نسبت دهد، در این صورت پوشیدن  استحسان، استحباب، ندب یا ایجاب را

  0 .آن لباس بدعت است

__________________________________________________________ 

-23-12جالل الدین سیوطی صص  ،مراجعه شود به کتاب االمر باالتباع و النهی عن االبتداع - 

اعتدال در لباس این است که انسان لباس توده مردم را »: گوید سیوطی می.  17- 12-10-1

و خودآرایی، ( به شرطی که لباس با قواعد شرعی مخالف نباشد)بپوشد و خود را از آنها جدا نکند 

مشهور است که لباس مخصوص اهل علم پس از  «.رت و اظهار پارسایی و ریا را ترک کندشه

و در عین حال ( مثال مسافران)شناختند  تحیر و سردرگمی مردمی که علما را در مناطق مختلف نمی

ماندند به پیشنهاد قاضی ابویوسف فقیه  سئوالی شرعی داشتند و از دسترسی سریع به علما عاجز می

حنفی و شاگرد امام ابوحنیفه، درمیان علما رواج یافت البته ناگفته نماند که اهل علم در ابتدا بزرگ 

شدند اما با گذشت زمان و نفوذ  ای بر دستشان از دیگران متمایز می فقط با بستن دستمال و نشانه

واج فرهنگ پیروان سایر ملل و نحل، در بین مسلمانان، کم کم زی مخصوصی در بین اهل علم ر

یافت، امتناع بسیاری از اهل علم از آراسته شدن به زی متداول علما از جهت فهم عمیق و صائب 

 .آنها از این موضوع است
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درصورتی ) قصد قربت انجام یا ترک شود،خالصه مطلب اینکه هر کاری که به 

. فعلی و ترکی بدعت استچنین ( که آن فعل و ترک، اصلی شرعی نداشته باشد

شود، در صورت  نیت نبود انجام یا ترک عمل بدعت نامیده نمی قربت در البته اگر

 .معصیت و درغیر اینصورت معفو است مخالفت با شرع،

شود و معصیت است، تمامی گناهان  مثال کاری که به قصد قربت انجام نمی

کاری به قصد قربت انجام شود، مثال چنین  اما اگر« مثال نگاه کردن به نامحرم است»

 .بدعت است این کار

باشد که  و مثال کاری که به قصد قربت ترک نشده و گناه است، ترک اموری می

مثالً شرع دستور داده انسانی که توان ازدواج . شرع به انجام آن دستور داده است

ی در صورتی که شخص توانا، ازدواج را بدون هیچ عذر شرع ،دارد ازدواج کند

 به قصد قربت ترک کند، این کسی ازدواج را اما اگر. ترک کند کارش معصیت است

( البته نه به قصد قربت)که انجامش مباح است  بدعت است و مثال کاری کار

ه قصد قربت انجام شود، بدعت ب در غیر حج است، اما اگر این کار تراشیدن سر

 .است

مباح است، ترک خوردن صورت عدم قصد قربت  و مثال کاری که ترکش در

انجام شود  اما اگربه عنوان کاری دینی. است (مثال برای گرفتن رژیم غذایی)گوشت 

 .قطعاً بدعت است
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های مختلفی را همانند آنچه که در این جا ذکر شد،  شیخ االسالم ابن تیمیه نمونه

 0 .هایش ذکر کرده است برای تبیین این مسئله در کتاب

ن قیدی است که شاطبی در تعریفش از بدعت آن را همچنین قصد قربت، هما

راهی در دین که با رفتار شرعی  ... 2ةفی الدين تضاهی الرشيع ةطريق): ذکر کرده

 .(مشابهت دارد

 :دهد وی این قید را اینگونه توضیح می

یعنی بدعت شبیه روش شرعی است، بدون اینکه درحقیقت چنان باشد، بلکه »

اگر : گوید تا آنجا که می...  ختلفی، ضدشریعت استاز وجوه م تحقیق بدعت در

 ةامر نو درآمد، مشابه امور شرعی نباشد، بدعت نیست، چون در این صورت به منزل

 2 .«عادی است اعمال و افعال

برد، همان قربت به خداوند  از آن نام می ةمضاهااین شباهت که شاطبی با لفظ 

  2 .وجل است عزّ

__________________________________________________________ 

، ص  اقتضاء الصراط المستقیم تألیف تقی الدین ابن تیمیه، ج: برای آگاهی بیشتر مراجع شود به - 

،  8تقی الدین ابن تیمیه، ج  و مجموع الفتاوی، 273و 277و  275صفحات  8و ج  783و  782

 .2 7ص  2 و ج  1 7 -3 7صفحات 

 .73، ص  االعتصام، ابواسحاق شاطبی، ض -8

 .71ص   همان، ج  -7

متأسفانه دکتر عزت عطیه در کتاب البدعه خود به این قید شاطبی اعتراض کرده است در حالی که  - 

، 31 ، 32 ،22 عطیه، البدعه صص  عزت. شد نمود، دچار این اشتباه نمی اگر تأملی بیشتر می

  1 ،  3. 
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ی بدعت یا سنت این است که با تأویل فاسد و  هت عمدهو مشاب ةمضاهاو اساساً 

بگویی  شود و گزاف نیست اگر مشرع و به قصد قربت به خدا انجام میه ناب

 .های بدعت یا سنت، همان مسئله قصد قربت است ترین شباهت شبیه

بدعت »ترین صفات بدعت است چون  و مشاهبت از الزم ةمضاهابنابراین 

افق با سنت باشد، چون اگر چنین بود، دیگر باطل نبود موو تواند حق محض  نمی

باطل محض باشد ( درمرحله بینش و تشخیص نه اعتبار و جایگاه) تواند وباز نمی

ماند، بلکه بدعت مشتمل بر حق و باطل  چون اگر چنین بود بر مردم مخفی نمی

و یا به  یا به خطا. )است، و باید گفت که مبتدع حق و باطل را به هم آمیخته است

که البته عمد آن به خاطر وجود صفت الحاد یا نفاق در شخص مبتدع ( صورت عمد

  0 .است

:بدعتوفعلوترک

اعمال شرعی افزوده شود، و در  یکی از اشکال بدعت این است که عملی بر

ی  ای از قول، عمل یا عقیده مقابل، یکی دیگر از اشکال آن این است که گوشه

ه عبارت دیگر فعل آنچه که شارع آن را ترک کرده و یا ترک آن ب. مشروع ترک شود

 نمونه آنچه که سنت. فاز انواع و اقسام بدعت است چه که شارع آن را تشریع کرده

شود زیاد  نیست و در کنار سنت انجام می( مقابل بدعت به معنای عام آن درسنت )

عطیت أمانع ملا  للهم الا»: بردعای مأثور «قضیت ال راد ملاو»است مانند افزودن 

__________________________________________________________ 

 . 5 ، ص 8تقی الدین ابن تیمیه، درءالتعارض، ج  - 
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مانعی برای آنچه که ! بار الها» 0 «.اجلد منک اجلدا الينفع ذوالمعطی ملا منعت و

کنی وجود ندارد و هیچکس بخشنده چیزی نیست که تو از بخشش آن  تو عطا می

تواند در رد بالی تو کاری کند و  صاحب قدرت و جاهی نمی چکنی و هی دریغ می

 «.نفعی برساند

یعنی اینکه مکلف آنچه را که تشریع یا مباح شده، )ترک مشروع هم  نمونهو اما 

توان آنها را به  زیاد است و با تتبع در کتب حدیث و سیرت می( ا ترک کندنًتدیُ

 .وفور از البالی مطالب نقل شده پیدا کرد

 مردی به خدمت پیامبر: کند روایت می ببه عنوان مثال ترمذی از ابن عباس 

خورم، تمایل جنسی  هر گاه گوشت می ص!ای رسول خدا»: رض کردع رسید و

 «ام شود، لذا گوشت را برخودم حرام کرده کنم و شهوت بر من  غالب می پیدا می

 : خدای تعالی این آیات را نازل فرمود ،پس از این گفتار

                                       

                                      

        (26-21: مائده) 

__________________________________________________________ 

: مراجعه شود به. این حدیث یکی از اذکار مشهور نماز است که به طرق مختلفی روایت شده است - 

 .800ص   محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری 

و سیوطی در  3ص  3این شأن نزول را طبری ج ، همچنین800ص 0ترمذی کتاب التفسیر، ج -8

 .اند نقل کرده 71 ص  3درالمنثور ج 
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بر شما حالل کرده حرام نکنید و  چیزهای پاکی را که خدا! اید ای کسانی که ایمان آورده»

ز حدود خارج نشوید، حقا که خدا خارج شوندگان از حدود را دوست ندارد و از آنچه ا

 .«که خدا به عنوان حالل و پاک به شما روزی داده است، بخورید

خواست،  که هرکدام می بدعت ترکی، ماجرای همان سه نفری است ةو نمون

 .مباح را تعبداً بر خود حرام کندامری 

وقتی که »: اند حدیث از ابن عباس روایت کرده ةر ائمو سای همچنین امام بخاری

ناگهان مردی را دید که ایستاده است، ( کرد سخنرانی می)خواند  پیامبر خطبه می

او ابواسرائیل است، نذر کرده : عرض شد. پیامبر در مورد وی از یاران سوال فرمود

به : پیامبر فرمود سایه نرود و سخن نگوید و روزه بگیرد، که بایستد و ننشیند و در

 0 «.اش را تمام کند که سخن بگوید و در سایه قرار گیرد و بنشیند و روزهاو امر کنید 

ابوبکر  صاهلل  ی رسول خلیفه»: کند باز امام بخاری از قیس بن حازم روایت می

ابوبکر . گوید زنی از احمس را که زینت نام داشت، دید که سخن نمی اصدیق

حج همراه با سکوت را قصد : زند؟ به خدمتش عرض شد چرا حرف نمی: فرمود

اعمال ز ا رحالل نیست، این کا حرف بزن چون این کار: کرده ابوبکر به وی فرمود

در  اتو کیستی؟ ابوبکر صدیق: جاهلیت است و آن زن سخن گفت و پرسید

  2 «...من مردی از مهاجرانم  :جواب فرمود

اما هر ترکی را . عت ترکی وجود داردهای زیادی در مورد بد به هر حال مثال

توان بدعت نامید و برای بدعت بودن امر متروک باید دو نکته را مورد توجه  نمی

__________________________________________________________ 

، این حدیث را نقل  87، ص 3ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل بن ابرهیم بخاری، صحیح بخاری، ج - 

 .«مره فلیتکلم، ولیستظل، ولیقعد، ولیتم صومه» :واصل حدیث این است ،اند کرده

 . 87، ص  اعیل بن ابراهیم بخاری، جابوعبداهلل محمدبن اسم -8
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ف را از ترک عمل موردنظر نگاه کرد، دوم اینکه لکقرار داد اول اینکه، باید قصد م

 .باید دید شرع آن کار را چگونه اعتبار و مالحظه کرده است

امری باشد که مانند آن شرعاً معتبر است، مثل اینکه، کسی اگر ترک، به خاطر )

 خود را از فالن غذای مخصوص منع کند، چون برای بدنش ضرر دارد، حال اگر

بگوییم که تداوی شرعاً مطلوب است بنابراین آن ترک مطلوب است و اگر بگوییم 

 .که تداوی مباح است، آن ترک نیز مباح است

اشکال  ه چیزی باشد که خود آن کار فی نفسه بیو اگر ترک آن عمل مربوط ب

 مثالً آن امر)کند  است اما مکلف آن را برای دوری از امری که اشکال دارد، ترک می

در این صورت شخص تارک، برای حفاظت از دین و آبرویش، آن ( شبهه است

کرده است، که این ترک از اوصاف متقین است و کار او عین تقواست  ترک عمل را

مثال مکلف گوشت، )اما اگر ترک تارک برای امری باشد که شرعا غیرمعتبر است و 

را  نگریم، اگر این کار به قصد وی می اینجا در( خورد را نمی... میوه و یا سبزی و یا 

به عبث و یا  دهد، کارش بدعت است و اما اگر ناً انجام میتدیّبه انگیزه دینی و 

کارش عبث و بیهوده است و بدعت به حساب  کند، غیرهادف، آن کار را ترک می

  0 .(آید نمی

باشد، آنجایی است که رسول  مواردی که به بدعت ترکی مرتبط می یکی از

کرده، که اتفاقاً اهل بدعت از این مدخل  در آن مورد سکوت اختیار صخدا

  2 .اند های زیادی را ایجاد کرده استفاده کرده و بدعت

 :کته، بسیار الزامی استدراین مورد توجه به دو ن

__________________________________________________________ 

 .با تصرف و تلخیص 7 -8 ، صص  ابواسحاق شاطبی، االعتصام، ج - 

 .728، ص  االعتصام، ابواسحاق شاطبی، ج: مراجعه شود به -8
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اصل در عبادات بطالن است مگر آنجا که دلیلی بر آن امر اقامه شود ) .0

 امالت صحت است، مگر آنجا که دلیلی برعو اصل در عقود و م

  0 (ی مشخص، اقامه گردد بطالن و تحریم آن نوع عقد یا معامله

با شود،  همچنان که سنت، با قول، عمل و تقریر رسول خدا ثابت می) .2

و این همان چیزی است که ) .گردد سکوت آن حضرت نیز ثابت می

 و محل آن جایی است که رسول خدا در.( شود سنت ترکی نامیده می

  2 .(مورد فعل غیرجبلی با وجود مقتضی و عدم مانع، ساکت شود

لذا سکوت رسول خدا، به عنوان حکمی شرعی معتبر است، البته به شرط آنکه 

چون ترک فعل جبلی، سنت . نباشد ارتباط با فعل جبلیسکوت آن حضرت در 

همچنین همانطور که گفتیم باید مقتضای فعل، موجود  . آید ترکی به حساب نمی

تمام امور عبادی که منظور از آن  که البته این دو شرط در.مفقود باشد مانعش نیز

عمل نکند  را ترک کند و به آن لذا اگر پیامبر امری. قربت به خداست، الزم است

ضی که تچون مق. دال بر این است که ترک آن فعل سنت است و انجام آن بدعت

یامبر از کتمان پتقرب به خداست، موجود است و وقت، وقت تشریع است و 

بنابراین با وجود مقتضی و رفع مانع، جائز نیست که پیامبر آنچه را که  2 .معصوم

ر در بیان دین خدا است و قطعا خدا تشریع کرده، ترک کند چون این کار تقصی

__________________________________________________________ 

 .  7ص   ابن قیم جوزیه، اعالم الموقعین، ج  - 

صولی به صورت مفصل به این مطلب بسیار جای بحث است و متأسفانه در کمتر کتابی از کتب ا -8

 ةصالحی خانم ارساله دکتر. آن پرداخته شده است، مراجعه شود به السکوت وداللته علی األحکام

 .15دخیل، ص 

 .58 و55 و صص   1-15دخیل، السکوت وداللته علی االحکام، صص  ةصالح -7
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 لتاللذا همانگونه که فعل پیامبر د. دباش از این امر بری می صپیامبر مکرم اسالم

رت و سکوتش دال بر سنت بودن آن ترک و بر مشروعیت دارد ترک آن حض

 0 .سکوت و بالطبع، بدعت بودن، ترک آن سکوت دارد

ترک، شرط شده  اظبت پیامبر برالبته برای اعتبار کردن ترک به عنوان سنت، مو)

در مورد مقتضی و مانع با آوردن  الزم است در اینجا به صورت مختصر 2 .(است

وقتی که قرآن به پیامبر و مسلمانان دستور دارد که با ». مثالی، مطلب را تبیین کنیم

 : مهاجمان و معاندان بجنگند

                            (222: البقره) 

 .«راه خدا جنگ کنید و بدانید که خدا شنوا و داناست و در»

الهی و نیاز و ضرورت فعلی مسلمانان و همچنین  مقتضای جنگیدن که امر

اما اینکه پیامبر چرا از توپ و تفنگ، برای . تحصیل قرب الهی است، موجود بود

، به جهت وجود مانع بود و آن مانع، عدم دسترسی استفاده نکرد ،قتال با مشرکان

 پیامبر به آن وسائل، به جهت جبرتاریخ و قرار داشتن آن حضرت و صحابه کرام در

و شکی نیست که اگر پیامبر در ظروف و . مقطعی بود که عمال آن وسائل معدوم بود

 .کرد فاده میآالت جنگی مدرن استفاده کند است توانست از ابزار و شرایطی بود که می

چون بسیاری از مبتدعان و . فهم بدعت بسیار مهم است توجه به این مهم در

دارد، مواجه  می همچنین پیروانشان همین که با فرد مؤمنی که آنها را از بدعت باز

__________________________________________________________ 

که هیچ دلیلی بر مثال این مورد از بدعت همانند تسبیحات عشره پس از اذان و پیش از اقامه  - 

 .جواز آن نیست و سکوت و ترک پیامبر، دال بر بدعت بودن آن است

و  8 و ارشاد الفحول 70 ،ص8و ج725،ص ، ابواسحاق شاطبی، االعتصام،ج11همان ص -8

 .8/012و اقتضاء الصراط المستقیم 8/887المستصفی 
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تلفن هم بدعت است، چون در زمان »: گویند شوند بالفاصله مغالطه کرده و می می

ه بر اسب بجنگیم و از شمشیر استفاده کنیم چون اینها پیامبر نبوده و یا بهتر است ک

در حالی که این « پیامبر به استفاده از آنها امر نکرده استدر زمان پیامبر نبوده و یا 

انجام  حجت همانگونه که گفتیم فقط نوعی مغالطه است، چون اسالم مکلفان را در

ده است کما اینکه پیامبر از اسالیب و امکانات موجود منع نکر نواهی  ترک اوامر و

 فرمود، کندن خندق، به کندن خندق امر پس از شنیدن رأی سلمان فارسی مبنی بر

در حالی که پیش از آن، خندق را تجربه نکرده بود و در این زمینه اساساً خود قرآن 

  :هم فرموده

                     (61: االنفال) 

 «.ی مقابله با آنها هر چه نیرو در توان دارید آماده کنیدو برا»

شود  بنابراین، مقاصد عامی که از نصوص و توجیهات مختلف شرعی فهم می

گرفتن و غسل  ءبا وسائلی جدید و مدرن، حاصل شود و مثال برای وضو تواند می

و ( دآن هم از بهترین و جدیدترین آن استفاده کر)کردن از شیر آب و دوش حمام 

ای، فقط دست و پا زدنی،  بدعت با چنین ادلهاستدالل اهل بدعت برای ابقای 

 .نافرجام است

یعنی وقتی که . و البته نباید فراموش کرد که این قضیه در عبادت اینگونه نیست

 : کند خداوند امر می

                               (22-20:االحزاب) 

آخر روز او را تسبیح در اول و  اید خداوند را بسیار یاد کنید و ای کسانی که ایمان آورده»

 .«کنید
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ات عناد به ـ ذکرا کثیراـ و ادامه تسبیح، رکعتی به رکتواند با است کس نمی هیچ

رودی را بسازد دن، اذان را تشریع کند یا و قربا نماز، اضافه کند و یا در نماز عیدفطر

هر اندازه که مقام علمی و عملی . )آن ملتزم کند بر خواندن و ادامة مکلفان راو 

چون عبادات در قالب خاص خود ریخته شده و کسی ( واالیی، نیز داشته باشد

ک صبح را سه رکعت و یا ی زمثال نما) .تواند آنها را زیاد، کم و یا تغییر دهد نمی

 0 «(.رکعت کند یا تشهد را در رکوع جای دهد

 

 بدعت و متعلق خطابات شرعی

 بحث قبلی در در. های مربوط به بدعت است ترین بحث این بند یکی از مهم

ی مقابل  مورد تعلق خطاب شرعی به ترک و سکوت بحث شد، در اینجا نقطه

رد بررسی قرار گیرد، مو خطاب شرعی نیز به آن تعلق می سکوت را که فعل است و

 :دهیم می

 .فعل از جهت تعلق خطاب شرعی به آن، دو نوع است

فعلی که متعلق به مراد شارع از جهت حظر و اباحه و شناخت حکمت و  .0

نامند و بدعت  عدم آن است، که اصطالحاً آن را عبادات و معامالت می

 .گیرد هر دو مورد ایجاد و صورت می در

__________________________________________________________ 

اضافه کردن . 20و  2-27صص . سالم ـ محمد غزالی با اندکی تصرف و تلخیصلیس من اإل - 

بسیاری از اوراد صحیح المعنی و اورادی با مفاهیم سقیم، در جاهایی که هیچ دلیل شرعی بر آن 

 .قابل اقامه نیست، حاکی از تساهل معنادار اهل علم، در مقابل آنهاست
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معنای عام آن، یعنی تمامی تصرفات  به)ارتباط با فعل  آنچه که در .2

و باز  گیرد است، که سه نوع اعتقادات، اقوال و افعال را در بر می( مکلف

 .تواند در هر سه مورد مذکور هم صورت گیرد سازی می ابتداع و بدعت

تردید با دقت و امعان نظر در متون اصلی اسالمی و آثار علمای سلف و  بی

. پذیر است آنچه که فوقاً ذکر شد، صورتدر تمامی  گیریم که بدعت خلف نتیجه می

الذکر، و تعلق بدعت به آنها را اختصاراً شرح  ما دراینجا تک تک موارد فوق

 .دهیم می

 

 بدعت در عبادات و معامالت

بدعت در عبادات به  ةبحث مربوط به مفهوم اصطالحی بدعت، دربار چون در

ز از تکرار آن مطالب به بحث بدعت در حدکفایت توضیح داده شد، در اینجا با پرهی

 .پردازیم معامالت می

در این مورد ممکن است ابتداء، تصور شود که : بدعت در معامالت و عادات

...( شعائر تعبدی مانند، نماز، روزه و حج و )علی القاعده بدعت باید به عبادات 

ه خودشان و چون شرع، معامالت رابه عهده مردم نهاده و آن را ب. تعلق گیرد

تواند داشته باشد؟ درجواب این  واگذاشته، لذا بدعت در معامالت چه معنایی می

اول اینکه درست است که، اصل در معامالت : سؤال، توضیح دو نکته الزامی است

اسالم اصولی کلی را برای معامالت وضع کرده که  صحت و اباحه است ولی شرع

مثال پیش از . تقرب، بدعت است ةبمخالفت با آن اصول کلی، معصیت و با شائ

کلی را تعیین  داشت اما اسالم برای مضاربه اصولاسالم مضاربه در میان مردم رواج 
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لذا پس از تعیین آن اصولی کلی، قول به اینکه کیفیت مضاربه به عهده خود . فرمود

  0 .مردم گذاشته شده سخنی باطل است

در شریعت . ز شعائر تعبدی داردتر ا عبادت، مفهومی بسیار وسیع: دوم اینکه

دادن اختیار به معبود و پیروی از اوامر  عبادت به معنی سلب اختیار از خود،اسالمی 

و ترک نواهیش همراه با کرنش و تقدس است، با این وصف عبادات، جامع تمام 

 .اعمال، حرکات و سکنات، اقوال، نیات و حتی عقاید عابد است

ای از شعائر و  ای ثانوی و یا مجموعه ای یا قضیه هاسالم، امری حاشی عبادت در

با . بلکه عبادت، اصل اول وجود انسان و غایت اصلی حیات اوست. نسک نیست

یابیم که این دو با تمامی اوامر، نواهی،  قرآن و سنت و تأمل در آن دو می دقت در

 ا وخد یت برایهحول تقریر و تثبیت الو وعده و وعید و اخباری که دارند بر

خلقت انسان و تسخیر هستی برای  با اندیشه در. زنند برای انسان، دور می عبودیت

، اراده در وجودش و ارسال رسل و انزال کتب و خلق او و ایجاد قوه عقل، قلب

 بهشت و جهنم و پیش و پس از همه اینها حکیم و علیم بودن خدا در ذات و

فریده و هیچکدام از اوامر و نواهیش افعالش و اینکه همه چیز را با تقدیری متقن آ

و اینکه قرآن مجید برای تثبیت عبودیت  ،نیافریدهعبث نیست و هیچ چیز را عبث 

توان چنین پنداشت که عبادت فقط نیت پاک است و  انسان نازل شده، چگونه می در

های انسانی  بس و یا فقط شعائری تعبدی است و یا فقط مخصوص برخی از فعالیت

تنها به برخی از احوال افعالش ارتباط دارد، لذا باید با یقین کامل تصریح  است و یا

تر از آن  کرد که دایره عبادتی که خداوند برای عبادتش تقریر کرده است بسیار وسیع

مردم تصور  ةاست که با نظری سطحی و بنا به عادت معهود ذهنی، درمیان عام

__________________________________________________________ 

 .13 ، ص 7سیدسابق، فقه السنه ج - 
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به )د نیک با جاهالن و رها کردن آنها وقتی که با تأنی راه رفتن و برخور .شود می

طبیعی عبادت است، ( دهند هنگامی که جاهالن عبادالرحمن را مورد خطاب قرار می

عبادت ... است که خرید و فروش، ازدواج، طالق، کارمند خوب بودن، تولید، و 

 باشد؛

                               

              (62: فرقان) 

روند و وقتی که جاهالن آنها  بندگان خاص خداوند کسانی هستند که در زمین آرام راه می»

 «.کنند دهند آنها با جاهالن وداع می را مورد خطاب قرار می

در آمیزش  و» .2 «حدکم صدقةأوفی بضع » :خوانیم که در احادیث نبوی می

 .«گردد دهید، صدقه منظور می جام میجنسی که ان

، کل يوم تطلع فیه الشمس ةسالمی من الناس علیه صدقکل » :و همچنین

ترفع له  وأفیحمل علیها،  هتعنی الرجل علی دابت، وةثننی صدقتعدل بنی اإل

 ةصدق ةلی الصالإختطوها  ةکل خطو ،ةصدق ةالطیب ةالكلمو ةمتاعه صدق

 هر بندی از بندهای» «ةذی عن الطريق صدقمتیط األ، وةيق صدقدل الطرو

__________________________________________________________ 

 .راق و وداع است نه سالم لقاءتوجه به این نکته الزم است که سالم در این آیه سالم ف - 

 ةالصدق بیان ان اسم)، باب ةالزکا بخشی از حدیثی که امام مسلم قشیری در صحیح مسلم در کتاب -8

 .آن را روایت کرده است 213ص ج( یقع علی کل نوع من المعروف

قانه، و این دلیلی است برای اینکه امور مباح با نیت صاد: گوید امام نووی در شرح این حدیث می

 .18ص 3شرح صحیح مسلم اثر امام شرف الدین یحیی نووی ج . شود طاعت و عبادت می
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کند و تو در بین دو  ای بر آن نوشته شده، هر روز که خورشید طلوع می مردم صدقه

کنی صدقه است و اینکه فردی را بر سوار شدن بر مرکبش  نفر به عدالت حکم می

یش را برایش بلند یا اینکه کاالشود صدقه است،  و او بر آن سوار میکنی  کمک می

داری  می و هر قدمی که برای نماز بر کنی صدقه است و سخن پاک صدقه است می

راهنمایی کردن مردم بر راه صدقه است و اینکه چیزهای آزاردهنده را  صدقه است و

 «.داری صدقه است می از مسیر مردم، بر

 :خوانیم می صفرمایشات رسول خدا و همچنین در

 «فهو له صدقة ةو دابأو سبع أو طری أنسان إل منه کأمن غرس غرسًا ف»

ای از  حیوان وحشی و یا جنبنده در نتیجه انسان، پرنده، هر کس درختی را بکارد،»

 .«آن بخورد، این غرس درخت، صدقه است

: کند می یفعرتاینگونه  را تابن تیمیه عباد بینیم که شیخ االسالم لذا می

 عامل الباطنةألاقوال وأليرضاه من احیبه اهلل وهی اسم جامع لكل ما  :ةالعباد»

اسمی جامع برای تمام آن چیزهایی است که خداوند آن را  عبادت)9«الظاهرةو

 (.دوست دارد و به آن خشنود است اعم از گفتار، و اعمال باطنی و ظاهری

نماز، زکات، روزه، حج، راستگویی، امانتداری، نیکی به پدر و »: گوید و باز می

به معروف و نهی از منکر، جهاد با کفار و  ر، صله رحم، وفای به عهد، امرماد

__________________________________________________________ 

 .0  ص 0امام احمد، مسند احمد، ص  - 

 .1  ص  5 تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج -8



 بدعت

 

72 

منافقان، نیکی به همسایه و یتیم و بینوا و در راه مانده و زیردستان و حیوانات، دعا، 

 0 «.ذکر، قرائت قرآن و امثال این امور، همگی عبادت است

د، مگر اینکه محتمل هیچ کدام از امور مباح وجود ندار»: گوید و امام غزالی می

گردد،  های مختلف است و با نیت از موجبات قربت انسان به خدا می نیت و یا نیت

او این کارها را ! باشد، چه زیاد است لذا خسارت و زیان کسی که از آنها غافل می

دهد و با سهو و غفلت به انجامشان مبادرت  مانند بهائم و چهارپایان انجام می

که برای بنده شایسته نیست که از چیزی از خطرات قلبی و حالی در . ورزد می

ها و اقدامات و لحظات، غافل باشد، چون در روز قیامت از تمامی اینها سوال  قدم

 2«شود که مثال چرا آن را انجام داده و قصد وی از انجام آن چه بوده است؟ می

، اخالص، محبت، خشیت»: گوید و شیخ االسالم ابن تیمیه با توسیع قضیه می

 2«صبر، شکر، رضا، توکل، رجاء و خوف که همگی اعمال قلبند، عبادت هستند

مانند )، عبادت فقط بر شعائر عبادی (عوام و خواص)افواه  و اما اینکه چرا در

شود، شاید به خاطر نمود بیشتر نیت و توجه اهتمام  اطالق می( نماز و قرائت قرآن

و به قول عالمان علم بالغت، این . ی تعالی استبیشتر اکثر بندگان در آنها، به خدا

  2 .ی جزء است کار اطالق کل و اراده

__________________________________________________________ 

 .1  ، ص 5 همان، ج - 

 .1  ، ص 5 تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،ج -8

 .38 ، ص 5 همان، ج -7

﴿: ی اصابعهم به جای اناملهم در همانند کلمه -              ﴾ (1 : البقره ) این اطالق 
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 ةزمین حال طبیعی است که امر و نهی و اباحه و سکوت همانگونه که در علی ایّ

به عادات و ( گیرد به آنها تعلق می و طبعا بدعت نیز)شعایر عبادی وجود دارد، 

جه در این موارد هم وجود بدعت امری طبیعی گیرد و در نتیمی معامالت نیز تعلق 

 البته با توجه به آنچه که در) باشدمی و اطالق لفظ بدعت بر محدثاتش، صحیح 

 (.توضیح مقتضا و مانع گفتیم

در تکمله بحث قبل، الزم است چند نکته مهم را به عنوان ماحصل بحث ذکر 

 :کنیم

دی، معامالت، عقود که شامل شعائرعبا) با توجه به معنای وسیع عبادات -0

همانگونه که : توان گفت به صورت جزم می( و عادات انسان است

عبودیت با مفهوم شاملش، سنت و طریق دینی دارد، در مقابل این سنت 

 .و طریق دینی، بدعت نیز موضوعیت دارد

مفهوم عبادت  نصوص شرعی نیز مؤید دخول معامالت و عادات، در -2

دخول اموری مانند، تجارت، کسب، آیات و احادیث زیادی در )است 

نوازی، نیکی  انفاق، اطعام، نکاح و جواب دادن سالم، خوشرویی، مهمان

به حیوانات و حتی خواب، به حوزه عبادت و در نتیجه دخولشان به 

 .(موضوع بدعت داللت دارند

همانند امام نووی، شاطبی، محمد غزالی و شیخ )تبیینات علمای سلف  -2

مؤید شمول ( شیخ محمد غزالی)و همچنین معاصرین ( االسالم ابن تیمیه

                                                                                                                       

، صیام، ةصالتواند به خاطر مبالغه مانند آیه مذکور و یا اهتمام مانند اطالق عبادت به شعایر دینی  می

 .دی مقاصد دیگری باش حج و مانند آن و یا به انگیزه
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داللت لفظ عبادت بر تمام اعمال انسانی، از جمله معامالت و عادات 

 .دارد

و این دو از طرف شارع، مشروع . شرعی یا عبادی است و یا عادی امور -2

اند لذا همچنان که بدعت در یکی از آنها متصور است، در دیگری  گشته

  0 .طبعاً باید متصور باشد( د جامع مشروعیت شرعیبه خاطر وجو) نیز 

زاما شائبه لعادی، ا امر هر در»: اصول شریعت این اصل ثابت است که در -1

یا و رنگی از تعبد، وجود دارد، چون به هر حال به صورت الزام، تخییر و 

 .2«اباحه مقید به اوامر، شرع است

که مکلف حکمی شرعی را شود مگر این اصل در امور عادی داخل نمی بدعت در

در حالی که آن حکم هم . )به آن نسبت داده و به قصد قربت آن را، انجام دهد

 (.شرعی نیست

مثالً لباس مخصوصی . )شود در این صورت به بدعی بودن آن امرعادی، حکم می

پوشد، در حالیکه هیچ دلیل شرعی  را، به قصد قربت و یا به نام استحباب می

 .(عای او نیستدال بر اد معتمدی

هر کسی بخواهد با عملیکه خدا و »: گوید در این باره ابن رجب حنبلی می

 اند، به خدا نزدیک شود، عملش باطل و رسولش، آن را وسیله قربت قرار نداده

  2 «.خواهد با رقص به خدا نزدیک شود مانند کسی که می. استمردود 

__________________________________________________________ 

 . 3ص8ابواسحاق شاطبی، االعتصام، ج - 

 .25و 31، صص 8همان ج -8

 .03ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحکم، ص  -7
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های  وضع مالیات: کنیم اکتفا می آوردن چند مثال برای تبیین بیشتر این موضوع به

ای  به صورت امری محتوم و دائمی و یا در اوقاتی معین، باشد بگونه مختلف، اگر

اگر نکاح محلل با عدم اعتقاد به . بدعت استکه با زکات شرعی شبیه شود، 

چون رسول خدا به انجام دهنده آن نفرین )مشروعیت صورت گیرد حرام است 

اعتقاد با حلیت و جواز  و اگر با «لعن اهلل املحلل واملحلل له»: کرده و فرموده است

 0 .صورت گیرد بدعت است

. مورد عادات هم، همان مورد که در مورد ابواسرائیل گذشت، کافی است و در

سایه قرار نگیرد و سخن  توضیح اینکه، او نذر کرده بود که بایستد و ننشیند و در

 .هم باشد که پیامبر از این کار وی نهی فرمود نگوید و با تمام این احواالت روزه

 

 بدعت در عقیده، قول و عمل

کلیه است و کلمه  که موجبه«کل بدعة ضاللةو کل حمدثة بدعة»از حدیث 

مرنا هذا، ما لیس منهأحدث فی أمن »از الفاظ عموم است، و همچنین از « کل»

شود، که بدعت در هر  می عموم است، چنین استنباط از الفاظ«ما»که باز«فهوردّ

که البته این سه قسم از متعلقات فعل . )قول و عمل، وجود دارد ،سه قسم از عقیده

در ضمن از اطالق بدعت بر عقائد و اقوال، از (. مکلف، به خطاب شرعی هستند

 2شود طرف سلف امت اسالمی، بر عقائد و اقوال غیرصحیح، این منظور تیز تأیید می

__________________________________________________________ 

 25ص 8االعتصام،  ابواسحاق شاطبی، - 

های مختلفی از اطالق اسم بدعت  ، در این نوشتار، نمونه12 ص 8ی، االعتصام، جبابواسحاق شاط -8

 .ر شده استبر عقائد در جاهای مختلف ذک
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همانند بدعت غالیان در توصیف بندگان خدا که گاهی آنها را تا بدعت در عقائد، 

حد الوهیت برده و مظاهری از الوهیت مانند، رازقیت، دفع مضرات و جلب منافع را 

توسط  کرام  ةاند، همچنین تفسیق و تکفیر علی و سایر صحاب به آنها نسبت داده

 .0عقیده باشدهای بدعت در  تواند از جمله نمونه می ،خوارج و دیگران

غیرتوحیدی و یا اشعار و اذکاری که  ةقول هم، احداث ادعی برای بدعت در

توان نام برد و بدعت در اعمال  متضمن غلو و خروج از قصد و توسط است، را می

جسم و  هم، مانند پوشیدن پشمینه و خودآزاری برخی از ناسکان با سختگیری بر

 .توان نام برد جان را می

 

 ن مبانی شرعیبدعت و فقدا

فرهنگ اسالمی  این وجوه از بدعت، در ترین نصی که دال بر از جمله عمده

 هر کسی در این»«مرنا هذا ما لیس منه فهو رد  أحدث فی أمن » :است حدیث

 .است« باشد چیزی را احداث کند که از آن نیست، کارش مردود می« دین»امر ما 

که . اصل و اساس شرعی ندارد این حدیث دال بر این است که اساساً بدعت،

تواند با افزودن، کاستن و یا عوض کردن و تحریف نمودن، جلوه  اساسی می این بی

 .کند

__________________________________________________________ 

 مصحح . حهم اهللتوسط روافض و غالة شیعه قبّ و هم چنین تفسیق و تکفیر صحابه ی کرام  -  
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محدثات  :گوید می«مور حمدثاهتااأل رش  و»حافظ ابن حجر در شرح حدیث 

جمع محدثه است و منظور از محدثه آن است که ایجاد و احداث شده و در شرع 

 0«شود عرف شرع، بدعت نامیده می که این دراصل و اساسی ندارد، 

محدثه  ةتوضیح کلم عینی دقیقاً جمله ابن حجر را درعالمه القاری،  ةعمدو در 

و آنچه که اصلی دارد و آن اصل بر ثبوت آن عمل داللت »: افزاید آورده و می

 2 .«کند، بدعت نیست می

«منه فهو رد   مرنا هذا ما لیسأحدث فی أمن »باز ابن حجر در شرح حدیث 
دین چیزی اختراع کند که اصلی از اصول دینی بر آن گواهی  هر کسی در» :گوید می

  2.«شود دهد، به آن چیز اعتنا و التفاتی نمی نمی

مراد از بدعت آن است که امر احداث و ایجاد شده، »: گوید و ابن رجب می

لی شرعی دارد و آن ندارد، اما آنچه که اص( که بر آن داللت کند)شریعت اصلی در 

   2.«بدعت استة لغبدعت نیست، گرچه  کند شرعاً صحت آن داللت می اصل بر

چه عبادات و چه عادات و چه عقائد، )اعمال مردم : )بهرحال باید توجه کرد که

دین داشته باشد، قابل مخالفت نیست و  اقوال و یا افعال، در صورتی که اصلی در

  1 (.نباید با آن مخالفت کرد

__________________________________________________________ 

 .807، ص 7 ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ج  - 

 .83، ص 80عینی، عمدة القاری شرح البخاری، ج  بدرالدین محمد -8

 .758، ص 0ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ج  -7

 .808حنبلی، جامع العلوم، ص ابن رجب  - 

 .028، ص 8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ج -0
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فعل پیامبر است، بدعت  به عنوان مثال جماعت خواندن تراویح چون مبتنی بر

شرعی مربوط به مسنون  ةاطالعی از ادل نیست و بدعت خواندن آن ناشی از بی

 .بودن،  آن است

عبادات و معامالت، اتخاذ دینی است که خدا تشریع نکرده  اساس گمراهی در)

 0 (.تحریم نکرده استو یا تحریم چیزی است که خداوند آن را 

اتخاذ دینی که خدا تشریع نکرده، با مخالفت یکی از این دو قاعده و یا مجموع 

 :پذیرد هر دو صورت می

 .عبادت فقط باید برای خدا صورت گیرد -0

 2 .عبادت باید به روش تشریع خدایی انجام شود -2

                                           

    (001: کهف) 

هر کس به مالقات پروردگارش امیدوار است، باید عمل نیک انجام دهد و هیچکس را »

 .«شریک پروردگارش نکند

. معتمدان مسلمان بر دو اصلی که گفته شد، اتفاق نظر دارندتمامی مفسران و 

شود، باید  اهلل است، لذا تمامی آنچه عبادت نامیده می معبود واقعی: گویند همه می

خود تشریع کرده است،  ای که برای رضای وی انجام شود و عبادت او با برنامه

  2 .گیرد صورت می

__________________________________________________________ 

 . 02ص  8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  - 

 .5 7و  22 و   0 ، صص  تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ج  -8

 .ر معتمد اسالمی استناد کردتوان به تمام کتب و آثا برای ارجاع این مطالب می -7
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ه است، گرچه انیدردگ، هوی، رأی و یا ذوق خود را معبود عدر واقع مبتد

گرفته هی را در پیش قصدش از بدعت، عبادت خدا باشد، چون او با این عبادت را

البته در این باره، باید بانی بدعت و یا عالم به بدعت . که خدا تشریع ننموده است

این دو گرچه، یک راه . بودن امر مستحدث را از عامل غیر عالم به بدعت، جدا کرد

. شوند و با هم فرق دارند روند، اما به اعتبار علم و شناخت، از هم متمایز می را می

یدی که در احادیث و آثار در مورد بدعت و بدعتی بودن وارد شده است لذا تشد

 . گیرد آنچنان سخت گریبان آنها را نمی

                     (6: توبه) 

 .«دانند این به آن جهت است که آنها قومی هستند که نمی»

بودن  بدعت سلمانان برقضیه توجه به بی اصل بودن بدعت، در صحت حکم م

مچین قضاوت آنها در مورد همدیگر و در نتیجه شیوه برخورد با هم و ه چیزی و

 .و همدلیشان، نقش بسزایی دارد 2در تالی تلو همه اینها اتحاد

کنند به  امروزه در گوشه و کنار جهان، افرادی که به اصل مذکور توجه نمی

ر یا اموری هم عقیده نیستند به بدعت متهم راحتی دیگر مسلمانان را که با آنها در ام

کنند، و ای کاش مصیبت تا این حد بود، آری متأسفانه از حد حکم به مبتدع  می

__________________________________________________________ 

 .تواند در غیر آن هم سرایت کند و می. البته این آیه در اصل تعلیلی برای استجاره مشرکین است - 

چه خوب است به مفهوم کلمه وحدت که به معنی یکی بودن و مفهوم اتحاد که به معنی همبستگی  -8

فقط شاخصی باقی بماند ولی اتحاد  وحدت یعنی تمامی تعددها از بین بروند و. است توجه کنیم

عمالً به خاطر تضارب آراء وحدت . های متفاوتی دارند ای که زیر گروه یعنی هماهنگی مجموعه

تواند محال  مسلمین محال است و نوع محال، ذاتی است ولی اتحاد ممکن است، اما همین ممکن می

 .بالغیر باشد
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که طبعاً این کار از حد . بودن، به تفسیق و از آن فراتر به تکفیر هم رسیده است

برخوردهای فیزیکی و زد و خوردهای خونین هم گفتار فرا رفته و چه بسا به 

  0 .رسد می

 

 منظور از اصل یا مبنا چیست؟

ما يبنی »اصل در لغت به معنی . اکنون الزم است که منظور از اصل را بدانیم

. و در این مبحث منظور از اصل، دلیل مقبول شرعی است .است2«علیه شیء غریه

 .توان در ثبوت عبادت و عمل شرعی به آن استناد کرد دلیلی که می

توان  ای که با نبود آن می بودن چیزی، به گونه ترای سناصول معتمد اسالمی ب

 :بودن آن حکم کرد، موارد زیر است تبدع بر

 .کتاب خداست: اصل اول -0

است که با سند صحیح به صورت متواتر صسنت رسول خدا: اصل دوم -2

 ای که بر به گونه. یا آحاد، قولی، عملی، تقریری و یا سکوتی ثابت است

ذکر نشده و خاص آن  صی پیامبر وصف خصوص و اختصاص برا

  2 .حضرت نباشد

__________________________________________________________ 

های گروهی در مورد برخی  هر ساله از جراید و رسانه نمونه این نوع اعمال و احکام را متأسفانه - 

 .بینیم شنویم و می کشورهای اسالمی و غیراسالمی، می  از

 .گیرد شود و جای می یعنی آنچه که چیزی غیراز خودش بر آن بنا می -8

مانند جواز جمع بیشتر از چهار زن که به اتفاق علمای امت اسالمی از اختصاصات النبی است و  -7

 ﴿: از این کار فقط مخصوص رسول اهلل است و اینکه پیامبر چرا ازواج را بعد از نزولجو     
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و یا از اعمالی نباشد که 0 .و نیز از افعال جبلی و شخصی آن حضرت نباشد

 2 .بر حسب اتفاق به آن حکم کرده است

اجماع یعنی اتفاق مجتهدان امت اسالمی، پس از . اجماع است: اصل سوم -2

ر امری از ب)شرعی  حکم در عصری از عصور اسالمی بر صرسول خدا

 (چه آن امرمتعلق به فعل باشد و چه ترک( امور

در احکام شرعی و  ،تواند، اصلی از اصول قابل اعتماد در این که اجماع هم می

 .نتیجه بحث بدعت باشد ادله زیادی وجود دارد در

اهلل 2«ن جتمتع علی ضاللةأمتی من أجار أن اهلل تعالی قد إ»: از جمله حدیث

 «.اینکه بر گمراهی اجماع نمایند محفوظ داشته  است متعال امتم را از

                                                                                                                       

                                         

       ﴾  الق نداد به خاطر موقعیت مخصوص پیامبر از لحاظ عاطفی و ایمانی بود ط

گاه ازدواج موقت نکرده و علمای فریقین بر این  توجه به این نکته الزامی است که رسول خدا هیچ

توضیح این مطلب الزم است که ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج رایج پیش از . اند مطلب متفق

 .دا به ابطال و تحریم آن حکم کرداسالم بود و رسول خ

 .مانند عالقه آن حضرت به نوعی مخصوص از غذا - 

مانند اینکه وقت نماز فرا رسیده است و پیامبر درجای مخصوصی، نماز خوانده چون قرار گرفتن  -8

ص   مراجعه شود به احمد بن عبدالرحمن، الفتح، ج . در آن محل، با وقت نماز مصادف شده است

  و همچنین فتح الباری ج  20 ص  8، ج 787ص  7 ، ج 50 ص  8 ، ج 3 0ص  7، ج 052

 .7 ص  7و ج  838و  052ص 

. اند این حدیث را روایت کرده. 758 : شماره حدیث 8، ابن ماجه ج   ص ابوعاصم در السنه ج -7

 .3/390ة الضعیفاألحادیث  ةسلسل. همچنین آلبانی آن را حسن دانسته است
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توان این چند نکته  با تأملی دقیق در کتب اصول فقه، شرح حدیث و عقیده، می

هایی برجسته در نظر گرفت، تا اهمیت  مهم را در مورد اجماع به عنوان شاخصه

مورد ( آنگونه که باید باشد)کتاب و سنت،  بعد ازاجماع به عنوان حجتی مستقل 

 .امعان و التفات قرار گیرد

 0 .شود اجماع امت حق است و امت بر ضاللت جمع نمی .0

اجماع امت در صورتی که وقوعش قطعی باشد، قطعی است و اگر  .2

 2 .وقوعش ظنی باشد ظنی است

کس حق ندارد از  وقتی که اجماع امت بر حکمی از احکام ثابت شد، هیچ .2

  2 .اجماع خارج شوداین 

هم، حجت است و در احتجاج به آن انتفای موانع انکار، اجماع سکوتی  .2

 2 .شرط شده است

ممکن است اجماع برخالف دلیلی صحیح، صریح و غیرمنسوخ صورت  .1

 1 .گیرد

__________________________________________________________ 

و  57 ص ( محمدبن ادریس)، امام شافعی 32 ص  1 ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ج تقی الدین  - 

 .21 ص   خطیب در الفقیه والمتفقه ج 

 .5 -72ص2و ج 835ص1 مجموع الفتاوی ج ،، تقی الدین ابن تیمیه53 ص7 فتح الباری ج -8

مرتضی  علی صبه تبعیت از گفتار رسول خدا 5 ص 8مجموع الفتاوی، ج ،تقی الدین ابن تیمیه -7

 2 :ک نامه شماره.کند، ر هایش به امیر معاویه به همین قضیه تصریح می هم، در یکی از نامه

 .«ماما  إفإن اجتمعوا علی رجل وسموه »البالغه  نهج

 .35 ص  المتفقه جو خطیب بغدادی، الفقیه و 85ص8 ی جفتح البار یهتقی الدین ابن تیم - 

 .32و األصول من علم االصول  38 و  35 و 788ة ص الرسال ،محمدبن ادریس الشافعی -0
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  0 .اجماعی با ثبوت خالف وجود ندارد .6

عمده اصول اهل سنت و جماعت در ( کتاب، سنت و اجماع)اصول سه گانه 

بینیم که بدعت  ست لذا در برخی از کتب میشناخت تمامی اصول و فروع احکام ا

 :اند را اینگونه تعریف کرده

بدعت آن است که با کتاب یا سنت و یا اجماع سلف امت در گستره اعتقادات )

  2 .(مخالف است... و عبادات و 

 .اصل چهارم قول و عمل صحابی است -2

یار به صورتی بستعریفی مختصر را ارائه دهیم، سپس الزم است از صحابه 

 .مختصر به حجیت قول و عمل صحابی بپردازیم

صحابی کسی است که : )کنند صحابی را اینگونه تعریف می 2اصولیها جمهور

 .(با پیامبر داشته است 2ورده و مالزمتی طوالنیآپیامبر را مالقات کرده و به او ایمان 
__________________________________________________________ 

 .220و  3  صفحات  1ابن حجر عسقالنی، فتح الباری ج - 

درء التعارض  2 -3 الباحث ابوشامه  2 7ص  2 مجموع الفتاوی ج  ،تقی الدین ابن تیمیه -8

 .8/057و معارج القبول  7 ، تعریفات جرجانی 80/73عمدة القاری    8/ 

 23ص8، شرح العضد علی مختصرالمنتهی ج85 ص8مسلم الثبوت ج ،ابن عبدالشکورمحب اهلل  -7

به نقل از جلد دوم اصول الفقه االسالمی اثر  2  ص 8شرح الجالل المحلی علی جمع الجوامع ج 

 .وهبه زحیلی

رسد تعریف اصولیها  اند، به نظر می محدثین مالزمت طوالنی را در تعریف صحابی شرط نکرده - 

اوال ماده صحب یصحب صحبه مستلزم همراهی و مالزمت طوالنی است، در : ر باشد چونت دقیق

ترین کالم است، در تمام مشتقات این ماده مالزمت طوالنی  متون اصیل عربی و در قرآن که فصیح

أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب االعراف، أصحاب مدین، ثانیاً : بینیم ترکیباتی مانند را می

قرآن و حدیث نیز مؤید همین معناست، در قرآن ابوبکر صدیق را که سالها پیش از اسالم استعمال 
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ها در آیات متعددی از ایمان، عمل و خیریت صحابه و اهل نجات بودن آن

انند، متقین، های اوصافی م بیان شده است و اساساً اولین مدلول رآن صریحاق

در قرآن، از امت ... رین، قانتین، مخبتین و ، صابةالسعمهتدین اولوالفضل و

صحابه هستند که اگر چنین نباشد باید کالم خداوند در عصر  صرسول اهلل

ز اهمال آن است، آن هم ی اشود، که طبیعتاً اعمال کالم اول اولیه اسالم، اهمال

 .جایی که متکلم اصدق القائلین باشد

ما کند که ایمانی همانند  ت ایمان اهل کتاب را در صورتی تأیید میحقرآن ص

  :داشته باشند من به الصحابةآ

                           (021: البقره) 

 .«یابند ایمان آورند، هدایت می مانند آنچه که شما ایمان آوردید، اگر اهل کتاب به»

هلل کند که گواهان حق بودن دین ا رو و معتدل معرفی می و آنها را امت میانه

 :هستند

                                 (022: البقره) 

 .«رو قرار دادیم که گواهان حقانیت دین خدا، بر مردم باشید ا را امتی میانهو این چنین شم»

 : کند ها معرفی می همچنین آنها را بهترین امت

                                                                                                                       

 ﴿: کند و پس از آن دوست و مالزم پیامبر بود صحابی معرفی می          

                  ﴾ عنای مسلمان غیرمالزم از مفهوم و در فرموده پیامبر م

کند و حضرت  صحابه خارج شده است، آن جا که مسلمانی با یکی از دوستان پیامبر نزاع می

اگر همه مسلمانان هم عصر پیامبر که او را . «صحابیأاهلل اهلل فی »: فرماید خطاب به وی می

 .تواند بلیغ باشد اند اصحاب وی باشند، این خطاب خاص نمی دیده
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                  (001: آل عمران) 

 .«شما بهترین امتید که برای مردم خارج شدید»

 .دهد هشت میو در جاهای متعددی  به آنها وعده ب

                           (2: التحریم) 

 .«کند که خداوند پیامبر و کسانی را که به او ایمان آوردند، خوار نمی( قیامت)روزی »

به عنوان اولین مخاطبان قرآن،که فضل   شاگردان رسول اهلل: جان کالم اینکه

قرار گرفتن در ظروف و شرائط تکوین دین به علت  0از آن خود کردندسبقت را 

تری از دین خدا دارند،  اسالم و مصاحبت با پیامبر ورعایت الهی، طبعا درک صحیح

و تبیینات نبوی، سرمشقی عملی  های الهی لذا مراجعه به برداشت آنها از خطاب

ه عنوان یک فرد، حجت قول و عمل صحابی نه ب. برای مسلمانان ادوار بعدی است

مراد از . اند اند و با همدیگر اختالف نظر هم داشته چون آنها معصوم نبوده. است

  2 .حجیت گفتار و کردار آنها، قول و عمل جمعی آنها به عنوان فرهنگ دینی است

شنیدند و  می در توضیح این مطلب باید گفت که صحابه آیات قرآنرا از پیامبر

در صورت عدم  کردند و ن داشتند به رسول خدا مراجعه میفهم آ اگر مشکلی در

نمودند، لذا، آنها  به زبدگان و نخبگان خود مراجعه می صدسترسی به رسول خدا

ور بودند، به همین جهت فرهنگی صحیح  ی شرعه و شریعت الهی بهره از سرچشمه

چشمة زالل،  اصیل را دارا بودند که متأسفانه ادواربعد، آن از حدود و مفاهیم دینی

__________________________________________________________ 

 ﴿ :تردید که الفضل لمن سبق ـ و بی  چرا -                   ﴾. 

جمع قرآن دریک مصحف و اُم و مرجع قرار دادن آن، در زمان امیرمؤمنین عثمان ذی النورین  -8

  .اساس همین امر، و یکی از مصادیق مصالح مرسله است برا
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های دیگر  د را به علل مختلف از جمله مرور زمان و وارد شدن فرهنگصافی خو

به . های شخصی، از دست داد ها و اعمال سلیقه دین و احداث بدعت به نام دین در

طیبه عنوان مثال آنها عبادات را نوعی حقیقت ایمانی و نیازی بسیار حیاتی در حیاط 

ت بر آن بسیار جدی بودند تا جایی که اگر یکی از آنها دانستند و در مواظب خود می

شنید، پتک را بر  کرد و در همان حال صدای مؤذن را می پتک کارش را بلند می

و یا در مدینه آن چنان مسلمانان به نماز 0 .رفت زمین گذاشته و به مسجد می

شرم  دادند که حتی منافقین هم از ترک آن جماعت، خصوصاً نماز عصر اهمیت می

رسید، تسلیت  کرد و دیر به مسجد می داشتند و صحابه کسی را که آن را ترک می

  2 .گفتند می

این . دیگران شوند رها کرده و سربار اما این به آن گونه نبود که کار و کسب را

صحابه از روح دین دانست که ( و نه اجماع)توان نوعی تلقی جمعی  قضیه را می

. ی، سالمت خود را از دست داده و به عزلت انجامیدبعدها با تأثیر تصوف هند

توان عدول از آن نوع اشتیاق به عبادت و اختیار رهبانیت و عزلت را  بنابراین می

 .نوعی بدعت دانست که با تلقی جمعی صحابه از دین ناسازگار است

 

 مفهوم صحیح حجیت قول و فعل صحابی

باشد، در میان علما، اختالف مورد قول و عملی که حکم مرفوع را نداشته  در

این قول به . )دانند و عمل به آن را واجب برخی آن را حجت می نظر وجود دارد،

روایتی، و اکثر فقهای حنفیه،  امام مالک، امام شافعی در قول قدیم، و امام احمد در

__________________________________________________________ 

 .3  و 37 ص   یب التهذیب ج تهذ - 

 .همان منبع -8
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. از حنابله به ابن عقیل و از شافعیه به خطیب بغدادی و عالئی نسبت داده شده است

فتاوایش  موافقات و ابن تیمیه در اعالم الموقعین و شاطبی در نین ابن قیم درهمچ

  0 .اند این نظر را اختیارکرده

جمهور شافعیه از جمله غزالی و . )دانند گروهی دیگر آن را مطلقاً حجت نمی

 2 (.دی و همچنین معتزله و نیز ابن حزم قائل به این قولندآمِ

دانند که از مسائلی باشد که در آن  جت میگروهی دیگر آن را در صورتی ح

  2 .(ه قائل به این قولندیفگروهی از حن. )لی برای رأی نباشدمجا

دیگری دانند و گروه  را حجت می بگروهی دیگر از علما قول ابوبکر و عمر 

  2 .اند نیز قول خلفای راشدین را حجت دانسته

 ،کتاب مورد نظر ما استاین  البته آنچه که مخالفت با آن صحیح نیست و در

شود که  تلقی جمعی صحابه از دین است که از قول و عمل آنها، استنباط می

تشخیص آن نیاز به کاری کارشناسانه و دقیق دارد و همچنین قولی است که حکم 

و عمل آن حضرت به حساب  صلذا به این اعتبار، سخن رسول اهلل .مرفوع را دارد

این موارد . کنیم ختصر انواعی از مرفوع را ذکر میدراین جا به صورت م. آید می

__________________________________________________________ 

بغدادی، الفقیه  و  7 ص7وتیسیر التحریر ج 71حجیة مذهب الصحابی اثر محمدعلی ابراهیم ص  - 

تقی   3ص و موافقات ج 85 ص   اعالم الموقعین ج ،و ابن قیم جوزی 3 ص  والمتفقه ج

 .7  ص  0الدین ابن تیمیه مجموع الفتاوی ج 

 . 2ص 0حکام جو اصول األ 13 ص ، االحکام آمدی ج71لصحابی ص حجیة قول ا -8

 .78 ص7وتیسیر التحریر ج  71حجیة قول الصحابی ص  -7

البته در این دو منبع به تصریح و 75 ص   و االحکام آمدی ج  5 حجیة قول الصحابی ص  - 

 .اند تحدید، قائالن این دو قول مشخص نشده
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گرچه در بین علماء محل خالف است، ولی چون قول راجح، آنها را به مرفوع 

 .کند، تأمل در آنها الزامی است ملحق می

 0«کذاةمنالسن»: آنجا که صحابی بگوید .0

چون . است صای سنت رسول خدا منظور از سنت در چنین جمله که طبعاً

عادل است و نسبت به زبان شرع و لغت عرب آگاه و سنت در عرف آنها،  صحابی

صحیحش  در 2نمونه این مورد روایتی است که بخاری. است صسنت رسول اهلل 

: کند، که سالم به حجاج گفت آن را از سالم بن عبداهلل بن عمر از پدرش نقل می

به  خواهی و میاگر ت»...«عجل الوقوفو ن کنت تريد السنة فاقرص اخلطبةإ»

بع در سیره، صحت تبا ت« سنت عمل کنی خطبه را کوتاه کن و در وقوف عجله کن

 .الوداع، چنین کردة حجدر  صشود چون رسول خدا روشن می این امر

 2«هنینا عن کذا( ياو)أمرنا بكذا »: اینکه صحابی بگوید .2

ه کسی داده شود اسناد امر و نهی با این لفظ مطلق، بنا به ظاهر کالم، باید ب چون

است و احتمال این که  صاهلل  که حق امر و نهی دارد، که طبعاً چنان کسی رسول

است و نیاز به  حو ناهی شخصی دیگر غیر از رسول خدا باشد، احتمالی مرجو آمر

دلیل دارد و اطالق چنین نسبتی به غیر پیامبر، از طرف صحابه، متصور نیست چون 

__________________________________________________________ 

، تدریب الراوی، عبدالرحمن سیوطی، 45ثر ابن حجر عسقالنی ص ة الفکر انخبة النظر شرح نزه - 

 .11 ص   ج 

 .75 ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری، صحیح بخاری، ص  -8

ص  9، محمدبن نظام الدین انصاری، فواتح الرحموت، ج44ة النظر ابن حجرعسقالنی ص نزه -7

 6 . 
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البته باید توجه داشت که با وجود قرینه . ودندصحابه صحیح العقل و فصیح ب

باشد، چنین ... و یا ناهی بودن، والی یا فرمانده نظامی و یا  ای که دال بر آمر صارفه

 .حکم مرفوع را از دست خواهد داد قولی دیگر

 .«نقول کذاکنا نفعل کذا و»: اینکه صحابی بگوید .2

 .شود نوع به دو دسته تقسیم میکه این 

کنا »: شود مانند آنکه صحابی بگوید اضافه می به زمان پیامبر آنکه( الف

 و در آخر و یا همان جمله را بگوید«النری بأسًا بكذا فی حیاة الرسول

و یا بگوید«هو فیناو»: تصریح کند یا «ظهرناأهو بنی فعلنا کذا و»:

 مانند روایت« کذا فی حیاتهيفعلون کذا و وأکانوا يقولون »:بگوید

یعنی ما برای جلوگیری از بارداری «ن ينزلآالقرکنا نعزل و» :اجابر

 یعنی خدا و پیامبر شد، کردیم در حالی که قرآن هم نازل می زنانمان، عزل می

  0 .چنین حمالتی حکم مرفوع را دارند .ما را نهی نکردند

ای که به زمان رسول خدا و یا حیاتش نسبت داده  درمرفوع بودن جمله( ب

رازی  ،حاکم ،حافظ ابن حجر 2 .بین علماء  اختالف نظروجود داردنشود در 

 .اند این نوع را نیز مرفوع دانسته 2و آمدی

__________________________________________________________ 

ة النظر اثر ابن حجر عسقالنی ص نزه. 22  و 20 ص   ج تدریب الراوی، عبدالرحمن سیوطی،  - 

44. 

 .75ص   مقدمه امام نووی برشرح مسلم، ج  -8

 .5  ص  8صول االحکام، ج أسیف الدین آمدی،  -7
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فعل و کاری حکم کند که آن کار طاعت خدا و رسول  اینکه صحابی بر .2

 0 .و یا معصیت آنهاست

قسم هم، حکم مرفوع را دارد چون شناخت اینکه فالن کار طاعت و یا این 

ست، مثال این مورد مانند سخن اجتهادی نی و رسول است، امرمعصیت خدا 

«2القاسم باأمن صام الیوم الذی يشک فیه فقد عصی »: که فرموداعمار

روزه بگیرد، در واقع پیامبر  شود، هرکس که درروزی که دررمضان بودنش شک می)

 .(کند را نافرمانی می

امبر، دال براین است که جزم به عصیان صائم در یوم الشک و مخالفت وی با پی

  2 .دریافت داشته است صاین مفهوم را از رسول اهلل عمار

 .وقتی است که صحابی سخنی را بگوید که مخالف قیاس است -1

چون مخالفت . دانند گروه کثیری از علما این نوع را نیز در حکم مرفوع می

ست صحابی با قیاس نشان دهنده توقیفی بودن نظر اوست و مشعر به این ا

ه، جمهور حنابله و یفسیده است حنرآن حکم به وی  صکه از رسول اهلل

علیهم  اهلل ةرحم)جدید و قدیم و همچنین امام احمد  قول امام شافعی در

 2 .هستند قائل به این نظر( جمعینأ

__________________________________________________________ 

 .20 ص   عبدالرحمن سیوطی، تدریب الراوی، ج  - 

 .881ص  8ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج  -8

 . 2 ص   ، تدریب الراوی، عبدالرحمان سیوطی ج 44ابن حجر عسقالنی ص ة النظر، نزه -7

 .02 ص   عالم الموقعین، ابن قیم جوزی ج إ،  1 ص  7صول الفقه جأالتمهید فی  - 
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مورد کسی که چشم خود را در بیاورد،  درامانند نظر امیرالمؤمنین عمر

 0 .ست که دیه چشم را بپردازداش واجب ا بر عاقله :که فرمود

__________________________________________________________ 

 .775ص  1این مطلب را عبدالرزاق در مصنف نقل کرده ج  - 
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 مذمت بدعت ـ ذم بدعت: فصل سوم
دادن  خود، به معنی نفی اراده از عبودیت. عبودیت است اساس سعادت انسان بر

اراده و امر به معبود و تسلیم و انقیاد همراه با کرنش و گردن کجی به اوامر معبود 

نان نیز او را در امور خداوند همانگونه که انسان را عبث نیافریده، همچ. است

لذا در مسیر بندگی، کتاب و میزان را . زندگیش مهمل و سرخود رها نکرده است

راهنمای . نازل کرده و رسول ناصح و امین را برای هدایت وی مبعوث فرموده است

لذا هر کس باب رسالت و . ن کتاب نیز، رسول استانسان در این مسیر کتاب و مبیّ

 .کند و دنیا و آخرتش را تباه می ماند نکند، در پشت در می کلید نبوت را انتخاب

به همین جهت در نصوص قرآن و سنت وهمچنین کالم راهیان راه این دو، 

و ( صراط مستقیم)توجه به اعتصام و پایبندی به وحی منزل  نصوص زیادی دال بر

علت در اینجا به . ، وارد شده است(که بدعت است)های مختلف  دوری از کژراهه

و دل است، ذکر  لّآنچه را که قَ( و به جهت دوری از اطناب)اهمیت این نصوص 

 :کنیم می

 

 ذم بدعت در کتاب و سنت: بخش اول

 کتاب : مبحث اول

ترک غیر  طبعاً و)ه انقیاد و اطاعت از سبیل اهلل آیات متعددی از قرآن، انسان راب

 :کنیم جا ذکر میهایی از  آن را در این ، که نمونه(آن امر کرده است
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            (1: آل عمران) 

او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن کتاب، آیات محکمات است که »

اینها ام الکتاب است و دسته دیگر متشابهات است، اما کسانی که در دلشان زیغ وجود 

ا گری را در پیش گیرند، و ی گیرند، به این غرض که فتنه دارد، متشابهات آن را پی می

 .«متشابهات را تأویل کنند

المؤمنین  به ام صدر تفسیر این آیه روایت شده که رسول خدا

فاذارأیتالذینیتبعونماتشابهمنهفاولئکالذینسمی»: فرمودلعایشه

فاحذورهم ( بدان)کنند یافتی  را که متشابهاتش را جستجو می اگر کسانی»«0اهلل،

 .«از ایشان نام برده است، لذا از آنها دوری کنید که آنها، همانهایی هستند که خداوند

دقیقاً تفسیری را مانند آن چه که از رسول اآجری با سند خود از ابن عباس

وقتی که نزد ابن عباس، از خوارج و قرآن »: گوید روایت شده نقل کرده می صاهلل

متشابهش اینها به محکم قرآن ایمان دارند اما در مورد »: خواندنشان بحث شد، گفت

گویند که  داند و راسخان در علم می اند، تأویل متشابه آن را فقط خدا می گمراه شده

 2.«آن ایمان داریم( محکم و متشابه)ما به هر دو 

__________________________________________________________ 

لم قشیری، صحیح و همچنین ابوالحسین مس 22 ص0محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری ج - 

 .8507ص7مسلم ج

 83، ص ةالشریعمحمد بن آجری،  -8
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                       (012: االنعام) 

باشد، بنابراین، شما از آن پیروی کنید و از  و این راه من است که مستقیم و راست می»

راکنده کند و از راه او جدا نماید، این چیزی است پهای دیگر پیروی ننمایید که شما را  راه

 .«تقوی را به دست آورید ة، باشد که ملککند که خداوند شما را به آن سفارش می

ت و سبل صراط مستقیمی که خدا به پیمودن آن امر کرده است، راه خداس

دلیل . که خداوند از پیمودن آن نهی کرده، راه اهل بدعت است( های دیگری راه)

رسول »: فرماید روایت کرده و میااین ادعا حدیثی است که عبداهلل بن مسعود

این راه »«هذا سبیل اهلل مستقیامً »: ی کشید، سپس فرمودخدا با دستش خط

سپس درطرف راست و چپ آن  0«مستقیم استو که حالت آن راست  خداست

ها شیطانی وجود دارد که به آن  بر هر کدام از این راه»: خط، خطوطی کشید و فرمود

﴿: سپس این آیه را تالوت فرمود «کند دعوت می             

               ﴾2. 

__________________________________________________________ 

تواند حال داشته باشد این است که مبتدا  مستقیماً حال است، یکی از مواردی که جمله اسمیه می - 

 .اسم اشاره باشد

 .20 ص   مسند، ج  ،امام احمد -8
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االولیاء از مجاهد که یکی از  ةحلیدر تفسیر آیه مذکور ابونعیم در کتاب  همچنین

ها  سبل، بدعت: اعاظم تابعین و مفسران مشهور سلف است، روایت کرده که فرمود

   0 .ها است و شبهه

                                          

                                     

                                       

                             (011-011: آل عمران) 

پس از آنکه آیات )مانند کسانی نباشید که تفرقه را گزیدند و با هم اختالف نمودند »

اینها عذابی بزرگ را در انتظار دارند، آنروز که روهایی سفید و ( روشنگر برایشان آمد

 آیا پس از ایمانتان (شود به کسانی که رویشان سیاه شده گفته می)شود  روهایی سیاه می

کفر ورزیدید؟ پس به خاطر کفری که در پیش گرفتید، عذاب را بچشید و اما کسانی که 

 .«رویشان سفید شده در رحمت الهی هستند و در آن جاودانند

یهود و )اهل کتابین »: روایت شده که فرمود صدر تفسیر این آیه از رسول

هفتاد و سه ملت  بر دینشان به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و این امت به( نصاری

شوند که همگی در آتشند مگر یکی، که آن گروه، جماعت  تقسیم می( فرقه و اهواء)

شوند که پابپای  تردید در امت من گروهی خارج می پیرو سنت است و بی

شود، هیچ رگ  کنند، همانگونه که سگ با صاحبش همراه می هوسایشان حرکت می

  2 .آن شود ماند مگر آنکه شیطان داخل و مفصلی نمی
__________________________________________________________ 

 .817ص7االولیاء، ج  ةحلیابونعیم اصفهانی،  - 

 . -8،  و امام احمد، مسند، ج 0-2صفحات  0عث ابوداود، السنه ج سلیمان بن اش -8
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﴿ :همچنین مفسر بزرگ صحابه یعنی ابن عباس آیه              

  ﴾  شود پویندگان راه  کسانی که رویشان سفید می»را اینگونه تفسیر کرده است

شود، اهل  مراهان جماعت و دارندگان علمند و کسانی که رویشان سیاه میهسنت و 

0.«دبدعت و ضاللت هستن
 

                                        

 (62: النور) 

کنند، باید بر حذر باشند از اینکه فتنه یا  مخالفت می( پیامبر)کسانی که با امر و روش او »

 .«عذابی سخت آنها را دریابد

 صاهلل یعنی باید از مخالفت با امر رسول: )فرماید رآن ابن کثیر میمفسر بزرگ ق
گفتار و . برحذر باشند، و امر رسول خدا، راه و روش و سنت و شریعت اوست

شود، هر چه موافق  وزن و سنجش می صاهلل  اعمال همگان، با گفتار و عمل رسول

از هر کسی که ». آن باشد مقبول است و هر چه که مخالف آن باشد، مردود است

ث روایت شده که آن همچنان که در صحیحین و دیگر کتب معتبر حدی« باشد

هر کس کاری کند که » «مرنا فهو ردأمن عمل عماًل لیس علیه »: حضرت فرمود

 .«امر و روش ما بر آن و مطابق با آن نیست، آن کار مردود است

باطن با شریعت  باید کسانی که به صورت ظاهر و: لذا مفهوم آیه چنین است

ای از کفر، نفاق یا بدعت، دلشان را  کنند بترسند از اینکه فتنه رسول خدا مخالفت می

 2 .(بگیرد و به آن فتنه دچار گردند
__________________________________________________________ 

 .38ص   شرح اصول اعتقاد أهل السنه، ج  ،اللکائی - 

 . 7 ص0تفسیر ابن کثیر ج  ،ابوالفداء الحافظ ابن کثیر -8
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                           (1: الحشر) 

ه، بگیرید و به آن عمل کنید و از آنچه که او  شما و هر چه را که رسول خدا برایتان آورد»

 .«کند، دوری کنید را از آن نهی می

 

                                         

                          (001: النساء) 

و هر کس پس از اینکه راه هدایت برایش روشن شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و راهی »

گذاریم و او را  غیر از راه اهل ایمان در پیش گیرد، او را با آن راه باطل که برگزیده وا می

 .«افکنیم که جهنم بدسرنوشت و منزلگاهی هست به جهنم در می

 

 تسن: مبحث دوم

 :احادیث اهل سنت( الف

احادیث دال بر نکوهش و رد بدعت فراوانند ولی از آنجایی که این احادیث 

 .شود دارای مضمون واحد هستند به نقل مشهورترین آنها اکتفا می

ن خری احلديث، کتاب اهلل وخری اهلدی هدی حممد إما بعد فأ... » .0

ائی این جمله درروایت نس 0«کل بدعة ضاللةمور حمدثاهتا ورش األو

 :هم آمده است

__________________________________________________________ 

و همچنین    /0ترمذی  71 /2بخاری  018ص   ابوالحسین مسلم، صحیح امام مسلم ج - 

اند و نسایی کل حدیث را همراه زیادت آن نقل کرده، و آلبانی  این را روایت کردهابوداود، ابن ماجه 

 .اش، صحیح دانسته است ة المصابیح آن را با زیادهمشکادر تخریج 



 بدعت

 

98 

کتاب خداست و بهترین هدایت،  بهترین گفتار، «کل ضاللة فی النارو»

ها  هدایت محمد است و بدترین امور ساختگی و محدث است و تمام بدعت

 .«ها در آتش است گمراهی است و تمام گمراهی

هر کس در دین »  0«مرنا هذا، ما لیس منه فهو ردأحدث فی أمن » .2

ی احداث و ایجاد کند که از آن نیست، آن امر محدث، مردود و ما، چیز

 .«غیرمقبول است

نه من إن کان عبدًا حبشیًا فوإ الطاعةأوصیكم بتقوی اهلل والسمع و» .2

سنة اخللفاء اختالفًا کثریًا فعلیكم بسنتی و يعش منكم فسریی

مور حمدثات األاملهدينی، عضوا علیها بالنواجذ وإياکم والراشدين 

وجل و  شما را به تقوای در مقابل خدای عزّ» ...2«کل حمدثة بدعةن إف

کنم، هرچند آن ولی  امر می( فرمان امیراسالمی)شنیدن و اطاعت کردن 

مانند در آینده  چون کسانی از شما که می. ای حبشی باشد امر، بنده

اختالفی زیاد را خواهند دید لذا بر شما باد که از سنت و روش من و 

من پیروی کنید با دندانهایتان بر این روش  ةشینان هدایت یافتسنت جان

ها، چون تمام  و برحذر باشید از امور محدث و بدعت .بگیرید محکم

 .«بدعت است( در دین)ها  نوآوری

__________________________________________________________ 

و صحیح  2  /2، احمد 8 /0، ابوداود   7 -7 7 ص  8ابوالحسین مسلم، صحیح مسلم ج  - 

 .23 /7بخاری 

 .بعین نووی، چاپ نشر احسانامام شرف الدین یحی نووی، ار -8
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هر کس به سنت و روش من پشت کند، »  0«من رغب عن سنتی فلیس منی»

 .«از من نیست

 

 :روایات امامیه( ب

مرنا هذا ما لیس منه فهو أحدث فی أمن »: ت شدهاز رسول خدا روای .0

 2«رد

 «لی النارإکل ضاللة تسری إن کل بدعة ضاللة والبدع، فإياکم و» .2
ها گمراهیند و تمام  ها، چون تمام بدعت باشید از بدعت برحذر»

  2«کنند به طرف آتش حرکت میها  گمراهی

عمل ل وبنیة وال يقبل قو الإاليقبل عمل بعمل و الإاليقبل قول » .2

هیچ گفتاری جز با عمل پذیرفته نیست و ».. .2«صابة السنةإب الإونیة 

شود و هیچ گفتار عمل و  هیچ گفتار و عملی به جز با نیت پذیرفته نمی

 .«نیتی جز با مطابقت داشتن با سنت پذیرفته نیست

__________________________________________________________ 

نسایی ج  2 25حدیث  0صحیح مسلم ج  2  ص  2صحیح بخاری ج  ،محمدبن اسماعیل - 

 .02 ص  8و احمد ج  081ص   دارمی ج  25ص0

این حدیث در کنزل العمال عالءالدین . دقیقاً مطابق حدیث روایت شده در کتب اهل سنت است -8

 .حدیث پیش از این آمد روایت شده ترجمه این 1 8ص   هندی ج 

 . 88ص عالءالدین هندی، کنزالعمال ج  -7

 .این حدیث پیش از این ترجمه شد  82ص 8بحاراألنوار ج  ،مالباقر مجلسی - 
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 0«کل ضاللة فی النارال وأال وکل بدعة ضاللة أ» .2
 

 و اقوال علماء ذم بدعت در آثار سلف: بخش دوم

 آثار سلف: مبحث اول
 

هائی به دنبال شما  فتنه» :روایت شده که فرمودااز معاذبن جبل .0

یابد و قرآن به  خواهد آمد که در آن وقت مال و ثروت افزایش می

که مؤمن و منافق، ( گیرد در دسترس همگان قرار می)شود  ای باز می گونه

و . گیرند را دردست میزن و مرد، کوچک و بزرگ، برده و آزاد آن 

و دنبال  کنند چرا مردم از من پیروی نمی: نزدیک است که کسی بگوید

افتند؟ در حالی که من قرآن را بر آنها خواندم، آنها از من پیروی  من نمی

برحذر ! کنند مگر اینکه چیزی غیر از قرآن را بر ایشان ابداع کنم، هان نمی

 2 «...شود گمراهی است باشید از بدعت، چون هرچه که ابتداع 

بر شما باد استقامت و پیروی و »: روایت شده که فرمودااز ابن عباس .2

 2.«حذر باشید از بدعت گذاریبر

گذاری نکنید  از شریعت پیروی کنید و بدعت»: از ابن مسعود روایت شده .2

 0.«نیازید بی( ها بدعت)ها  چون شما از تمام گمراهی

__________________________________________________________ 

 .827ص  8بحار االنوار ج  ،محمدباقر مجلسی - 

وامع ، امروزه موارد و مصادیق زیادی از این نظیر را در گوشه و کنار ج80ابن وضاح، البدع ص  -8

 .بینیم مسلمانان به عیان می

 .80همان  -7
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او گفتم وارد شدم، به  بر ابن عباس»: گفت ازدی روایت شده است کهاز عثمان 

بر تو باد که راه تقوی و ماندگاری و ادامه خیر را در : مرا نصیحتی کن، او گفت

 2«.سازی مکن بدعت پیش گیری، از سنت پیروی کن و

مبغوضترین امور نزد خدای »: گفت کند که وی می بیهقی از ابن عباس روایت می

ها  ها، اعتکاف در مساجدی است که در خانه دعتهاست و از جمله ب تعالی بدعت

 2«قرار دارد

شما را به تقوای الهی، » :کرد عمربن عبدالعزیز، دوستانش را اینگونه سفارش می

کنم، آنچه  کنم و شما را سفارش می سفارش می روی و پیروی از سنت پیامبر میانه و

 2.«اند، ترک کنید را که اهل بدعت، پس از وی ساخته

هر کس صاحب بدعتی را احترام بگیرد، برنابودی »: گوید ن اسلم میمحمدب

 1«اسالم کمک کرده است

فضل و مقام مهاجران را بشناسید و » :از حسن بصری هم روایت شده که گفت

 آن را درنظر بگیرید و از آنها پیروی کنید و برحذر باشید از آنچه که مردم، در

 6«.ها است ات و بدعتدینشان ساختند، چون بدترین امور محدث

                                                                                                                       

 .5 همان  - 

 .3 مر باالتباع ص عبدالرحمن سیوطی، األ -8

 .3 همان  -7

 .3 همان  - 

 .2 همان  -0

 . 77امام احمد بن حنبل، الزهد ص  -2
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افزاید،  صاحب بدعت بر تالشش درمسیر بدعت، نمی»: گوید سختیانی می ایوب

 0«شود ی آن افزایش، از خدا دور می هنکه به اندازآمگر 

ها گمراهی است، گر چه مردم انرا نیک و حسنه  تمام بدعت»: گوید ابن عمر می

  2 «.بدانند

رود، او را قبول  را ببینم که بر آب راه میفرد بدعتی  اگر»: گوید بن سعد میلیث 

 2 «.نخواهم کرد

صحابه، تابعان و تبع تابعان و علمای سنت، همگی بر »: گوید ابوالحسن بغوی می

 2 «.دشمنی و دوری از اهل بدعت، اتفاق نظر دارند

. «کلماتی جامع و مانع را به من یاد بده»: گفت ایک نفر به عبداهلل بن مسعود

هر )، و با قرآن حرکت کن، هیچ چیز را با اهلل شریک مگردانف»: گفت او در جواب

و هرکس سخن حقی را به تو گفت، آن را از (. کند جا که قرآن به آنجا حرکت می

و هرکس باطل را به تو گفت . و منفور باشد او قبول کن، گرچه آن فرد شخصی دور

 1«محبوب هم باشد آن را رد کن، گرچه نزدیک و

برادران و دوستانم، بیشتر از هر  سه چیز را برای خود و»: گوید میاابن عمر

و در مورد آن  را، که آن را یاد بگیرند سنت و روش پیامبر: دوست دارم چیز دیگر

__________________________________________________________ 

 .2ص  3ة االولیاء ج حلیابونعیم اصفهانی،  - 

 .2 سیوطی، األمر باالتباع ص  -8

 .1 همان ص  -7

 . 8همان ص  - 

 . 88همان ص  -0
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تحقیق کنند، قرآن، که آن را عمیقاً یاد بگیرند و درمورد آن سوال و تحقیق کنند، و 

 0 «.اینکه مردم را به راه خیر و صالح دعوت کنند

اصحاب پیامبر، بر پنج چیز حرص و مداومت »: گوید اهلل می اوزاعی رحمه

داشتند، همراهی با جمع و جماعت، پیروی از سنت، آباد کردن مسجد، تالوت قرآن 

 2«وجل و جهاد در راه خدای عزّ

 

 اقوال علما: مبحث دوم

 کسی»: گوید مورد بدعت میدر  (دانشمند مشهور مصری)مرحوم محمد غزالی 

دین مشابهتی برقرار کرده و چیزی را مانند  خواهد با مظهر سازد، می که بدعتی می

درواقع . دین است ر در واقع مخالفت با جوهر و اساسظاهر آن بسازد، این کا

خواهند، پول تقلبی  جاعالن اسکناس وقتی که می. مبتدع مانند جاعل اسکناس است

لحاظ، رنگ، شکل و ظاهر، شبیه اسکناس کنند پولی بسازند که از  بسازند، تالش می

اصلی و رایج باشد، تا بتوانند مردم ساده و غیرمتخصص را با پول تقلبی خود، فریب 

 .دهند

طال و جواهر تقلبی هم، از مخلوط  جاعالن در ساختن درهم، دینار، متقلبان و

 ار کردنآنها با ک ،ندارند ابائیطال و جواهر نفیس با فلزات کم قیمت  مقداری کردن

کنند که دقیقاً شبیه جواهرات  بر این ترکیب و نقش و حالت دادن به آن، کاری می

 .اصل باشد، تا مردم بدل بودن آن را تشخیص ندهند

__________________________________________________________ 

 .87جالل الدین سیوطی، األمر باالتباع ص  - 

 .87همان ص  -8
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پیشوایان گذشته و علمای سلف امت، حرص زیادی بر پیگیری و نقد و رد 

معاصر، بر شناسائی پول تقلبی و های  همانگونه که حکومت بدعت داشتند،

بوده که  مستند آنها در این مسیر سخن و فرموده پیامبر. جواهرات بدل، حرص دارند

من »حدیث  و همچنین«مرنا هذا، ما لیس منه فهو ردأحدث فی أمن »: فرمود

مقام معارضه با بدعت  هر دو حدیث در «مرنا، فهو ردأعمل عماًل لیس علیه 

و پیروی از آن، اگر امور بدعتی  اختراع و ساخت آن، و دومی بر اقرار است، اولی بر

گشت،  رو می با یک دهم مقاومت و برخوردی که پول تقلبی با آن مواجه شد، روبه

و گرفت  مورد رغبت قرار می امروز جوهره اسالم، پاک از هر بدعت و کژی بود و

اما با کمال تأسف مردم شأن دین را . از هر نوع آلودگی و تیرگی مبرا و دور بود

ت، تا ها رواج یاف ه بایسته و شایسته است، در نظر نگرفتند، در نتیجه بدعتآنچنان ک

دشمنان . حق از بین رفته و ذوب و متالشی گردد جایی که نزدیک بود که دین

ها را ترویج دهند، تا چشم  که بدعت( و هستند)اند  اسالم همیشه در تالش بوده

های ساختگی  این بدعت جاهالن، متوجه آن گردد و چنان تصور کنند که دین،

های سلیم از دین  های خالص و ذوق و در نتیجه فراگیر شدن بدعت، فطرت. است

 .گردان شوند و از آن منصرف شوند روی

اند، به  امروزه آثار شری را که آنها، نسبت به اسالم و پیروانش، در دل پنهان کرده

ای که با نام اسالم و استعمار  روزنامه تایمز در مقاله. بینیم وضوح در اینجا و آنجا می

جایی  ؛اسالم به سرعت در غرب آفریقا در حال انتشار است»: گوید منتشر کرد، می

آنها . ها، از این مسئله به شدت نگران هستند های تبشیر مسیحی و اروپایی که گروه

قاد در گذشته اعت. گرفته، به شدت نگرانندبر از آثار این انتشار که تمامی منطقه را در

بر این بود که اسالم در اصل دین مردم صحرانشین است، که گاهی به شهرها روی 
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دهد که دایره  نماید اما سیر امور چنان نشان می و به ندرت در آنها نفوذ میکند  می

توانست باور کند که اسالم  کس نمی اسالم در حال گسترش است، در گذشته هیچ

ناحیه جنوب، یعنی سیرالئون، ساحل عاج و نوردد و به  مناطق استوایی را در می

 .«داهومی، خواهد رسید

محمدغزالی در پایان مقاله، نظرات آن نویسنده و متفکر استعماری را، در مورد 

اسالم تا زمانی که در محدوده خطوطی باشد »: گوید کند و می انتشار اسالم بیان می

در  .استعماری، ضرری برساندتواند به حال مصالح  خواهند، نمی که استعمارگران می

ها و خرافات  ای از متفکران استعمارگر معتقدند، باید با انتشار بدعت حالی که عده

در اسالم، از پیشرفت واقعی آن، جلوگیری کرد، تا بدعت به مثابه دیواری محکم در 

 .مقابل گسترش و نفوذ رو به افزایش اسالم بایستد

تواند، مانع پیشرفت اسالم شود، و چگونه  یبینی که چگونه بدعت م آیا می! آری

 !نیروی آن را به ضعف کشانده و دولتش را از هم بپاشد؟

. های تجارتی و بازرگانی است ویژگی بارز بدعت این است که شبیه تقلب

را با کاالی های کالهبردار و متقلبی است که اصناف مختلف  همانند ترفندها و دغل

آنها ( عیب ضه آنها در بازار، به نام کاالی مرغوب و بیو با عر)نامرغوب فریب داده 

خواهد، چیزی را به اسالم تحمیل کند، امری را که بدی  کسی که می. زند را گول می

 ؛کند آشکار است، مستقیماً و بدون مقدمه به نام اسالم به مردم عرضه و قالب نمی آن

دهد تا آن  آن را زینت می هایی از تلبیس و فریب را بر آن زده و بلکه رنگ یا رنگ

که صد البته این کار، عملی باطل و )ریعت و یا قواعد و نصوص آن کند را شبیه ش

 (.ناخوشایند است
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به عنوان مثال، مشرکان برای روا دانستن شرک، به تعلیل پناه برده و ادعا 

 !!رابط اهلل با آنهاست هایشان، سفیر و کردند، بت می

خواهند با لباسی که با آن گناه  گفتند که نمی ان میو برای عریان طواف کردنش

 0 «!!اند، طواف کنند کرده

های آسمانی،  شریعت)دل همانند بدن، غذا، دارو و همچنین بیماری و بال دارد 

غذای دل است، وقتی که دل با بدعت و چیزهایی غیر از شریعت الهی تغذیه شود، 

کرده است، لذا جایی برای سنت به منزله کسی است که غذایی ناسالم، تناول 

  2 (.ماند که وی از آن استفاده کند نمی

خورد، چون   توان گفت که مبتدع مانند کسی است که سموم مهلک می بلکه می

کند، لذا دلش  فرد بدعتی با اعتقادات واجب سرستیز دارد و با تعالیم انبیاء منازعه می

 2 (.شود دچار نفاق می

معتقد است که بدعت از گناه بدتر است، و ابن تیمیه  تقی الدین شیخ االسالم

وی . )کند برای این ادعا به حدیثی که در مورد عبداهلل حمار وارد شده استناد می

خنداند، اما به نوشیدن خمر عادت  مردی بسیار شوخ بود که رسول خدا را می

از حد خمر را بر او اقامه کرد، در این حال یکی  صاهلل داشت، روزی رسول

__________________________________________________________ 

 .با اندکی تلخیص و تصرف 23-22محمدغزالی، لیس من اإلسالم صص  - 

 .013ص  8الصراط المستقیم ج  اقتضاء تقی الدین ابن تیمیه، -8

 .252 ص 8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  -7
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او را لعنت نکن، چون او خدا و »: فرمود صصحابه او را لعنت کرد، رسول اهلل

 0 .«رسولش را دوست دارد

بینیم که عبداهلل خمر نوشید، اما چون صحیح االعتقاد بود و خدا و رسولش را  می

 .دوست داشت، پیامبر از لعن کردنش نهی نمود

و خطر آن به حدیث مردی شیخ االسالم در ادامه در مورد ناروا بودن بدعت 

ای،  تقسیمی که تو کرده رضای خدا در: )گفت صکند که به پیامبر استدالل می

 (موردنظر نبوده است

شود  از اصل و ریشه این مرد، قومی خارج می» :درباره او فرمود صرسول خدا

 آنها، اندک ههایتان را باروز شمارید و روزه که شما نمازتان را با نماز آنها کم می

، همچنان که تیز از کمان، خارج گردند اینها از اسالم منحرف می... دانید می

  «2شود می

به هر حال تألیفات و تصانیف علمای اسالمی ماالمال از ذم بدعت و مبتدعه 

 «.است و ذکر این چند مورد فقط از باب یکی از هزاران است

__________________________________________________________ 

بخاری این حدیث را در  کتاب الحدود در باب کراهت لعن کردن شارب خمر و اینکه او خارج از  - 

 .«ال تلعنه فإنه یحب اهلل ورسوله»: ملة اسالم نیست، روایت کرده است و اصل حدیث این است

و  2/08-22 / اشاره است به اصل و اساس خوارج، بخاری در کتاب األنبیا باب عالمات نبوت  -8

اند همچنین نگاه کنید به  این حدیث را روایت کرده   3/ مسلم در باب ذکر خوارج و صفاتشان 

 . 0/7و احمد  01/ ابن ماجه  0/23نسائی  83 - 85 /0ابوداود 

ء هذا قوم یحقر أحدکم صالته مع صالتهم وصیامه مع صیامهم یخرج من ضی»: اصل حدیث این است

تقی الدین ابن : برای تحقیق بیشتر بنگرید به. «یمرق السهم من الرمیه یمرقون من اإلسالم کما... 

 . 3 -35 صص  82، ج 37 ص   تیمیه، مجموع الفتاوی ج 
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 علل پیدایش و گسترش بدعت: فصل چهارم
 ایش بدعتعلل پید: بخش اول

بینیم که آن بزرگواران در مورد علل  در خالل تأمل در آثار علمای اسالمی می

از جمله مسائلی که برخی از آنها . اند ظهور و شیوع بدعت، مطالبی را ذکر کرده

با حق، پیش از هر  0ایجاد بدعت به عنوان یک اختالف: اند این است که فرموده

 :فرماید چرا که قرآن کریم می. علت دیگر، دلیلی قدری و ازلی دارد

                                    

                 (003-002: هود) 

کنند  مرار اختالف میکند و مردم به است می واهد مردم را امتی واحدو اگر پروردگارت بخ»

 .«مگر آنکه پروردگارت رحم کند و به همین جهت آنها را آفریده

کند اما به خاطر حکمتی  است که همه مردم را یک ملت واحد خدای تعالی قادر

ای خلق کرده که بتواند راهی غیر از آنچه که  داند انسان را به گونه که خود می

ی از سر عناد و جهل راهی غیر مرضی را و اینجاست که برخ. صواب است، بپیماید

 .اند و خواهند گرفت در پیش گرفته

و اگرپروردگار تو » ...«لوشاءربکآلمنمنفیاألرضکلهمجمیعاو»

 .«آورند بخواهد تمام کسانی که در زمین هستند ایمان می

__________________________________________________________ 

در اصل به معنی پشت کردن دو نفر به هم و سپس راه رفتن هر ( پشت)اختالف از ریشه خلف  - 

ن دو نفر هیچگاه به هم نخواهند رسید طبعاً ای. باشد کدام از آنها در جهتی که به آن روی نموده، می

اختالف معنی دیگری هم دارد و آن توالی و . مگر آنکه یک یا هر دو نفر مسیرشان را عوض کنند

 .ها با هم مورد اول است معموالً منظور از اختالف انسان. سر هم آمدن است پشت
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البته ناگفته نماند که خداوند برای ارشاد مردم، به جز کشش درونی و تمایل 

انگیخت که جانب حق  ری انسان به حق، عقل و پیامبران را به عنوان دو مأمور برفط

 .جبهه حق، تقویت کنند فطرت انسان را در را بگیرند و

                               (01: فصلت) 

 .«ا گمراهی را بر هدایت ترجیح دادندو اما قوم ثمود را راهنمایی کردیم ولی آنه»

سوره هود به آن اشاره شده  002مفسران قرآن در مورد اختالفی که در آیه 

ان و ف بین مسلمانان با سایر ادیتواند اختال منظور از این اختالف، می» :گویند می

و سالکان راه مستقیم عبادت  همچنین اختالف اهل بدعت و اهواء با پیروان شریعت

و منظور از مرحومان کسانی است که راه انبیاء و در رأس آنها محمد . اشدحق ب

 0.«اند را برگزیده صاهلل رسول

ذکر انواع علل ظهور بدعت  به هر حال ما این علت را فقط به عنوان دقت در

ما است، ذکر علل کسبی ظهور و شیوع  ذکر کردیم چون آنچه که بیشتر مدنظر

   2 .بدعت است

ترین اسباب ابتالی مردم به آن و  ای لل ظهور بدعت و ریشهترین ع عمده

ترین عوامل شیوع این بیماری مهلک، دوازده علت است که ما آنها را در  اساسی

 :پردازیم اینجا ذکر کرده و مختصراً به شرح آنها می

. تعبیر از آنچه که درنظر دارندعدم علم به کالم عرب و اسلوب آنها در  .0

ن قرآن و احادیث نبوی، عربی است، علمای اسالمی آن جهت که زبا زا

__________________________________________________________ 

 .022ص7أبی الفداء الحافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج - 

سوره یونس و آیات مانند مشعر به مختار  11: سوره هود و همچنین آیه 2  : نماند که آیه ناگفته -8

 .بودن انسان در قدر و مشیت الهی است
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دانند که زبان  قرآن و سنت است الزم می بر کسی که خواهان تعمق در

اقوال و  چون با دقت در. عربی را به صورتی دقیق و کالسیک فرا بگیرد

اند  عقاید و احکام به خطا افتاده ةاستدالالت مبتدعه و کسانی که در زمین

ترین عل خطایشان، عدم فهم دقیق اسلوب  از عمدهمی بینیم که یکی 

 .عرب در خطاب و تکلم و تعبیر است

این مورد به قدری شایع است که ذکر مثال برای آن شاید حشو باشد اما 

 .کنیم چون ما درصدد تبیین بیشتر مطلب هستیم به چند مورد بسنده می

: یوسف آیهسوره  20 :ترجمه آیه های فارسی قرآن در در یکی از ترجمه

﴿          ﴾  ...« هنگامی که زنان یوسف را

خوانیم که مترجم مرقوم  می« دیدند او را بزرگ دانستند و دستشان را بریدند

 0 :فرموده است

او زبان به تکبیر گشودند و  چون یوسف را زنان مصری دیدند در جمال»

 .«بریدندها را  دست

گرفته در حالی که اکبرن  «رنکبّ»را به معنای  «اکبرن»محترم در اینجا  مترجم

در ضمن اکبرن فعل ماضی از باب افعال  ،کبرنهأمفعول دارد و قرآن فرموده 

 .است و اکبار به معنی بزرگ دانستن و تکبیر به معنی گفتن اهلل اکبر است

 بینیم که آیه؛ ادب فارسی می های قرآنی و اشعار در بسیاری از ترجمه( ب

                                 (22: البقره) 

__________________________________________________________ 

کند که آبروی اشخاص را حتی در مجال نقد  بهتر است نامی از مترجم نبریم، چون فتوت حکم می - 

 .هایی رعایت کنیم و بررسی علمی خصوصاً در چنین محل
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در محضر آدم به خدا سجده کنید و آنها سجده کردند، به جز : و آنگاه که به مالئکه گفتیم»

 .«ابلیس

ه گویا خداوند امر فرموده مالئکه به اند ک ای ترجمه و دریافت نموده را به گونه

اول  :ترجمه، عدم توجه به دو امر مهم است آدم سجده کنند، علت این برداشت و

اینکه سجده از باالترین اشکال عبودیت است و تمامی هستی و از جمله مالئکه یک 

و دوم اینکه یکی از مفاهیم حرف جر  .همتای اهلل است او ذات بیمعبود دارد و بس، 

 : فرماید همچنان که قرآن می. است( عند)به معنای ( ل)ظرفیت است و ( ل)

                    (12: االسراء) 

  «.عند دلوک الشمس ةقم الصلوأیعنی »

بنابراین  .به عبادت خورشید نخواهد کرد زیرا مسلم است که خداوند امر

این امر این است که خداوند  و سرّ .دم هلل تعالیآد دم، یعنی اسجدوا عنآل اسجدوا

خواست به مالئکه دقائق خلقت وی را نشان دهد، لذا به آنها  پس از خلقت آدم، می

ستم سجده هامر فرمود در کنار موجودی با این همه شگفتی، به من که خالق او 

 0 .کنید

ی به نظر استدالل ناشی از عدم علم به کالم عرب، گاهی چندان هم، سطح

همانند استدالل . رسد، بلکه ممکن است علی الظاهر متقن و قوی جلوه کند نمی

﴿خوارج به آیه   ﴾ (61: یوسف) « حکم و قضاوت فقط از آن اهلل

__________________________________________________________ 

البته در مورد اینکه اسجدوا آلدم به معنی سجده شرعی و مصطلح به آدم نیست، علما و مفسران  - 

. اند که به علت رعایت اختصار از ذکر همه آنها خودداری شد اسالمی نکات دیگری نیز گفته

 .22 -20 صص . تمراجعه شود به فصل نگاهی به علل پیدایش قول به تحسین بدع
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در اینجا آنها به اسلوب کالم . مورد عدم جواز تحکیم انسان در کتاب اهلل ، در«است

و همچنین اطالق و تقیید توجه نکردند چون در قرآن عربی در اجمال و تفصیل 

ای مانند صلح زوجین نیز تأیید  خوانیم که قرآن حکمیت انسان را برای قضیه می

 :فرماید کرده است آنجا که می

                              (21: النساء) 

 .«و داوری از خانواده زن بفرستید پس، داوری از خانواده مرد»

چون دین در زمان حیات رسول : جهل به مقاصد و اهداف شریعت .2

 . کامل شد و اتمام یافت( بنا به نص صریح قرآن) صخدا

                                      

     (2: مائدهال) 

شما تمام کردم و به اسالم به عنوان دین  امروز دینتان را برایتان کامل کردم ونعمتم را بر»

 .«برای شما، راضی شدم

 بنابراین آنچه که مربوط به امور اساسی و اصلی دین است در زمان رسول خدا

 نظران قواعدی بیان شده است اما با این حال علما و صاحب( در قرآن و سنت) ص

اند، تا مسائل  شامل را که ناظر بر مقاصد اصلی شریعت است از آن اصول کلی گرفته

ها به آن  ای که انسان لذا هیچ قاعده. )مستحدثه و مبتال به، با آنها رفع و رجوع شود

ز دارند، نمانده مگر آنکه در شریعت بیان شده، قواعد کلی در زمینه ضروریات، انی

سائل، همگی به صورت کامل در البالی آیات قرآنی حاجیات، تکمیلیات و سایر م

 0 (.اند شدهو احادیث نبوی تقریر 

__________________________________________________________ 

 .750ص  8اإلعتصام، ج  ابواسحاق الشاطبی، - 
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لذا از . نوازل و مسائل مستحدثه و جدید، مندرج در تحت آن قواعد کلی هستند

شود تا پس از بررسی و کاوش دقیق حکم رد یا  پنجره دین به تمامی آنها نظر می

آن قضیه مستحدثه در زمینه عبادات باشد و  فرقی ندارد که. قبول، بر آنها داده شود

با آن، در یا در گستره معامالت، بهرحال هر چه باشد، فرمولی کلی برای برخورد 

یکی از آن قواعد کلی حدیث شریف نبوی . شریعت غرای محمدی وضع شده است

کل بدعة و ن کل حمدثه بدعةإمور فحمدثات األياکم وإو...»: فرماید است که می

امر محدثی بدعت است و  نو درآمد، چون هر حذر باشید از امور بر...  0«ضاللة

 .«ها گمراهی هستند تمام بدعت

رد، قواعدی که مبتدعه از آن دا خود این قاعده شرعی، قواعد دیگری را تقدیر

اند و هم دیگران را به گمراهی  اند، درنتیجه هم خود گمراه گشته شدهغافل 

ه باید با نگاه کمال به شرع خداوندی نگریست نه نگاه اند، از جمله اینک کشانده

کس به  با این نگرش هیچ 2ای که از چارچوب آن نباید خارج شد، نقص، به گونه

خدا و رسولش پیشی بگیرد و چیزی را اختراع کند، که از  دهد بر خود حق نمی

کاهد و  و مسلم است آنکه از دین خدا می. تواند عبور کند شاهراه قرآن و سنت نمی

گر چه با زبان قال، به عدم تکمیل دین تصریح ( مبتدع)افزاید  یا چیزی را برآن می

__________________________________________________________ 

، ترمذی، دارمی، ابن ماجه، حاکم و احمد این حدیث را  سلیمان بن االشعث سبحستانیابوداود  - 

 . اند نقل کرده

و مگر نه این است که انگشت ششم  «الزیاده علی الکمال نقصان»: و عرب چه زیبا گفته است که -8

 .در دستی که کمالش پنج است، نقص است
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کند، اما عملش مشعر به این است که دین نقصی دارد و وی با بدعتش، آن  نمی

 0 .کند نقص را کامل می

توان گفت از بارزترین صفات اهل  می: عدم تسلیم به نصوص شرعی .2

وص دینی اعم از آیات قرآنی، احادیث بدعت، عدم تسلیمشان به نص

 .نبوی و آثار صحابه است

( عداءالسننأ)آنها را  ابینیم امیرالمؤمنین عمربن خطاب به همین جهت می

 2 .نامد می

صحاب رأی أهمچنین تسمیه آنها به اهل اهواء، اهل قیاس فاسد، اهل ابتداع و 

ها و خصوصیات  ژگیاز خالل وی. مذموم، در فرهنگ اسالمی، به همین سبب است

یابیم که آنها به آسانی نصوص شرعی را اهمال کرده و  اهل بدعت به خوبی در می

توان با اهم آنها به این ترتیب اشاره  ها می گیژاز جمله این وی. کنند آن را ترک می

 :کرد

متشابه و یا متشابه  ةمتشابه از طریق حمل ادله محکم بر ادل ةتبعیت از ادل( الف

اند و یا آنکه  در مورد صفات باری تعالی کرده 2م همانند کاری که جهمیهکردن محک

  0 .دانند عقاید خود را محکم پنداشته و تعالیم انبیاء را متشابه می

__________________________________________________________ 

 .  7-5 7ص  8ق الشاطبی، االعتصام جابواسحا - 

 8و همچنین ج  88و  885صص   ج : برای تحقیق بیشتر در این مورد مراجعه کنید به االعتصام -8

 .28 و 30 صص 

وان هستند که به اعتقاد آنان انسان دارای هیچ نوع استطاعت و فاصحاب جهم بن ص: جهمیه -7

اختیار در حد جمادات  انسان موجودی بی. کسب توانایی نیست، نه قدرت خلق دارد و نه قدرت

 .است
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اساس از جمله کشف  اهواء و مسائل بی مخالفت با نصوص شرعی به وسیلة( ب

را قواعد قطعی، و یا حتی اموری که آن . بینش و قیاس فاسد ،و ذوق، رأی و منطق

  2 .نامند ذوقی و یا عقلی می

ثقه و  ةروا هایشان مخالف است با ایراد گرفتن در در احادیثی که با بدعت( ج

عادل حدیث و یا نفی حجیت حدیث آحاد، و یا آوردن تأویالت فاسد و یا اینکه 

  2 .این نصوص مفید ظن است و قواعد آنها مفید یقین

ه به برخی از نصوص برای تقویت آراء و نظراتشان و استدالل هادف و زیرکان( د

اهمال و عدم توجه به نصوص دیگری که اگر با مستندات آنها جمع شود، عقیده 

مانند استدالل خوارج به نصوص . کند صحیح را شفاف و روشن معرفی میسالم و 

 2 ...وعید و استدالل مرجئه به نصوص وعد و عدم توجه به نصوص وعید و

ماد به حکایت و روایات و احادیث واهی و ضعیف که این اعتماد اعت( هـ

زیاد که البته امثله این مورد بسیار . شود موجب ترک نصوص صحیح شرعی می

  1 .است

                                                                                                                       

و  832، 830صص  8محمد ابن ابی بکر ابن قیم جوزی، اعالم الموقعین ج : مراجعه شود به - 

 871- 88صص   همچنین ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج 

بن محمدابن ابی بکر ا: و همچنین 825ص 872ص  870ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج  -8

 .72 ص 8قیم جوزیه اغاثة اللهفان ج 

-758اعتصام ص  8و همچنین ج  872، 870، 808، 1 8، 877،  87صص   االعتصام ج  -7

752. 

 .800-807ص  8االعتصام ج - 

 .223ص  8و تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج    8-825ص   االعتصام ج  -0
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وضع و احداث قواعد و نظریات عقلی، ذوقی و یا سیاسی و پیروی  .2

 :مبتدع از آن

آنها . شود ه میهای متکلمان و فالسفه به روشنی دید خالل گفته این بال در

نامند و خود را اهل تحقیق، نظر،  ضعیات خود را عقلیات، قطعیات و براهین میو

همچنین گروهی دیگر خود را اهل حقیقت و . آورند به حساب می استدالل، و یقین

با  اند و با احداث سخنانی به نام حقیقت و یقین دیگران را اهل شریعت نامیده

روش خود را سیاست حسنه اند، متکلمان هم  کردهنصوص شرعی مقابله و مکابره 

این . اند برخالف مدلولش تأویالت فاسدی نموده وبدیعه نامیده و گاهی نصوص را

خواهند عقیده خویش را با  گروه اگر به قرآن و سنت هم استدالل کنند در واقع می

ی نیست اسلوب در استدالل و قرآن و احادیث نبوی،آن تقویت کنند وگرنه اسلوبشان 

 0 .که بتوان با مقدمه قرار دادن آن به تالی صحیح برسند

کنند، خود دلیلی برای بطالن  گرچه بسیاری از قواعدی که به آن استدالل می

عقائدشان است و در جاهای دیگر، نوعی تعارض آشکار در استدالالت و مقدمات 

 .شود آنها مشاهده می

 .اقوال سلف امت اسالمیفهم قرآن و سنت و عدم شناخت آراء و  سوء .1

نمونه این بند هم بسیار زیاد است به عنوان مثال عبدالوهاب شعرانی در مورد 

 آیه؛ 

                  (61: الکهف) 

__________________________________________________________ 

  77، 21ص  8و ابن قیم جوزی مدارج السالکین ج  825ص  ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج - 

 .1و علی ابن عز حنفی، شرح عقیده طحاویه ص 
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علم لدنی به مثابه . شود مراد از این آیه علم لدنی است که به ولی داده می»: گوید که می

 0«نبی است و یا در مقام و منزلت مساوی با نبی است ی افضل ازوحی است و بنابراین ول

و یا استدالل خوارج به این که اهل کبائر روز قیامت همگی در جهنم معذبند، به 

 : این آیه

                                     

                                   (3-2: االعراف) 

پس کسانی که ترازوی خوبی اعمالشان سنگین شود، رستگار هستند و کسانی که کفه »

بارکردند به خاطر  شود، افرادی هستند که خود را زیان خوبی ترازوی اعمالشان سبک می

 .«ما نمودندستمی که به آیات 

هر کس که ترازویش از عمل صالح سبک شود، کافر است و : گویند آنها می

 2 .مشخص است که ترازوی اهل کبائر سبک شده، بنابراین آنها کافرند

گاهی حدیثی را . متأسفانه اهل بدعت نسبت به سنت نیز سوء فهم زیادی دارند

یا مطلقی را مقید که متعلق به ظروف و شرائطی مخصوص است، مطلق کرده و 

 مورد در. گویند که از دایره شرع الهی خارج است نتیجه مطلبی را می کنند در می

آنها قول . فهم و شناخت کالم سلف امت هم وضعشان تعریف چندانی ندارد

بسیاری از موارد آن را  دانند و در مورد آیات و احادیث نمی صحابه و تابعین را در

ریف و یا حاند، همراه با ت ه اقوال سلف امت را شنیدهجایی هم ک اند، در نشنیده

یا  بینیم گاهی در مورد مطلبی یک، دو، سه و نقص و اضافه محرفان است لذا می

__________________________________________________________ 
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کنند اما آنچه که درمیان این اقوال وجود ندارد آیه قرآن  چند قول بیشتر را، نقل می

 0 .اند، است بوده( مهأ که خیر)راء مسلمانان صدر اسالم آو حدیث نبوی و 

 :ادعای اجماع و اصل قرار دادن اجماعات مجعول و عدم قبول حق .6

: گوید وی می. توان به نقل رازی استناد کرد به عنوان نمونه برای این بند می

اند به امکان وجود موجودی که نه داخل  اجماع کرده( معتبرین)اهل اعتبار »

 2«عالم است و نه خارج آن

 2 .صحابه و تابعین منتاقض این ادعا است ،انبیاء با وجود اینکه منقول از

پذیرند، همانند  و اینکه حق را فقط از طائفه و جماعت مورد عالقه خودشان می

 :کند حالتی که قرآن از یهود نقل می

                                 

                                          

            (23: البقره) 

آمد با وجود آن که آن کتاب ( یهود)به نزد آنها ( قرآن)و هنگامی که کتابی از جانب خدا »

کرد و نیز با وجود آن که آنها از پیش فتح و  می تصدیق( تورات)آنچه را که با آنان بوده 

شناختند بر  کشیدند، اما هنگامی که آنچه که می پیروزی را بر کافران به وسیله آن، انتظار می

__________________________________________________________ 
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 پس لعنت خداوند بر منکران حق کردند، آنها آمد، به آن کفر ورزیدند و آن را انکار

 .«باد( کافران)

ناطق  آنها حق را پیش از ظهور: کند معرفی می قرآن در این جا یهود را این گونه

از )آن ظهور کرد  شناختند اما همین که ناطق حق و داعی ، می(رسول خدا)به حق 

وی را انکار کردند و تسلیم دعوت حق ( بودنآن جهت که از طایفه مورد عالقه آنها 

انی است درد کس ؛این درد، درد بسیاری از متفقهه و مدعیان تربیت است. وی نشدند

اند و فقط رأی و روایتی را  بسته صکه دل به راه مرشد و رهبری غیر از رسول خدا

 0 .کند آنها، آن را قبول دارد و به آن دعوت می ةپذیرند که طایف می

 .ال در مورد معضالت و کنکاش محظوراتوس .1

در )سطوح پایین هستند،  عادت بشر بر این است که همیشه افرادی که در

گستره علم نیز خالی از . کنند از خود مراجعه می به سطوح باالتر (سائلمشاکل و م

و سؤال کردن بار این مسئولیت را به دوش گرفته و . این عادت معهود بشری نیست

انسان برای لبیک گفتن به حس . کند حاجت انسان را در این راستا برآورده می

قرآن . برد ال پناه میوبه سیابی و مطلع شدن از امور اطرافش،  کنجکاوی و اطالع

 اهل کتاب را به سؤال کردن از اهل ذکر صاهلل برای اثبات حقانیت رسالت رسول

 :کند دعوت می( علمای اهل کتاب)

                    (22: النحل) 

 .«دسؤال کنی( یعنی علمای خودتان)دانید از اهل ذکر  اگر نمی»

__________________________________________________________ 
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إ  ةلی يوم القیامإال تسألونی عن شیء »: فرماید می صو رسول خدا

کنید، مگر اینکه  تا روز قیامت سؤال نمی( از امور دینی)از هیچ چیز » «الحدثتكم

 .«(دهم اگر سؤال کنید، جواب می)گویم  من برایتان از آن سخن می

 : از جمله. تقرآن نیز سؤاالت اصحاب را از پیامبر درچند مورد نقل کرده اس

                        (201: ةالبقر) 

 .«کنند در مورد جنگ کردن در ماه حرام از تو سئوال می»

                     (203: ةالبقر) 

 .«کنند  از تو در مورد خمر و قمار، سؤال می»

             (221: ةالبقر) 

 .«کنند از تو در مورد یتیمان سوال می»

               (222: ةالبقر) 

 .«کنند از تو در مورد عادت ماهانه زنان سوال می»

               (0: االنفال) 

 .«کنند ؤال میدر مورد انفال از تو س»

حل أهله، ماذا ماذا ينفقون، عن األ:لفظ یسألونک برای موارد دیگر از جمله

در قرآن نقل شده  عن ذی القرننی، عن اجلبال، عن الروح، هلم، عن الساعه،

 .است
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گاهی سؤال به قدری مهم است که جبرئیل به شکل انسانی تمثل کرده و به 

 ،پرسد االتی از آن حضرت میویم صحابه سرسد و برای تعل می صاهلل ل محضر رسو

و در مواردی خود رسول خدا بنا به محل و موقعیت و مخاطب سؤالی را مطرح 

 :کند می

 :کند که پیامبر به وی فرمود روایت میاابوموسی

: قال« علمأرسوله اهلل و»: قال« ؟ةاجلن من کنوز هل أدلک علی کنز»

«الباهللإ ةالقوول والح»
. ؟های بهشت راهنمایی کنم به گنجی از گنجترا  آیا»...  

الحول آن گنج، : خدا و رسولش عالمترند، حضرت فرمود: ابوموسی عرض کرد

 .«است باهلل الإ ةالقوو

اهلل : قالوا «؟ةبهل تدرون ما الغی»: و یا آنکه روزی رو به صحابه کرد و فرمود

نید که غیبت کردن دا آیا می».  9«خاک بام لیس فیهأذکرک »: رسوله اعلم، قالو

غیبت این : خدا و رسولش داناترند و حضرت فرمود: صحابه جواب دادند چیست؟

 «.ای یاد کنی که آن ویژگی در او نیست را به گونه( دینیت)است که برادر 

الی است که علم انسان مسلمان را افزایش وال محمود و پسندیده در دین، سوس

ال از روی وس اما اگر. شود و عملی وی میارتقاء ایمانی  دهد و موجب رشد و می

باشد که مسکوت گذاشته مورد تفاصیل شرعی  سری باشد و یا در لجاجت و خیره

مباالتی و انگیزه خالص شدن از احکام  که گاهی این نوع سوال حاصل بی)شده 

زدگی سائل و یا فرار وی از  ، جایز نیست چون ممکن است موجب دل(دینی است
__________________________________________________________ 
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 نی اسرائیل از ال، پرسش بونمونه مشهوری از این نوع س. دداحکام شرعی گر

بینیم در قرآن از این  لذا می. شد ذبح گردد ای بود که قرار در مورد بقره؛موسی 

 : ها نهی شده است الونوع س

            (010: مائدهال) 

اید، درمورد چیزهایی سوال نکنید که اگربرایتان آشکار شود،  ای کسانی که ایمان آورده»

 .«شما را بد باشد

ن اهلل فرض فرائض فال إ»: فرماید همین معنا رسول خدا میهمچنین در تأیید 

 ءشیاأترک شیاء فال تقربوها، وأحرم وحد حدودًا فال تعتدوها و عوهاتضیّ 

خداوند واجباتی را فرض کرده، شما آن را »  «ان فال تبحثوا عنهاعن غرینسی

ضایع نکنید و آن را به جا آورید و حدودی را مقرر کرده، از آن حدود خارج نشوید 

 (نه از روی فراموشی)و چیزهائی را حرام کرده، به آنها نزدیک نشوید و چیزی را 

در مورد آنها جستجو و کنکاش رها کرده و از آن سخنی به میان نیاورده، شما نیز 

االت، صحابه را واز برخی س صبینیم که رسول خدا لذا در تاریخ اسالم می. «نکنید

هایی را ببار  که بعدها بدعت)در اموری نهی کرده، همچنین آنها را از بحث و گفتگو 

نحن نتنازع فی القدر، و صخرج علینا رسول اهلل» :منع نموده است( آورد

أفبهذا : نام فقیء فی وجنیه الرمان، فقالأوجهه حتی ک محرإفغضب حتی 

نام هلک من کن قبلكم حنی تنازعوا فی هذا إلیكم؟ إم هبذا ارسلت أمرتم؟ أ

__________________________________________________________ 
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در حالی  صپیامبر»...   «تنازعوا فیه الأ، مر عزمت علیكم، عزمت علیكماأل

بر ما وارد شد  آن حضرت . کردیم موضوع قدر بحث و گفتگو می که ما، در

وی برافروخت چنانکه گویی آب اناری در  رههگین شد، تا جایی که چخشم

آیا شما به این امرشدید؟ یا من به خاطر این فرستاده : اش پاشیده باشند، فرمود چهره

نزاع کردند نابود  هایی که پیش از شما بودند آنگاه که در این امر تردید امت شدم؟ بی

 .«ین موضوع با هم بحث نکنیدکنم در ا کنم، تأکید می تأکید می. شدند

از امیرالمؤمنین علی  باقر مجلسی در کتاب بحاراالنوارالقریب به همین معنا را م

آن بزرگوار وارد مجلسی شد که حاضران آن مجلس، از »: کند که نقل میا

گفتند، طوری که صداهایشان  سخن می مورد امر قدر و انصار نبودند و در مهاجران

 .ن شدت یافتمرتفع گشت و جدلشا

علی مرتضی سالم کرد و آنها جواب دادند و جا را برای وی باز کردند و از او 

ای سخنوران و : خواستند بنشیند اما او به تعارفشان توجه نکرد سپس به آنها فرمود

دانید که خداوند بندگانی دارد که خشیت او، آنها را ساکت کرده،  مگرنمی! متکلمان

بلکه آنان فصیح و بلیغ و باهوشند، به خدا و ایام . ل باشندبدون آنکه غیرفصیح و ال

آید ودلهایشان  خدایی آگاهند، اما آنها زبانشان به هنگام ذکر عظمت خدا، بند می

نتم أفأين »تا آنکه فرمود ... و عقلشان متحیر و خیاالتشان پریشان  گردد پاره می پاره

 همچنین در. «!ها کجا ای بدعتیان؟و آن شما کجا» :یعنی«منهم يا معرش املبتدعنی

عرض شد که مردی در مورد  اعلی به امیرالمؤمنین: خوانیم که کتاب التوحید می

او را )او را فرا بخوانید که نزد من بیاید : فرمود اعلی: گوید مشیت سخن می

__________________________________________________________ 
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خداوند تو را به ! ای بنده خدا: خطاب به وی فرمود اابوالحسن( فراخواندند

: او جواب داد! خود خواست، آفرید یا به خاطر آنچه که تو خواستی؟نچه که آخاطر 

کند یا  خواهد مریض می ترا آنگاه که می: باز فرمود. به خاطر آنچه که او خواست

تو را آنگاه : سوال فرمود. خواهد خواهی؟ جواب داد آنگاه که او می آنگاه که تو می

خواهی؟ جواب داد آنگاه که  دهد یا آنگاه که تو می خواهد شفا می که خود می

کند یا آن جا که تو  خواهد وارد می تو را آنجا که می: علی فرمود. خواهد می

غیراین را  اگر: خواهد، در نهایت فرمود آنجا که می: خواهی؟ آن مرد عرض کرد می

   .(زدم در آن است می که چشمانت گفتی آنجا را می
به صورت مفصل در کتب و آثار  ال نابجاوال سودمند و آثار مخرب سونقش س

اسالمی مورد بحث قرارگرفته است که جهت اختصار به همین مقدار بسنده 

 .2کنیم می

 پیروی از هوی و هوس .2

های شهوانی و میول متعدد جسمی  در برخورد با جریان نفس اماره بالسوء انسان،

استا به این ر در. و روحی، چه بسا تسلیم شده و از جاده حق و صواب خارج شود

های نفس لوامه و همچنین برخورد حقیقت خواهان و  عنوان نوعی فرار از سرزنش

گاهی انانیت و . کند داعیان آن، به دنبال توجیهات و علل واهی به همه طرف رو می

شود که به  خودخواهی چنان موجب حس مخالفت و مقابله با حق در انسان می

 .گردد وجه پذیرای حق نمی هیچ

__________________________________________________________ 
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ستا یکی از کارهای بسیار ناپسند، که ممکن است از متبع هوی سرزند، در این را

او با اینکار هم عمل . و تبدیل تعالیم آسمانی برای توجیه کار خود استتحریف 

عامل پیروی از هوی و . شود کند و هم موجب انحراف دیگران می خود را توجیه می

ی خاکی وجود داشته  رهتکوین و ایجاد بدعت از زمان ظهور انسان بر ک هوس در

است و تا زمانی که انسان بر زمین بماند، ادامه خواهد داشت، چون یکی از 

 : کند لذا قرآن امر می. ملزومات انسانی، وجود نفس در اوست

               

       (26: ص) 

کند، کسانی که از راه خدا گمراه و  از هوس پیروی نکن که تو را از راه خدا، گمراه می»

شوند، به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی را در  سرگشته می

 .«پیش دارند

 .ان هوی باشدو به راستی چه غمگین است که راهبر انس

﴿                    ﴾ (05: ص )« چه کسی

 .«!کند؟ پیروی می( و نه هدایت الهی)تر از فردی است که از هوایش،  گمراه

نامند، چون آنها هوایشان  بینیم که اهل بدعت را، اهل اهواء می در آثار اسالمی می

اند و  نصوص ترجیح داده اند و یا حتی آن را بر ص شرعی دانستهرا مساوی با نصو

داده و ادله شرعیه را با تحریف، به عنوان  حتی گاهی هوی و ذوق را اساس قرار

 .اند تأیید ذکر کرده

 :گوید می اللهفان ةغاثإصاحب 

مسائل  دررا،  سلف امت اسالمی، دارندگان آراء مخالف سنت و روش پیامبر»

. نامیدند احکام عملی اهل شبهه و هوی می و درمی نامیدند ادی، خیریه علمی و اعتق
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چون رأی مخالف سنت جهل است نه علم، و هوی است نه دین، لذا صاحب چنین 

کند که  نظری از کسانی است که با دوری از هدایت الهی از هوایش پیروی می

   «.استسرانجام این کار، گمراهی در دنیا و شقاوت و بدبختی در آخرت 

و اساس آن، پیروی از ظن و هوی  و اصل گمراهی»: گوید همچنین استادش می

  9«است

مسلمانان را از این خطر هشدار داده و  افاروق و امیرالمؤمنین عمر

کسانی که با رأی و نظرشخصی در مسائل دینی سخن  برحذر باشید از»: فرماید می

اند، در نتیجه  احادیث ناتوان شده گویند، چون اینها دشمن سنت هستند، از حفظ می

 «.کنند به رأی پناه برده و هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه می

دهند، سپس برای  یشان را اساس قرار میرأاساساً عادت اهل بدعت این است که 

اثبات ادعاهایشان به دنبال ادله شرعی افتاده و با توجیهات غلط، در پی اثبات رأی 

کنند، سپس تسلیم  حق، ابتدا به ادله توجه می برعکس اهل 3.کنند تالش می باطلشان،

اما اهل هوی، وقتی که با ادله متقنی که . کنند آنها شده و پس از استدالل حکم می

کنند آنها را به ناحق توجیه کرده و گاهی آنها را  مخالف آرایشان است برخورد می

خواهند سوق  واقعی، به طرفی که می تحریف نموده و یا آن نصوص را از مفاهیم

  5.دهند می
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و از بارزترین چیزهائی که دال بر پیروی اهل بدعت از هوی است، این است که 

کنند که از جمله آنها کار خوارج با  آنها نصوص صریح را با توجیهاتی واهی رد می

 0.نصوص مثبت مقام صحابه است

هی هوای خود انسان است و شود گا هوی و هوسی که موجب ایجاد بدعت می)

کند،  گاهی هوای دیگری است، اهل بدعت در این صورت، از بانی بدعت پیروی می

گاهی هوی، هوای تحسین و تقبیح امور است و گاهی هوای پیروی از آراء و 

  2 .(ذوق و وجد یا حب و بغض استنظرات، 

 :فرمود کند که نقل می اشریف رضی در نهج البالغه از امیرالمؤمنین علی

حكام تبتدع، خیالف فیها أهواء تتبع وأنام بدء وقوع الفتن إ !هیا الناسأ»

ن الباطل خلص، مل خیف علی ذی أ کتاب اهلل، يتولی فیها رجال رجاالً، فلو

اختالف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ن احلق خلص، مل يكن أحجی، ولو 

یطان علی الش جان فیجیئان معًا، فهنالک استحوذومن هذا ضغث، فیمز

  2«نجا الذين سبقت هلم من اهلل احلسنیاولیاءه، و

گردد و احکامی است  هاییست که دنبال می ها، هوس آغاز وقوع فتنه! ای مردم)

شود، مردانی در آن، به  شود، در آن احکام با کتاب خدا مخالفت می که ابداع می

بر انسان عاقل نیست کنند اگر باطل خالص باشد، ترسی  مردانی دیگر اقتداء و رو می
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و اگر حق خالص باشد، اختالفی وجود ندارد، ولی کمی از این و کمی از آن 

شوند و اینجاست که شیطان بر دوستانش احاطه  شود و با هم ترکیب می برداشت می

 .(یابند کند، اما کسانی که از طرف خدا بر آنها نیکی ثبت شده، نجات می می

 :خوارج، عبور کرد، فرمود های همچنین هنگامی که بر کشته

الشیطان  :من غرهم؟ فقالو: فقیل ،لقد رضکم من غرکم! بؤسًا لكم»

مانی، وفسحت هلم فی املعاصی، بالسوء، غرهم باأل ةماراملضل، والنفس األ

کسی که شما را فریب داد،  !بیچارگان) 0«تحمت هبم النارقوعدهتم األظهار، فاو

شیطان : ی آنها را فریب داد؟ در جواب فرمودچه کس: گفته شد ،به شما ضرر رساند

گمراه کننده و نفس اماره بالسوء آنها را با آرزوهای باطل فریب داد و گستره معاصی 

را در پیش آنها گستراند، و به آنها وعده پیروزی داد، در نتیجه آتش آنها را نابود 

 .(کرد

موجب تأویل باطل ای جالب از پیروی از هوی را، که  شاطبی در اعتصام نمونه

 :کند نقل می( بدعت در تفسیر قرآن)کتاب خداست، 

در آن وقت یزیدبن ابی سفیان امیر آنجا )ان شام شراب نوشیدند گروهی از مردم

که این کار برای ما حالل است و با تأویل این آیه بر صحت کار : آنها گفتند(. بود

﴿ :خود، استدالل کردند         

                    

        ﴾ (32: مائده)
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عمل صالح انجام دادند گناهی در آنچه که  بر کسانی که ایمان آوردند و»

اند و اعمال صالح انجام  خورند نیست، اگر تقوی گزینند و اینکه ایمان آورده می

سپس تقوا را رعایت . آورند کنند و ایمان می سپس تقوی را رعایت می. دهند می

 .«کنند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد کند و نیکی می می

ای به امیرالمؤمنین، عمربن خطاب  مورد احوال و تأویلشان نامهولی امر آنها در 

آنها را پیش از آنکه اطرافیانت را فاسد کنند : عمر در جواب نوشت. نوشت ا

 صحابهرسیدند، عمر درمورد آنها با  و وقتی که آنها نزد عمر. نزد من بفرست

ها برخدا دروغ است که این ای امیرمؤمنان، نظر ما این: مردم گفتند. مشورت کرد

. اند که خدا به آن راضی نیست اند و در دین او چیزی را تشریع و ابداع کرده بسته

ای : فرمود اعمر فاروق. ساکت بود( س)در این اثناء علی . بزن لذا گردنشان را

نظر من این است که آنها را به توبه دعوت : نظر تو چیست؟ وی فرمود! اباالحسن

وبه تضربه تازیانه بزن و اگر  21ها را به خاطر شرب خمر کن، اگر توبه کردند، آن

اند و چیزی را که خدا به آن  نکردند گردنشان را بزن، چون آنها بر خدا دروغ بسته

  0 .اند راضی نیست، تشریع کرده

 

 علل گسترش بدعت: بخش دوم

همانگونه که عواملی در ایجاد بدعت نقش دارند، عوامل دیگری نیز در گسترش 

ها، نیاز  مؤثر هستند، بدون شک هر دعوت پاک و ایمانی برای نفوذ در دل انسانآن 

خوانیم  تاریخ اسالم می در. هایی در درون مدعوین دارد و قابلیتبه وجود استعداد 

__________________________________________________________ 
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که نزد تو  0عمریاسالم را با یکی از دو ! بار الها: که رسول خدا دعا نمود

سیدقطب درمورد ایمان . ایمان آوردکه عمربن خطاب . تر است، تقویت کن محبوب

وی تقوایی مقدماتی داشت که آن تقوی موجب هدایت او : گوید عمربن خطاب می

  2 .گشت

 .بن هشام موجود نبود که دعای پیامبر شامل وی نگشت و آن ویژگی درعمرو

هایی از پذیرش باطل،  های شیطانی و بدعتی نیز، وجود زمینه در پذیرش دعوت

در اینجا به صورت مختصر . ن، یکی از علل گسترش بدعت استدر درون مدعوا

 .کنیم ترین علل گسترش بدعت را ذکر می مهم

 

 پیروی کردن از هوی و هوس. 1

بحث علل ایجاد بدعت ذکر کردیم، درگسترش بدعت و انتشار  این علت را در

فس چه بسا کسانی که به خاطر پیروی از ن. آن نیز هوس، نقش عمده و مخربی دارد

درتاریخ . فروشند کنند و دینشان را به دنیا می و شیطان از بدعت و مبتدعان دفاع می

افرادی که دعوت . اند هایی متعددی از این افراد آمده و رفته عریق اسالم نمونه

زر دلشان را نرم . اند صاحب زر و زور را پذیرفته و مست تزویر آنها گشته نمبتدعا

 .اهکرده و تزویر فکرشان را تب

__________________________________________________________ 
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 فهم سطحی دین و نگرش قشری به تعالیم آن. 2

نگرش قشری و سطحی به اعتقادات و احکام دینی در طول تاریخ موجب 

انحراف افراد زیادی از طریق مستقیم الهی و افتادن در چاه بدعت و دام مبتدعه بوده 

 .است

زمانی که در بالد شام گردش »کند؛  غزالی از یکی از صالحان نقل می محمد

وقتی که وی مرا دید به پشت . ها دیدم کردم، عابدی را خارج از شهر، در کوه یم

 «.درختی رفت و خود را مخفی کرد

من ! فالنی: او گفت! ورزی؟ نسبت به اینکه ترا ببینم بخل می! اهلل سبحان: گفتم

و دلم را از دنیا و اهلش . ام این کوه عزلت را اختیار کرده مدتی طوالنی است که در

و . ام برای این منظور مدت زمانی طوالنی، در اینجا مانده. نمایم ک و تطهیر میپا

تربیت قلبم  ام را در ام که بهره از خدا خواسته. ام عمرم را در این خلوت سپری کرده

خداوند نیز پریشانی و اضطراب را از . د و در این ایام دلم را پاک نمایدنیفاء کتاس

الت حائی و عزلت الفت داده، وقتی که ترا دیدم ترسیدم به دلم زدوده، و آن را با تنه

تو به خدای عارفان و قانتان  من از شر! پیش از عزلت بازگردم، لذا از من دور شو

 0 «!برم پناه می

حال تصور کنید که تمامی مسلمانان یا اکثر آنها چنان کنند، آیا مفهومی از امت 

تدبیری  اسالم برای این کار ی است کهقابل یاد آور! اسالمی باقی خواهد ماند؟

 .اندیشیده است و آن تدبیر، اعتکاف است
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نه تنها انسان را از امور دنیوی و ( طلبی و تحسین آن عزت)این نوع بینش 

زمینه فهم دینی و ارتباط آن با شخصیت  کند، بلکه در زندگی اجتماعی دور می

 .زند متکامل انسانی، به انسان لطمه می

ود که کسی منکر صحت و درستی نماز و روزه چنین افرادی از فراموش نش

آنچه که مورد عنایت است دین درهم ریخته و دل و . جهت شکلی و صوری نیست

 .عقل و فکر بیمار این افراد است

امروز الزم است مسلمانان بدانند که طاعات و عباداتی که شارع آنها را برایشان 

تمامی  از اصالح شاملی که خداوند در ترسیم کرده است چیزی جز بخش کمی

 . حرکات و سکنات مسلمان مقرر کرده است، نیست

                           (22: االنعام) 

کنند، خوفی بر آنها نیست و آنها غمگین نخواهند  آورند و اصالح می کسانی که ایمان می»

 .«شد

که در جاهای مختلفی به عنوان توصیف اهل  عملو الصاحلاتآمنوا وی  مهکل

دل و ( با تمامی مفهوم کلمه)کشد که حب خیر  ایمان آمده، امتی را به تصویر می

 .ای از مفهوم خیر، تباه شود دهد، گوشه درونش را گرفته و اجازه نمی

م صحیح، همراه ون اقتصادی و اجتماعیشان را بر محور زیرکی و فهئامتی که ش

شامل هر کار ( عمل صالح)چون لفظ . کند با ذوق سلیم و عقل صحیح، اداره می

آری . هوی و هوس از آن دور استکند و  نیکی است که فکر و نظام آن را تأیید می

کند و  لذا از وقتی که انسان چشمانش را از خواب نوشین شب باز میتمام اعمال، 

دهد، مادام که  اش را انجام می رود و تکالیف روزانه اش می به میدان اعمال روزانه
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به شرط مطابقت )ایمان صحیح به الوهیت اهلل است، عملش فکر و قلبش بر محور 

 .عمل صالح است( با شریعت اهلل

چگونه ممکن است انسانی که به قدر الهی اجتماعی آفریده شده عبودیت را در 

بطن جمع و  از اوامر عبودیت، در عزلت محض به جا آورد، در حالی که بسیاری

 !شود؟ جماعت انجام می

کند، معلم دانشمندی  حکم خدا را اجرا میراستی آیا قاضی مؤمنی که در دادگاه 

کند، خیاطی  های درخت علمش را به کام تشنگان علم، گوارا می که در کالس، میوه

ترین  و مقدسدوزد، دکتری که بهترین  که در دکانش، لباس را برای مشتریان می

و . دهد نجات می( به اذن خداوند)شغل را دارد و بیماران را از دست آالم و دردها 

 !کارش عمل صالح نیست؟ ،...کند و  مجاهدی که در راه خدا جهاد می

                                   

                                    

                                 

                                      

               (020-021: التوبه) 

تشنگی، نه خستگی و نه گرسنگی شدید در راه خدا این به آن جهت است که آنها را نه »

گذارند که کافران را خشمگین کند و بر هیچ دسترسی و  رسد و هیچ قدمی نمی نمی

ه خاطر این اعمال، برایشان عملی صالح ثبت یابند، مگر آنکه ب تسلطی بر دشمن دست نمی

ای کوچک  کند و آنها هیچ نفقه شود، حقا که خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی و نوشته می



 بدعت

 

034 

ه تنوردند، مگر آنکه برایشان نوش کنند و هیچ بیابانی را در نمی یا بزرگ را انفاق نمی

 .«داش دهدتر از آن چه که کردند آنها را پاهشود، تا خداوند ب می

 «!!شود و دنیا در مؤمن کافر در دنیا فنا می»: اند و چه زیبا گفته

دانیم دنیا برای کسانی که دل کوچکی دارند خطری بزرگ است  ضمن اینکه می

نفس و درون انسان غرور و کبریاء درست  ای که در اما خطرش از خطر نماز و روزه

درون و پلیدی آن عاجز  ز شستن کبرکه ا  ای کند، کمتر نیست و یا نماز و روزه می

 0 .است

به هر حال این نگرش قشری که موجب ترک دنیا به صورتی ناصحیح و 

به شدت انکار  صاهلل پرداختن به بخشی از عبادات و نسک است، از طرف رسول

گروهی از مسلمانان به خانه ازواج نبی ». خوانیم در احادیث صحیح می. شده است

رضی ) وقتی که ازواج. ال کردندوس صاهلل مورد عبادت رسول آمدند و از آنها در

ما کجا و عبادت پیامبر کجا، در : از عبادات پیامبرخبردادند، آنها گفتند( اهلل عنهن

: یکی از آنها گفت. ش، در گذشته استپیامیرحالی که خداوند از ما تقدم و ماتأخر 

من همه روزها را روزه : خوانم و دیگری گفت ها را نماز می من برای همیشه شب

 .کنم کنم و هرگز ازدواج نمی من از زنان دوری می: گیرم و دیگری گفت می

و»: آمد و فرمود صرسول خدا کذا قلتم الذین کذا؟أنتم واهلل نیإأما

لکنی له، وأفطرواصلیوارقدوأأاخشاکمهللواتقاکم تزوجالنساء،صوم

که چنین و چنان گفتید، اما به خدا  شما بودید» «فمنرغبعنسنتیفلیسمنی

قسم من خشیتم از خشیت شما بیشتر است و بیشتر از شما در مقابل ذاتش موضع 

__________________________________________________________ 
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گیرم و برخی از روزها، روزه  ام، اما من بعضی از روزها را روزه می تقوی گرفته

خوابم و با زنان  خوانم و بخشی دیگر را می گیرم، و بخشی از شب را نماز می نمی

.«کنم، بنابراین هر کس از سنت من کناره بگیرد از من نیست ج میازدوا
خواستند دنیا را رها  صاهلل همچنین روایت شده که گروهی از اصحاب رسول

در میان آنها  صاهلل رسول. کنند و زنان را ترک نمایند و رهبانیت اختیار کنند

کان قبلكم  نام هلک منإ»: برخواست و با جدیت با آنها صحبت نمود و فرمود

ولئک بقاياهم فی الديار أیهم، فعل نفسهم، فشد اهلل أبالتشديد شدوا علی 

، اعبدوا اهلل والترشکوا به شیئًا وحجوا واعتمروا واستقیموا، الصوامعو

 :نزلت فیهمقال و «يستقم بكم

                                         

             (21: المائده) 

منظور راهبان و عابدان سایر )کسانی که پیش از شما بودند، با سختگیری هالک شدند »

و این بقایای . آنها بر خودشان شدت گرفتند و خداوند نیز برآنها شدت گرفت (ادیان است

کس و هیچ چیز را با  اهلل را عبادت کنید و هیچ. اند  ها مانده معهآنهاست که در دیرها و صو

او شریک نکنید و حج و عمره را به جا آورید و برطریق حق ثابت و استوار باشید تا شما 

ای کسانی که »: و این آیه در حق آنها نازل شد: گوید ، روای می«را راست و استوار کند

ه خداوند برایتان حالل کرده حرام نکنید و از حدود اید، چیزهای پاکی را ک ایمان آورده

 .«، حقا که خدا تجاوزکنندگان از حدود را دوست نداردننمایید الهی تجاوز

به هر حال این نوع . چنین احادیثی در کتب حدیث و سیرت فراوان است نمونه

ز نگرش همراه با آثار وارداتی از هند و رهبانیت مسیحی در طول زمان، روز به رو
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های تربیتی را ایجاد کرد که ضمن ایجابیات زیادی که  در میان مسلمانان، اسلوب

از جمله پدید آمدن اصطالحاتی در مقابل . هایی را به بار آورد داشت، بدعت

و پدید آمدن  ،(مسلم، مؤمن، تزکیه، دین، شریعت)اصطالحات اسالمی و قرآنی 

شدن اذکار و و اوراد و  تسدر( مسجد)ل مکان عبادت مسلمانان اماکنی در مقاب

قرآنی و سنتی، اهتمام زیاد به برخی از امور  ةای، در مقابل اذکار و اوراد و ادعی عیهاد

و اهمال جوانبی دیگر از جوانب اسالم و انسان، و تأویل و تبدیل برخی از مفاهیم و 

روی  دههای قرآنی و همچنین اضافه شدن اشکالی از رفتار و گفتار و غلو و زیا پیام

  0 .ها ها و انسان در مورد شخصیت

 

 با نصوص اصیل شرعی ناآشنایی. 3

هر اندازه مخاطبان مبتدع نسبت به نصوص دینی و ادله شرعی کم اطالع باشند، 

تواند  جهل و کمی دانش می. ترند یاوران و ناصران بدعت در شیوع افکار خود موفق

یات و احادیث، جهل به آراء و جهل به آ :از جمله های مختلفی باشد در زمینه

نظرات مسلمانان صدر اسالم و تابعین و تبع تابعین، جهل به مقاصد شرعی، جهل 

نسبت به کالم عرب، جهل به قواعد علومی مانند قواعد فقه و اصول فقه، جهل به 

 ...همبستگی تعالیم دینی به عنوان یک ساختمان مرتبط و منسجم و 

هاییه، بریلویه و قادیانیه، از جهل مخاطبان خود استفاده بابیه، ب :هایی مانند حرکت

 2 .خبری بود، نسج پیدا کردند اطالعی و بی محیطی که سراسر کم نموده و در

__________________________________________________________ 

 .شود در اینجا به خاطر اختصار به همین مختصر اکتفاء می - 

های جدید از دین و کالم جدید، به قشر  سلسله مقاالت و کتبی که در این عصر هم به نام قرائت -8

 .شود، از این مقوله است دار تزریق می هی و مدرکدانشگا
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 :دفاع صاحبان زور و قدرتمندان از مبتدعه. 4

پردازان یکی دیگر  داری قدرتمندان از بدعت و سکوت آنها در مقابل بدعتبجان

ها  های معتزله توسط حکومت عباسی بدعت. اریخ بوده استبدعت در ت از علل نشر

خلفای عباسی زمینه را برای دعوت و تبلیغ  شد و معتزله از خالل تأثیر بر تقویت می

کردند، همچنین حاکمان خراسان موجب انتشار بدعت خوارج  دعوتشان، آماده می

اللکائی در . دندش می هشدند، کما اینکه در بحرین نیز قرامطه از طرف حکومت تقوی

 :کند اهل بدعت اینگونه تکمیل می مورد شرح اصول اعتقادی خود، گفتارش را در

و یا شیطان معاند و فاجر، ظاهر و منتشر  سلطان قاهر ةسخن مبتدعان یا به وسیل»

کنند و یا با مالشان،  قدرتمندان برای انتشار بدعت از زورشان استفاده می. گردد می

و آنها اینکار را به خاطر حمایت از بدعت و دفاع از . کنند یجاهالن را تطمیع م

 0 «.دهند گمراهی انجام می

حقا که سخنوری از سحر و ... 2«ن من البیان لسحراً إ»فرماید  می صرسول اهلل

افرادی مانند ابن ابی داود و ابوهذیل عالف از همین مدخل راه به  .«جادو است

نیز به کمک سخنوری  یات و هنردبنصر اع. های مخاطبان خود پیدا کردند دل

ای ادبی و یا شعر و متنی که اهل قلم  چه بسا قطعه. کند پرداخته و آن را تقویت می

اند، آنچنان در زوایای وجودی روح بشری نفوذ کند، که مجالی برای  نگاشته

یکی از علل شیوع بهائیت در . اندیشیدن و تأمل در مضمون و محتوای آن نباشد

__________________________________________________________ 

 .0 ص   اللکائی، شرح اصول اعتقاد ج  - 

 .73 ص  2محمدابن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب النکاح ج  -8
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استفاده از این مدخل بوده است که از مشهورترین موارد آن استفاده آنها از ایران 

 .العین مشهور است ةقرسخنوری 

 

 ز عرف و عادت رایجپیروی ا. 5

این نوع تبعیت یکی از بدترین انواع تقلید است، چون برخی برآنند که اگر 

د، قابل بدعتی درمیان مردم شیوع پیدا کند و یا در میانشان عرف و عادت شو

کنند  و بدتر از این، برخی فکرمی تمعارضه و مقابله نیست و برخورد با آن غلط اس

به محض استقرار در فرهنگ مردم و متعارف و ( از لحاظ شرعی)که امر ناپسند 

کند در حالی که با تمام احترامی که شرع برای  شرعی پیدا می ةشایع شدن، جنب

پذیرد و اساساً یکی از  ف شریعت را نمیعرف صحیح قائل است، عرف غلط و مخال

شایع » 0«شیوع الفعل التدل علی جوازه» :قواعد مشهور شرعی این است که

 .«بودن یک کار، دال بر جواز آن نیست

در حالی که بسیاری از مردم فقط به خاطر شایع بودن یک بدعت از آن پیروی 

حتی گاهی شیوع بدعت به شرعی ندارند و  ةکنند و در این راستا توجهی به ادل می

دانند و اگر در برخورد با اهل  قدری در عامه مردم کارگر است که آن را سنت می

!! علم هم به بدعت بودن آن واقف گردند، به علت عادت به آن، آن را حسنه

و گاهی آن را همانند اجماعی که مخالفت با آن، غیرممکن است تلقی . دانند می

 2 .نمایند می

__________________________________________________________ 

 .21طوطوشی، الحوادث ص  - 

 . 02ص   تقی الدین ابن تیمیه اقتضااللصراط المستقیم ج  -8
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شود که کسانی که اهل علمند و یا برزخی  این میان گاهی دیده می در و متأسفانه

زده شده و شیوع بدعت، موجب کم شدن  بین اهل علم و غیرعالمانند، عوام

شود و اینجاست که اهل  حساسیت آنها و یا حتی انقیاد و پیروی آنها از بدعت می

کم  و کم. کنند می صحت آن بدعت، استناد بدعت به اعمال آنها احتجاج کرده و بر

های عملی بر صحت یک  های باطل یا ذکر تجربه رسد که با قیاس کار به جایی می

  0 .شود بدعت، استدالل می

  مناسبات مریدی و مرادی. 6

شود که مقلد آراء و نظرات رجالی را که به هر علت  این تقلید مذموم موجب می

یدی بسیار جدی و لو تقمجذوبشان شده، اصل و اساس قرار داده و با تعصب 

و از عینک عشق به مرادش، ادله و عقائد مبتنی بر آنها . نفوذناپذیر از آن، پیروی کند

گردد، گاهی منجر  این نوع وابستگی ضمن اینکه موجب جمود فکری می. را بنگرد

در ادامه این روند، . گردد سخت و در مواردی رو در رو نیز گشته و می های به تنش

س و غلو در مورد مراد، عکس العمل بعدی مرید در مقابل کسانی است پدیده تقدی

__________________________________________________________ 

جالب این است که گاهی مبتالیان به بدعت چنان با  -25 ص8ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج - 

گویند که انگار از فقهای مدینه و امام مالک و بزرگانی چون ابن  حرارت از پیرانشان سخن می

اند که  دانند در این مسیر روش کسانی را در پیش گرفته کنند، در حالی که نمی مسیب نقل قول می

 ﴾نَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَإِنَا وَجَدْنَا آبَاءَ ﴿: گفتند می
از چیزی است که از شنیدن  تر باید دانست که منظور از ارادت و مناسبات مرادی و مریدی عام -8

تواند ارادت یک پسر به پدر و یا بالعکس،  شود این نوع مناسبات می این کلمات، به ذهن متبادر می

بنابراین تصور نشود که منظور از ارادت، ارادت موردنظر صوفیه . باشد.. .شاگردی به استاد و یا 

 .های ویژه چون در این کتاب شمول مباحث مورد نظر است نه نقد فرق و نحله. است
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رسد که مراد به مقام  که نظر دیگری، غیر از نظر مراد وی، دارند و کار به جایی می

رسد و  می(!! کند نباید پرسید گوید می از آنچه که می...  یفعلالیُسألعمایقولو)

اوامر و نواهیش مطاع، تلقی  تمامی افکار و عقایدش صحیح و مقبول و همه

بسیاری از متدینان کسانی را که نزدشان معظم و بزرگوارند، چنان اطاعت )شود،  می

کنند که اگر آن اطاعت متضمن تحلیل امری حرام و یا تحریم امری حالل باشد،  می

به می سجاده  تا جایی که   (بلکه به آن خرسندندکشند  نه تنها دست از آن نمی

من )و اینجاست که عبارت !! کنند، چون پیر مغانشان چنان گفته است رنگین  می

در میان پاکباختگان و مریدان و دلشدگان مرادها، عبارتی شایع ( اعرتض فقد انطرد

  9.است
هر کس اعتراض کند مطرود و بایکوت )و راستی آیا درست است بگوییم 

 !؟(شود می

 

 تحزب مذهبی. 7

های  راوشات فکری در نگاه به ادله شرعی و فهممذهب فرایند زمان، مکان و ت

توان  با این نگرش می. های دینی است نظران عرصه شریعت، از پیام مختلف صاحب

لذا . پی تبیین پیام دین در فروعات هستند، دانست مذاهب را جریاناتی که در

یع و های کلی، درصدد توق که با توجه به فرمول مذاهب، از این زاویه رقیبانی هستند

__________________________________________________________ 

 .32ص   تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  - 

 .825ص االعتصام ج ،ابواسحاق الشاطبی -8
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برخورد . ، هستند(حیطه صوری آن هم در)نگارش خواست دین، دربخش عملی آن 

 .تواند به یکی از این سه نحو باشد منطقی یک انسان دینی با مذهب می

ها و روش کلی آن را در  یا آنکه با مذهبی هم مسیر شود، چون فرمول -0

 ر مسیرپسندد و پیروان سایر مذاهب را رقیبی د پاسخ به مسائل فروع می

داند و این همان است که ما چنین شخصی  پیدا کردن جواب صحیح می

 .دانیم مذهب می... احمدبن حنبل و یا را متدین پیرو مذهب شافعی، 

و یا آنکه در چارچوبه مذاهب موجود با استدالل و پیدا کردن بنیه  -2

علمی در پی یافتن فروع دین است، که این کار را تلفیق و ترجیح 

 .نامیم می

و یا آنکه با استفاده از روش مذاهب موجود و با عنایت به دیگر  -2

اما از ) اند دایره مذاهب محدود نشده ها و اصول کلی که در فرمول

، به دنبال حل و فصل مسائل فقهی تالش (جهت شرعی قابل دفاعند

این شق سوم طبعاً به علم و فراست و اخالص بیشتری نیاز . کند می

ل این سه راه، روش دیگری نیز وجود دارد، و آن دفاع اما در مقاب. دارد

 مورد به دیگر محض بدون استدالل از آراء فقهی یک مذهب و حمله بی

ساز بوده و در  تاریخ اسالم بسیار مشکل این مورد در. مذاهب است

شود،  ساز است همین است، آن که مدافع بدعت می واقع آنچه بدعت

از یک دین و یا مذهب و تخطئه تبعیت . همین انسان مذهبی است

، امری ناپسند است که قرآن آن را رد (به نحوی که گفته شد)سائرین 

یهودیها پیش از آمدن پیامبر : کند که کند، در این مورد قرآن نقل می می

دانستند که پیامبری خدایی ظهور خواهد کرد اما همین که  اسالم می
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فت پرداختند، چون پیامبر مبعوث شد آنها با وی به مخال صرسول اهلل

 . از طایقه و ملت آنها نبود

                                    

                    (23: البقره) 

علمی، دینی، مذهبی، )به طایفه و گروهی معین و این چیزی است که بسیاری از منتسبان »

( ناشی از محبت شدید)با تحزب نسبت به گروه خود و یا اطاعت محض ... فهقی، تربیتی 

 .«به پیشوایی بزرگ و یا غیربزرگ، به آن مبتال هستند

پذیرند، مگر آنکه از  نمی( ةروایرأیاً و )اینها هیچ چیزی را به عنوان دین 

 0 (.پیشوای خودشان باشدناحیه گروه و یا 

 

 

__________________________________________________________ 

 . 3-37صص  ه، اقتضاء الصراط المستقیم ج تقی الدین ابن تیمی - 
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 تقسیمات بدعت: فصل پنجم
بدعت به اعتبارهای معین انواع مختلفی دارد، که ما در اینجا مهمترین آنها را ذکر 

 .کنیم می

 

 تقسیم بدعت به اعتبار دلیل: بخش اول

 بدعت حقیقی: مبحث اول

دلیل بدعت حقیقی آن است که هیچ »: گویند تعریف این نوع بدعت می علماء در

مسنون  و نه تفصیال بر ةجملشرعی، از کتاب، سنت، اجماع و استدالل معتبر نه 

بودنش، داللت ندارد و به همین جهت، چنین امری بدعت نامیده شده، چون مخترع 

برغیر مثال سابق است، گر چه مبتدع از قبول خروج آن از محدوده شرع اباء دارد و 

 .از شرع استنباط شده و داخل در آن است به مقتضای ادله، آن بدعت،: مدعی است

 0«این ادعا هم از جهت ظاهری و هم فی نفسه غیرصحیح است»

فعل حرام، همانند  ةتوان به تقرب الی اهلل به وسیل از جمله موارد این بدعت می

رهبانیت و ترک ازدواج اشاره کرد و مثال دیگر بدعت حقیقی اختراع عبادتی است 

 های نماز ظهر ر نفرموده، مانند افزودن چند سجده برسجدهکه خداوند آن را مقر

و یا ادای نماز بدون وضو و غسل، انکار احتجاج به سنت، تقدیم عقل بر ( مثال)

و مدارج ای از بقای عقلی  م رسیدن به درجهنقل، قول رفع تکلیف از مکلف به هنگا

 .های بدعت حقیقی است ایمانی، از دیگرمثال

صاحبان آن : خورد این است که عت حقیقی به چشم میبد امرعجیبی که در

نفسه  تراشند که نه برحسب ظاهر و نه فی صحت بدعت خویش می ای دال بر ادله

__________________________________________________________ 

 822ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام، ج  - 



 بدعت

 

044 

شوند، لذا دلهایشان از  این افراد از نصوص شرعی دور می. برصحت آن داللت ندارد

ماند و عقلشان از فطرت سلیم و نصوص نبوی  نور اهتدای به آن محروم می

با آن  دهند، اگر بدعت خود تطبیق می اینها نصوص شرعی را بر». گردد جوب میمح

مخالف آن بود آن را رد کرده و به آن  نامند و اگر موافق بود، آن نص را محکم می

نامند و یا آنکه نص شرعی را  گویند و این رد سخیف را، فیض می متشابه می

 0 «.گویند کنند و این کار را تأویل می تحریف می

اهلل بودیم،  ما نزد امام شافعی رحمه»: کند روایت می ءامام بخاری از یکی از علما

: شافعی در جواب گفتامام الی را از وی پرسید، ومردی به خدمت او رسید و س

 !گویی؟ تو چه می: آن مرد گفت. مورد این قضیه اینگونه حکم کرده است پیامبر در

 بینی؟ ر کلیسا یا کنیسه میمرا د مگر!! سبحان اهلل: شافعی گفت

گویم رسول خدا چنین حکم کرده و تو  به تو می! ای؟ مگر بر من زنار دیده

 !تو چیست؟ گویی نظر می

موضع پایبندی به سنت، بسیار دیده  سلف صالح، در منظیر چنین جمالتی درکال

و بالعکس کسانی که مروج بدعت حقیقی هستند، مأول محرف و حتی  2«شود می

 .نصوص شرعی هستند نکرگاهی م

 

 بدعت اضافی: مبحث دوم

 :بدعت اضافی بدعتی است که دو شائبه دارد

 .تواند بدعت باشد ای دارد که از این جهت نمی ادله: اول

__________________________________________________________ 

 .711ص   الطحاویه ج  ةالعقیدابوجعفر الطحاوی،  - 

 .32 البدعه، ص  توفیق یوسف واعی، -8
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دستاویزی ندارد و از این جهت شبیه بدعت حقیقی است، و چون این عمل : دوم

مل ندارد، آن را بدعت بدعتی، دو شائبه دارد و به هیچکدام از دو جانب اتصال کا

 .اند اضافی نامیده

به ارتباط با یکی از دو جانب مذکور، سنت است، چون مستند  بدعت اضافی در

مقابل، بدعت است، چون مستند به شبهه است نه  و در ارتباط با جنبة. دلیل است

یعنی )دلیل، و یا اصالً مستند نیست و فرق بین این دو مطلب این است که اولی 

الظاهر دلیل است ولی از جهت تفاصیل و کیفیات دلیل به حساب  علی( ای  شبهدلیل 

 0 .آید نمی

 

 :انواع بدعت اضافی

  2 .اند علماء بدعت اضافی را به دو دسته تقسیم کرده

بدعتی که نزدیک به بدعت حقیقی است، تا جایی که ممکن است حقیقی  -0

 .تصور شود

مکن است، سنت محض بدعتی که دور از بدعت حقیقی است، لذا م -2

 .تلقی شود
الهی  این است که مکلف دو راه را برای سلوک و رسیدن به قرب مثال اولی

داشته باشد، راهی سهل و آسان و دیگری سخت و مشکل، و این دو راه، هر دو به 

__________________________________________________________ 

برای بدعت اضافی در تقسیم آن به دو دسته . به بعد 823ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام، ج  - 

 .ذکر شده استمثال 

 .823ص  ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج -8
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گیر، راه سخت را انتخاب  اما مکلف سخت. اندازه هم، وی را به مطلوبش برسانند

 .نماید اه آسان خودداری میکند و از پیمودن ر می

مانند فردی که برای غسل کردن دو آب در دسترس دارد، آب گرم و آب سرد و 

کند، طبیعتاً این کار مخالف  وی آب سرد، را انتخاب میهوا هم سرد است، اما 

 قاعده رفع حرج است؛

                       (12: الحج) 

 .«نکرده است د حرجی را برشما در دین مقررخداون»

های دیگر این بدعت، پوشیدن لباس خشن، خوردن غذای غیرلذیذ  از جمله مثال

مانند پیری یا  ،بدون غرضی صحیح با وجود دسترسی بر آن به قصد تقرب و

 .توان نام برد مقابل شهوت باطل، را می مقاومت در

فصول  شده که به برخی از آنها در در این مورد آیات و احادیث زیادی وارد

  0 .گذشته اشاره شد

باشد که  و اما برای فهم نوع دوم بدعت اضافی که آن چنان از بدعت دور می

این  نزدیک است سنت محض تلقی  شود، باید توجه داشت که اصل عمل در

 ها مشروعیت است، اما به جهت سد ذرائع، جاری مجرای بدعت قرار بدعت

ند اینکه فرد، همانند التزام به سنن رواتب به صورت دائمی یا در اوقاتی مان. گیرد می

و مثالً نوافل غیررمضان را به . به نوافل ملتزم شودای محدود،  محدود و بر شیوه

که این کار ابتداع است و دلیل بدعت آن این . صورت جماعت در مسجد برپا کند

چنین . لح گزارش نشده استاست که چنین امری از پیامبر و صحابه و سلف صا

__________________________________________________________ 

 .و گسترش بدعت در همین کتاب مفهوم بدعت در نصوص اسالمی و علل ظهور: مراجعه شود به - 
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شود عوام هم به سنت بودن آن معتقد گردند و این امر فساد و  کاری موجب می

 .تباهی دین را به دنبال دارد

 

 تقسیم بدعت به اعتبار شمول: بخش دوم

 بدعت عادی و تعبدی: مبحث اول

 :عادیبدعت  -1

شاطبی  .0تامر عادی است که مقصود از آن تقرب به خدا و طمع به ثواب نیس

امر عادی امری است که معنایش معقول است و »: گوید در تعریف امر عادی می

 2.«مصلحت و مفسدت آن قابل شناخت است

 

 :بدعت تعبدی -2

ی غیبی و الیق که به جهت خضوع و تسلیم به نیرو امری است و امر تعبدی

. حوظ استداشت به ثواب مل شود و در آن تقرب به خدا و چشم احترام، انجام می

تعبدی امری است که معنای آن  امر»: کند تعبدی را اینگونه تعریف می شاطبی امر

تفصیالً قابل فهم نیست و ممکن است مسئله موردنظر، مأموربه و یا منهی عنه 

 2 «.باشد

عبادیاتوعادیاتدخولبدعتدر

__________________________________________________________ 

 .27ص  محفوظ، االبدأعلی  - 

 .31ص  8ابواسحاق شاطبی، االعتصام ج  -8
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ای مختصر و مفید توضیح دادیم که  بحث تعریف اصطالحی بدعت به گونه در

ادیات ع فیه است و اما دخول آن در دخول بدعت در مسائل عبادی غیرمتنازع

ای از  ن دسته از عادیاتی که شائبهآفیه است و قول راجح این است که در  مختلف

برای  0 .توان بدعت را به آن بخش، نسبت داد تعبد دارند، بدعت مورد دارد و می

های  م جهال برعلماء درمحلبدعت در عادیات، مظالم مختلف و نودرآمد، تقدی

ث و یا ارمختلف و در امور کشورداری، سپردن امورشریف به نااهالن به علت تو

 2 .اند امثال آن، را نام برده

 

 و ترکی بدعت فعلی: مبحث دوم

. محققان براین باورند که ترک فعل، از افعال مندرج در تحت مقوله اختیار است

که شامل  شد و هم معصیت و بدعت همچنانتواند طاعت با بنابراین ترک هم می

اطالق  اش مخالف با سنت است نیز فعل مخالف سنت است، بر ترکی که الزمه

مانند بیماری، )گیرد امر مباح را بدون دلیلی  وقتی که مسلمانی تصمیم می. شود می

 کند که مطلقاً از تناول چیزی ترک کند، و یا آنکه نذر می...( رژیم غذائی، مداوا و 

اصل و سند این موضوع این آیه . شود مرتکب بدعت می این کارخودداری کند، با 

 : شریفه است

                                           

             (21: المائده) 

__________________________________________________________ 

 .31ص  8ابواسحاق الشاطبی، االعتصام، ج : صل تعریف بدعت و همچنینف: مراجعه شود به - 

 .12 ، ص توفیق سلیم، البدعه -8
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امور پاکی را که خداوند برایتان حالل کرده، تحریم نکنید و ! اید ایمان آوردهای کسانی که »

 .«از حدود خارج نشوید، حقا که اهلل متجاوزان از حدود را دوست ندارد

در تاریخ اسالم موارد متعددی از ترک طیبات صورت گرفته، که از طرف رسول 

و نهی، قرارگرفته و شاگرادان دانا و حکیمش مورد مؤاخذه و نکوهش  صاهلل

  0 .است

های ترکی، تغییر اذکار نبوی و جایگزین کردن ادعیه و اذکار  جمله بدعت از

دادن مالیات، ترک نماز جمعه به  ةغیرمسنون به جای آن، ترک زکات دادن به بهان

و اموری از این قبیل را  2مساجد حجت نیافتن امام امثل، ترک نماز تراویج در

 .توان نام برد می

 

 بدعت اعتقادی، قولی و عملی: مبحث سوم

در واقع این تقسیم . ترین تقسیمات بدعت، تقسیم مذکور است یکی از اصلی

های اعتقادی، قول به  تاز جمله بدع. مات بدعت داردتقسی شمول مصداقی بر دیگر

نظریه حلول روح، عدم کارایی کلیات دینی در امور اقتصادی و  وحدت وجود،

__________________________________________________________ 

به عنوان مثال به مواردی که در فصل علل ظهور بدعت در این کتاب به آنها اشاره شده مراجعه  - 

 .کنید

یق خدا، مسنون بودن البته در این مورد به تفصیل در این کتاب توضیحاتی ارائه شده که به توف -8

 .اقامه تراویح به صورت جماعت در مسجد، به اثبات رسیده است
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العرب و فرهنگ  ةجزیردن رسول خدا و آئین نبوی از فضای حکومتی، متأثر ش

  0 .توان نام برد عربی را می

توصیف تزکیه و  توان به اشعار برخی از شعرا در می های قولی، از جمله بدعت

سلوک تربیتی اسالم، و جایگزین کردن الفاظی به جای اصطالحات دینی، اشاره 

  .کرد

ی آنها، به جا  ابی مستقل دارند و از جملههای عملی، خود نیاز به کت و بدعت

 .توان نام برد ای که مخالف با سنت رسول خداست را، می آوردن عبادات به گونه

ی تکلیفیه به پنج دسته واجب، مندوب، مباح،  بدعت را به اعتبار احکام خمسه

اقسام خود در تقسیم بدعت به سیئه و  اند اما چون این مکروه حرام تقسیم کرده

های  های واجب و مندوب و مباح خود از اقسام سنت نه مندرج است و بدعتحس

لذا  شوند، های سیئه محسوب می حرام از جمله بدعت ه وهای مکرو حسنه و بدعت

 .و به همین خاطر از آوردن آن احتراز شد این تقسیم زائد به نظر رسید

 

__________________________________________________________ 

هایی مانند بسط تجربه  مباحثی که اخیراً توسط برخی از مترجمان آثار پوپر، شالیرماخر، با عنوان - 

ان ها با اشعار شعرای فارسی زب هایی مانند ذاتیات وعرضیات دین و تلفیق این مقوله نبوی، و مقوله

گویا این افراد . های بدیع امروزی است و تحمیل آنها به مفاهیم و نصوص شرعی، از بدعت

دانند که تفسیر دین باید با نصوص و ادله دینی صورت گیرد نه با اشعار و  دانند یا دانسته نمی نمی

 ﴿: آثار دیگران، و راستی که           ﴾ .(88: عراءالش ) 
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 تقسیم بدعت به اعتبارتحسین و تقبیح: بخش سوم
 بدعت حسنه ةرسی علل پیدایش نظریبر: مبحث اول

علت تقسیم بدعت به سیئه و حسنه، در ابتدای فصل تعریف اصطالحی  مورد در

 (نعمت البدعة هذه)بدعت، سه علت را ذکرکردیم و متذکر شدیم، اثرمشهور 

ید علما معنای شرعی و اصطالعی آن و همچنین تقل مفهوم لغوی بر غالب کردن بار

از طرف گروهی از  هسیئتقسیم بدعت به حسنه و  عللترین  از همدیگر عمده

 .علماست

نمائیم تا  مروری مختصر بر این سه علت می ینجا برای تبیین بیشتر مطلب،در ا

 .ای برای رد این تقسیم و مدخلی برای ورود به آن باشد مقدمه

 

 «هذه ةنعمت البدع»اثر مشهور  -1

مردم را برای  س میرالمؤمنین عمرهنگامی که ا»: گویند قائالن به بدعت حسنه می

نعمت البدعة »: نماز تراویح، به صورت اقتداء به یک امام جمع کرد، درنهایت فرمود

و سابقین اولین و مسلمانان صدر اسالم،  س بنابراین وقتی فردی مانند عمر «هذه

های دیگری همانند آن، چه ایرادی  قائل به تحسین بدعتی باشند، تحسین بدعت

 د داشته باشد؟توان می

 :در جواب این استدالل الزم است به نکات زیر توجه کنیم

 :ناظر بر مفهوم لغوی است نه شرعی زیرا«هذهالبدعةنعمت»جمله  .0

ثابت است، لذا این کار  صیک امام از فعل پیامبر جماعت نماز تراویح بر: اوالً

کاربرد  را با همان« نعمت البدعة هذه»قطعاً سنت است و محال است عمر 

اینجا بدعت لغوی است و علت  بنابراین، بدعت در .اصطالحی به کاربرده باشد
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ی نماز جماعت تراویح، برای مدتی در میان  آن، این است که جماعت واحده ةتسمی

رسید،  نظر می ای به دیگرمتداول گشت، چیز تازه مسلمانان ترک شده بود و چون بار

 :کند روایت میام المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها 

به مسجد تشریف برد، و در آنجا نماز خواند، و مردانی به  صشبی رسول خدا)

مورد  در در صبح آن شب مردم با هم. او اقتدا کرده و با جماعت نماز خواندند

ی به امامت پیامبرسخن گفتند در نتیجه افراد بیشتری از کسانی که شب اولنمازشان 

وم نماز خواند و آنها نیز د ز، جمع شدند، پیامبر شبمسجد آمده بودند، برای نما به

بعد باز با افراد دیگری سخن گفتند در نتیجه در شب  به وی اقتداء کردند صبح روز

به مسجد تشریف برده و نماز تراویح  صرسول اهلل سوم اهل مسجد بیشتر شدند و

برای نماز  را خواندند اما در شب چهارم، مسجد گنجایش مردم را نداشت و پیامبر

مسجد حضور یافت و پس از آنکه  تراویح به مسجد نیامد، و برای نماز صبح، در

 :زبان آورده و فرمود نماز صبح را خواند به مردم روی کرده و کلمه شهادت را بر

ن تفرض علیكم أمكانكم ولكنی خشیت  نه مل خیف علی  إما بعد، فأ»

ما من ترسیدم که جماعت تراویح مکان شما برمن مخفی نماند، ا»«فتعجزوا عنها

نماز و رسول خدا فوت کرد « .و شما از ادای آن عاجز مانید بر شما فرض شود،

 0 .(تراویح به صورت فرادی باقی ماند

__________________________________________________________ 

 .808، ص 8ابوعبداهلل بخاری، صحیح بخاری، ص  - 
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سنت بودن جماعت تراویح و همچنین سنت  بنابراین، حدیث مذکور دال بر

 کرده، رسول خدا،الباری تقریر  و همانطورکه ابن حجر در فتحبودن فرادای آن است 

  0 .امت، جماعت آن را ترک کرده است به جهت رأفت بر

فوت کرد،  صوقتی که پیامبر»: گوید ابن تیمیه نیز پس از ذکر این مطلب می

بن  ابیالذا عمر« گیر شده بود و ترسی از فرض شدن جماعت نبود شریعت جای

 2«کعب را امام مردم کرد و جماعت را یکی نمود

نماز تراویح در شریعت محمدی بدعت »: گوید جای دیگری می رشیخ االسالم د

آن هم به صورت جماعت،  صکریم  نیست بلکه سنت بودن آن با قول و فعل نبی

بدعت نیست بلکه سنتی از سنن شریعت است و  ثابت است و جماعت بودن آن نیز

خر رمضان آن را دو یا سه شب خوانده است و در ده شب آ اول ماه رسول خدا در

عصر پیامبر آن را به  رمضان نیز چندبار آن را با جماعت به جا آورده، و مردم در

کارشان را تقریر  خواندند و پیامبر مسجد می های چندگانه در صورت جماعت

 .فرمود می

 2«و اقرار آن حضرت، سنت است»

و نیز شاطبی در  2ابن رجب حنبلی :عین همین مطلب را علمای بزرگی مانند

  1 .اند م ذکر کردهاالعتصا

__________________________________________________________ 

 .808ص  8ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ج - 

 . 7، ص 88تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج  -8

  8/01، 022، ص 8اقتضاء الصراط المستقیم، ج  ،تقی الدین ابن تیمیه -7

 .808ابن رجب حنبلی، جامع العلوم، ص  - 

 . 1 ص   ابواسحاق شاطبی، االعتصام ج -0
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سنت است و نظر به این که  تقریر پیامبر،و با توجه به اینکه قول و فعل  -2

پیامبر قوالً و تقریراً، نماز تراویح، جماعت آن، و همچنین اجتماع مردم بر 

به عهده گرفته و خود، امامت نموده است، بدعت امام واحد را، خود 

ندارد چون تالی صغری و نامیدن آن، قطعاً مفهومی جز مفهوم لغوی 

کبرای مذکور، سنت بودن اجتماع مردم بر امام واحد است، و وجه تسمیه 

تراویح به بدعت، محجور بودن مردم از آن، برای مدتی طوالنی است، نه 

 .چیز دیگر

 

 تغلیب مفهوم لغوی الفاظ بر مفهوم شرعی آنها -2

انند عمر مصطلح م ای بزرگوار اگر ایراد شود که چگونه ممکن است صحابه

گوییم این کار در قرآن، چندبار  شرعی را به معنی لغوی آن به کار ببرد، درجواب می

 در آیه، ةصال ةبه عنوان مثال، کلم. صورت گرفته است

                             (21: االنفال) 

 .«ت زدن و کف زدن نبودسو، نمازشان در کنار بیت چیزی جز»

سجده در  ةهمچنین کلم. مصطلح شرعی و اسالمی نیست صالةقطعاً به معنی 

 آیه؛ 

                         (22: البقره) 

 .«و آنگاه که به مالئکه گفتیم به آدم سجده کنند»

 ﴿ ةبه معنی سجده در آی      ﴾ (03: العلق)  نیست. 
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شوند که مراد و منظور آن  در کالم صحابه نیز کلماتی از این قبیل پیدا می

بن کعب خطاب به  بیمانند سخن اُ. بزرگواران مفهوم لغوی است نه شرعی

اذًا تكفی مهک »:،قال«تی کلهااجعل لک صال»: آنجا که عرض کرد صپیامبر

در آن »: فرمود ، پیامبر(کنم تو میم را مخصوص تمام دعای) «يغفرلک ذنبکو

صورت این دعا برای هم و غم تو کافی است و گناهت به خاطر آن بخشیده 

 (.شود می

 .مصطلح شرعی ةصال، به معنی دعا است نه ةصال ةاین اثر، کلم در

فی نفر صاهللکان رسول»: آمده لالمؤمنین عایشه همچنین در اثری از ام

در میان گروهی  صرسول خدا» 0«له نصار فجاء بعری فسجداألمن املهاجرين و

 .«سرش را تکان داد از مهاجرین و انصار بود، که شتری آمد و به احترام پیامبر

 سجده را به معنی تکان دادن سر، به کار ةالمؤمنین کلم بینیم که ام در اینجا می

 گانه بر ی هفتو پرواضح است که سجده در اینجا به معنی گذاشتن اعضا برده،

این مفهوم لغوی را اهل لغت . زمین به عنوان عبادت خدای سبحان، نیامده است

 2 .اند سجده ذکر کرده ةبرای کلم

کالم عرب صدراسالم، برخی از مصطالحات شرعی به مفهوم لغوی  همچنین در

ن إ»: به مردم گفت صتوصیف پیامبر به عنوان مثال ابولهب در. آن به کاررفته است

حلفاء کم من احلی بنی مالک بن ن تسلخوا الالت والعزی  وأا يريد منكم هذ

__________________________________________________________ 

 32، ص2امام احمد، مسند احمد، ج - 

 .فسجداقلن له اسجد للیلی . 85ص  7ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج -8



 بدعت

 

056 

الت و  خواهد از شما می( پیامبر)این ...  ةالضاللو ةلی ما جاء به من البدعإقیس 

بنی مالک را به خاطر بدعت و گمراهی که آورده رها  ةعزی و هم پیمانانتان از قبیل

 .«کنید و به گمراهی و بدعت او بپیوندید

بدعت را در کالم خود به کار برده و معنی لغویش را، از  ةبینیم ابولهب، کلم می

 .آن منظورداشته است

 «ةمن سن سن» :نظری به حدیث

حسنه  ةمن سن سن» :شده حدیث ه موجب تحسین بدعتعللی ک از یکی دیگر

 .است 0«ةلی يوم القیامإجر من عمل هبا أجرها وأفله 

__________________________________________________________ 

در میان  صپیامبر: شأن ورود این حدیث اینست 8501ص7ابن مسلم حجاج، صحیح مسلم، ج - 

فاقد لباس خدمتش رسیدند در حالی که شمشیر یاران بزرگوارش نشسته بود، جمعی پابرهنه و 

از مشاهده فقر آنها، چهره رسول خدا، دگرگون شد، به خانه رفت ( و آماده جهاد بودند)برکمربسته 

و سپس برگشت و به بالل دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز کند، بعد از برگزاری نماز، 

از خدا بترسید، خدایی که شما را از یک نفس واحد  !ای مردم»: ای خواند و فرمود پیامبر خطبه

تقوا پیشه گیرید و به فکر فردای قیامت باشید، هر کدام ! آفرید و بدانید خدا مراقب شما است، مردم

در این « بتوانید از دینار، درهم، لباس، گندم، خرما حتی نصف یک خرما، به نیازمندان کمک کنید

گرفت، این امر سبب تشویق مردم  ی آورد که در دستش جای نمیهنگام مردی از انصار، کیسه پول

های مختلف فراهم کردند، به حدی که دو کوپه از مواد غذایی و لباس جمع  سر هم کمک شد و پشت

سالم سنة حسنة من سن فی اإل»: شد، آثار سرور در چهره پیامبر نمایان گشت در این هنگام فرمود

سالم سنة اإلفی من سن جورهم شیء وأن ینقص من أه من غری جر من عمل هبا بعدأجرها وأفله 

 .«وزارهم شیءأن ینقص من أوزر من عمل هبا من بعد من غری کان علیه وزرها و سیئة
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س راهی نیکو را پیش پای دیگران بگذارد، اجر هر ک»: فرماید می صرسول خدا

کند،  به آن عمل می« تا قیامت»این راهنمایی و همچنین اجر کسی را که به روش او 

و همچنین گناه تمام کسانی را که  و هر کس روشی بد را بسازد، گناه این کار .«دارد

معنی لغوی کلمه  اینجا عدم توجه به در. گردن دارد کنند، بر به آن تا قیامت عمل می

و همچنین کمی شتاب  .سنت که سیرت، نهج، طریق، و مراد و منظور انسان است

گیری موجب شده که برخی با استناد به این حدیث قائل به بدعت حسنه و  نتیجه در

 .شوند  سیئه

در حالی که اساساً در این جا خلط مبحث شده و بحث، بحث سنت حسنه و 

 :اینگونه است سنت سیئه است و صورت قضیه

باشد راهی حسن و نیکو است، و استفاده از  شرع پسندیده می آنچه که در)

مثال انفاق . حسن است اجرای آن امر روشی که مرضی شرع است سنتی حسنه در

جرائد،  هایی در کردن امری نیکو است حال اگر مؤسساتی با درج شماره حساب

کردن تبرعات آنها، در پیش  حسنات مردم را جمع کنند راهی نیکو را درجمع

ء است استفاده از عکس و یّتبرج امر س مقابل، در. اند و این سنتی حسنه است گرفته

بنابراین حدیث مذکور، . ویج آن امر سیء استتر در هسیئسنتی  تلویزیون  سینما

 ندارد، چرا که اساساً بحث حدیث، راه نیک در هسیئای به بدعت حسنه و  ابداً اشاره

 .(نیکی و راه بد در ترویج بدی است ترویج
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ان شد، قطعاً چن سنت اندکی توجه می به مفهوم لغوی و همانگونه که گفته شد، اگر

  0 .گرفت استنادی صورت نمی

و همچنین به صورت ضمنی غلبه ( هذه ةنعمت البدع)ما در این مبحث تأثیر اثر 

ت مختصر قضیه تقلید از اینکه به صور. بار لغوی بر بار اصطالحی را توضیح دادیم

 .دهیم بحث قرارمی ، موردتتحسین بدع پیشینیان را در

 

 :تقلید-3

ها بسیار واالتر  عدم تأیید بدعت تردید شأن افرادی مانند عزبن عبدالسالم در بی

 .آن است که مورد تشکیک قرارگیرد از

د وی، و اگر در سخنان اهل بدعت استشهادی به تقسیم آن بزرگوار و افرادی مانن

عزبن عبدالسالم گرچه بدعت فردی مانند . گیرد، نوعی سوءاستفاده است صورت می

 .را تقسیم کرده، ولی مؤید بدعت مبتدعان نیست

تأمل در بین بسیاری از خواص و اهل علم نیز راه یافته و  تقلید بی ةمتأسفانه قضی

تفاوت « و اندیشه حداقل در عدم تأمل»گاهی علماء در این زمینه، با مقلدان معمولی 

 .چندانی ندارند

به برخی از کتب لغت،  ، چنان گسترده است که حتینحن فیه ما اثر این تقلید در

راه یافته است و آنها نیز به جای تقسیم لغوی بدعت به سیئه و حسنه و ذکر شمول 

از ذکر مفهوم بدعت اند، در مصباح المنیر پس  آن، قائل به تقسیم شرعی بدعت شده

__________________________________________________________ 

ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب : در مورد مفهوم لغوی سنت مراجعه شود به)برای مطالعه بیشتر  - 

 .25- 2صص  7بن فارس مقایس اللغه ج احمد : و همچنین 7/880 ، 715/  880ص7 ج



 بدعت

 

059 

اما ...  ةمباح ةيكون بعضها غری مكروه فیسمی بدع لكن قد» 0ه است،آورد

و نیز  «!شود بدعت گاهی غیر مکروه است که در این صورت بدعت مباح نامیده می

و برخی  2المعارف القرن العشرین ةدایرو 2ةسالمیاإلالمعارف  ةدایراین مطلب به 

 .دیگر از کتب لغت، سرایت کرده است

 تاست که در ذهن مراجعان به کتب لغت، قول به تحسین بدع اثر این شیوع این

 .م و به قول علمای منطق، مشهورات، جای گیردمانند امری مسلّ

سواد و  و طبیعی است که این نفوذ موجب انتقال معنای مذکور در میان توده بی

بدعت  لذا حساسیت اولیه امت اسالمی نسبت به. سواد جامعه مسلمانان شود یا کم

از آنچه که  رنگ گردد و دین خدا در طول زمان صبغه و رنگی غیر یان آنها کمدرم

 .در صدر اول داشت، پیدا کند

و این چیزی است که دلسوزان و ناصحان دین خدا، پیوسته از آن هراس 

 .اند و دارند داشته

 

 ارزیابی انتقادی نظریه بدعت حسنه: مبحث دوم

عی و قائل بودن به بدعت حسنه، بحث پیش، علل پیدایش قول تحسین بد در

با توجه به اینکه بسیاری از مطالبی که تا حال در این . مورد بررسی قرار گرفت

کتاب آمده تمهیدات و مقدماتی برای پرداختن به موضوع باالست، بدون ذکر هیچ 

 :کنیم مطلب دیگری، این موضوع را در چند بند بررسی می

__________________________________________________________ 

 .72احمدرافعی، المصباح المنیر ص  - 

 .02 ص7احمد شنتاوی، دایرة المعارف جلد -8

 .33ص 8وجدی دایرة المعارف القرن العشرین ج فرید -7
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نقض ادله شرعیه وارد شده در ذم  ها قول به حسنه بودن برخی از بدعت .0

هاست چون نصوصی که بدعت را ذم کرده و مسلمانان را از  عموم بدعت

مطلق و عام است و با وجود کثرت این نصوص،  ،آنها برحذر داشته

ای در آنها وجود ندارد که مقتضی  نرفته و اشاره استثنائی در آنها به کار

و در . ند حسن و مقبول استاین باشد که مثالً فالن بدعت، نزد خداو

 «کذاال کذا وإ کل بدعة ضاللة» :هیچکدام از آنها نیامده که

و اگر محدثاتی وجود داشت که الزم بود شرع آنها را حسنه یا مشروع بداند، به 

نصوص کتاب و سنت  شد و در اقتضای کامل بودن شریعت الهی، به آنها اشاره می

ه در منطوق و نه در مفهوم نصوص اسالمی اما چنین چیزی ن. گردید استثناء می

ذم بدعت،  این است که قاعده کلی در ذم، دال بر ةاین تمامی ادل وجود ندارد بنابر

استثناء بردار نیست و ممکن نیست فردی از افراد بدعت از مقتضای آن خارج 

 0.شود

هرقاعده یا دلیل شرعی : )همچنین یکی از قواعد مسلم اصول فقه این است که

اوقات و احوال مختلف تکرار شود و مقترن به تقیید یا تخصیص  لی، وقتی که درک

 .قاعده بر مقضای لفظ عام و مطلق آن استنباشد، این تکرار دال بر بقای آن 

در جمع  ص اهلل رسول. از این قبیل است احادیث ذم بدعت و تحذیر از آن،

 :تنوع فرموده استاوقات و احوال زیاد و متعدد و م غفیر مسلمانان و در

 «کل بدعة ضاللة»

__________________________________________________________ 

 .   ص  ابواسحاق شاطبی، االعتصام ج  - 
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آیه و حدیثی تقیید و تخصیصی برای این عام مطلق نیامده است بلکه  و در هیچ

هیچ نصی وارد نشده که دال برصحت خالف این قاعده باشد، و این خود دال بر 

و برعام و مطلق بودن خود باقی  0 .این است که نصوص مذکور، عام و مطلق است

 .هستند

عموم است و طبق قواعد علم  از الفاظ «کل بدعة ضاللة»در حدیث لفظ کل 

این جمله موجبه کلیه است و بنا به قواعد علم اصول، کل که از الفاظ عموم  منطق

است، مستغرق تمام جزئیات و افراد بدعت است و اهل لغت متفق هستند که فائده 

شود و یا  ه مضاف میالبته در جایی که به نکر)این لفظ رفع احتمال تخصیص است 

  2 .(آید برای تأکید می

به نکره اضافه شده، دال بر عموم مستغرق  ةبدعو چون این کلمه در حدیث کل 

چه . مورد کل افراد آن نکره، کاربرد دارد سایر اجزاء است و به عنوان نصی در

مدلول مفرد باشد و یا مثنی و یا جمع و همچنین این استغراق شامل تمام جزئیات 

کل بدعة »با تأمل در تطبیق حدیث . شود تمام جزئیات نکره را شامل میاست، یعنی 

الیه کل، کلمه بدعت است که نکره آمده، لذا  که مضاف شویم متوجه می«ضاللة

شود و امکان ندارد بدعتی از این کلیت خارج  تمام قواعد موردنظر، بر آن تطبیق می

 ؛گوئیم زیرا وقتی که می. شود

              (12: القمر) 

 .«هایی ثبت شده است اند، در پرونده تمام آنچه که آنها انجام داده»

__________________________________________________________ 

 . 1ص  8ج  علی بن عبدالکافی، االبهاج فی شرح المنهاج    ، 8  همان، صص - 

 . 1ص  8علی بن  عبدالکافی، االبهاج فی شرح المنهاج ج  -8
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 .شیء قائل شد توان استثنائی بر نمی

براین اعتقاد به وجود بدعت حسنه، مساوی با انهدام تمامی قواعد مذکور و  بنا

  0 .ایجاد خلل در جمالتی شبیه به آن است

آن  هبینیم ک با نگرشی به اقوال مأثور از صحابه، تابعین و تبع تابعین می) -0

کرده و عمالً مثبت اقوال خویش  ذم، تقبیح و تنفیر حضرات بدعت را

که ذرائع منتهی به بدعت را قطع کنند و همیشه از  اند اند و کوشیده بوده

وقف و اند و ت مجالسه با اهل بدعت و شنیدن اقوال آنها کراهت داشته

و خود . اساس محاسبه استقرائی، از آنها گزارش نشده است استثنائی بر

اند  این است که خیر القرون و دو تالی آنها بر این بوده این مطلب دال بر

 2 .ها وجود ندارد بدعت ای در که حسنه

های مختلف  هر کس منصفانه و به دور از تمایالت نفسانی به بدعت) -2

با شریعت الهی ضدیت دارند و در واقع حکم  شود که بنگرد متوجه می

بته به شرطی که با دلی پاک و ال)استدارکی بر شارع حکیم شریعت دارند 

 (.از تحمیالت عقیدتی و مذهبی معهود خود به بدعت بنگرد دور

بنابراین چگونه ممکن است امری که چنین حالی دارد، به حسنه و قبیحه تقسیم 

 2 .؟وح و برخی دیگر مذموم باشدو یا برخی از آن ممد! شود؟

متون نقلی آمده است که  فرض کنیم در بنا به فرض جدلی و منطقی اگر -2

ها حسنه هستند و این مطلب به صورت درج و یا استثنائی  بعضی بدعت

__________________________________________________________ 

 . 8/1علی بن عبدالکافی، االبهاج فی شرح المنهاج  - 

 .8  ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج  -8

 .8  ص   ابواسحاق الشاطبی، االعتصام ج  -7
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املحدثة ) :فرموده باشد که که درسیاق ذم است، آمده و مثالً پیامبر

یست و بدعت نامیده عمل بدعت ن این صورت آن در(الفالنیة حسنة

 .بلکه تقریری است که با سنت قولی تأیید شده است. شود نمی

فرض کنیم که در نصوص وارده از پیامبر و یا اقوال سلف چیزی  اگر -1

ها است، چنین چیزی  که مقتضی حسنه بودن برخی از بدعت دارد وجود

. تواند نصوص عامی را که در مورد بدعت آمده است، تخصیص دهد نمی

اصل غیرحسنه است  یا آنکه درشود،  آنچه که به حسنه توصیف می چون

که در این صورت اثبات حسن بودنش نیاز به دلیل دارد و آنچه که حسن 

ی  بودنش دلیل دارد دیگر بدعت نیست لذا عموم ذم در نصوص ذم کننده

 .ماند بدعت، به جای خود باقی می

ز عموم تخصیص یافته و عام گوییم آنچه که حسنش ثابت شده ا و یا آنکه می

بنابراین کسی که به تخصیص برخی از . تخصیص یافته برای سایر موارد، دلیل است

نت و یا اجماع، سها از عموم ذم معتقد است باید دلیلی مخصوص از کتاب،  بدعت

 0 .اقامه کند وگرنه مجرد ادعای تخصیص هیچ بهایی ندارد

حتجاج اقامه شده است وگرنه عام بودن ا البته این بند فقط به عنوان تنزل در

 .به روشنی مستفاد است ها، از نصوص شرعی قباحت تمامی بدعت

دانند خارج از  در هر صورت آنچه که قائالن به بدعت حسنه، آن را حسنه می

 .یکی از این سه شکل نیست

__________________________________________________________ 

تقی الدین ابن تیمیه، مجموع  و  02ص  8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  - 

 . 5/73 الفتاوی 
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ی صالحه ثابت شده که چنین چیزی اساساً  یا آنکه حسنه بودن آن با ادله: اول

بدعت نامید چون امر  توان آن را شود، گر چه از جهت لغوی می ت نامیده نمیبدع

 .مذکور با دلیل نقلی مشروعیت دارد

داند، و ظن او  آن را حسنه می بدعت، (نیکو داننده) است که محسنامری : دوم

  .ظنی باطل است

ممکن است از اموری باشد که حسنه بودن آن محل مناقشه است یعنی : سوم

این مورد باید توجه کرد که چنین چیزی  اند حسنه و یا سیئه باشد، درتو می

صالحیت معارضه و استدالل را ندارد، درجواب چنین موردی با جواب مرکب 

تواند بدعت باشد  ثابت شد که مورد گفتگو حسنه است بنابراین، نمی اگر: )گوییم می

بنابراین در زیر  حسن آن ثابت نشد، توان آن را مخصوص دانست و اگر و نمی

  0 .گیرد و یکی از مصادیق آن است می عموم نص قرار

ها، متهم کردن دین به نقصان و  الزمه اعتقاد به حسنه بودن برخی از بدعت -6

قول به عدم کمال آن است، و این معنا مخالف خبرصریح قرآن است آنجا که 

 : فرماید می

                                      

     (2: المائده) 

شما تمام نمودم و از اسالم به عنوان دین  امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر»

 .«شما، خشنود گشتم

__________________________________________________________ 

 .023ص  8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج - 
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باشیم این است که معتقد  ةها به منزل آری اعتماد به حسنه بودن برخی از بدعت

اند و یا اصالً از آن  و شاگردان او به چیزی که بهتر است عمل نکرده پیامبر

اند و به آن عمل  تر از آنها آن مسائل را درک کرده اند و افرادی زیرک خبربوده بی

 !!اند نموده

به یک مخصص دارد که آن  به وصف حسن یا ثواب، نیاز تخصیص بدعت -1

کند به  مخصص که مدعی به آن احتجاج میاگر این . عموم ذم خارج کند را از

عبادات : شود ، درجواب گفته می(این کار عبادت و قربت است: )گوید صراحت می

ای غیر از آنچه که خود فرموده،  توقیفی هستند و جائز نیست خداوند به گونه

 .عبادت شود

. توجه کرد که عقول متنوع و افهام مختلف است مخصص عقل است، باید و اگر

و این دور از . فرد دیگری آن را تقبیح کند کن است کسی کاری را تحسین ومم

تمایالت درونی آنها  حکمت خداوندی است که دین را به دست آراء عقلی بشر و

موجب  دهد چرا که عقل، شعور، درک و احساسات انسانها متفاوت است و این امر

که همگی  ی صادر گرددامری، احکام مختلف شود در یک محل و در آن واحد بر می

ا محال است خداوند ما را به دین و آئین این چنین تضاد دارند و عقلً با هم مقابله و

 .مضطرب دعوت کند

 ها شده است؟ گذشته از این، چه عقلی مخصص یا محسن برخی از بدعت)

 آیا عقل همه مردم چنین حکم کرده؟ یا عقل اکثر و یا بعضی از آنها؟

چنین امری، اجماع ( غیر متصور است که این امر) حکم کرده؟اگر عقل همه آنها 

شوند و  است و باید دانست که امت بر ضاللت و مخالفت با قواعد شرع جمع نمی

عقل  شوند و اگر مخالفت با نصوص ظاهری و جلی دین متفق نمی یچگاه بره
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زیرا  د دانست که این قابل اعتماد نیست؛ای از مردم چنین حکمی کرده، بای عده

برخی از عقول، در جایی که مخالفت کامل موجود است اولی از برخی دیگر از 

  0 .(ت مقدم شوندیعقول نیستند،که در تبع

در جواب ( که البته چنین چیزی وجود ندارد)و اگر مخصص دلیلی شرعی است 

ی مخصوص، از عموم ذم خارج است و عام موردنظر ما،  لهأاین مس: گوییم می

کند، البته در اینجا هم ما از  ایر موارد تخصیص نیافته، مطابقت میبرعدم صحت س

 2 .کنیم که علت تخصیص را بیان کند مدعی طلب می

مسئله موردنظر : ماند این است که بگوئیم این مورد می و شق دیگری که در

 .آید مخصص عموم نیست، چون بدعت شرعی به حساب نمی

زیرا راه را برای افراد  ؛دین استقائل بودن به بدعت حسنه، موجب فساد  -2

بدعت حسنه، تمامی  کند و آنها در زیر چتر اعتقاد و بوالهوس باز می بی

رسد  و کار به جایی می. کنند را به مردم تحمیل میها  ها و کژی گمراهی

ها بردین  ذوق و هوس انسان انسان، عقل، که به جای حاکمیت دین بر

 2 .زوال و نابودی دین خداستشود و این مساوی با  خدا حاکم می

__________________________________________________________ 

تحسین برخی از عقائد  امروز در. 32، 30، 37احمدبن حجر، تحذیر المسلمین عن االبتداع صص  - 

شد، برای رد این  توجه به آنچه که در متن ذکر. شود ها استناد می ساختگی به عقل کلی انسان

 .ضروری است ادعاهای غیرعلمی بسیار

 .023- 02صص  8تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج -8

... و( از دیدگاه من( )به نظر من: )این همان چیزی است که تکیه کالم مبتدعهای هم عصر ما است -7

. 
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اگر شما جایز : گوییم به کسانی که قائل به بدعت حسنه هستند می -3

که اموری خارج از دین، بر دین خدایی افزوده شود، باید باکی  دانید می

ای اسم این کار را  هایی از دین نداشته باشید چون عده از کاستن بخش

زیرا  ؛شود مالحظه نمی کارنامند و فرقی در بین این دو  بدعت حسنه می

 0 .بدعت یا با نقصان است یا با افزایش

شما که قائل به تقسیم  :گوییم بدعت حسنه میخطاب به قائالن به  -01

بدعت به حسنه و سیئه هستید، بگویید که ما چگونه این دو بدعت را از 

 هم جدا کنیم؟ و با چه میزانی این دو را از هم تشخیص دهیم؟

 استحسان شخصی است؟ که مالک، ذوق، رأی و مگر  نه این است

 توان از آثار و پیامدهای این تحسین در امان ماند؟ بنابراین چگونه می

نی آن را اتو ای دینی دهی، باز نمی چرا که هرچه تالش کنی به بدعت صبغه

 .دین اصیل و خالص جای دهی ةدر زیر مجموع

تحسان بدون دلیل اگرجایز بدانیم که خداوند برخی از دین را به اس -00

ایم که وی ما را در  شرعی ما، سپرده است در واقع به این معتقد شده

 2 !!الوهیت و وحدانیتش شریک خود کرده است

 

سنته من أهل بیته  اه الذين سلكوعلی آل الكتاب املبنی وی اهلل علی مبنّی صلو

 .لی يوم الدينإحسان إمتبعیه بوأقاربه وصحابته و

__________________________________________________________ 

 .30احمدبن حجر، تحذیرالمسلمین ص  - 

 .32ر المسلمین ص احمدبن حجر تحذی -8
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الرافعی، محمدبن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم،  .11

 .هـ 0211ط اول، دارالهجره، 

 .رشید رضا، تفسیر المنار، مصر، چاپخانه المنار .16

 .اساطیر البالغه، تهران، نشر الرضی، شریف، نهج .11

الرفاعی، یوسف سیدهاشم، الردالمحکم المنیع علی منکرات وشبهات ابن  .12

 .هـ 0212منیع، کویت، 

الزرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، المنثور فی القواعد، کویت، ط اول،  .13

 .هـ 0212

 .کرفزمخشری، جاراهلل، تفسیر الکشاف بیروت، دارالال .61

 .الزحیلی، وهبه، اصول فقه االسالمی، تهران، احسان .60

 .هـ 0211سابق، السید، فقه السنه، بیروت، دارالکتاب العربی،  .62

 .هـ0232السرخسی، ابوبکر، اصول سرخسی، بیروت، دارالمعرفه،  .62
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 .القرآن ةمکتببتداع، اال ا األتباع و النهی عنبالسیوطی، عبدالرحمن، االمر  .62

ب العلمیه، حاوی فی الفتاوی، بیروت، دارالکتالسیوطی، عبدالرحمن، ال .61

 .هـ 0212

مأثور، قم، مرعشی، لابرالمنثور فی التفسیر السیوطی، عبدالرحمن، الد .66

 .هـ0212

 .هـ0233تدریب الراوی شرح تقریب النووی، بیروت، دارالکتب العلمیه،  .61

 .هـ 0212عتصام بیروت، دارالمعرفه، الشاطبی، ابواسحاق، اإل .62

 .هـ 0220الشافعی، محمد بن ادریس، الرساله، بیروت، دارالکتاب العربی،  .63

 .م 0322کر، ط دوم فالشافعی، محمدبن ادریس، األم، بیروت، دارال .11

قاهره،  بر،االجواهر فی بیان عقائد األکعبدالوهاب، الیواقیت و الشعرانی، .10

 .م 0312بی چاپخانه مصطفی البابی، الکل

حدیث، ال ةالفیشمس الدین محمدبن عبدالرحمن، الفتح المغیث شرح  .12

 .هـ 0212بیروت، دارالکتب العلمیه، ط اول، 

 .المعارف االسالمیه، بیروت، دارالمعرفه ةدائر ،الشنتاوی، احمد .12

 .هـ 0233رشاد الفحول، بیروت، دارالمعرفه إالشوکانی، محمدبن علی،  .12

 .رد، تهران، خیامالشهابی، محمود، رهبر خ .11

 .التفاسیر، عالم الکتب، بیروت ةوصفالصابونی، محمدبن علی،  .16

 .هـ 0212حکام، مدینه ه، دخیل، السکوت و داللته علی األصالح .11

 .صدوق، محمدبن علی، التوحید، قم .12

 .الصنعانی، عبدالرزاق، المصنف المجلس العلمی، عراق .13



 بدعت

 

073 

دمشق، المکتب عز حنفی، شرح عقیده طحاوی، أبی الطحاوی، علی بن  .21

 .سالمیاإل

الطحاویه، بیروت، المکتب  ةالعقیدعز حنفی، أبی الطحاوی، علی بن  .20

 .االسالمی

 .جده، داراالصفهانی ،البدعلطرطوشی، محمدبن ولید، الحوادث وا .22

 .هـ 0231المکتبه الرضویه،  ی، فخرالدین، مجمع البحرین تهران،الطریح .22

 .هـ0216یروت، دارالمعرفه، عبدالسالم، عز، فتاوی عز بن عبدالسالم، ب .22

عبدالکافی، علی، االبهاج فی شرح المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه،  .21

 .هـ0212

البحوث  ةدارإعسقالنی، ابن حجر، فتح الباری بشرح البخاری، ریاض،  .26

 .العلمیه

 .فاقعسکری، ابوهالل، الفروق فی اللغه، بیروت، داراآل .21

دارالکتاب  سالم منها، بیروتموقف االالبدعه تحدیدها و ه، عزت،یعط .22

 .هـ 0211ط دوم،  العربی،

 .هـ 0212سنن دارقطنی، بیروت، عالم الکتب، ط دوم،  عمر، علی، .23

 0222القاری شرح صحیح بخاری، مصر  ةعمد بدرالدین محمد، ی،عین .31

 .هـ

حیاء التراث إصول، دارالغزالی، ابوحامد محمد، المستصفی من علم األ .30

 .العربی

 .بنان، دارالمعرفهلمد محمد، احیاء علوم الدین، الغزالی، ابوحا .32

 .م 0332سالم، قاهره، دارالشرق، الغزالی، محمد، لیس من اإل .32
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 .هـ0213الفراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، ایران، مؤسسه دارالهجره،  .32

 .علی تفسیر القیم ةحاشیفقی، شیخ محمد،  .31

 .هـ0216اخماد البدعه، الفودی، عثمان، احیاء السنه و .36

 .لقرافی، محمد، الفروق، بیروت، داراحیاء التراثا .31

حکام القرآن، بیروت، داراحیاء القرطبی، محمد بن احمد، تفسیر الجامع أل .32

 .م 0321التراث العربی، 

 .هـ 0262قطب، سید، التصویرالفنی فی القرآن، داراالضواء، قم،  .33

 .هـ 0230ریاض،  ،هل السنهأاللکائی، شرح اصول اعتقاد  .011

 .هـ0210نس، الموطا، ترکیه، دارالدعوه، مالک ابن ا .010

نسان ن تصحح، قاهره، داراإلأالمبارکی، محمد علوی، مفاهیم یجب  .012

 .هـ 0211

ابوالحسین بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالکتاب مسلم،  .012

 .هـ 0211العربی،

 0212نوار، بیروت، داراحیاء التراث االسالمیه مجلسی، محمدباقر، بحاراأل .012

 .هـ

 .ی، االبداع فی مضار االبتداع، بیروتمحفوظ، عل .011

 .المالکی، محمدبن جزی، قوانین االحکام الشرعیه، بیروت، عالم الفکر .016

 .دارالکتاب العلمیه ،، بیروتدیوان االفوه االودیالمیمنی، عبدالعزیز،  .011

 .هـ 0210النسائی، سنن، ترکیه، دارالدعوه،  .012

، بیروت سماء واللغاتالنووی، شرف الدین بن یحیی، تهذیب األ .013

 .العلمیه دارالکتاب



 بدعت

 

075 

 قاموس، بیروت،الواسطی، محب الدین، تاج العروس من جواهر ال .001

 .دارالفکر

المعارف قرن العشرین، بیروت، دارالفکر،  ةدایروجدی، محمدفرید،  .000

 .هـ 0233

فعال، بیروت، األقوال والهندی، عالءالدین، کنزالعمال، فی سنن األ .002

 ..هـ 0202الرساله،  ةمؤسس

 


