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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه نويسنده 

من سيئات ه ونعوذ باهللا من رشور انفسنا ونستغفره وان احلمدهللا نحمده ونستعين

من يضلل فال هادی له، و اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال النا، من هيده اهللا فال مضل له وـاعم

 رسوله. عبده و اشهد ان حممداً له، و كرشي

خواهيم  جوييم، از او آمرزش مي ستاييم، از او كمك مي ستايش خداي راست. او را مي
كس را خدا هدايت بريم. هر مان به خدا پناه مي تز شرارت خودمان و كارهاي نادرسو ا

كند كسي او را گمراه نتواند كرد و كسي را كه او گمراه كند، ديگر كسي او را هدايت 
همتا نيست و نيز گواهي  يكتا و بي اهللادهم معبودي راستين جز  نتواند كرد، و گواهي مي

 فرستاه خداست. دهم كه محمد، بنده و  مي
است. و بدترين  صبهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، سنت حضرت محمد

اي (در دين)، بدعت و هر  كارها، امور نوساخته (در دين) است. و هر امر نو ساخته
 گردد.  بدعتي گمراهي است و هر نوع گمراهي به آتش دوزخ منتهي مي

هاي  ر بزرگ بدعت پي برده و كتابدانشمندان مسلمان از همان آغاز اسالم به خط
اند كه تنها كساني به ارزش آنها پي  ي تحرير در آورده ارزشمندي را در اين زمينه به رشته

ي آنها را چشيده و علوم آنها را استنباط كرده و از  برند كه در آنها غور كرده و عصاره مي
 سيراب شده باشند.  صي هميشه جوشان اصحاب رسول اهللا سر چشمه

اي را بنويسم كه براي  من هم استخاره كردم كه به اذن خدا كتاب كم حجم و پرفائده
اي در موضوع بدعت و همچون مرواريد گرانبهايي  طالب علوم ديني به عنوان گزيده

باشد كه به آساني به آن دسترسي پيدا بكنند و براي مؤمنان صادق و مخلصي كه براي 
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ي اتاقي باشد  كنند نقطه خدا و رسولش سرپيچي نميدين خدا كار كرده و از دستورات 
شان  هاي دعوت كه بر آن اجماع كنند و در نتيجه روابط دوستي آنان تقويت يابد و پايه

ناميدم تا كمكي باشد براي آنان » بدعت و تأثيرناگوار آن بر جامعه«محكم شود. و آن را 
مت بدعت و نهي از آن جهت فهم نصوص قرآن و احاديث صحيح نبوي كه در مورد مذ

ن زمينه نوشته هاي مطولي كه در اي ي ورودي باشد براي كتاب اند و دروازه وارد شده
 اند از قبيل: شده
 ي ابو اسحاق شاطبي.  االعتصام : نوشته -1
 ي ابوبكر طرطوشي. الحوادث نوشته البدع و -2
العباس االسالم ابوي شيخ  لحجيم : نوشتهاقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب ا -3

 احمد بن تيميه. تقي الدين
 اي ابن وضاح قرطبي. عنها، نوشته البدع و النهي -4
 ي ابو شامه. دع و الحوادث، نوشتهالباعث علي انكار الب -5

ي آنان رحم كند و ما را هم در بهشت برين به آنان ملحق نمايد به  خداوند به همه
است از پيامبران و صديقان و شهيدان و  دادهاني كه خداوند به آنان نعمت همراه كس

 حان، و اينان خوب رفيقاني هستند.صال
 

 طلبه علوم ديني                                                               

 ابو اسامه سليم هاللي                            

 عمان البلقاء –اردن                                                                

 ق. 1403اول ذي الحجه                                                                  



 
 

 تعريف بدعت 

 : معني به كار رفته استبدعت در لغت به دو  -1
ي قبلي ساخته شده است. از همين معني است  به معني چيزي كه بدون نمونه -الف 

 فرمايد: داوند متعال كه ميي خ هفرمود

ُُّسلِ ﴿ َ  لر ِ ِّ   ٗ �ۡ ِ ِ ُُ ت ُُ    ّ  .]9األحقاف: [ ﴾ُُل� 
 .»بگو : من نو ظهور پيامبران (نخستين فرد ايشان) نيستم«

ام بلكه قبل از من نيز پيامبران زيادي  يعني من نخستين پيامبر نيستم كه مبعوث شده
سابقه و  ام. و به كسي كه كاري بي ا آمدهاي بعد از آنه اند و من با فاصله فرستاده شده

يعني چيز » ابدع ابتدع و تبدع«شود :  جديد و شگفت آور را انجام داده است، گفته مي
 فرمايد: عال كه ميي خداوند مت جديدي را آورد. و از اين معني است فرموده

ل ي�ِهم� ﴿ ٰه   ع  ت ب��   ُ    ّ ُعوه     ۡ ت  ب  ِِّيًة ل�� َ ه�  .]27الحديد: [ ﴾َ 
 .»و (پيروان عيسي) رهبانيتي را پديد آوردند كه ما آن را بر آنان واجب نكرده بوديم«

ي قبلي ساخته است، قرآن كريم  ها و زمين را بدون نمونه از آنجايي كه خداوند آسمان
 ري را اين چنين توصيف كرده است:ذات با

�ِض ﴿
َ ل��  ِٰت   �ٰ  � َّ ُُ لر ع ِۡ  .]117: ةالبقر[ ﴾ِ 

 .»ها و زمين اوست ي آسمان آورنده پديد«
گي در به معني رنج و خستگي. زماني كه شتر از روي الغري، بيماري و يا خست –ب 
تنها براي لنگيدن » ابداع«ي  گاهي هم واژه» ابدعت االبل: «شود خوابد، گفته مي راه مي

0Fلنگيديعني شترش » ابدعت به راحلته: «شود رود كه گفته مي ان به كار ميچهار پاي

1. 

                                           
يط، و فيروزآبادي، قاموس المح 7، ص 8: ابن منظور، لسان العرب، بيروت دار صادر، ج  نگا -1

 .3-4، ص 3المؤسسة العربية ج 
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به اين » ابدعت الراحله«گردد، چرا كه  در واقع معني دوم بدعت به معني اول بر مي -2
لسان «معني است كه شتر بدون خستگي قبلي دچار خستگي شد. ابن منظور هم در 

انگار توقف شتر از حركتي «) به اين معني اشاره كرده و گفته است : 8، ص 8(ج » العرب
ت، به عنوان ابداع و ايجاد چيزي خارج از عادت شتر در نظر كه به آن عادت كرده اس

كار گرفته شده است. حديث زير نيز كه امام مسلم روايت كرده است، به همين معني به 
حركت  ي شتران) شتري از اگر از (گله«. »ا ابدع علی منهاـكيف اصنع بم« :رفته است

 .؟»افتاد، با او چه كار كنم
) به همين 107، ص 1(ج » النهايه في غريب الحديث و األثر«ابن اثير نيز در كتاب 

 معني اشاره كرده است.
و به » ابتداع«مصدر نوعي از » بدعه«ي  شود كه واژه از آنچه گذشت روشن مي -3

ر شي قبلي ايجاد شده باشد و براي خير و  معني هر چيزي است كه بدون الگو و نمونه
1Fرود به كار مي

2Fشود راي امور مذموم استعمال مي. ولي عرفاً بيشتر ب1

2. 
در مورد تعيين معني شرعي بدعت اختالف نظر وجود دارد، برخي آن را در مقابل  -4

اند كه بعد از عصر  سنت قرار داده و برخي هم آن را عام و شامل هر چيزي دانسته
به وجود آمده است، خواه آن چيز محمود و پسنديده باشد و يا مذموم و  صپيامبر
تعريف براي بدعت اين ن يتر مترين و محك ترين، جامع ند. ولي بهترين، واضحناپس

ه و روشي در دين (جهت دينداري) ات كه : بدعت عبارت است از ايجاد رستعريف ا
شرعي و صحيحي  يلاين كه دل شبيه راه و روش شريعت و به قصد تقرب به خدا بدون

3Fبر صحت آن وجود داشته باشد

3. 

                                           
 .7، ص 8بن منظور، لسان العرب، ج ا -1
 .107ص  1، المكتبة االسالمية، ج ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و االثر -2
 .37، ص 1، ج بيروت، دار المعرفة شاطبي، االعتصام، -3
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هاي دنيوي از قبيل ماشين، تفنگ، هواپيما تأليف  بدعت» قرب به خدابه قصد ت«با قيد 
شوند؛ چرا كه اينها وسايل مشروعي هستند  كتاب و امثال اينها از تعريف بدعت خارج مي

ت. همان طور كه گفته سبراي رسيدن به اهدافي كه مشروعيت آنها به نص ثابت شده ا
و كامل نشود، خود آن چيز هم واجب شود : هر آن چيزي كه واجب بدون آن تمام  مي

هاي دنيوي هستند كه به احكام پنجگانه (ي واجب،  تاست. و در واقع همين بدع
هاي ديني آن طور كه عز بن  شوند نه بدعت مستحب، حرام، مكروه و مباح) تقسيم مي

4Fعبدالسالم گفته است

1.  

                                           
 .172-174، ص 2ارالكتب العلمية ج عز بن عبدالسالم، قواعد االحكام في مصالح االنام، بيروت، د -1





 
 

 هر كس قابل به بدعت حسنه باشد، دست به تشريع زده است 

بدع به خوب و بد و به پسنديده و ناپسند تقسيمي است كه هيچ گونه مستند  تقسيم
تواند مستند شرعي داشته باشد در حالي كه با نص صريح  شرعي ندارد. و چگونه مي

 قرآن و احاديث صحيح منافات دارد. 
بايد دانست كه يكي از اصول دين كه اعتقاد به آن واجب است و ايمان بدون آن 

بود، اين است كه اسالم ديني (كامل) است كه خداوند بناي آن را محكم  صحيح نخواهد
اي جز تطبيق و اجرا و گوش فرا دادن و  و كامل كرده است. و مردم در قبال آن وظيفه

ت. خداوند لطيف خبير اطاعت كردن از آن را ندارند و داليل اين امر، ظاهر و روشن اس
 فرمايد: مي

ُُ ل �ُ ﴿ ل� م  ��
 
ٰم  دِعت  ل�� و�م  أ  � س� ِ

ُُ ل ُ�ُم ل�� َ ِضي  َ  �ِ م  ل ي�ُ�م� نِع� ُُ ع  م� م  ��
 
�  َ  ﴾ م� دِعت ُ�م� 

 .]3: ةالمائد[
امروز دينتان را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان دين «

 .»برايتان پسنديدم
اسالم را به  رحمت هم الزم بوده كه رسالت خود را انجام دهد و صبر پيامبر

صورت كامل و بدون نقص تبليغ كند. و اين كار را هم انجام داده است؛ چون اگر اين 
از چنين كاري  صكار را انجام نداده باشد در واقع رسالت خود را بجاي نياورده و پيامبر

زماني با رضايت به جوار پروردگار خود منتقل شد و  صبه دور است. در واقع پيامبر
او قرار گرفت كه دين خدا كامل شده بود و نيازي به زياد كردن چيزي در مورد رضايت 

اند و كافي است كه خدا  بر اين امر گواهي داده صآن نبود و خدا و مؤمنان براي پيامبر
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5Fگواه باشد

ما تركت شيئا مما أمركم اهللا به إال وقد أمرتكم به « :فرموده است ص. پيامبر1

هر چيزي كه خدا شما را به آن امر كرده «. 6F2»إال وقد هنيتكم عنهوال شيئا مما هناكم اهللا عنه 
ام و از هر چيزي كه شما را نهي كرده، من هم شما  است، من هم شما را به آن دستور داده

 .»ام ردهرا از آن نهي ك
ا الَ « :هم چنين فرموده است صپيامبر هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ يْلُ اءِ لَ يْضَ بَ ىلَ الْ مْ عَ تُكُ كْ رَ دْ تَ يغُ  قَ زِ يَ

الِكٌ   إِالَّ هَ دِ عْ ا بَ نْهَ شما را بر آييني روشن و واضح رها كردم كه شب آن همچنين « .7F3»عَ

هالك شده از آن منحرف  روز آن روشن (و مهتابي) است كه بعد از من بجز شخص
 .»شود نمي

رغم ميل خود بر آن گواهي داده و  اين امر چنان واضح است كه دشمنان اسالم علي
اند شگفتي و تحير خود را از اين نظام شامل و كامل رباني پنهان كنند؛ نظامي كه  هنتوانست

هر كار كوچك و بزرگي را در كتاب زندگي به حساب آورده و آن را به مسلمانان از 
نهند، ياد داده است. شخصي يهودي  اند تا روزي كه پاي در گور مي روزي كه متولد شده

ي) دستشويي  را به شما ياد داده است حتي (نحوهچيز ه : پيامبرتان همگفت به سلمان
رفتن و قضاي حاجت را. سلمان گفت : بله، پيامبر ما را نهي كرده است از اين كه در 
هنگام قضاي حاجت رو به قبله كنيم يا با دست راست خود را پاك كنيم و يا با كمتر از 

8Fپاك نمائيمسه سنگ و يا با مدفوع حيوان و يا با استخوان خود را 

4. 

                                           
ي عالمه معصومي  نوشته» هدية السلطان الي مسلمي بالد اليابان«ي  ي رساله ابن موضوع را در مقدمه -1

 ام. ر چاپ است به تفصيل بحث كردهو تحقيق اين جانب كه زي
تحقيق اين » لطانهدية الس«بر كتاب  38ديث با مجموع سندهايش صحيح است. به تعليق شماره ح -2

 جانب نگاه كنيد.
ي ابن ابي  نوشته» تخريج كتاب السنة«اند و الباني در  احمد و ابن ماجه و حاكم آن را روايت كرده -3

 ) آن را صحيح دانسته است.26-1/27عاصم (
 اند. آن را روايت كردهنن و احمد مسلم، اصحاب س -4
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گذاري، حق پروردگار جهانيان است و حق انسان نيست و اگر افزودن  تشريع و قانون
از افزودن در دين  صاز اين روي پيامبر نيز جايز است. در اسالم جايز باشد، كم كردن

هر گاه سخني به شما « 9F1»اذا حدثتكم حديثاً فال تزيدن علی«نهي كرده و (فرموده) است : 
 ست شاعر كه گفته است:! چه خوب سروده ا»بر آن نيفزاييد گفتم، چيزي

 مسلمني، ان جاز زيدـبدين ال
 

 فجاز النقص ايضاً ان يكونا 
 

 كفی ذا القول قبحاً يا خليلی
 

 ال يرضاه اال اجلاهلونو 
 

در دين مسلمانان اگر اضافه كردن جايز باشد، كم كردن هم بايد جايز باشد، و اين «
 . »پسندند بجز نادانان آن را نمي سخن زشتي است كه

گويد : شريعت كامل  گذار در واقع با زبان حال يا مقال خود مي بنابراين شخص بدعت
نشده و مطالبي از آن باقي مانده، كه واجب يا مستحب است اضافه شوند؛ چون اگر 

د. به ز بود، دست به بدعت و كم و زياد كردن نمي ي شريعت مي معتقد به كمال همه جانبه
 واقع از راه راست منحرف شده است.اتفاق اهل سنت چنين شخصي در 

ي شارع حكيم يعني خدا قرار داده  گذار هم چنين خود را به منزله شخص بدعت
است. چون شاعر قوانيني را وضع كرده و مردم را به پيروي از آنها ملزم نموده است و 

او در آنچه كه بندگان با هم اختالف هاي خداوند متعال است؛ چون تنها  اين از ويژگي
ي قدرت انسان قرار  كند. و اگر تشريع و قانونگذاري در حيطه ورزند داوري مي مي
گرديدند. و كسي كه در  شد و نه پيامبراني مبعوث مي هايي نازل مي گرفت، نه شريعت مي

همراه او  گذاري كرده، در واقع خود را نظير خدا قرار داده است؛ چرا كه به دين بدعت
ي خدا مبني بر  دست به تشريع و قانونگذاري زده و بابي براي اختالف باز كرده و اراده

 گذاري به ذات او را رد كرده است.حق تشريع و قانون

                                           
 ) آن را صحيح دانسته است.346» (ةسلسلة االحاديث الصحيح«احمد آن را روايت كرده و الباني در  -1
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هر كسي «گفته است :  اند، (امام) شافعي سلف صالح هم اين حقيقت را دريافته
: هم گفته است امام احمد». ستيع زده ارقايل به استحسان باشد در واقع دست به تش

بر آن  صاند از تمسك به آنچه كه اصحاب رسول خدا رتااصول سنت نزد ما عب«
قبل از اين ». ها و هر بدعتي گمراهي است اند و پيروي كردن از آنان و ترك بدعت بوده

دو هم امام مالك، امام دارالهجره و امام علم و هدايت گفته است : هر كس در اسالم 
تي بگذارد و آن را الزم و خوب ببيند، در واقع گمان كرده است كه حضرت بدع

 فرمايد: ه؛ چون خداوند متعال ميبه رسالتش خيانت نمود صمحمد

ٰم  دِعت  ﴿  � س� ِ
ُُ ل ُ�ُم ل�� َ ِضي  َ  �ِ م  ل ي�ُ�م� نِع� ُُ ع  م� م  ��

 
�  َ ُُ ل ُ�م� دِعت ُ�م�  ل� م  ��

 
 ﴾ ل�� و�م  أ

 .]3: ةالمائد[
ينتان را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان امروز د«

 .»دين برايتان پسنديدم
 ت، امروز هم جزو دين نخواهد بود.پس هر چه در آن روز جزو دين نبوده اس

اند و جايگاهشان جهنم است  قايلين به حسن بدعت مستحق چنين حكم زشتي شده
ن در مواردي كه سنت خدا جاري بوده و نيازي به كار آنان كه بد جايگاهي است؛ چو

تواند  اند؛ چون تنها كسي مي گذاري زده و حكم خدا را رد كرده نبوده، دست به بدعت
. و نيز بخاطر اين كه چنين اشخاصي [در امان باشد] باني سنت باشد كه از خطا و لغزش

نان از روي آاند در حالي كه  دهاند به آنچه كه سلف صالح براي خود پسندي راضي نشده
گذاري خودداري كرده و توان بيشتري براي كشف امور داشته و  علم و بصيرت از بدعت

اي كافي و روان در اين زمينه سخن  اند و آنان به اندازه در نتيجه داراي فضل بيشتري بوده
ست كه گذاري نيست)، و راهشان چنان روشن و آشكار ا اند (و نيازي به بدعت گفته

 نمايد. شاد ميارسالكان را 
گذار از راه تحسين و تقبيح عقلي وارد شده است در حالي كه عقل  شخص بدعت

هيچ گونه استقاللي از خود ندارد بلكه مبتني بر اصلي سابق است؛ مثالً در امور شرعي 
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تواند كاري بكند و در امور دنيوي هم نيازمند اطالعات قبلي و  عقل بدون وحي نمي
 ام.  به تفصيل شرح داده» القرآن يتحدي«ربيات است. اين موضوع را در كتاب تج





 
 

 هر بدعتي گمراهي است 

اي سالك راه هدايت؛ بدان كه هر بدعتي گمراهي است؛ چرا كه احاديث صحيح زير 
 : كنند صراحت اين موضوع را بيان ميبه 

خواند و  خطبه مي براي مردم صروايت شده كه گفت : پيامبر از جابر بن عبداهللا
لِلْ « :فرمود ي خداوند مي ستايش شايسته بعد از حمد و ضْ نْ يُ مَ هُ وَ لَّ لَ ضِ الَ مُ ُ فَ هِ اهللاَّ دِ ْ نْ هيَ مَ

دٍ  َمَّ ُ حمُ دْ ِ هَ دْ َ َ اهلْ ريْ خَ ِ وَ يثِ كِتَابُ اهللاَّ دِ َ َ احلْ ريْ ادَِ لَهُ إِنَّ خَ الَ هَ ا  صفَ َ اهتُ ثَ دَ ْ ورِ حمُ َّ األُمُ رشَ وَ

لَّ  كُ ةٌ  وَ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ ْ اي براي او نخواهد  هر كس خدا او را هدايت كند، گمراهي كننده« 10F1»حمُ
بود، و هر كس خدا او را گمراه كند، هدايتگري براي او نخواهد بود. و بهترين سخن، 

است، و بدترين كارها، امور نوساخته (در  صكتاب خدا و بهترين روش، سنت محمد
 . »اي (در دين) بدعت است دين) است و هر امر نوساخته

ةً « :فرموده است صروايت شده كه پيامبر باز عبداهللا بن عمر  َ لٍ رشِ مَ لِّ عَ لِكُ

لِكَ  ِ ذَ ريْ هُ إِىلَ غَ تُ َ رتْ انَتْ فَ نْ كَ مَ حَ وَ لَ فْ دْ أَ قَ نَّتِى فَ هُ إِىلَ سُ تُ َ انَتْ رشِ نْ كَ مَ ةً فَ َ رتْ ةٍ فَ َ لِّ رشِ لِكُ دْ وَ قَ  فَ

لَكَ  شاط و حرصي وجود دارد و به دنبال هر نشاط و حرصي سستي در هر عملي ن« 11F2»هَ

اش به سوي سنت من باشد، هدايت  و آرامشي وجود دارد، پس هر كس آرامش و سستي
 . »اش به سوي غير سنت من باد هالك شده است يافته و هر كس آرامش و سستي

                                           
هم وجود  »كل بدعه ضالله«مسلم اين حديث را روايت كرده است. در روايت مسلم و بيهقي عبارت  -1

را نيز افزوده است. نسائي هم  »النار و كل ضالله يف«اسماء و صفات عبارت «دارد. بيهقي در كتاب 
 ده و سند آن را صحيح دانسته است.ي بيهقي را روايت كر زياده

 اند و اصل حديث در صحيح مسلم و بخاري است.  احمد و ابن حبان آن را روايت كرده -2
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ثَ يف أمرنا هذا« :فرمود صروايت شده كه پيامبر لاز عايشه  دَ نْ أحْ ما لَيْسَ منهُ  مَ

دٌّ  هر كس چيزي را در دين ما ايجاد كند كه جزو آن نيست، مردود است و از « .12F1»فهو رَ

 . »شود او پذيرفته نمي
دٌّ « :در روايتي ديگر آمده است وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ هِ أَمْ يْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ كس هر«. 13F2»مَ

 . »ستكاري كند كه مطابق دين و سنت ما نباشد، مردود ا
لَةٌ «لفظ  الَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كه در حديث عرباض بن ساريه و جار بن عبداهللا آمده عام » كُ

هاي عموم است و مخصصي هم در اينجا ندارد. حافظ  از صيغه» كل«است؛ چون لفظ 
: اين جمله با مفهوم منطوق خود يك گفته است» فتح الباري«(ابن حجر) در كتاب 

شود كه اين امر بدعت  به منطوق آن اين چنين استدالل ميي كلي شرعي است كه  قاعده
اش هدايت است.  است و هر بدعتي گمراهي است و جزو شرع نيست، چون شرع همه

كنند و  پس اگر چنانچه ثابت شد كه حكم مذكور بدعت است، دو مقدمه صحت پيدا مي
14Fآيد ي مطلوب به دست مي نتيجه

3. 
جزو جوامع حكم و ميزاني براي اعمال  باما حديث عبداهللا بن عمرو و عايشه 

شود  آيند كه براساس آن هيچ عملي از انسان مسلمان پذيرفته نمي ظاهري به حساب مي
 ن كه دو شرط زير را داشته باشد:مگر اي
 فرمايد: باشد؛ چرا كه خداوند ميعمل بايد همچون زر ناب فقط براي خدا  -1

ِ�ِهِ ﴿  َ ْ لِق  ٓء   ُ�ُجوا ن  ع   � َ م   �  � م  ل� �  م  ٰلِح  ۦ ف ل�ي ع�  � �ۢ  ۡ ح 
 
ِ�ِهِۦٓ أ  َ  ِ ة ِك� ِِعِب  د  ��ُ�  �  َ   ﴾ 

 .]110الكهف: [

                                           
 متفق عليه. -1
 مسلم آن را روايت كرده است.  -2
شود : اين امر بدعت است، و هر بدعتي گمراهي  ان مياين موضوع با استدالل منطقي اين چنين بي -3

 پس اين امر گمراهي است. (مترجم) است،
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پس هر كس به ديدار پروردگار خويش اميدوار است، بايد كار شايسته انجام دهد و در «
 .»پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

شرط به وضوح از حديث عمل بايد با سنت نبوي مطابقت داشته باشد. و اين  -2
: اند اين حديث دو نظر ابراز داشتهشود. علما در مورد  عايشه رضي اهللا عنها استنباط مي

ترين آنها تلخ است. يكي اين كه براساس اين حديث هر  ترين آنها شر و شيرين ساده
عملي كه مطابق سنت نبوي نباشد مردود است و خداوند ارزشي براي ان قايل نبوده و آن 

ه كه منظور از اين حديث اين است ك دهد. دوم اين ا همچون خاكستري پراكنده قرار مير
گذار در واقع امر خدا را رد كرده است؛ چون خود را نظير خداي احكم  شخص بدعت

وضع كرده است. و اين دين ي خدا چيزهايي را در اين  الحاكمين قرار داده و بدون اجازه
 كرديم. ب را قبالً به تفصيل بيانمطل

يابد كه تقسيم بدعت به حسنه و قبيحه، تقسيمي  ذشت هر خردمندي در ميگاز آنچه 
ناعادالنه است بلكه اين تقسيم خود نوعي بدعت و گمراهي است و از بدترين انواع 

اند، همه عام و مطلق هستند و  بدعت است؛ چرا كه تمام داليلي كه در رد بدعت آمده
ي  نداده است و در اصول فقه مقرر گرديده است كه هر قاعدههيچ استثنايي در آنها روي 

كلي شرعي و هر دليل كلي شرعي اگر در موارد زيادي تكرار شود و به عنوان گواهي بر 
ي آن هيچ تقييد و تخصيصي  معاني اصولي يا فرعي آورده شود و با وجود تكرار و اعاده

شود.  قتضاي عموم لفظ آن عمل ميماند و به م در آن روي ندهد، بر عموم خود باقي مي
 د:فرماي مانند قول خداوند متعال كه مي

ىٰ ﴿  ُ خ�
ُ
َ  أ َ ةٞ َِز� ازِ  َ  َُ �  ت زِ  .]7، الزمر: 18، فاطر: 15، اإلسراء: 164األنعام: [ ﴾َ 

 .»گيرد و هيچ كس گناه ديگري را بر دوش نمي«
 زمر تكرار شده است.  سراء (فاطر) واهاي انعام،  اين جمله در آيات متعددي از سوره





 
 

 هر بدعتي گمراهي است اگر چه مردم آن را خوب ببينند 

ي مسلمانان كه به دنبال آنان آمده و به  اهل علم از اصحاب و تابعين و كساني از ائمه
ه [قرن صحابه، تابعين، تابعين ضلخير و خوبي آنان گواهي داده شده و در قرون مف

اق نظر دارند بر نكوهش و تقبيح بدعت و فرار از آن و از اتف ،اند كرده تابعين] زندگي مي
شود. و در اين راه هيچ گونه ترديدي به خود  كسي كه آثاري از بدعت بر او مشاهده مي

هايي از افعال زنده و  اند كه ذيالً به برخي از اقوال مستند و صحيح و نمونه راه نداده
ي اصحاب را ذكر كنيم، با  هايي از طبقه كنيم : اگر بخواهيم نمونه صريح آنان اشاره مي

شويم كه قلب انسان مسلمان را مطمئن و نظر بدعت گذاران را باطل  مواردي روبرو مي
 :گفته است گردانند. عبداهللا بن مسعود كنند و حقايق را براي انسان روشن مي مي
وا« بِعُ الَ  اتَّ وا وَ عُ بْتَدِ دْ  تَ قَ يتُمْ  فَ فِ گذاري نكنيد  روي نماييد و بدعت(از سنت نبوي) پي«. »كُ

 .15F1»كند كه سنت، شما را كفايت مي
هر « .»كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة« :گفته است بعبداهللا بن عمر 

. اگر به افعال صحابه بنگريم آن 16F2»بدعتي گمراهي است اگر چه مردم آن را خوب ببينند
نشستيم،  بح بر در عبداهللا بن مسعود ميما قبل از نماز ص«را موافق اقوالشان خواهيم ديد : 

رفتيم. ابو موسي اشعري پيش ما آمد و گفت :  آمد، با او به مسجد مي وقتي كه بيرون مي
آيا هنوز ابو عبدالرحمن (عبداهللا بن مسعود) بيرون نيامده است؟ گفتيم : نه. پس با ما 

ي ما برخاستيم  آمد، همه نشست تا اين كه (عبداهللا بن مسعود) بيرون آمد. وقتي كه بيرون

                                           
: ) چاپ دوم گفته است1/181» (زوائدمجمع ال«طبراني آن را روايت كرده است و هيثمي در كتاب  -1

ا روايت كرده و سند آن راويان اين سخن راويان حديث صحيح هستند. دارمي هم اين حديث ر
 است. صحيح

 را با سند صحيح روايت كرده است. دارمي آن -2
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ي پيش چيزي را  و با او رفتيم. ابو موسي اشعري گفت : اي ابو عبدالرحمن! چند لحظه
در مسجد ديدم كه آن را نپسنديدم ولي به حمد و سپاس خدا چيزي جز خير و نيكي 

: مردم اگر زنده بماني خواهيد ديد. گفت :نديدم. ابو عبدالرحمن گفت: آن چه بود؟ گفت
ايي را تشكيل داده بودند و منتظر نماز بودند. در هر حلقه  ر مسجد ديدم كه حلقهرا د

: صد بار تكبر بگوييد، و گفت هايي در دست داشت و مي گريزهمردي وجود داشت كه سن
ح گفت : صد بار تسبيح بگوييد، و مردم صد بار تسبي : ميگفتند مي كبيرمردم صد بار ت

ي) گفت : به آنها ر: به آنها چه گفتي؟ (ابو موسي اشعتگفتند. (ابو عبدالرحمن) گف مي
چيزي نگفتم و منتظر نظر و دستور شما بودم. (ابو عبدالرحمن) گفت : چرا به آنان دستور 
ندادي كه گناهانشان را بشمارند و چرا برايشان تضمين نكردي كه حسناتشان ضايع 

با او به راه افتاديم تا اين كه به شوند؟ سپس (ابو عبدالرحمن) به راه افتاد و ما هم  نمي
بينم شما  ها رسيد و توقف كرد و گفت : اين چه چيزي است كه من مي يكي از اين حلقه

هايي هستند كه با آنها تكبير و  ها سنگريزه دهيد؟ گفتند : اي ابو عبدالرحمن! اين انجام مي
هانتان را بشماريد كه من : گناشماريم. (ابو عبدالرحمن) گفت مي هايمان را ل و تسبيحيتهل

شود. واي بر شما اي امت  كنم كه هيچ يك از حسناتتان ضايع نمي برايتان تضمين مي
در ميان شما  صمحمد! هالك و نابودي شما چقدر سريع است. هنوز اصحاب پيامبر

اند (كه شما  هايشان شكسته نشده هاي پيامبر فرسوده نشده و ظرف وجود دارند و لباس
زنيد). قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست يا شما آييني  ن كارهايي ميدست به چني

: ايد. گفتند راي گمراهي باز كردهايد و يا اين كه دري را ب را بهتر از آيين محمد برگزيده
ايم. (ابو عبدالرحمن)  نداشتهاي ابو عبدالرحمن! به خدا قسم بجز خير و نيكي قصد ديگر 

رسند، رسول  كنند ولي بدان نمي ه قصد خير و نيكي مي: چه بسيارند كساني كگفت
م« :به ما گفته است صخدا اقِيَهُ رَ زُ تَ اوِ َ آنَ ال جيُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ا يَ مً وْ مردماني هستند «. »إِنَّ قَ

 .»كند خوانند ولي از حلقشان تجاوز نمي كه قرآن را مي
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پس (ابو عبدالرحمن) از خورم كه شايد بيشتر شما جزو آنان باشيد. س به خدا قسم مي
ها را ديديم كه  آنان روي گردانيد و رفت. عمرو بن سلمه گفته است : اكثر اهل اين حلقه

 .17F1»جنگيدند در جنگ نهروان به همراه خوارج عليه ما مي
ي اصول و قواعد بزرگي به شرح زير است كه تنها كساني كه  اين روايت در بر گيرنده

كنند از آن  ميو از دستورات خدا و رسولش سرپيچي نپيروي كرده  صاز سنت پيامبر
 يابند: آگاهي مي

كسي كه غايت و هدف را تشريع كرده، وسيله را فراموش نكرده است؛ مثالً وقتي  -1
با (بندهاي)  صي آن را فراموش نكرده است. پيامبر را تشريع كرده وسيله» ذكر«كه خدا 

 گفت : اين (بند)ها در روز قيامت كرد و مي دست راست خود تسبيحات را حساب مي
 دهند. گواهي مي

است، و آن بدعتي است كه اصل آن مستند به دليلي است  يبدعت اضافي گمراه -2
اند، چون  ولي كيفيت و روش آن غير مستند است. اين نوع بدعت را بدعت اضافي ناميده

 د.به طور كامل با آن موافقت دار نه به طور كامل مخالف سنت است و نه
كردند مرتكب كفر نشده بودند و  مردماني كه در مسجد با سنگريزه ذكر را شمارش مي

كردند و اين با نص (قرآن و  كار منكري را هم انجام نداده بودند، بلكه ذكر خدا را مي
براي اين امر وضع  صسنت) امر مشروعي است ولي از آنان با كيفيت و روشي كه پيامبر

و در نتيجه اصحاب، آنان را از اين امر منع كردند و به آنان كرده بود مخالفت كردند 
 خود را بشمارند. ندستور دادند كه گناها

شود كه خود آنها را تشريع كرده است  هايي پرستش مي خداوند متعال تنها با روش -3
 ها. ها و بدعت از روي هوا و عادتنه 

روشي را براي ذكر اختراع  برد. آن افراد بدعت گذار، ، سنت را از بين ميتبدع -4
را از بين  صروايت نشده بود و با اين كار سنت پيامبر صكرده بودند كه از رسول خدا

                                           
 اند. سند صحيح آن را روايت كرده دارمي و ابو نعيم با -1
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اند كه بدعت و  برند. و اين اصل است كه سلف صالح آن را فهميده و به يقين دريافته
عَ « :گفته است شوند. تابعي گرانقدر، حسان بن عطيه سنت با هم جمع نمي تَدَ ا ابْ مٌ  مَ وْ قَ

ا هَ ثْلَ مْ مِ نَّتِهِ نْ سُ ُ مِ عَ اهللاَّ زَ مْ إِالَّ نَ ِهِ ين ةً ىفِ دِ عَ هر ملتي كه بدعتي را در اين خود ايجاد «. »بِدْ

 .18F1»شود كنند، سنتي همانند آن از آنان گرفته مي
شود و اين  شود چرا كه بدعت منجر به ترك سنت مي بدعت باعث نابودي مي -5

تُمْ « :گفته است ) عبداهللا بن مسعودص(پيامبر رگي است. صحابيزگمراهي ب كْ رَ لَوْ تَ

تُمْ  لْ لَ مْ لَضَ ِيِّكُ ب نَّةَ نَ  .19F2»شويد اگر سنت پيامبرتان را رها كنيد، گمراه مي« »سُ
شود. و به همين علت بود كه عبداهللا بن مسعود به آن  نابود مي ودو اگر امتي گمراه ش

ك و نابودي شما چقدر سريع حمد! هالهاي ذكر گفت : واي بر شما اي امت م حلقه
 »!.است

فهم اين صحابي (گرانقدر) داراي اهميت خاصي است كه از سياق روايت فهميده 
هاي ذكر را از كارشان منع نكرد بلكه منتظر نظر  حلقه شود؛ چون ابو موسي اشعري مي

داهللا بن مسعود و دستور عبداهللا بن مسعود ماند و اين كار را از روي تعارف و تمايل به عب
 انجام داد. صانجام نداد بلكه آن را به تبعيت از رسول خدا

گذار در واقع خود را قانونگذار و  بدعت پيك كفر است؛ چرا كه شخص بدعت -6
نظير خدا قرار داده و خواسته است كه احكام احكم الحاكمين را از سر بگيرد و پنداشته 

 است. صمحمداست كه وي بر آييني بهتر از آيين حضرت 
گذار  كنند. و هر كس بنيان ها باب اختالف كه باب گمراهي است را باز مي بدعت -7

الم باشد گناه آن و گناه هر كس كه بدان عمل كند تا روز قيامت بر سسنت بدي در ا

                                           
 سند صحيح آن را روايت كرده است. دارمي با -1
 مسلم آن را روايت كرده است. -2
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ي وي خواهد بود بدون اين كه از گناه آنان چيزي كم شود؛ چون كسي كه مردم را  عهده
 ي آن است. انجام دهندهكند، همانند  ي ميبه شر و بي راهنماي

شود؛ مثالً همان  ها منجر به فسق و نافرماني مي كم اهميت جلوه دادن بدعت -8
روان بر عليه ههاي ذكر مرتكب بدعت شدند، بعدها در جنگ ن افرادي كه در حلقه

 بود جنگ كردند و در نهايت ي آنها امير المؤمنين علي و سر كرده صاصحاب پيامبر
 آنان را ريشه كن كرد. امير المؤمنين علي

 بهاري از ياران امام احمد بن حنبلماي اسالمي به نام حسن بن علي بريكي از عل
هاي بزرگ تبديل  هاي كوچك بپرهيز كه بدعت كوچك به بدعت از بدعت«گفته است : 

بيه حق شوند. و هر بدعتي كه در اين امت به وجود آمده است، در ابتدا كوچك و ش مي
ر ده و بعداً نتوانسته است از آن بيرون بيايد و دي آن ش گذار فريفته بوده و شخص بدعت

گذار تبديل شده است و بدين ترتيب  نتيجه بدعت بزرگ شده و به دين شخص بدعت
گذار با راه راست مخالفت كرده و از اسالم خارج شده است. پس از هر  شخص بدعت

شنيدي، عجله به خرج نده و بدان عمل نكن تا نپرسي  كس بويژه هم عصرانت سخني را
يا يكي از علما در اين زمينه سخني گفته است يا نه.  صكه آيا يكي از اصحاب پيامبر

پس اگر اثري از آنان را ديدي به آن تمسك كن و گرنه از آن بگذر تا وارد آتش جهنم 
 .20F1»نشوي
ك هيچ باطلي را به حق تبديل اعمال نيك به نيات نيك بستگي دارد ولي نيت ني -9
كند؛ چون نيت به تنهايي براي تصحيح عمل كافي نيست بلكه عالوه بر آن بايد آن  نمي

21Fعمل مطابق با شريعت هم باشد

2. 
روي در كار نيك خوب نيست بلكه بد است. و اين، امري است كه در هر  زياده -10

ه ضد خود تبديل شود؛ چون هر چيزي كه از حد خود گذشت ب زي مشاهده ميچي

                                           
 . 18-19، ص 2قاضي محمد بن ابي يعلي، طبقات الحنابلة، بيروت، دار المعرفة، ج  -1
 .85ص  ،1بان قيم الجوزية، مدارج السالكين، بيروت، دارالكتاب العربي، ج  -2
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پروايي و اگر از حد خود  باكي و بي شود؛ مثالً شجاعت اگر از حد خود بگذرد به بي مي
شود. هم چنين كرم و بخشش اگر از حد خود بگذرد به  كمتر شود به ترس تبديل مي

ت به سشود و اگر از حد (متعارف) خود كمتر شود، بخل و خ اسراف و تبذير تبديل مي
 بهترين كارها حد متوسط آنها است.س پآيد.   حساب مي

ها را انكار كرده و با آنها به  نبوده كه بدعت صعبداهللا بن مسعود تنها صحابي پيامبر
هم از سختگيرترين افراد در انكار  بمبارزه برخواسته است؛ بلكه عبداهللا بن عمر 

ده بود، شنيد ي كه عطسه كرگذاران بوده است. او از مرد ها و قطع ارتباط با بدعت بدعت
به او  ببن عمر ، پس عبداهللا »السالم علی رسول اهللاو الصالةاحلمدهللا و«: كه گفت

و  م يقل ـاحدكم فليحمداهللا، و لبل قال : اذا عطس  صما هكذا علمنا رسول اهللا« :گفت

هر : «ا ياد نداده است بلكه فرموده استاين چنين به م صپيامبر »ليصل علی رسول اهللا
و شما عطسه كرد، حمد و ستايش خداي را بجاي بياورد و بگويد الحمدهللا  گاه يكي از

 .22F1»نفرموده كه بر رسول خدا هم صلوات بفرستيد
در مسجد نشسته بودم كه  ببا (عبداهللا) ابن عمر «از سالم روايت شده كه گفت : 

ت. ي حج تمتع سؤال كرد. ابن عمر گفت : كار خوبي اس مردي شامي آمد و از او درباره
: واي بر تو! ) گفتبد. (ابن عمر كر ر شما از آن نهي ميد(مرد شامي) گفت : ولي پ

آن را انجام داده و به  صآيا اگر پدر من از آن نهي كرده است در حالي كه رسول خدا
(مرد  صكني يا به دستور رسول خدا ي پدر من عمل مي آن دستور داده است، به گفته

) گفت : پس بلند بكنم. (ابن عمر  عمل مي صداشامي) گفت : به دستور رسول خ
23Fشو و برو

2 
 :بيان شد فوائد زير را در بر داردهايي كه  نمونه

                                           
 اند. ذي و حاكم آن را روايت كردهترم -1
 سند صحيح آن را روايت كرده است. با» شرح معاني اآلثار«طحاوي در كتاب  -2
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را رد كرده چه  صهر گونه مخالفت با سنت صحيح پيامبر صاصحاب پيامبر -1
فرزندان و علمايشان  كردند هر چند مخالفان سنت، پدران، گيري زياد مي بسا ايشان سخت

 بوده باشند.
ركي گمراهي است. بدعت تركي آن است كه انجام دادن عملي مستند به بدعت تَ -2

دليل شرعي باشد ولي به منظور دينداري يا به منظور چيزي شبيه دينداري ترك شود؛ 
مانند متصوفه كه ازدواج را ترك كرده و دست به اخته كردن خود زدند. و اين خود نوعي 

 :فرمايد مي ؛ چرا كه خداوند متعالگمراهي است

﴿  �  َّ ْإ نِّن ل ا َٓ ُۡ ت  �  � ع�  َ ُ ل ُ�م�  َّ ّل ل ح 
 
ٓ أ   ّ  ُِ ٰ  ِ ِ ِي  ِ  ْ وا ُْ ِ ُِ  ُّ   � ْ ُتوا  ّ ا َ  ء  ّ ه   لّنِع

 
َ ه  ُ ُّ ِ ُُ  

  َ ع ِۡ ت  �ُمع� ٰ�   ٨لر  � ُ ح  َّ زُ  ُ�ُم ل  َ ْ ِّْم   ُوا ُُ ِيِب  َ   ِ نتُ  
 
َّ  لّنِٓي أ ْ ل َ لّ�ُقوا إ  ُِّتون    ؤ� ُْ  ﴾٨م ِِهِۦ 

 .]88-87: ةالمائد[
ايد! چيزهاي پاكي كه خدا براي شما حالل كرده است بر خود  اي كساني كه ايمان آورده«

دارد. و از  حرام نكنيد و تجاوز ننماييد؛ چرا كه به راستي خدا متجاوزان را دوست نمي
واي خدايي پيشه كنيد كه شما است بخوريد و تق حالل و پاكي كه خدا به شما داده هاي نعمت

 .»بدو ايمان داريد
موضوع آيه راجع معنايي است و آن حرام كردن چيزهاي پاكي كه خداوند از روي 
دينداري حالل كرده است. و خداوند از اين كار نهي كرده و آن را تعدي و تجاوز به 

قانون حساب آورده است؛ چرا كه اين كار تجاوز به حق خدا در اختصاص تشريع و 
دارد. عالوه بر اين خداوند در  گذاري به وي است و خداوند متجاوزان را دوست نمي

 :ان داده تأكيد كرده و فرموده استبعدي بر مباح بودن استفاه از روزي پاكي كه به آن ي آيه
بًا« يِّ الال طَ مِ اهللاَُّ حَ كُ قَ زْ َّا رِ وا ممِ لُ كُ اين داللت ت و سسپس آنان را به تقوا سفارش كرده ا »وَ

نچه كه خدا حالل كرده است به هر شكلي كه باشد خارج آكند بر اين كه حرام كردن  مي
آمد و  صي پيامبر ي تقوا است. از اين روي هنگامي كه گروهي سه نفره به خانه از دايره

آن كم شمردند (و تصميم گرفتند  لاز عبادت او سؤال كردند و عبادات خود را در مقاب
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در پاسخشان  صداري كنند و ازدواج ننمايند) پيامبر زه باشند، و شب زندهكه همواره رو
ترين شما به خدا و با  ... همانا عالم« 24F1»اتقاكم هللا أنا، و.... اما ان اعلمكم باهللا« :فرمود

 .»تقواترين شما من هستم
ها  اند كه به دل چنين سخنان گهرباري را از خود بجاي گذاشته صاگر اصحاب پيامبر

اند كه با بصيرت و بينش  ها هم مرداني بوده د. بعد از آنگردان وذ كرده و آنها را زنده مينف
را از خود بر جاي  صخود به حق رسيده و سخناني شبيه سخنان اصحاب پيامبر

اند و در مورد  اند؛ چرا كه در مسير آنان حركت كرده و از آثار آنان پيروي نموده گذاشته
 اند. ي آنان خواهان حق بوده مهتوان گفت كه ه آنان مي

ي ديگري از  قبالً به برخي از سخنان تابعين اشاره كرديم و در اينجا به نمونه
 كنيم. ي آنان اشاره مي شنگرايانههاي رو گيري موضع

مردي نزد امام مالك آمد و گفت : اي ابو عبداهللا! از كجا احرام ببندم؟ (امام مالك) 
خواهم از  احرام بسته است. (آن مرد) گفت : مي صه پيامبرگفت : از ذوالحليفه، جايي ك

ترسم دچار  مسجد و از كنار قبر احرام ببندم (امام مالك) گفت : اين كار را نكن؛ چون مي
اي در اين كار است؟ فقط چند ميل را بر مسافت  فتنه شوي. (آن مرد) گفت : چه فتنه

اي بزرگتر از اين است كه  ه فتنهام. (امام مالك) گفت : چ محل بستن احرام افزوده
از آن باز مانده است. در مورد مخالفت  صاي كه پيامبر پنداري به فضيلتي دست يافته مي

 25F2:فرمايد با فرمان خداوند، قرآن مي

ِ�مٌ ﴿
 
اٌب أ ذ  َ� عُِصيب ُهم� ع   

ن تُِصيب ُهم� فِت�ت ٌة أ
 
ُِهِۦٓ أ �ْ  

َ� أ َ  ُ�  لُِفون  �  َِ لّنِع ذ  النور: [ ﴾ف ل�ي ح�

63[. 
كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه و بالئي گريبانگيرشان گردد  آنان كه با فرمان او مخالفت مي«

 .»و يا اين كه به عذاب دردناكي دچار شوند
                                           

 اند. ري و مسلم آن را روايت كردهبخا -1
 .132، ص 1شاطبي، االعتصام، ج  -2



 
 

 رد (سخن) كساني كه قايل به بدعت حسنه هستند

استناد كنند و با  ل به بدعت حسنه هستند، شبهاتي به شرح زير مطرح ميئكساني كه قا
كنند. ولي اگر شبهات آنان را مورد  به آنها بدعت را به بدعت خوب و بد تقسيم مي

نيست و قابل بينيم كه استدالل آنها از اعتبار چنداني برخوردار  بررسي قرار دهيم مي
 ارزش و اعتبار نيست.

هللا مسلمون سيئا فهو عند اـما رآه الـمسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه ال« -1

هر آنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا هم خوب است. و هر آنچه نزد « »سيىء

 .»مسلمانان بد باشد نزد خدا هم بد است
اين حديث به صورت مرفوع صحيح نيست (بلكه موقوف است) و جزو كالم ابن 

به نقل از حافظ ابن عبدالهادي گفته » كشف الخفاء«است. عجلوني در كتاب  مسعود
آن است كه اين حديث موقوف بر ابن  تر صحيح سند اين حديث ساقط است و: «است 
 .26F1»است مسعود

اين حديث موقوف و حسن «ت : گفته اس» اصد الحسنهمقال«سخاوي هم در كتاب 
 ».است

دليلي مبني بر «گفته است : » فهيسلسله الحاديث الضع«لباني هم در كتاب آعالمه 
رد، و اين حديث در واقع موقوف بر ابن مسعود مرفوع بودن اين حديث وجود ندا

 .27F2»است
توان با آن در برابر احاديث  اين، اين حديث به صورت مرفوع صحيح نبوده و نميربناب
 اند، استدالل كرد. بدعت وارد شدهدر مذمت كه قاطعه 

                                           
 .263، ص 2، كشف الخفاء، ج عجلوني -1
 .17، ص 2لة االحاديث الضعيفة، ج ناصر الدين الباني، سلس -2
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ي  چنانچه فرض را بر صحت مرفوع بودن اين حديث هم بگيريم، اگر الف و الم واژه
را به معني تمام مسلمانان در نظر بگيريم، » المسلمون«را براي استغراق و » نالمسلمو«

آيد و اجماع بدون شك حجت است ولي اجماع معتبر از نظر  اجماع به حساب مي
اصوليان، اجماع عالمان در هر عصر است و شكي در اين نيست كه مقلدان جزو اهل علم 

توان  و الم جنس بدانيم، در اين صورت (مي آيند. و اگر الف و الم را الف به حساب نمي
هاي  ها، بعضي از افراد از خردها و خواهش از حديث فهميد كه) مانند بيشتر بدعت

توان با اين  نمي صورت)نفساني و نظريات مختلفي برخوردار هستند. بنابراين (در هر 
 اي اثبات بدعت حسنه استدالل كرد.حديث بر

م در اينجا براي عهد است و منظور از اين حديث اجماع ولي بايد دانست كه الف و ال
ت بر يك امر است كه سياق حديث هم بر اين مطلب دالل صو اتفاق اصحاب پيامبر

دٍ ...« :كند؛ چون اصل حديث چنين است مي َمَّ لْبِ حمُ دَ قَ عْ بَادِ بَ لُوبِ الْعِ ظَرَ ىفِ قُ مَّ نَ  صثُ

لُ  َ قُ ريْ ابِهِ خَ حَ لُوبَ أَصْ دَ قُ جَ وَ أَ فَ ام رَ ِهِ فَ ىلَ دِين ِلُونَ عَ ات قَ هِ يُ بِيِّ اءَ نَ رَ زَ مْ وُ هُ لَ عَ جَ بَادِ فَ عِ وبِ الْ

يِّئٌ ـالْ  نْدَ اهللاَِّ سَ وَ عِ هُ ئاً فَ يِّ ا سَ أَوْ ا رَ مَ نٌ وَ سَ نْدَ اهللاَِّ حَ وَ عِ هُ ناً فَ سَ ونَ حَ لِمُ سْ ... سپس « » مُ

 صقلب اصحاب محمدبه قلب بندگان خود نگاه كرد و  صخداوند بعد از قلب محمد
را بهترين قلب بندگان خود يافت، پس آنان را وزراي پيامبرش قرار داد كه به خاطر دين 

پردازند. پس آنچه كه مسلمانان خوب ببينند، نزد خداوند هم خوب است،  او به جهاد مي
 . »و آنچه كه مسلمانان بد ببينند، نزد خداوند هم بد است

) و خطيب در كتاب 23طيالسي در مسند خود (ص  ) و1/379امام احمد در مسندش (
ام « ي آخر اند. حاكم هم تنها جمله ) اين حديث را روايت كرده1/166» (الفقيه و المتفقه« فَ

أَ الْ  ناً ـرَ سَ ونَ حَ لِمُ سْ وقد « :اين جمله را هم بر آن افزوده استرا روايت كرده و  »...مُ

ي اصحاب بر اين باور بودند كه  يعني همه  »سرأ الصحابة مجيعا أن يستخلفوا أبا بكر 
 را به عنوان خليفه انتخاب كنند. ابوبكر
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كند : چرا كه عبداهللا بن مسعود  ي آخر در واقع منظور از حديث را بيان مي اين جمله
به اجماع اصحاب استدالل كرده است. زماني اين امر  براي اثبات خالفت ابوبكر

گيرترين اصحاب نسبت به انكار  اهللا بن مسعود از سختشود كه بدانيم عبد تر مي روشن
 گذاران بوده است كه قبالً به برخي از اقوال و افعال او اشاره بدعت و دوري از بدعت

 كرديم.
خوب بدعتي است اين (به جماعت خواندن نماز تراويح در « »نعمت البدعة هذه« -2

 .»مسجد)
كل بدعه «رده و آن را مخصص استدالل ك برخي از متأخرين به اين سخن عمر

اند. ولي اين استدالل مردود است؛ چرا  يعني هر بدعتي گمراهي است، قرار داده» ضالله
ثابت شده است. از جابر بن  صكه مشروعيت نماز تروايح به نص حديث پيامبر

هاي ماه  به همراه مردم يكي از شب صوقتي كه پيامبر« روايت شده كه عبداهللا
خواند و (بعد از آن) نماز وتر را  كرد، هشت ركعت نماز (تراويح) مي مي رمضان را احيا

 .28F1»آورد بجاي مي
سه  صمشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح هم بدين خاطر است كه پيامبر

از ترس اين كه  صشب آن را با اصحاب به صورت جماعت خوانده است، ولي پيامبر
ردد از آن پس آن را به صورت جماعت نخوانده مبادا نماز تراويح بر مسلمانان واجب گ

اند كه در  روايت كرده لاست. دليل اين امر حديثي است كه مسلم و بخاري از عايشه 
ا« :آن آمده است نْهَ وا عَ زُ جِ تَعْ مْ فَ يْكُ لَ ضَ عَ رَ يتُ أَنْ ففْ شِ لَكِنْ خَ ولي ترسيدم كه (نماز « »وَ

 .»ر نياييدي آن ب تراويح) بر شما واجب گردد و از عهده

                                           
و ابن حبان در صحيح خود آن را روايت » المعجم الصغير«اين حديث صحيح است كه طبراني در  -1

 ويح بدون نماز وتر هشت ركعت است.دهد كه نماز ترا اند و اين حديث به صراحت نشان مي كرده
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اما با تمام شدن وحي ترس واجب شدن نماز تراويح منتفي گرديد، و در نتيجه 
مستحب بودن به جماعت خواندن آن به حالت خود باقي ماند؛ چرا كه علت و معلول در 

 ود و عدم با يكديگر مرتبط هستند.وج
موارد يابيم كه بدعت به اصطالح شرعي تنها در  با توجه به آنچه گفته شد در مي

ي قبلي به وجود بيايد، بدعت  رود ولي در لغت هر چيزي كه بدون نمونه مذموم به كار مي
ه تفصيل در اين شود؛ خواه محمود و پسنديده باشد و يا مذموم و ناپسند قبالً ب ناميده مي

 موارد سخن گفتيم.
مت كه گفته است : نع ساما قول عمر«در اين باره گفته است :  عالمه ابن تيميه

اند اگر بخواهيم چيزي را كه هيچ مخالفتي  البدعه هذه، اكثر كساني كه به آن استدالل كرده
گويند قول صحابي حجت نيست. پس  ثابت كنيم، مي با سنت نبوي ندارد با سخن عمر

مخالف حديث نبوي باشد به طريق اولي نبايد به آن اعتقاد داشت. ولي  اگر قول عمر
ي حديث با قول صحابي صحيح نيست. آري، تخصيص عموم  در هر دو صورت معارضه

اي كه با يكي از دو روايت  حديث (كه به دو صورت روايت شده است) با قول صحابي
حديث مخالفتي ندارد، صحيح است. و اين تنها بر حسن بدعت مورد نظر صحابي داللت 

كه به جماعت  كند نه غير آن. و تنها چيزي كه در سخن عمر وجود دارد اين است مي
خواندن نماز تراويح را بدعت حسنه ناميده است، و اين نامگذاري يك نامگذار لغوي 

ي  است نه شرعي. و اين بدين خاطر است كه بدعت لغوي بر هر چيزي كه بدون نمونه
شود در حالي كه بدعت شرعي آن است كه مستند به  قبلي انجام گرفته باشد اطالق مي

وجود داشته باشد كه بر  صپس اگر نصي از رسول خدايك دليل شرعي نباشد. 
مستحب بودن و يا وجوب كاري بعد از مرگ پيامبر و يا به طور مطلق داللت كند و تنها 

آن را  بعد از مرگ پيامبر بدان عمل شود مانند صدقه (بردن ميراث پيامبران) كه ابوبكر
توان  ر را انجام دهد، ميآن كا صروايت كرده است، پس اگر كسي بعد از مرگ پيامبر

ي قبلي آن را انجام داده  كار او را در لغت بدعت ناميد؛ چرا كه از ابتدا و بدون نمونه
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آورده است در لغت بدعت و محدث ناميده  صاست. همان طور كه ديني كه پيامبر
29Fشود مي

شود،  . كاري كه مستند به كتاب و سنت باشد، اگر چه در لغت بدعت ناميده مي1
تر از  آيد؛ چرا كه لفظ بدعت در لغت عام صطالح شرعي بدعت به حساب نميدر ا

هر  »كل بدعه ضالله«از  صاصطالح شرعي آن است. و معلوم است كه منظور پيامبر

ي قبلي انجام گيرد نيست، بلكه منظور وي اعمالي است  كاري كه از ابتدا و بدون نمونه
 .30F2»كه وي آنها را تشريع نكرده است

قبل از اين كه به رد سخن بدعت گذاراني بپردازيم  »االسالم سنة حسنة سن يفمن « -3

يث را به صورت اند. خود حد كه براي اثبات بدعت حسنه به اين حديث استدالل كرده
 كنيم. كامل ذكر مي

از جرير بن عبداهللا روايت شده كه گفت : ما صبحگاهي در محضر رسول خدا نشسته 
دار پشمين پوشيده و شمشيرها را به  هاي خط هنه و لخت كه جامهبوديم كه مردماني پا بر

ي مضر بودند وارد شدند،  ي آنان از قبيله خود بسته بودند و بيشتر آنان و بلكه همه
وارد شد و سپس  صبر اثر فقري كه بر آنان ديد تغيير كرد. پيامبر صي پيامبر چهره

نماز را اقامه كرد  صه بگويد پس پيامبرخارج گرديد و به بالل دستور داد كه اذان و اقام
 اي خواندند و در آن فرمودند. خطبهو سپس 

ٖس ﴿ ف� ِّ  َِ ِّ ُ�م  ل ق  ّ�ُ�ُم لّنِي خ   َ ّ ه   لُّ ُ� لّ�ُقواْ 
 
َ ه  ُ  ٖ ة  ۡ ِٰح  .]1النساء: [ ﴾� 

اي مردم! تقواي پروردگارتان را پيشه كنيد؛ پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريده «
 .»ستا

                                           
ُٖ ﴿ :فرمايد ي انبياء است كه مي سوره از 2ي  اهد اين امر آيهش -1

�ُ َِ ذِ ِّ �ِيِهم 
�
َّ  ّ   ع أ  َِ ٍ  نِّ� ِّ  ۡ � ّّ ِ�ِِهم 

ُبون   َ ُهم� ع ل�ع  ُعوهُ  ت م  اي از قرآن از سوي پروردگارشان بديشان  هيچ بخش تازه« .]2األنبياء: [ ﴾٢لس�
ي بر . در اين آيه هيچ دليلي مبن»گيرند ند و به بازي ميشنو رسد مگر اينكه آن را (به شوخي) مي نمي

 مخلوق بون قرآن وجود ندارد.
 .275-277مخالفة اصحاب الجحيم، ص ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم،  -2
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﴿ ٖۡ ُ� لِغ   ّ ّۡ  ُ  ّّ ٞس  ِ ف�  �ُ َ� تُر  َ   َّ ُتواْ لّ�ُقواْ ل  ّ ا َ  ء  ّ ه   لّنِع
 
َ ه  .]18الحشر: [ ﴾ُ 

ايد! تقواي خدا پيشه كنيد و هر كس بايد نگاه كند كه چه چيزي  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»را براي فرداي خود پيشاپيش فرستاده است

بايد از دينار و درهم و لباس و گندم و خرمايش صدقه بدهد (و سپس گفت) : انسان 
اي آورد كه به  ي خرمايي باشد (جرير بن عبداهللا) گفت : مردي از انصار كيسه اگر چه دانه
ي  توانست آن را بر دارد، سپس مردم پشت سر هم آمدند تا اين كه دو كومه سختي مي

(از  صي پيامبر ن ديدم چهرهبزرگ خوراك و لباس را مشاهده كردم كه بعد از آ
نَّ « :فرمود صدرخشان گرديد. پس پيامبر )خوشحالي نْ سَ نَةً مَ سَ نَّةً حَ المِ سُ سْ هُ يفِ اإلِ لَ ، فَ

ةً  ئَ يِّ نَّةً سَ المِ سُ سْ نَّ يفِ اإلِ نْ سَ مَ ءٌ ، وَ ْ مْ يشَ هِ ورِ نْ أُجُ نْقَصَ مِ ا ، يفِ أَنْ ال يُ َ لَ هبِ مِ نْ عَ رِ مَ ثْلُ أَجْ  مِ

يْهِ  لَ عَ ءٌ  فَ ْ مْ يشَ هِ ارِ زَ وْ نْ أَ نْقَصُ مِ هُ ال يُ نَّ ا ، يفِ أَ َ لَ هبِ مِ نْ عَ رِ مَ زْ ثْلُ وِ كس سنت هر« .31F1»مِ

ريزي كند (كه مردم از طريق آن كار مشروعي را انجام دهند)  نيكويي را در اسالم پايه
 رسد بدون اين كه پاداش آن و پاداش هر كس كه بعد از او بدان عمل كند به وي مي

كس بنيانگذار سنت بدي در اسالم باشد، گناه آن و از پاداش آنان كم شود و هرچيزي 
گناه هر كس كه بعد از او بدان عمل كند بر وي خواهد بود بدون اين كه چيزي از گناه 

 .»آنان كم شود
كند بدون اين كه به شأن نزول آن توجه كند، همانند  كسي كه به اين حديث استناد مي

خواند تا معني آن كامل  خواند و ما بعد آن را نمي را مي» للمصلينويل «كسي است كه 
سازد؛ چون چگونه  گردد و چنين شخصي در واقع حقايق و موازين را دگرگون مي

ي نماز دستور  دهد در حالي كه به اقامه خداوند متعال نماز گزاران را مورد تهديد قرار مي
آنان ران را مورد تهديد قرار داده است كه داده است. در واقع خداوند گروهي از نمازگزا

 كند: را اين چنين توصيف مي

                                           
 اند. د و دارمي آن را روايت كردهمسلم و نسائي و احم -1
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ِلِ�  ﴿ ��ٞل ِلِل�ُمص  تِِهم� س  ُهون   ٤ف و   � َ ص  َ  ُهم� ع  آُءَن   ٥لّنِع  ُ َ  ُهم� عُ ت ُعون   ٦لّنِع � م�  َ
�م  ُعون    .]7-4ماعون: [ ﴾٧لر

ن غافلند، كساني كه ريا و خودنمائي واي به حال نمازگزاران؛ نمازگزاراني كه از نمازشا«
 .»كنند كنند و از دادن وسايل كمكي ناچيز (منزل) خودداري مي مي

خواند بدون اين  را مي »ال تقربوا الصلواة«اين شخص هم چنين مانند كسي است كه 

ها  توجه كند. امثال اينها در كتاب و سنت زيادند و از همين نمونه »انتم سكاریو«كه به 

 ياق در اصول فقه نشأت گرفته است.ي س مسأله
ن اگذاران شايع است و با استدالل بد خود سياق حديث تفسيري كه در ميان بدعت

اند، رد  را با آن تخصيص كرده» كل بدعه ضالله«قايل به بدعت حسنه شده و عموم 
 گويي و نادرست است؛ چرا كه مرد انصاري دهد كه چنين تفسيري ياوه نشان مي و كند مي

ي مورد نظر را آغاز كرد و  تنها كاري كه انجام داد اين بود كه دادن صدقه در حادثه
توان گفت اين صحابي  مشروعيت صدقه هم قبالً با نص ثابت شده است. بنابراين نمي

 ،هم به دنبال او آن را انجام داده است. بنابراين صاي را انجام داده و پيامبر بدعت حسنه
ها  حياء امر مشروعي است كه انجام دادن آن به خاطر ترك سنتمنظور از سنت حسنه ا

اي را احيا  در ميان مردم مرسوم نبوده است. در دوران معاصر هم اگر كسي سنت متروكه
اي  شود كه بدعت حسنه اي را انجام داده است و گفته نمي شود سنت حسنه كن، گفته مي

ه مشروعيت آن مستند به نص را انجام داده است. بنابراين سنت حسنه آن است ك
ميان مردم اشند و سپس كسي بيايد و آن را درصحيحي باشد ولي مردم بدان عمل نكرده ب

ركعت نماز تراويح را  سنت به جماعت خواندن يازده احياء كند. همان طور كه عمر
 احياء كرد.
بان در پنداشتند كه خواندن نماز عيد فطر و قر هاي اخير مردم شام چنين مي در سال

كردند، ولي كساني پيدا  مساجد سنت است و در نتيجه آنها را تنها در مساجد اقامه مي
شدند كه لواي سنت را بر دوش گرفته و به مردم فهماندند كه سنت آن است كه نماز عيد 
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فطر و قربان در مصلي خوانده شود نه در مساجد. همچنين مردم شام بر اين باور بودند 
يست ركعت است ولي افراد مزبور مردم را به سنت صحيحي كه كه سنت تراويح ب

كردند، راهنمايي نمودند.  هم از او پيروي مي داد و اصحاب آن را انجام مي صپيامبر
ا در اسالم اي ر شود كه اينان سنت حسنه در مورد چنين افراد و دعوتگراني گفته مي

 اند. گذاري كرده پايه
رود كسي پيدا بشود و آن را به مورد اجرا بگذارد  ار مياي كه انتظ هاي متروكه از سنت

ها آن را از  و با آن جهان اسالم را منور بگرداند، شريعت و قانون خدا است كه طاغوت
هاي غرب و افكار مشركان را جايگزين  هاي سفره ي حكومت دور ساخته و باز مانده دايره

چك و بزرگي در حيات فردي و اجتماعي ها را بر هر امر كو اند و اين بازمانده آن ساخته
اند. پس اگر حاكمي پيدا شود كه بشريت را از اين لجن  مسلمانان حاكم گردانيده

واگيرداري كه در آن گير كرده و از اين احكام پست نجات دهد و شريعت خدا را در 
اي را در اسالم  شود اين حاكم سنت حسنه امور بندگان خدا حاكم گرداند، گفته مي

گذاري كرده است كه اگر حاكمان ديگر هم از او پيروي نمايند پاداش آنان هم براي  ايهپ
شود بدون اين كه از پاداش آنان چيزي كم شود. پس اي حكام مسلمانان!  او نوشته مي

اين فرصت را غنيمت بشماريد. هم چنين وقتي كه محمد علي پاشا قوانين فرانسه را وارد 
ي مصر تطبيق كرد و  را براي وي ترجمه نمود و آن را بر جامعهكرد و رفاعه طهطاوي آن 

 گذاري كرد. بدي را در اسالم پايهحاكمان ديگري هم از او پيروي كردند، در واقع سنت 

﴿ َِ َّ و�ه   ح  َ ع  م     � ِ َّ ِٰن ل  � ل ي�ِهم� نِّ� لِ�تِغ  ٓء  َِض� ٰه   ع  ت ب��   ُ    ّ ُعوه     ۡ ب  ِِّيًة ل��ت  َ ه� ع تِه  ۖ َ   ٗ

ُقون   ٔ  �   َِ ٰ ِت�ُهم� �  ِّ ثِ�ٞ   �  َ  ۖ ُ ُهم� ج�
 
ِّت�ُهم� أ ُتواْ   ّ ا َ  ء  ۡ�ت   لّنِع  .]27الحديد: [ ﴾ ت 

اند ما آن را بر آنان واجب نكرده بوديم بلكه خودشان  و رهبانيتي كه آنان خود پديد آورده«
آنان چنان كه بايد آن را  آن را براي به دست آوردن رضايت خدا به دست آورده بودند اما

اند پاداششان را داديم ولي بيشتر آنان  مراعات نكردند. ما به كساني كه از آنان كه ايمان آورده

 .»فاسق هستند
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نِّ� ﴿ هاي حسنه وجود ندارد؛ چون اگر در اين آيه هيچ دليلي مبني بر وجود بدعت
 ِ َّ ِٰن ل  � ُعوه  ﴿به  ﴾لِ�تِغ  ٓء  َِض�  ۡ خداوند رهبانيت «شود :  گردد معني آيه چنين ميبر ﴾ل��ت 

». را بر آنان مقرر نكرده بلكه آنان خود به قصد تقرب و نزديكي به خدا آن را ابداع كردند
و اين چيز مذمومي است؛ چون خدا بر آنان واجب نكرده است. و اين كه به آنچه كه 

مراعات نكردند. بر قبح كارشان  خود ابداع كرده بودند ملتزم نبودند و چنان كه بايد آن را
 ع نوع تقبيح مضاعف كار آنان است.افزايد و اين خود در واق مي

ِ ﴿ و اگر َّ ِٰن ل  � ٰه  ﴿ به ﴾نِّ� لِ�تِغ  ٓء  َِض� ت ب��   ُ آنان : «شود برگردد معني آيه چنين مي ﴾ّ   
كرد؛ يعني  خود را ملزم به ابداع رهبانيت كردند پس خداوند هم آن را بر آنان مقرر

و اين نوعي تقرير است ». خداوند احكم الحاكمين رهبانيت را دين مشروع آنان قرار داد
گاهي اقوال و افعال اصحاب خود  صكه در دين اسالم هم روي داده است؛ چون پيامبر

داد و بدين ترتيب اقوال و افعال آنان  اند مورد تأييد قرار مي را كه قبالً مشروع نبوده
هاي زيادي از  گرفت. نمونه ها مورد پرستش قرا مي كرد و خداوند با آن يدا ميمشروعيت پ

نيازي به زياد  صاين نوع تقريرات در سنت نبوي وجود دارند. اما بعد از وفات پيامبر
 صكردن چيزي در شريعت وجود ندارد؛ چرا كه خداوند اسالم را كامل كرده و پيامبر

ش دوزخ دور سازد بيان زديك كند و ما را از آتهم هر چيزي را كه ما را به بهشت ن
 نموده است.

هاي قبل از ما است و  توان گفت كه اين آيه مربوط به شريعت امت ور كلي ميطبه 
ه هاي قبل از ما براي ما شريعت ب قول راجح در علم اصول فقه آن است كه شريعت امت

طِيتُ « :فرموده است صآيد؛ چرا كه پيامبر  حساب نمي ا لَ أُعْ سً ْ نَ ـمخَ دٌ مِ نَّ أَحَ طَهُ عْ مْ يُ

ةً  امَّ ثْتُ إِىلَ النَّاسِ عَ عِ بُ ، وَ ةً اصَّ هِ خَ مِ وْ ثُ إِىلَ قَ بْعَ انَ النَّبِيُّ يُ كَ ... وَ بْيلِ بِيَاءِ قَ َنْ پنج چيز « .32F1»األْ

                                           
 متفق عليه.  -1
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اند .... و پيامبران پيشين  ران قبل از من داه نشدهمباند كه به هيچ يك از پيا به من داده شده
 .»ام شدند ولي من براي تمام مردم مبعوث شده ا براي قوم خود مبعوث ميتنه

كند بر اين كه شريعت پيامبران پيشين به اقوام آنان اختصاص  اين حديث داللت مي
دارد. از اين روي اسالم با عقايد و عبادات و احكام و قوانينش دين و شريعت كاملي 

داوند آن را بر اديان ديگر مسلط ساخته و آن است كه نيازي به ديگر اديان ندارد بلكه خ
را ناسخ اديان پيشين قرار داده است به طوري كه بر مسلمانان واجب است كه تنها به 
اسالم مراجعه كنند؛ چون اسالم تنها آيين و شريعتي است كه خداوند اصول و فروع آن 

زمين و زمينيان را به  را حفظ كرده و آن را به عنوان دين فرزندان آدم تا زماني كه خود
برد مورد پسند قرار داده است. و شريعت گمراهان و كساني كه مورد خشم و  ارث مي

تواند شريعت و قانون ما قرار بگيرد در حالي كه،  اند چگونه مي غضب خداوند قرار گرفته
كه در قرآن و سنت باطل و گمراهي و شرك و كفر و فساد و غير صحيح است مگر آنچه 

 آمده است.صحيح 
آيد كه شريعت اسالمي براي تكامل خود به شريعت  از اين قاعده چنين بر مي

كتاب نياز دارد در حالي كه نصوص (شرعي) صراحت دارند در اين كه بايد در هر  اهل
امر كوچك و بزرگي با اهل كتاب مخالفت كرد. كسي كه در كتاب خدا و سنت صحيح 

يابد كه سد محكمي ميان مسلمانان و اهل  مينبوي و روش سلف صالح تدبر كند در 
 بايد به سرعت از آنان دور شوند. كتاب وجود دارد و مسلمانان

ها را به عنوان اصل مهمي در نظر  خداوند متعال مخالفت با اهل كتاب و ديگر امت
هاي  گرفته است تا امت اسالمي داراي روش و منش خاص خود گردد و افعال و عبادت

ها اختالط پيدا نكند. شيخ االسالم (ابن تيميه) اين اصل را  ا افعال ديگر امتامت اسالمي ب
-31ص ( »مستقيم خمالفه اصحاب اجلحيمـاقتضاء الرصاط ال«در كتاب ارزشمند خود 

» آيد ) توضيح داده و فساد اين قاعده كه شريعت پيشينيان ما، شريعت ما به حساب مي11
: وده و گفته است) آن را تأييد نم1/332» (االعتصام«را بيان كرده و شاطبي هم در كتاب 
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براساس آنچه كه در علم اصول آمده است آنچه كه براي غير ما شريعت بوده، براي ما «
 ».آيد شريعت به حساب نمي

با وجود اين كه امام شاطبي از غرب و شيخ االسالم (ابن تيميه) از شرق (جهان 
همخواني دارد؛ چرا كه هر دو از روش علمي  اسالم) بوده است، سخن آنان در اينجا

ي  ي انحطاط سرچشمه صحيح پيروي كرده و بر پاكسازي اسالم از انحرافاتي كه در دوره
 ورزند. اند، حرص مي ا مكدر ساختهزالل آن ر

هاي مفصل راجع اصول  خواهد در اين مورد بيشتر بداند، بايد به كتاب كسي كه مي
» حكامحكام في اصول األاإل«اند مانند  گانشان اهل تقليد نبودههايي كه نويسند بويژه كتاب

 ) مراجعه كند. )5/187-16ابن حزم
را درست بدانيم، » آيد شريعت پيشينيان ما، شريعت ما به حساب مي«ي  حتي اگر قاعده

 ن امر مشروط به دو شرط زير است:اي
رد پسند خدا براي وبايد از طريق نقل موثق ثابت شود كه اين شريعت، شريعت م -1

 آنان بوده است.
ي  نبايد در شريعت ما بيان خاصي در مورد آن وجود داشته باشد. بنابراين در آيه -2

مورد بحث هيچ سندي براي كساني كه قائل به بدعت حسنه هستند وجود ندارد؛ چرا كه 
اهي، به آتش دوزخ منتهي اسالم بيان كرده است كه هر بدعتي، گمراهي و هر گمر

 گردد. مي
 :عرف -5

گيرد تنها كتاب و سنت و اجماع است و  آنچه كه مخصص (كتاب و سنت) قرار مي
تواند در تعارض با كالم خدا و رسول  عرف و عادت مردم و سخن علما و غيره نمي

 قرار بگيرد. صخدا
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33Fكسي كه عادات مخالف سنت مردم را همچون سنت قبل از نماز جمعه،

مراسم  1
34Fمولودي

35Fگرايي و مذهب 2

را اجماع بپندارد، در واقع به خطا رفته است؛ چرا كه در هر  3
اند. و اگر بيشتر علما اجماع اهل مدينه  اند كه آنها را انكار كرده دوره و زماني كساني بوده

د، ان را در عصر امام مالك با وجود ايمان و دانشي كه از آن برخوردار بودند معتبر ندانسته
ي مردم را كه نه  توان عرف و عادات عامه دانستند پس چگونه مي بلكه سنت را حجت مي

آيند و نه هنوز ايمانشان به  رسوخي در علم و دانش دارند و نه اولواالمر به حساب مي
 كامل گرديده است. معتبر دانست؟!. صخدا و رسول خدا

 احلر من خـرق العـادات منتهجـاً 
 

 جلامعـــاتلـــو ضـــد اهنـــج الصـــواب و 
 

 من اذا خذل الناس احلقيقه عنو
 

 النــــاس رايــــات جهــــل اقــــام هلــــا يف 
 

 اتبــاع احلــق الئمــه م خيــف يفـلــو
 

ــــــو  ــــــد ال ــــــه بح ــــــو اتت  مرشفياتـل
 

آزاده كسي است كه از عرف و عادات بگذرد و راه درست را در پيش بگيرد اگر چه «
هل و ناداني حقيقت را ي مردم باشد. و كسي است كه اگر مردم از روي ج برخالف عامه

رها كردند، بيرق آن را در ميان مردم افراشته سازد و در راه پيروي كردن از حق از هيچ 
 .»مالمتگري نهراسد اگر چه با شمشيرهاي تيز و برنده او را مالمت كنند

بايد دانست كه مالك شناخت حق، كثرت انگشتان باال رفته و جنجال تبليغاتي نيست. 
درخشد، اگر چه تنها باشد و كسي از  نور روشني است كه در جامعه ميلكه حق داراي 

 كند.  آن پيروي نكند. سخنان سلف صالح هم اين موضوع را تأييد مي

                                           
كتب و االلباني، االجوبة النافعة، الم 162، ص 1ارالمعرفة، ج ابن تيميه، الفتاوي الكبري، بيروت، د -1

 .26-23االسالمي، ص 
 ل في المولد من الغلو و االجحاف.ابوبكر الجزائري االنصاف فيما قي -2
 .87-79راسة و تقويم، چاپ اول، ص سليم الهاللي، مؤلفات سعيد حوي، د -3
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جماعت آن است كه موافق حق باشد اگر چه تنها «گفته است :  عبداهللا بن مسعود
 .36F1»باشيد

سالكان آن به خود  راه حق را در پيش گير و از كمي: «گفته است قاضي عياضي
 .37F2»فريب نخورشدگان  هراسي راه نده. و از راه باطل دوري كن و از كثرت هالك

باشد، كه گروهي از مؤمنان را با آن  مي صي پيامبر اين اقوال بر گرفته از فرموده
شوند، با  توصيف كرده است كه با وجود اين كه بيشتر مردم دچار فساد (و انحراف) مي

جويند و به  كنند و به راه راست تمسك مي را حفظ مي صسنت پيامبر) دندان و (چنگ
كنند : چرا كه منحرفان از  اند، توجهي نمي مخالفت كساني كه از راه راست منحرف شده

ِ « :فرموده است صراه حق اگر چه تعدادشان زياد باشند، ارزشي ندارند. پيامبر نَّ إ

يبًا رِ أَ غَ دَ المَ بَ سْ ودُ كَ اإلِ يَعُ سَ أَ ، وَ دَ اءِ ، قِيلَ  ،امَ بَ بَ رَ غُ ى لِلْ طُوبَ : فَ م يا رسول اهللا؟ قالَ نِ هُ : مَ

دَ النَّاسُ  سَ فْ ا أَ ونَ مَ لِحُ صْ ينَ يُ اسالم با غربت آغاز شده است، و همان طور كه با « .38F3»الَّذِ

: اي پس خوشا به حال غريبان! گفته شد غربت آغاز شده است دوباره غريب خواهد شد،
ن چه كساني هستند؟ فرمود : آنان كساني هستند كه زماني كه مردم فاسد رسول خدا! آنا

 .»گيرند شوند، راه صالح را در پيش مي مي
مانند تعدادشان اندك است؛  چنين غريباني كه هنگام فاسد شدن مردم، صالح باقي مي

 كنند. ها مبارزه مي ند و با بدعتجوي تمسك مي صهاي پيامبر چرا كه به سنت
طوبى للغرباء أناس صاحلون يف أناس سوء كثري من يعصيهم « :فرموده است صپيامبر

خوشا به حال غريبان؛ مردمان صالحي كه در ميان تعداد زيادي از « 39F4»أكثر ممن يطيعهم

                                           
 .61، ص 1صابيح، تحقيق الباني، ج الم ةمشكا -1

 .22، ص 1قيم، مدارج السالكين، ج ابن ال -2
 ).1273سلسلة االحاديث الصحيحة، ( -3
 ).3816صحيح الجامع الصغير، ( -4
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كنند بيشترند از كساني كه از آنان  برند و كساني كه از آنان نافرماني مي مردمان بد بسر مي
 .»كنند اطاعت مي

و دوري از  صايماني! حريص باش بر اين كه با تمسك به سنت پيامبر پس اي برادر
فرموده  صقرار دهي! همانا پيامبر صگذاران خود را برادر رسول خدا ها و بدعت بدعت
دْ «است:  ا قَ نَّ تُ أَ دِدْ الُواوَ نَا. قَ انَ وَ نَا إِخْ يْ أَ نْ رَ لْ أَ : بَ الَ ِ قَ ولَ اهللاَّ سُ ا رَ انَكَ يَ وَ نَا إِخْ لَسْ تُمْ : أَوَ

دُ  عْ وا بَ أْتُ ْ يَ ينَ ملَ انِى الَّذِ وَ إِخْ ابِى ، وَ حَ ديديم.  دوست داشتم كه ما برادران خود را مي« 40F1»أَصْ

) فرمود : شما اصحاب صگفتند : اي رسول خدا! مگر ما برادران شما نيستيم؟ (پيامبر
 . »اند من هستيد و برادران ما كساني هستند كه هنوز نيامده

كنند و در اوج  پيروي مي صهنگام تفرق امت از سنت پيامبرچنين غريباني كه 
آيند. پس  جويند، برادران پيامبر به حساب مي تاريكي به هدايت و روش او تمسك مي

 حال آنان كه خوب جايگاهي دارند. خوشا به
را به گناهاني كه » كل بدعه ضالله«توان حديث  نهي اختصاصي از محرمات : نمي -6

ها نهي كرده است، مثل زنا، دزدي، ربا و ... اختصاص داد؛ چرا كه اين شارح حكيم از آن
د آيد و مفاس برد و نوعي تحريف و الحاد به حساب مي ي حديث را از بين مي امر فايده

 :زير را در بردارد
اعتمادي به اين حديث باقي نخواهد ماند؛ چون هر چيزي كه از آن نهي شده  –الف 

 در شده است.م خاصي در مورد آن صاحك
 بدون تأثير خواهد ماند.» بدعت«م نا –ب 
از هر بدعتي به طور اختصاصي نهي نشده است و هر چيزي كه به طور  –ج 

پنهان آيد، پس حمل يكي بر ديگري  اختصاصي از آن نهي شده، بدعت به حساب نمي
 كاري و پوشاندن حقيقت است.

                                           
 مسلم آن را روايت كرده است. -1
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ها از گناهان بدتر  كه بدعت ها با گناهان مساوي خواهند شد در حالي بدعت –د 
شيطان بدعت را بيشتر از گناه دوست «هستند. همانطور كه سفيان ثوري گفته است : 

اعتقاد است از گناه توان توبه كرد ولي چون بدعت، گمراهي در  دارد؛ چرا كه از گناه مي
 ».تر است زشت

ناهان امام هم تفاوت ميان گناه و بدعت را بيان كرده است. در مورد گ صپيامبر
مردي كه ملقب به حمار بود و شراب «بخاري در صحيح خود روايت كرده است : 

شد، او را  آورده مي صآورد و هر گاه نزد پيامبر را به خنده مي صخورد و پيامبر مي
، يك بار مردي او را لعنت كرد و گفت : خدا او را ندزد تازيانه مي(براي نوشيدن شراب) 
الَ « :در پاسخ آن مرد فرمود صشود؟ پيامبر آورده مي صيامبرلعنت كند چقدر نزد پ

ولَهُ  سُ رَ َ وَ ِبُّ اهللاَّ هُ حيُ إِنَّ نْهُ فَ عَ لْ او را لعنت نكن؛ چرا كه او خدا و رسولش را دوست «. »تَ

 .»دارد مي
غنائم  صاند كه در حالي كه پيامبر ها بخاري و مسلم روايت كرده اما در مورد بدعت

مردي با پيشاني كشيده و ريش زياد و سر تراشيده كه آثار سجده در  كرد، را تقسيم مي
 صاعتراض كرد. پيامبر صميان چشمان او پيدا بود، بر او وارد شد و بر تقسيم پيامبر

م حيقر احدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم، خيرج من ضئضیء هذا قو« :فرمود

ا يمرق ـحناجرهم، يمرقون من االسالم كم قراءته مع قراءهتم، يقرؤون القرآن الجياوزو

از اصل و تبار اين شخص مرداني « »السهم من الرمية، لئن ادركتهم القتلنهم قتل عاد

مقايسه با در آيند كه شما نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندن خود را  بيرون مي
خوانند  ه قرآن ميآوريد، مردماني ك نماز و روزه و قرآن خواندن آنان كم به حساب مي

شوند همان طوري كه تير از  كند و از اسالم خارج مي هايشان تجاوز نمي ولي از حنجره
 .»كشم شود، و اگر به آنان برسم آنان را همانند قوم عاد مي ير خارج ميجنخ

ه و به صحت اعتقاد از لعنت كردن شخص شارب الخمر نهي كرد صدر اينجا پيامبر
كند بر اين كه گناه انحرافي است در  ين به صراحت داللت مياست و ا او گواهي داده
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اعتراض كرد با وجود اين كه زياد  صعملكرد اعضاي بدن. اما شخصي كه بر پيامبر
خواند به طوري كه آثار سجده بر پيشاني او پيدا بود،  گرفت و زياد نماز مي روزه مي

چه زياد نماز شند اگرك گذاري مي فرمودند كه نسل او را به علت بدعت صپيامبر
كردند و اهل زهد و عبادت بودند و اينها  گرفتند و قرآن تالوت مي خواندند و روزه مي مي

 گذاران هستند. اقع جزو همان بدعتدر و
؛ چرا كه بدعت، گمراهي در اعتقاد و است ها از گناهان بدتر بدين ترتيب زشتي بدعت

نحرافي است در عملكرد كه گناه ا انحراف در بينش و فساد در ايمان است در حالي
 اعضاي بدن.

ها به اموري كه به طور اختصاصي از آنها نهي شده است، بر  اختصاص بدعت -  ه
ها وجود ندارد در  ها انطباق ندارد؛ چون هيچ گونه دليلي مبني بر مشروعيت بدعت بدعت

 ناب و دوري از گناهان وجود دارد.حالي كه دليل بر مشروعيت اجت
ن به قائال ؛ع كردن قرآن در يك مصحف و اكتفا نمودن به مصحف عثمانجم -7

بدعت حسنه بر اين باورند كه جمع قرآن در يك مصحف و اكتفا نمودن به مصحف 
دليلي بر اند و اين را  بدعتي در دين بوده كه اصحاب و تابعين مرتكب آن شده عثمان

 دانند. استحسان بدعت مي
ي آنان بپردازيم، الزم است  آنان و به بيان تالش گمراهانه قبل از اين كه به رد سخن

 هاي موثق و داليل درست شرح دهيم. اند با مثال آنچه را كه آنان بدان استدالل كرده
اند. بخاري در جاهاي متعددي از  اق نظر داشتهفبر جمع قرآن ات صاصحاب پيامبر

گفته است : كشته  يد بن ثابتز«اند كه :  صحيح بخاري و هم چنين غير او روايت كرده
گزارش داده شد و در آن هنگام عمر بن  شدن حافظان قرآن در جنگ يمامه به ابوبكر

به من مراجعه كرد و گفت  : عمرگفت هم در آنجا حضور داشت. ابوبكر خطاب
اند و من بيم آن را دارم كه اگر اين  : در جنگ يمامه بسياري از قاريان قرآن شهيد شده

د شهيد شدن قاريان قرآن در جاهاي ديگري هم تكرار شود، بسياري از آيات قرآن از رون



 43 بدعت و تأثير ناگوار آن در جامعه

 

: گفتم بين برود و من بر اين باورم كه شما دستور جمع قرآن را صادر كني. به عمر
: به آن را انجام نداده است؟ عمر گفت صچگونه كاري را انجام دهيم كه رسول خدا

خوبي است. و عمر آن قدر به من مراجعه كرد تا خدا قسم اين (جمع كردن قرآن) كار 
هم عقيده شدم. زيد گفت :  ام را براي اين كار گشود و با عمر اين كه خدا سينه

به من گفت : شما مرد جوان و خردمند و غيرمتهم هستي و براي رسول  ابوبكر
) نوشتي، پس به جستجوي قرآن بپرداز و آن را جمع كن (زيد گفت وحي را مي صخدا

ي تكليف جمع  كردند به اندازه : به خدا قسم اگر مرا به منتقل كردن كوهي مكلف مي
دهيد كه رسول  : چگونه كاري را انجام ميكرد. گفتم  كردن قرآن بر من سنگيني نمي

گفت : به خدا قسم كار خوبي است. و  آن را انجام نداده داست؟ ابوبكر صخدا
ي  ي مرا براي آنچه كه سينه اين كه خداوند سينه ابوبكر آن قدر به من مراجعه كرد تا

ابوبكر و عمر را براي آن گشوده بود، گشود. پس در مورد قرآن به تتبع و تحقيق پرداختم 
ي حافظان قرآن جمع آوري  ها و سينه سنگ هاي درختان و تخته و آن را از روي برگ

َ ُسولٞ ﴿ ي ي توبه رسيدم و آن را از آيه كردم تا اين كه به آخر سوره ۡ� ج  ٓء ُ�م�  َ�  ل ق  ِ ِّ

زِ�زٌ  ُ�م� ع  َِ نُف
 
تِّتم�  أ ّ   ع  ل ي�هِ  تا آخر سوره، تنها نزد ابو خزيمه انصاري  .]128: التوبة[ ﴾ع 

نزد آن حضرت بودند و سپس در طول  ها تا زمان در گذشت ابوبكر يافتم. اين صحيفه
 گرديدند. ه، دختر عمرحيات عمر نزد آن حضرت بودند و بعد از آن تحويل حفص

حذيفه بن يمان كه با شاميان و «روايت شده است كه  چنين از انس بن مالكهم
عراقيان مشغول فتح ارمنستان و آذربايجان بود و از اختالف آنان در قرائت قرآن بيم 

آمد و بدو گفت : اي امير مؤمنان! اين امت را درياب قبل از اين كه  داشت نزد عثمان
(كسي را) نزد  هوديان و نصاري در قرآن دچار اختالف شوند. پس عثمانهمچون ي

هايي را از آنها را استنساخ كنند و  ها را پيش او بفرستد تا نسخه حفصه فرستاد تا صحيفه
از گرداند. پس حفصه آنها را براي عثمان فرستاد و عثمان به زيدبن بسپس آنها را به او 

د بن عاص و عبداهللا بن حارث بن هشام دستور داد كه اين ثابت و عبداهللا بن زبير و سعي
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ي  ها را در چند مصحف استنساخ كنند و به گروه سه نفره كار را انجام دهند و صحيفه
قريشيان گفت : اگر در مورد چيزي از قرآن با زيد بن ثابت دچار اختالف شديد، آن را 

زل شده است. آنان هم اين كار را به زبان قريش بنويسيد؛ چرا كه قرآن به زبان قريش نا
ها را به  ها را در چند مصحف استنساخ كردند و عثمان صحيفه انجام دادند و صحيفه

هاي استنساخ شده را به يكي از مناطق فرستاد و  حفصه باز گرداند و هر كدام از مصحف
د، ا نوشته شده بوهاي ديگري كه قرآن در آنه ها و مصحف دستور داد كه تمام صحيفه

 ».سوزانده شوند
 توان به نكات زير پي برد: ات ميبا تأمل در اين رواي

كار اصحاب (در جمع كردن قرآن كريم) روشي مناسب با اهداف شريعت دارد –الف 
به طوري كه با هيچ يك از اصول و داليل شرعي منافات ندارد. و اين كه ابوبكر صديق 

دهيد  گفتند : چگونه كاري را انجام مي به عمر فاروق و زيد بن ثابت به ابوبكر صديق
اند از  كند بر اين كه آنان آگاهي داشته انجام نداده است، داللت نمي صكه رسول خدا

اين كه كارشان منافي شريعت بوده است؛ چون مانع جمع كردن قرآن در دوران رسول 
از آيات قرآن منتظر نزول آياتي بود كه احكام يا تالوت بعضي  صخدا اين بود كه پيامبر

خواست تغيير  شد و خدا آنچه را كه مي كردند؛ چرا كه وحي پيوسته نازل مي را نسخ مي
شد، تغيير آن در هر زمان  كرد و اگر قرآن در يك مصحف جمع مي داد و يا تثبيت مي مي

نزول قرآن به پايان رسيد،  صبود. ولي وقتي كه با در گذشت پيامبر ذر ميتعدشوار يا م
المي استقرار پيدا كرد و مردم از زياد نشدن و كم نشدن قرآن كريم و عدم شريعت اس

افزايش واجبات و محرمات اطمينان يافتند و خداوند به خلفاي راشدين الهام كرد كه 
اكتفا نمايند و اين كار اصحاب در  قرآن را جمع و استنساخ كنند و به مصحف عثمان

 ع در چارچوب سنت قرار داشته است.واق
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ي صادق خود مبني بر تضمين حفظ قرآن كريم  دين ترتيب خداوند متعال به وعدهب
است. خداوند متعال  وفا كرده –خدا بر شرافت آن بيفزايد  - صبراي امت محمد

 فرموده است:

ٰفُِرون  ﴿ ۥ ل �  ُ ُ  ننّ  �  �ُ ُ�   لِنِ َُ ن ّز �  ۡ  .]9الحجر: [ ﴾٩نِنّ  
 .»ي آن هستيم را نازل كرده، و خود حافظ و نگه دارندهبه درستي كه ما خود قرآن «

و مشورت عمر فاروق صورت گرفت. قبل از آن  اين كار به دست ابوبكر صديق
 است: اي نوشته شده بود. خداوند متعال فرموده هاي پراكنده قرآن كريم در صحيفه

ة  ﴿  ُ ّه  َ ّّ ت�لُواْ ُصُحف       ِ َّ َ  ل ِ ِّ  .]2: البينة[ ﴾٢َ ُسوٞل 
 .»خواند هاي پاك و مطهر را مي پيامبري كه صحيفه«

به تتبع و جستجو پرداختم و قرآن را از «از اين روي زيد بن ثابت هم گفت : 
 .»كردمهاي حافظان قرآن جمع  ها و سينه هاي درخت خرما و تخته سنگ برگ

بلكه در جمع قرآن كاري نبود كه اصحاب از پيش خود آن را انجام داده باشند،  –ب 
ي حفظ  ي خدا بود؛ چون خداوند متعال همان طور كه وعده واقع تحقق بخشيدن به وعده

 :كردن آن را هم داده و فرموده استي جمع  قرآن را داده، وعده

ان ُهۥ ﴿ ُ�ء  ُُ َ ُهۥ  �ع  ل ي�ت   �   .]17القيامة: [ ﴾١نِّن ع 
 .»گمان جمع كردن قرآن و خواندن آن بر ما است بي«

است، در كنار  ي حفظ قرآن را داده د در آن وعدهي حجر را كه خداون ي سوره هاگر آي
ي جمع كردن قرآن را داده است، قرار دهيم، به يك  ي قيامه كه در آن وعده ي سوره آيه

بريم و آن اين كه خدايي كه هدف را تشريع  اصل مهم كه قبالً به آن اشاره شد پي مي
را نيز فراموش نكرده است؛ مثالً همانطور كه حفظ ي رسيدن به آن هدف  كرده وسيله

اي است (براي حفظ آن)  قرآن هدفي است كه خداوند تشريع كرده، جمع قرآن هم وسيله
هايي از برگ  در صحيفه صكه خداوند آن را بيان نموده است. اين قرآن در دوران پيامبر

كه اصحاب ديدند كه در ها محفوظ بود، وقتي  ها مكتوب و در سينه درختان و تخته سنگ
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جنگ يمامه بسياري از قاريان قرآن كشته شدند، به وسايل ديگري كه قرآن در آنها 
ي خدا مبني بر  آوري كردند و بدين ترتيب وعده مكتوب بود پناه بردند و آنها را جمع

 ظ كردن قرآن كريم تحقق پيدا كرد.جمع كردن و حف
اشتند و اين خود اجماعي بود از جانب اصحاب در مورد جمع قرآن اتفاق نظر د –ج 

آنان و شكي در حجيت اجماع وجود ندارد. چگونه در حجيت اجماع آنان ترديدي وجود 
 كنند؟  خواهد داشت در حالي كه آنان مردماني هستند كه بر گمراهي اجماع نمي

اين كار اصحاب مربوط به امور عقلي بوده است؛ اموري كه اگر بر عقل انسان  –د 
ي عقل انسان  پذيرد و ارتباطي با امور تعبدي كه خارج از دايره ه شوند، آنها را ميعرض

پيشنهاد كرد،  ها را به عثمان كه استنساخ مصحف هستند، ندارد. از اين روي حذيفه
م ـفالتعبدوها فإن االول ل صم يتعبدها اصحاب رسول اهللاـكل عبادة ل« :فرموده است

آن را انجام نداده باشند، انجام  صتي كه اصحاب رسول خداهر عباد« »يدع لالخر مقاال
 .»ندهيد؛ چون (نسل) اولي سخني را براي (نسل) بعدي باقي نگذاشته است

اي براي حفظ يك امر ضروري و يا دفع ضرر و زيان  كار اصحاب در واقع وسيله -  ه
فاسد و سد دفع م«اختالف مسلمانان در مورد قرآن بوده است كه اولي از قبيل اصل 

از كتاب و سنت به حساب  ها جزء قواعد اصولي مستنبط است و هر كدام از اين» ذرايع
 آيند. مي

شوند  وسايل هر چند به خودي خود مورد نظر نيستند ولي منجر به چيزهايي مي –و 
 ها با نص ثابت شده است.نكه مشروعيت آ

تنساخ قرآن و اكتفا به اند از قبيل جمع و اس كارهايي كه اصحاب انجام داده –ز 
و جنگ با مرتدان و بيرون راندن اهل كتاب از جزيره العرب و انتصاب  مصحف عثمان

 و تعريب ديوان همه و همه كارهايي هستند كه به كل امت اسالمي ارتباط دارند.  عمر
اند،  انجام داده صها با آنچه اصحاب پيامبر يابيم كه بدعت بنابر آنچه گفته شد در مي

ها با مقاصد شريعت هيچ تناسبي ندارند و تنها متناسب با  ر تضاد هستند؛ چون بدعتد
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ي  اند در دايره گذاران هستند. از طرف ديگر آنچه اصحاب انجام داده بدعت مصالح
ها در مورد امور تعبدي هستند و حتي اگر  معقوالت قرار داشته است در حالي كه بدعت

ي تعبدي آنها تعلق دارند و چون امور تعبدي خارج از  بهبه عادات هم مربوط باشند به جن
ي عقل بشري قرار دارند، شارع حكيم بيان آنها را به انسان واگذار نكرده است.  دايره

بنابراين در امور تعبدي بايد به همان حدي اكتفا كرد كه شارع حكيم مشخص كرده است 
 آيد. به حساب مي اين زمينه بدعت و هر گونه زياد كردن و كم كردني در

شوند بلكه منظور از آنها تعبد است و اين خود  ها وسيله هم محسوب نمي بدعت
گيري است و  گردد و اين خود تشديد و سخت باعث زياد كردن و كم كردن شريعت مي

 فع حرج و آسان گيري در تضاد است.با مقاصد شريعت مبني بر ر
گذاراني كه آنها را  ه تنها براي بدعتها به كل امت اسالمي ارتباط ندارد بلك بدعت

دانند اهميت دارد. و كسي كه وضعيت بدعت  ي مصالح و شهوات خود مي تأمين كننده
برد و نسبت به آن  ها مورد بررسي قرار دهد، به اين امر پي مي گذاران را در طول قرن

 كند. يقين پيدا مي
اند  ها مورد اختالف بوده ها همان طور كه در موضع عرف گفتيم، در طول قرن بدعت

اند در حالي كه  اي هم آنها را رد كرده اي آنها را خوب دانسته و عده به طوري كه عده
 اند. ند اجماع و اتفاق نظر داشتها اصحاب در مورد آنچه كه انجام داده

اند، حجت و سندي براي  يابيم كه در آنچه اصحاب انجام داده بدين ترتيب در مي
 گردد.  آيد بلكه تنها موجب افزايش ضعف و زبوني آنان مي حساب نمي بدعت گذاران به

ي شريعت را به  تقسيم بدعت به احكام پنجگانه : برخي از علما احكام پنجگانه -8
اند، بلكه آنها را به  اند و آنها را تنها يك قسم مذموم به حساب نياورده بدعت سرايت داده

توان به  ي اين افراد مي اند. از جمله تقسيم كرده واجب و مندوب و مباح و مكروه و حرام
اشاره كرد كه اين سخن خود را از استاد خود، عز بن عبدالسالم » الفروق«قرافي در كتاب 
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انجام نگرفته باشد  صبدعت آن است كه در زمان رسول خدا«گويد  گرفته است كه مي
41F...» شود و به بدعت واجب، حرام، مندوب، مكروه و مباح تقسيم مي

1. 
 يل زير (نادرست و) ناپسند است:اين تقسيم بنابر دال

اين تقسيم يك امر ساختگي و متناقض است و هيچ گونه دليل شرعي ندارد؛  –الف 
چون اصل بدعت آن است كه دليل شرعي نداشته باشد حال اگر دليلي مبني بر وجوب، 

عتي در كار نخواهد بود و مندوب، اباحه، تحريم و كراهت آن وجود داشته باشد، ديگر بد
 دليل خود امر مشروعي خواهد بود. طبق

ها، جمع ميان دو امر متناقض  جمع ميان امور مستند به داليل صحيح و بدعت –ب 
 است 
ةٌ « :فرمايد كه مي صحديث پيامبر –ج  لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ةٌ وَ عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ حمُ داللت  »كُ

 اي شود و هر گمراهي عتي حرام است و منجر به گمراهي ميكند بر اين كه هر بد مي
 گردد. موجب رفتن به آتش جهنم مي

توان حكم كرد كه گناه بدعتي از  ها است و نمي ي بدعت گناه قدر مشترك همه –د 
ها در ميزان گناه بودنشان  هاي ديگر كمتر است. تفاوت قايل شدن ميان بدعت بدعت

رد و خود در واقع بدعتي ديگر است و بر كوچك شمردن دليلي جز پيروي از هواي ندا
هاي بزرگ تبديل  به بدعتهاي كوچك  گذارد و قبالً دانستيم كه بدعت ها تأثير مي بدعت

 شوند. مي
منظور عز بن عبدالسالم از (بدعت) واجب همان طور كه خود تصريح كرده است  -  ه

آن تمام نشود، خود آن چيز هم هر چه واجب بدون «ي اصل  آن چيزي است كه در دايره
اي است براي حفظ چيزي  گيرد و قبالً دانستيم كه اين اصل وسيله قرار مي» واجب است

كه شرعاً ضروري است و با بدعت يكسان نيست. و اما آنچه كه عز بن عبدالسالم 

                                           
 .172، ص 2، دارالكتب العلمية، ج عز بن عبدالسالم، قواعد االحكام في مصالح االنام، بيروت -1
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ها و دژهاي  آيد؛ چرا كه ساختن پل (بدعت) مندوب ناميده است، بدعت به حساب نمي
ي مردم به  در مرزها و مدارس وسايلي براي دفع ضرر و جلب منفعت براي عامهنظامي 

ي دشمنان را دفع كرده و آنان را دچار  آيند؛ مثالً دژهاي نظامي مرزي، توطئه حساب مي
ها، حركت نقل و انتقال مردم را تسهيل كرده و جان آنان را  كنند و پل ترس و رهبت مي

ي علم آموزي را فراهم  ي تحقق بخشيدن به فريضه هكنند، و مدارس هم زمين حفظ مي
آن را انجام داده است و قبالً  صنمايند. و اما نماز تراويح سنت است و رسول خدا مي

 بيان كرديم. »نعمت البدعة هذه«كه فرمود :  در توضيح سخن عمر

فسير كرد. اند، توجيه و ت هايي را كه در اين زمينه آورده توان تمام مثال بدين ترتيب مي
) به خوبي اين تقسيم را مورد بررسي قرار داده 188-1/220» (االعتصام«شاطبي در كتاب 

راجعه كنند؛ چون (خيلي) مهم و فساد آن را بيان كرده است. خوانندگان گرامي به آن م
 است.
هم معتقد  كساني كه قائل به بدعت حسنه هستند بر اين باورند كه امام شافعي -9

نه بوده است. و در واقع به سخني كه از وي در مورد بدعت روايت شده، به بدعت حس
امور محدثه و نوساخته دو نوعند : يكي اموري كه مخالف «اند كه گفته است :  فريفته شده

كتاب، سنت، اثر و يا اجماعي باشند كه چنين بدعتي گمراهي است. و ديگري امور خير و 
ي غير مذموم  مخالفتي ندارند كه اين امور، امور محدثه اي كه با هيچ كدام از آنها نوساخته

در مورد (به جماعت خواندن) نماز تراويح در ماه رمضان گفته است : اين  هستند. عمر
اي است كه قبالً نبوده است و اگر قبالً هم بوده  امر بدعت خوبي است؛ يعني امر نوساخته

 .42F1»كند باشد اين بدعت گذشته را رد نمي
: بدعت دو نوع است«نقل شده است كه :  ت ديگري هم از امام شافعيدر رواي

بدعت پسنديده و بدعت ناپسند. هر بدعتي كه موافق سنت باشد، پسنديده و هر بدعتي 

                                           
اين سخن را از ربيع بن سليمان روايت كرده است كه در سند آن  )1/469بيهقي در مناقب الشافعي ( -1

 تم كه شرح حال او را نوشته باشد.محمد بن موسي بن فضل وجود دارد و كسي را نياف
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در مورد نماز تراويح  شود. و به قول عمر كه مخالف سنت باشد، ناپسند محسوب مي
 .43F1»استدالل كرده است كه فرمود : اين بدعت خوبي است

تواند در تعارض با عموميت حديث  صحيح باشد، نمي اگر سخن شافعي –الف 
از  مخصص آن واقع شود؛ چرا كه اصحاب امام شافعي قرار گيرد و يا صرسول خدا

شود و تقليد  اگر به تنهايي باشد حجت محسوب نمي» قول صحابي«اند كه  وي نقل كرده
44Fاز او واجب نيست

قول  شود در حالي كه محسوب مي . پس چگونه قول شافعي حجت2
 آيد؟ صحابي حجت به حساب نمي

چگونه قائل به بدعت حسنه خواهد بود؟! در حالي كه خود گفته  امام شافعي –ب 
يعني هر كس قائل به استحسان باشد، در واقع دست به » من استحسن فقد شرع«است : 

) گفته است : 507(ص  »الرساله«گذاري زده است. هم چنين در كتاب  تشريع و قانون
يعني استحسان در واقع تلذذ و لذت خواهي است. عالوه بر اين » انما االستحسان تلذذ«

اختصاص داده است. » ابطال استحسان«) هم فصلي را به 293-7/304» (االم«در كتاب 
را تفسير كند، بايد با توجه به اصول و قواعد  پس اگر كسي بخواهد كالم امام شافعي

ي اين كار فهم اصول شافعي است. رعايت اين  دست به اين كار بزند و الزمهشافعي 
اصل در تمام علوم مشهود است به طوري كه هر كس با اصطالحات صاحبان علوم 

تواند سخنان آنان را بفهمد و تفسير كند. براي پي بردن به  آشنايي نداشته باشد، نمي
 كنيم: سأله به دو مثال اشاره مياهميت اين م

                                           
) اين سخن را از حرمله بن يحيي روايت كرده است كه در سند آن 9/113» (الحلية«ابو نعيم در  -1

از او ياد » االنساب«ه خطيب در تاريخش و سمعاني در عبداهللا بن محمد عطشي هم وجود دارد ك
 يا تعديل نمايند.اند بدون اين كه او را جرح  كرده

الزنجاني الشافعي، تخريج الفروع علي االصول، تحقيق : محمد اديب صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -2
 . 179ص 
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در اصطالح محدثين يعني آنچه كه بخاري و مسلم بر آن اتفاق نظر » متفق عليه« -1
دارند و هر دو آن را روايت كرده باشند ولي از نظر ابو البركات عبدالسالم بن تيميه 

و بر آن  يعني آنچه كه احمد و بخاري و مسلم روايت كرده» منتقي االخبار«صاحب كتاب 
 اتفاق نظر داشته باشند.

، از ديدگاه محدثين يعني »بابوبكر و عمر «از ديدگاه مورخان يعني » شيخين« -2
 ».رافعي و نووي«ها يعني  ه شافعيو از ديدگا» بخاري و مسلم«

كساني كه قائل به بدعت حسنه هستند كالم امام شافعي رحمه اهللا را تحريف و  –ج 
سازگار باشد، و گرنه يكي از هاي آنها  كنند كه با خواسته الفاظ او را طوري تأويل مي

جامع العلوم و «ي اسالمي يعني ابن رجب حنبلي در كتاب ارزشمند خود  علماي برجسته
منظور امام شافعي «منظور امام شافعي رحمه اهللا را توضيح داده و گفته است : » الحكم

ه رحمه اهللا آن است كه قبالً ذكر كرديم مبني بر اين كه اصل بدعت مذموم آن است ك
شود، ولي  اصلي در شريعت نداشته باشد كه به آن برگردد و اين، بدعت شرعي ناميده مي

بدعت محمود و پسنديده آن است كه موافق سنت باشد؛ يعني اصلي از سنت داشته باشد 
آيد نه شرعي؛ چرا كه اين بدعت  كه به آن برگردد، و اين، بدعت لغوي به حساب مي

 .45F1»موافق سنت است
به قول صحابي، عمر بن  :توان اين نكته را از استدالل شافعي  ميبه نظر من 

در روايت حرمله بن يحيي به خوبي دريافت و كالم شافعي رحمه اهللا هم بايد  خطاب
بر اين مبنا تفسير شود كه منظور وي از بدعت (محمود و پسنديده) همانند عمر بن 

دعت شرعي كالً گمراهي و بدعت لغوي بوده است نه بدعت شرعي؛ چرا كه ب خطاب
الي كه شريعت چيزي جز اينها مخالف كتاب و سنت و اجماع و آثار (علما) است در ح

نيست.

                                           
 .253لي، جامع العلوم و الحكم، ص ابن رجب حنب -1





 
 

 ها  وجوب شناخت بدعت

هر بدعتي گمراهي است و هر « »النار كل ضالله يفكل بدعه ضالله و«از حديث 
الزم است هر يابيم كه  ، به روشني در مي»گردد نوعي گمراهي به آتش دوزخ منتهي مي

 اي در دين را بشناسيم تا از آن دوري كنيم. و به تعبير شاعر فرزانه :  بدعت و امر نوساخته
 عرفت الرش ال للرش لكن لتوقيه

 

 م يعرف اخلري من الرش يقع فيهـمن لو 
 

شر را شناختم نه به خاطر خود آن، بلكه به خاطر پرهيز و دوري از آن؛ چون كسي «
 .»شود شناسد، مرتكب شر مينباز كه خير را از شر 

 شود؛ چون حذيفه بن يمان اساس اين امر به وضوح در سنت نبوي هم ديده مي
كردند ولي من از شر  سؤال مي صمردم در مورد خير و نيكي از رسول خدا: «گفته است

 ».كردم تا مرتكب آن نشوم سؤال ميو بدي 
في نيست، بلكه الزم است براي در پيش گرفتن راه بندگي تنها شناخت سنت كا

هايي كه با سنت در تناقض هستند نيز شناخته شوند همان طور كه در موضوع  بدعت
ايمان، شناخت توحيد بدون شناخت شرك كافي نيست. قرآن كريم هم به اين حقيقت 

 اشاره كرده و فرموده است: بزرگ

ِۡ لس� ﴿ ق   � ِ َّ �ِِ َۢ ِّ ُ�ؤ�  َ ُٰغوِت  ّّ ُ� ِِ�ل ُف َ ع �� م   � ُ َّ َ ل ٰ �  لنفِص  م  ر ه      َ �ۡ �ُو ةِ لر  َ �ُ َ  ِِ�ل�ُع  َ ت م�
لِيمٌ  ٌُ ع  ِمي  .]256: ةالبقر[ ﴾س 

هر كس به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد، به دستاويز بس محكمي كه اصالً «

 .»گسستن ندارد، چنگ زده است و خدا شنوا و دانا است
اند  دهبران براي تحقق بخشيدن به آن مبعوث شو اين يك اصلي است كه تمام پيام

 فرمايد: خداوند متعال مي

ةٖ ﴿ ّّ ُ
ِ أ

ِ ُُ  ِِ ث�ت    ۡ� � ع  ل ق  ِن ل��  َ 
 
ُٰغوت  َُّسوً� أ ّّ ت ُِِبواْ لل َ لج�   َّ َاْ ل ُۡ  .]36النحل: [ ﴾ُب
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تيد و از ايم (تا به آنان بگويد) : كه خدا را بپرس ميان هر امتي پيامبري را فرستادهما در«
 .»طاغوت دوري كنيد

 فرمايد: اند. خداوند متعال مي هو مؤمنان در حيات خود به اين اصل تحقق بخشيد

� ِعب  دِ ﴿ ٰىإ ف ب ِ�ِ ِ ر ُهُم لل�بُ��  َّ َ  ل ِ ْ ن ن  ُِٓوا
 
�  َ َه    ُۡ ُب ع� ن   

 
ُٰغوت  أ ّّ ْ لل ت ِ ُبوا َ  لج�  ﴾١َ لّنِع

 .]17الزمر: [
وت دوري كردند (و اجتناب ورزيدند) از اين كه او را بندگي كنند و به و كساني كه از طاغ«

 .»سوي خدا بازگشتند، بشارت آنان را است، پس به بندگان من بشارت ده
ُ، « :اين اصل تأكيد كرده و فرموده استهم بر  صرسول خدا هَ إِال اهللاَّ الَ ال إِلَ نْ قَ مَ

ونِ اهللاَِّ نْ دُ بَدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ ِ وَ ىلَ اهللاَّ هُ عَ ابُ سَ حِ ، وَ هُ مَ دَ هُ وَ الَ ُ مَ مَ اهللاَّ رَّ كس بگويد هيچ هر«. 46F1»حَ

شود، كفر بورزد،  معبود به حقي جز اهللا وجود ندارد و به آنچه كه بجز خدا پرستش مي
آيد) و حسابش (در  شود (يعني جزو مسلمانان به حساب مي مال و خونش حرام مي

 .»قيامت) بر خدا خواهد بود
اند، بلكه كفر به غير خدا را هم در كنار آن ذكر  ا و رسول او به توحيد اكتفا نكردهخد

شود بدون  اند و اين مستلزم شناخت شرك و كفر است و گرنه انسان مرتكب آن مي كرده
 فرمايد: بفهمد. خداوند متعال ميآن كه خود 

﴿ ُ�ِ �� ّّ َ ُهم  ِ نِّ�  َّ ُُهم ِِ� ه  ��
 
َُ أ ِّ ّ   عُؤ�  .]106يوسف: [ ﴾١ون  َ 

 .»اند آورند مگر اين كه آنان مشرك و بيشتر آنان به خدا ايمان نمي«
كند و عالوه بر شناخت سنت، بايد  در مورد سنت و بدعت هم اين مساله صدق مي

به اصحاب خود كرده و عرباض بن  صبدعت را هم شناخت و در سفارشي كه پيامبر
 صتوان به روشني به اين مسأله پي برد. پيامبر آن را روايت كرده است مي ساريه

نَّتِ « :فرموده است مْ بِسُ يْكُ لَ عَ ينَ الْ  يفَ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ُ نَّةِ اخلْ سُ ذِ ـوَ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ نيَ عَ يِّ دِ هْ مَ

                                           
 روايت كرده است.  مسلم آن را -1
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ةٌ  لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ورِ فَ ثَاتِ األُمُ دَ ْ حمُ مْ وَ اكُ ِيَّ إ خلفاي راشدين  به سنت من و سنت« .47F1»وَ

هدايت يافته تمسك جوييد و با (چنگ و) دندان آن را بگيريد و از امور نوساخته (در 
 .»دين) بپرهيزيد؛ چون هر بدعتي گمراهي است

باشند و  كه به سنت ملتزم است در اين حديث به اصحاب خود دستور داده صپيامبر
 ها دوري جويند. از بدعت

هود است؛ چون شناخت هر چيزي بدون شناخت ي زندگي هم مش اين امر در صحنه
حكمت و قدرت كامل «... گفته است :  :گردد. ابن قتيبه دينوري  نقيض آن كامل نمي

شود مگر اين كه هر چيزي به همراه ضد خود آفريده شود تا هر كدام از آنها به  نمي
ي  علم به وسيلهي تاريكي،  اي ديگري شناخته شود؛ مثالً هر كدام از نور به وسيله وسيله

ي تلخي  ي مضرت، و شيريني به وسيله ي شر، منفعت به وسيله جهل، خير به وسيله
 فرمايد: چرا كه خداوند متعال ميشوند؛  شناخته مي

ل ُمون  ﴿ ع� ِّْم  �      َ ِهم�  َِ نُف
 
َ� أ ِّ  َ �ُض 

ُُ ل��  ِ ِّْم  تُبب ّه    ُّ   �ٰ  � ز�
َ  ل��  ل  َ  لّنِي خ  ٰ ُسب�� 

 .]36يس: [ ﴾٣
ها را آفريده است، از آنچه زمين  ي زوج تسيح و تقديس خدايي را سزاست كه همه«

 .»دانند روياند و از خود آنان و از چيزهايي كه نمي مي
يعني اضداد، و انواع مانند نر و ماده و خشك و تر. خداوند همچنين فرموده » ازواج«و 
48Fاست :

2 

ِ لنّ ﴿ �� َ�ج  َ  لرّز ل  نُّهۥ خ 
 
�  َ ٰ ن� 

ُ َ ل��   ُ  .]45النجم: [ ﴾٤ُ 
 .»هاي نر و ماده را آفريده است و اوست كه جنس«

                                           
» تخريج كتاب السنه«ترمذي و ابن ماجه و دارمي و حاكم و ابن حبان آن را روايت كرده و الباني در  -1

 ) آن را صحيح دانسته است.1/29(
 .14بيروت، دارالكتاب العربي، ص  ابن قتيبه، تأويل مختلف الحديث، -2
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شود؛  هم به وضوح ديده مي» ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا«اين مسأله در شهادتين : 
چرا كه شهادت اول، سلب و ايجاب و نفي و اثبات است؛ سلب الوهيت و نفي آن از غير 

ي آن  راي خدا؛ چون تنها خدا مستحق الوهيت است و غير او شايستهخدا و اثبات آن ب
كند،  را سلب و براي او اثبات مي صنيست. شهادت دوم هم پيروي از غير رسول خدا

هيچ معبود راستيني بجز اهللا جل جالله و هيچ متبوع «شود :  پس معني شهادتين چنين مي
 وجود ندارد. صراستيني بجز رسول خدا

ها و شرك بر حذر  بر دعوتگران واجب است كه مسلمانان را از بدعت از اين روي
دارند و آنان را به توحيد و سنت دستور دهند. اساس دعوت به سوي خدا هم بر اين 

 فرمايد: ر است. خداوند متعال مياصل استوا

ةٞ ﴿ ّّ ُ
ِتُ�م� أ ِّ  َ�ُ �َ َن   َ  ُُ ُْ �

� أ  َ  ِ َ  ل�� �� ِ ُعون  ن �ۡ َِف ع  ُُ ع� �م  �  ِِ�ر ُِ
�ُمتك  َِ لر ن  ع  و� � ت�ه   َ

لُِحون   �ُمف� َ  ُهُم لر ِ � ه  َ َْ ُ
أ  .]104عمران:  آل[ ﴾١َ 

بايد از ميان شما گروهي باشند كه (مردم را) به نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي «

 .»از منكر نمايند و آنان خود رستگارند
ها،  مردم از شرك و بدعت دعوت به توحيد و سنت، امر به معروف و بر حذر داشتن

آيد، و همين امر به معروف و نهي از منكر باعث شد كه امت  نهي از منكر به حساب مي
 فرمايد: اند. خداوند متعال مي همحمدي بهترين امتي باشند كه به نفع مردم آفريده شد

َِف ﴿ ُُ ع� �م  َن  ِِ�ر ُُ ُْ �
ُ� رِلّت ِ� ت أ ُِج  خ�

ُ
ة  أ ّّ ُ

��  أ تُتم� خ  ُُ   � ُِّتون  َ  تُؤ�  َ  ُِ
�ُمتك  َِ لر ن  ع  و� ت�ه 

 ِ َّ  .]110عمران:  آل[ ﴾ِِ�
ايد كه امر به معروف و نهي از منكر  ها آفريده شده شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«

 .»آوريد دهيد و به خدا ايمان مي انجام مي
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49Fهاي اسالمي معاصر ولي متاسفانه بيشتر گروه

رند و اين بدان از اين امر آگاهي ندا 1
كه آنقدر زيادند كه گاهي عالمان هم مرتكب  –گذاري  خاطر است كه از عوامل بدعت

 گذاران است، آگاهي ندارند.  و عاقبت بدي كه در انتظار بدعت –شوند  آنها مي

                                           
 .128-132: دراسة و تقويم، ص حويسليم هاللي، مؤلفات سعيد  -1





 
 

 گذاري  اسباب و عوامل بدعت

گذاران  به طوري كه بدعت» مصطلح الحديث«جهل نسبت به سنت مطهر و علم  -1
گذارند، و در نتيجه احاديث  تفاوتي ميان احاديث صحيح و ضعيف و سالم و ناسالم نمي

جود مستند به اين حديث يابند؛ مثالً بدعت وحدت و ضعيف و ساختگي افزايش مي
آسمان « »مؤمنـما وسعتنی سامئی و ال ارضی ولكن وسعنی قلب عبدی ال« :موضوع است

 . »ي مؤمن من، گنجايش مرا دارد ندهو زمين گنجايش مرا ندارند وليكن دل ب
اول ما خلق اهللا «: ن حديث ساختگي نشأت گرفته است كهبدعت نور محمدي از اي

 .!»اولين چيزي كه خدا آفريد، نور پيامبر تو بود اي جابر« .»نور نبيک يا جابر

مستند به اين حديث  صهم چنين بدعت آفرينش هستي به خاطر حضرت محمد
اگر تو نبودي، هستي را « .»كما خلقت االفال كلوال كلوال«: دروغين است كه

 .»آفريدم نمي
بود،  در حالي كه واضع نادان حديث، غافل است از اين كه اگر آفرينش هستي نمي

 فرمايد: شد. خداوند متعال مي ميمبعوث ن صاصالً پيامبر

َ �� ة  ﴿ َ  نِّ�  ٰ ل��  َ�س   
ّ  ٓ أ ٰل ِم�   َ   .]107اء: األنبي[ ﴾١ِلِل�� 

 .»ايم مگر رحمتي براي جهانيان و ما تو را نفرستاده«
زنند  انتخاب رهبران و پيشواياني نادان توسط مردم كه دست به فتوا و آموزش مي -2

گويند به طوري كه استحسان مبتني بر هوي و  و بدون آگاهي در مورد دين خدا سخن مي
َ إِنّ  « :فرمايد مي صيابد. پيامبر هوس افزايش مي نَ  اهللاَّ هُ مِ عُ نْتَزِ ا ، يَ اعً تِزَ مَ انْ لْ بِضُ الْعِ قْ الَ يَ

الِ  بْقِ عَ ْ يُ ا ملَ تَّى إِذَ ءِ ، حَ امَ لَ بْضِ الْعُ مَ بِقَ لْ بِضُ الْعِ قْ لَكِنْ يَ بَادِ ، وَ عِ ا ـًمـالْ وسً ءُ ذَ النَّاسُ رُ َ ا ، اختَّ
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لُّو ضَ مٍ ، فَ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ تَوْ أَفْ وا ، فَ ئِلُ سُ االً فَ هَّ واجُ لُّ أَضَ خداوند علم و دانش را با گرفتن «. 50F1 »ا وَ

گيرد به طوري كه هيچ فرد  گيرد بلكه آن را با گرفتن خود علما مي آن از بندگان خود نمي
گيرند كه بدون علم و  گذارد و مردم افرادي نادان را به رهبري خود مي عالمي را باقي نمي

 . »كنند شوند و هم ديگران را گمراه مي مي دهند و در نتيجه هم خود گمراه آگاهي فتوا مي
إن من أرشاط الساعة « :فرمايد مي صهاي قيامت است. پيامبر و اين وضعيت از نشانه

هاي قيامت اين است كه  يكي از نشانه« 51F2»ثالثة إحداهن أن يلتمس العلم عند األصاغر

 .»علم نزد فرومايگان خواسته شود
 .52F3»فرومايگان همان بدعت گذاران هستند« گفته است : :(عبداهللا) ابن مبارك 

ها و خرافاتي كه هيچ دليل شرعي و عقلي ندارند؛ مانند مجالس عزاداري و  عادت -3
 زار. شاعر گفته است :  بدعت

 اتم ثم الزارـمـالعرس و ال  ثالثة تشقی هبن الدار

شوند، مراسم عروسي، مراسم عزاداري و سپس  سه چيز موجب بدبختي خانه مي«
 . »مراسم زار

تقليد و اعتقاد به عصمت مجتهدين و پيشوايان مذهبي و دادن قداستي نزديك به  -4
53Fمنزلت پيامبران به شيوخ

4. 
 ايد:فرم پيروي از آيات و احاديث متشابه. خداوند متعال مي -5

َّبُِعون  ﴿ ي   � ٞٞ �� ِِ ُُلُو�ِِهم� ز    َ ّّ  لّنِع  
ِّت�ُه لِ�تِغ  ف أ ٰب ه   َِ�لِهِ ّ   � � 

�
َ لِ�تِغ  ٓء  ت أ ّ     ٓء  لل�فِت�ت ةِ   َ

َِ�ل هُ 
�
ل ُم ت أ ع�  .]107عمران:  آل[ ﴾  

                                           
 متفق عليه.  -1
 ). 695سلسلة االحاديث الصحيحة ( -2
 . 69عبداهللا بن مبارك، الزهد، ص  -3
 با تحقيق اين جانب. » هدية السلطان الي مسلمي بالد اليابان«نگاه كنيد به كتاب  -4
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انگيزي و تأويل (نادرست) از  هايشان كژي است، به منظور فتنه اما كساني كه در دل«
 .»كنند متشابهات پيروي مي





 
 

 ها  شدت مخاطره آميز بودن بدعت

كافي است كه به عاقبت بدي كه در دنيا و ها  آميز بودن بدعت براي بيان مخاطره
 : انتظار بدعت گذاران است توجه شودآخرت به 

 صشود). پيامبر گذار مردود است (و از او پذيرفته نمي عمل شخص بدعت -1
دٌّ « :فرمايد مي ثَ يف أمرنا هذا ما لَيْسَ منهُ فهو رَ دَ نْ أحْ هر كس چيزي را در اين دين « 54F1»مَ

 . »آن نباشد، مردود استما پديد آورد كه جز 
 فرمايد: دارند. خداوند متعال ميپن ها را خوب مي گذاراني كه بدعت به ويژه بدعت

﴿ �ًٰ  � ع�
 
َ  أ �ِ  � خ�

ل� نُِ ِبِئُُ�م ِِ���  َ ُهم�  ١ُُل� ه  ي    �ِ ُّ ِ ل ۡ� ي ٰوة ِِ ل ُيُهم�  ع� ّل س  َ  ض  لّنِع
ُتون  ُصت�ًع  َِ � ُُ ُهم�  ِّ  

ُبون  �  َ �  .]104-103الكهف: [ ﴾١ ُ 
بگو : آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازم؟ آنان كساني هستند كه تالششان در زندگي «

 .»كنند كنند كه كار نيك مي دنيا به هدر رفته و خود گمان مي
گذاري اصرار داشته باشد،  گذار مادامي كه بر گناه و بدعت ي شخص بدعت توبه -2

 صرود كه عاقبت بدي داشته باشد. پيامبر از اين روي ترس آن مي شود. پذيرفته نمي

ي  خداوند توبه« .55F2»ان اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتی يدع بدعته« :فرمايد مي

 .»پذيرد مگر اين كه بدعت خود را رها كند گذاري را نمي هيچ بدعت
 صامبرشود و از شفاعت پي گذار بر حوض (كوثر) وارد نمي شخص بدعت -3

الٌ « :فرمايد مي صگردد. پيامبر برخوردار نمي جَ َّ رِ نَّ إِىلَ عَ فَ ْ ، لَريُ ضِ وْ َ ىلَ احلْ مْ عَ كُ طُ رَ ا فَ نَ أَ

  رِ دْ ولُ الَ تَ قُ ابِى. يَ حَ بِّ أَصْ ولُ أَْ رَ أَقُ ونِى فَ وا دُ تُلِجُ مُ اخْ ُ هلَ اوِ يْتُ ألُنَ وَ ا أَهْ تَّى إِذَ مْ حَ نْكُ مِ

                                           
 متفق عليه. -1
 دانسته است.ه و ترمذي آن را حسن حديثي صحيح است و طبراني و ترمذي آن را روايت كرد -2
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كَ  دَ عْ وا بَ ثُ دَ ا أَحْ شوند  گيرم، مردماني از شما رانده مي من بر حوض از شما پيشي مي« 56F1»مَ

گويم : پروردگارا!  شوند. سپس مي خواهم به آنها آب بدهم از من گرفته مي و من مي
داني بعد از تو چه چيزهايي را ايجاد  فرمايد : نمي ها ياران من هستند، خداوند مي اين

 ؟ »اند كرده
ِنَّكَ « :تدر روايتي ديگر چنين آمده اس  الَ  إ رِ دْ ا تَ لُوا مَ دَّ كَ  بَ دَ عْ ولُ  بَ قُ أَ ا فَ قً حْ ا سُ قً حْ  سُ

نْ ـلِ  لَ  مَ دَّ  بَ دِ عْ : هر گويم اند، پس مي ي را تغيير دادهداني كه بعد از تو چه چيزهاي نمي« »بَ

 !.»دكس بعد از من (دين را) تغيير دهد، از رحمت خدا به دور با
گذار خواهد  ي بدعت مل كند، گناه آن بر عهدهتا روز قيامت هر كس به بدعت ع -4

 فرمايد: د، چون خداوند متعال ميبو

ِْل ة  ﴿ َ ُهم� �  ز ا �َ  
ْ أ ِملُٓوا ِ ُهم  ِ� ح� ّلو ِِ َ  عُ ع ز اَِ لّنِ �َ  

َ� أ ِّ  َ ةِ  ٰم   ٰ ِ ِعل��  ع و�م  لل�قِ ��  ﴾ِِغ 
 .]25النحل: [

امل بر دوش بكشند و (بايد) آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را به طور ك«
 .»اند (نيز) حمل كنند برخي از بار گناهان كساني كه بدون آگاهي آنان را گمراه كرده

انَ « :هم فرموده است صپيامبر هُ كَ دَ عْ ا بَ َ لَ هبِ مِ عُ ئَةً فَ يِّ نَّةً سَ المِ سُ سْ نَّ يفِ اإلِ نْ سَ مَ ... وَ

ِ أَنْ  ريْ نْ غَ مْ ، مِ هِ ارِ زَ ثْلُ أَوْ يْهِ مِ لَ ءٌ  عَ ْ مْ يشَ هِ ارِ زَ وْ نْ أَ نْقَصَ مِ كس سنت بدي را در و هر«. 57F2»يُ

ريزي كند، گناه آن و گناه هر كس كه بعد از وي بدان عمل كند بر او خواهد  اسالم پايه
 .»بود بدون اين كه چيزي از گناه آنان كم شود
او گذار بدعتي را پديد آورده است كه بعد از  و اين بدان خاطر است كه شخص بدعت

شود، پس چنين شخصي بايد از پروردگار خود بترسد و بداند كه  هم بدان عمل مي
گردند و بيشتر گسترش پيدا  ها با گذشت زمان از شهرت بيشتري برخوردار مي بدعت

                                           
 اند.  بخاري و غير او آن را روايت كرده -1
 اند.  مسلم و نسائي و احمد و دارمي و غيره آن را روايت كرده -2



 65 بدعت و تأثير ناگوار آن در جامعه

 

يابد. عالوه بر اين  كنند و به همين ترتيب گناه شخص بدعت گذار نيز افزايش مي مي
شوند كه گناه از بين رفتن اين  مقابل خود هم ميهاي  ها باعث از بين بردن سنت بدعت
ي بدعت گذار خواهد بود. شخص  ها هم عالوه بر گناه خود بدعت گذاري بر عهده سنت

خوارج را  صگذار در واقع بايد از بدعت خوارج درس عبرت بگيرد؛ چون پيامبر بدعت
السهم من ا يمرق ـيمرقون من الدين كم«: چنين براي ما معرفي كرده است كه اين

 .»شود ير خارج ميجشوند همان طوري كه تير از نخ از دين خارج مي«. 58F1»الرمية

 :فرموده است صگذاري بوده است، از اين رو پيامبر علت اين امر در واقع بدعت
مسلمانان را « 59F2»يقتلون اهل االسالم و يرتكون اهل االوثان لئن ادركتهم القتلنهم قتل عاد«

كنند، اگر به آنان برسم، آنان را همچون  را (به حال خود) رها ميپرستان  كشند و بت مي
 .»قوم عاد خواهم كشت

ا « :فرموده است صهر بدعت گذاري ملعون است؛ چرا كه پيامبر -5 ثَ فِيهَ دَ نْ أَحْ مَ

الْ  ِ وَ نَةُ اهللاَّ هِ لَعْ يْ لَ عَ ا ، فَ ثً دِ ْ  حمُ وْ آوَ ا ، أَ ثً دَ عِنيَ ـحَ َ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ ئِكَ الَ كس در آن هر«. 60F3»مَ

ي مردم بر او  گذاراني را پناه دهد، لعنت خدا و فرشتگان و همه بدعتي گذارد يا بدعت
 .»باد

گردد. حديث صحيحي كه قبالً در مورد  بدعت گذار پيوسته از خدا دورتر مي -6
در آن مورد فرموده  صكند : چرا كه پيامبر خوارج ذكر كرديم به اين نكته اشاره مي

ينَ .« :است نَ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ ... يَ هِ يَامِ عَ صِ مْ مَ كُ يَامَ صِ ِمْ وَ الَهتِ عَ صَ مْ مَ كُ تَ الَ ونَ صَ رُ قِ ْ .. حتَ

ةِ  يَّ مِ نَ الرَّ مُ مِ هْ قُ السَّ رُ مْ امَ يَ ... كه شما نماز خواندن و روزه گرفتن خود را در مقايسه « »كَ

                                           
 اند. لم و احمد آن را روايت كردهبخاري و مس -1
 اند. لم و .... آن را روايت كردهبخاري و مس -2
، ص 13ج » لباريفتح ا«عام است به كتاب  اند و حديث بخاري و مسلم و ديگران آن را روايت كرده -3

 مراجعه كنيد. 281
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شوند  .... از اسالم خارج ميآوريد  با نماز خواندن و روزه گرفتن آنها كم به حساب مي
 .»شود ير خارج ميجهمان طوري كه تير از نخ
نان از خدا را بيان گذاري و سپس دوري آ نخست بدعت صدر اين حديث پيامبر

 كرده است.
كند، شهادتش پذيرفته  ميهاي خود دعوت  گذاري كه ديگران را به بدعت بدعت -7
 شود. نمي

مستحق عقوبت در دنيا است تا ضرر او از  كسي كه مردم را به بدعت دعوت كند،
مردم دفع گردد، اگر چه در باطن مجتهد باشد. كمترين عقوبت او اين است كه مردم او را 
ترك كنند و جايگاهي در دين نداشته باشد و علمي از او آموخته نشود و مورد استفتا 

و اصوليان اتفاق نظر  قرار نگيرد و شهادت او پذيرفته نگردد. از اين روي محدثين و فقها
شود.  گردد، پذيرفته نمي گذاري كه با بدعت خود كافر مي دارند كه روايت شخص بدعت

شود اختالف نظر وجود دارد كه در  گذاري كه با بدعت خود كافر نمي اما در مورد بدعت
اين مورد هم روايت كساني كه براي تقويت مذهب و پيروان خود دروغ را حالل 

روايت شده است كه وي فرموده است  :اند. اين سخن از امام شافعي  كرده دانند، رد مي
 .61F1»پذيرم گذاران بجز گروه خطابيه را مي شهادت بدعت: «

و اين بدين خاطر بوده است كه گروه خطابيه براي ياري رساندن به موافقان خود 
62Fاند شهادت دروغ را حالل دانسته

2. 
گذاراني اگر مردم را به بدعت خود دعوت  اند چنين بدعت ي از علما هم گفتهبرخ

گيرد. امام نووي رحمه  شود و گرنه مورد پذيرش قرار نمي نكنند، شهادتشان پذيرفته مي

                                           
و كتاب  179، ص 1و كتاب الملل و النحل، ج  75، ص 1نگاه كنيد به كتاب مقاالت االسالميين، ج  -1

 .247الفرق بين الفرق، ص 
 رهاي اسالمي از چنين وضعيتي برخوردارند كه اين مسأله را با آنان تحت شعا بسياري از گروه -2

 ايم. امتحان كرده» مصلحت دعوت«
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ترين قول همين است. از اين روي محدثاني كه احاديث  بهترين و صحيح«اهللا گفته است : 
اند،  ود دعوت كردهگذاراني كه مردم را به بدعت خ اند، از بدعت صحيح را روايت كرده
اند ولي هم اين محدثان و هم علماي ديگر از بسياري از كساني  حديثي را روايت نكرده

 .63F1»اند اند، حديث روايت كرده كه در باطن قدري، مرجئه، شيعه و خارجي بوده

                                           
» يماناال«و نگاه كنيد به كتاب  60، ص 1شرح صحيح مسلم، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج  -1

 .369ي ابن تيميه، ص  نوشته





 
 

 گذاران  وجوب دوري جستن از بدعت

از گناهان (ديگر) بعد از آن كه با (مفهوم) بدعت آشنا شديم و دريافتيم كه بدعت 
بدتر و پيام آور كفر است، بايد از بدعت گذاران دوري جوييم و كار آنان را مورد 

را كه خداوند متعال فرموده ي آنان قرار ندهيم؛ چ نكوهش قرار دهيم و خود را در زمره
 است:

ّ   ج  ٓء  ﴿  ِۡ َۢ � ع� ِّ ت ل ُفواْ  َ لخ� ُُواْ  ُّ َ  � ف  �ّنِع  ُ �  ت ُ�ونُواْ   َ ُُ ٰ  .]105عمران:  آل[ ﴾ُهُم ل�� ِيِ� 
هاي روشن  و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختالف ورزيدند بعد از آن كه نشانه«

 .»برايشان آمد
 و نيز فرموده است:

نُواْ ِشي ع  ﴿  �  َ ُُواْ دِعت ُهم�  ُّ َ  ف  ُ  نِّن لّنِع �َ ء    ّل �  � ِِ  .]159األنعام: [ ﴾ِّت�ُهم� 
گمان كساني كه دين خود را پراكنده كردند و دسته دسته شدند، شما در هيچ چيز از آنان  بي«

 .»نيستي
ي نجات يافته) مكلفند كه با  اهل سنت و جماعت (فرقه: «گفته است :شاطبي 

تر به  گذاران به دشمني بپردازند و آنان را رسوا كنند و با مجازات كشتن و پايين بدعت
پيوندند. علما هم (ما را) از همراهي و  ند كه به جمع آنان ميسركوب كساني بپرداز

64Fاند همنشيني با آنان بر حذر داشته

توزي را ايجاد  ي خشونت و كينه . اين موضوع شائبه1
كند اما بايد دانست كه اين دشمني نه يك دشمني مطلق بلكه معطوف به كساني است  مي

اند.  رده و از صف آنان خارج شدهكه با بدعت گذاري خالف اجماع مؤمنان رفتار ك

                                           
 نگاه كنيد.  40-41ص » مؤلفات سعيد حوي، دراسة و تقويم«به كتابم  -1
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ايم به آنان  چگونه چنين نباشد در حالي كه ضمن اين كه ما مكلف به دشمني با آنان شده
65Fنيز دستور داده شده است كه به صف ما مؤمنان برگردند و به دوستي با ما بپردازند

1. 

                                           
 . 120، ص 1شاطبي، االعتصام، ج  -1
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