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  »سعيد افغانی -سعيدی«امين الدين : تتبع ونگارش 

 ٢٠١١ اپريل ٢٤

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

   

   در شرعيت اسالمیسبيحت
  

  .ذکر گرديده است)  ُسبحه و ُمْسبَحه(   در زبان عربی به الفاظ   تسبيح ۀــکلم

ھای  نباتی ، ودانه ھای  سنگی و يا دانه ھای شيشه است که  مسلمانان توسط آن   ْسبيح، يا سبحه، عبارت از ، دانه

، وبرخی ھم  در مساجد گردند  پروردگار خويش میبعد از ادای  نماز ويا ھم در وقت ھای مختلف  مصروف ذکر

  .تعداد اذکار خويش را بر آن می شمارند 

  !محترم  خوانندۀ

ورد  استفاده م را در مورد  اينکه اولين بار تسبيح توسط کدام انسانھا یعاتوله موضنوشتــه ومقا ين ميخواھم در

  واينکه استعمال ؟وردندآمانان از کجا به تسبيح  رو  مسل؟شدو مروج ورده آ تسبيح چطور  به اديان  ؟قرار گرفته

صلی هللا عليه وسلم ميباشد ويا اينکه استعمال  وار اسالم محمد مصطفی گبزرتسبيح برای اذکار از  روش پيامبر 

  . مورد بحث قرار دھم ؟تسبيح بدعت است طوريکه  برخی  از علما ی  اسالم بدان عقيده دارد

  

  :تاريخچه تسبيح

رد اينکه تسبيح توسط کدام يکی از مردمان جھان برای کدام ھدف ومنظور  اختراع  ومورد   استفاده قرار در مو

  ءگرفته است،  اطالعات  دقيق وھمه جانبه در نوشته محققين  در دست  نيست، اما در نوشته  ھای  برخی ازعلما

 در بسياری از تمدنھای  گذشته وقديم  وجود کيد  شده است که تسبيح ظاھراً أونويسندگان ومحققان، بر اين امر ت

 .دادند سيله ای برای  ثبت اعداد، روزھا، ھفته ھا وماه  ھا مورد استفاده قرار میو را داشته وانسانھا معموآل آن 

  :محققان مينوسند
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رای نگھداشت در بسياری از جوامع قديم  مانند يونان، روم، مصر و ھند از تسبيح بداند  ی کې بشريت میئ تا آنجا

ن، يا نشانۀ ئياريخی و جشن ھای ملی ودينی ودر برخی از اوقات برای  طلسم و تعويذ و وسيلۀ تفأل و تزی تروزھا

  .گرفت ای خاص در اديان مورد  استفاده قرار می ورود به مرحله

  ميشود  که در مده  طوری معلومآدست ه نوسند که از تحقيقات  ب قان  در مورد  تسبيح میــحتی برخی از محق

 حمل،  ومدت حمل ی  وماه ھامله از تسبيح برای شمردن  روزا مرکزی زنان  حیبرخی از کشور ھای افريقا

 وردند وبه اصطالح  از تسبيح برای  حساب ومحاسبه زمان حمل داری  استفاده می آعمل  میه خويش  استفاده ب

  .ردندک

کمتر ومحدود و ازدواج   تسبيح در امور حمل ۀــمردمان از  وسيلبا گذشت زمان و تحول و پيشرفت حتی  ھمين اما 

ماشين حساب بلکه تسبيح، بيشتر در امور دينی ومذھبی  ای حيث وسيله ه  وامروز تسبيح نه بهوردآعمل ه استفاده ب

  .گيرد عبادات واذکار  مورد استفاده قرارمی

 پيروان  اديان اً عه قرار دھيم ، در خواھيم يافت که ، اکثر  مورد  مطالورادا اگر  تاريخ اديا ن را در بخش اذکار و

ت دينی ومذھبی  خويش از دانه  ھای تسبيح  ويا سنگ ريزه ھای مشابه به دانه ھای ادر اجرای  مراسم  وعباد

  .ورده اند آعمل ه استفاده  ب تسبيح ،

  :نويسند ند  می که درمورد تاريخچه تسبيح تحقيقات نموده ایاکثريت  نويسندگان ومحققان

رسد که  طور اشکارا به نظر  میه ترين سند مکتوب مربوط به استفاده از  تسبيح، در متون وادبيات ھندی ب  که کھن 

  .کند به رواج استفاده از تسبيح ميان برھمنھا اشاره می

ھای ديگر  ی کنار مھرها  جزئی از کل و دانه ھای مھرهه با در دست داشتن تسبيح به مثابئیدر فلسفۀ بودا، ھر بودا

  .کند به بودا متصلشان میبه زعم شان دھد که نھايتاً  ای را تشکيل می رشته

سيخيسم و  ارتدکس، بودئيسم، ھندوئيسم ،  در اديان و مذاھب مختلف مانند اسالم، رومن کاتوليک، مسيحيتتسبيح 

  .رود کار می هب )و نيايش ھا(مناجات   برای شمردن عدد تسبيحات ، ذکر و دعا،ئیبھا

  .ھای منفی و آرامش استفاده می کنند ، محافظت در مقابل انرژی و عبادت ھمچنين از آنھا برای مديتيشن

يسم ئبرخی از محققان پيدايش تسبيح را به اديان مسيحيت و  برخی  ديگری از نويسندگان پيدايش تسبيح را به  ھندو

  . مسيحيت به ساير اديان راه يافته است  گان  از دينسندبه احتمال تعداد زيا د از نويدھند ولی  نسبت می

  

  : عدد  دانه  ھای تسبيح در اديان

 می )  اسماءالحسنی اسم از ،پروردگارتعداد نامھای (  دانه  ٩٩  دانه يا ٣٣عدد دانه  تسبيح مسلمانان  معموآل  به  

  .رسد

اما تعداد تسبيح  . د  دانه ھای تسبيح شان معين نيستداشھرت دارد وتع )مااليا ماال جاپا(نام  ه ھا بئيداتسبيح  بو

  .گردد دانه  بالغ می) ١٠٩(ھندوھای برھمن و سيخھا معموال  به 

يا به (مسيحيان کاتوليک و آنگليکان تعداد دانه  ھای تسبيح  شھرت  دارد ، ) رزاری(نام ه تسبيح مسيحيان ب

  .گرديده است )   دانه  اضافی تشکيل٥+   دانه ٥٤(از  )  دانه ھای رزاری  شان حاصطال

رسد ، ارتدکس ھا معموآل  از  دانه می) ١٠٠(ولی  تعداد دانه ھای تسبيح ويا رزاری  مسيحيان ارتدکس ايرلند  به 

  .کنند استفاده می» تسبيحھای نذرانه«برای شمارش نمازگزاران از  تسبيح ،
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 prayer)وده ، ھمچنان مسيحيان ارتدکس   طنابھای دعا   دانه ب١٠٠تعداد  دانه تسبيح شان  وطوريکه  گفته شد،

ropes)   د ھند   قرار می رسد ، نيز مورد  استفاده   دانه می٣٣ يا ٥٠که تعداد  دانه ھای شان به   را.  

  .باشد  گرفته شده وبه معنی باغ رز می(rosarium)رزاری اصآل  از کلمه التين رزاريوم: قابل تذکر است که 

يھودان امروز در استعمال تسبيح تحت . رسد   دانه  می٩٩ دانه ويا ٣٢نه ھای تسبيح يھودان  معموآل  به تعداد  دا

) شنبه(  از بين رفته و فقط در روز َسْبت اً ، اگرچه دربين  يھودان  استعمال تسبيح تقربييحيان قرار گرفته اندتاثير مس

  برای سرگرمی مورد  اً ی سرگرمی و وقت گذرانی  واحيانباشد ، عموماً  تسبيح  برا که روز مقدس يھودان  می

  .گيرد  استفاده  قرار می

  

  :تسبيح اسالم 

ھا ی ھند  گرفته باشند، ولی  برخی  ديگر ئيمحققان  بدين باور اند که  که مسلمانان به  گمان اغلب تسبيح را  از بودا

  .يحيان  به ارث گرفته اندکه  مسلمانان تسبيح  را   از مساند از محققان  بدين  باور 

 

  : يا استفاده از تسبيح بدعت است آ

علماء، خصوص بعد از نماز سنت  است  يا بدعت ، اکثريت مطلق ازه  اذکار  بر وخاطر ذکه درمورد اينکه تسبيح ب

 ويا ھم براى ذكر كردن چه بعد از نماز باشدرا ح ياستفاده از تسب ، ومجتھدينءفقھااکثريت مطلق مفسرا ن ودرجمع 

   در اين مورد متفق  القول حکم میء علماۀ ھم ، ولىد ندان نمیحرام ھم ا ييگر غير  نماز باشد  بدعت و ددر اوقات 

  :فرمايند 

ه و سلم ذكر خداوند يامبر صلى هللا عليرا پيباشد، ز یه و سلم ميامبر صلى هللا علي خالف سنت پ استعمال تسبيح 

  .دادند یره را با انگشتان دست راستش انجام مي غر ويد، تكبيح، تحميمانند تسب

ت يروا (. » اعقدن باألنامل، فإنھن مسئوالت، ومستنطقات« : ودر حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است 

ال سؤ) امتيدر روز ق(را از آنھا يد زيتان انجام دھيرا با انگشتھا) هللا(، ذكر )اى زنان(« : عنىي، )احمد و اھل سنن

 .امت خواھد بودير بنده در روز قيعنى شاھدى بر كار خيكنند،  یشود و صحبت م یم

ھدف استفاده از  دھد، یست چون انسان عبادت هللا را با آن انجام نمي نینيح بدعت ديھمانطوريکه  که گفته شد تسب

  . است نه مقصودلهي وس توانيم که تسبيح  پس گفته می. اذكار است داشتن شمارش  تسبيح  محفوظ نگه

 ن  به متابعت از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم،راخصوص نمازگزاه ولی ھمانطوريکه که گفته  شد  مسلمانان وب

ه وسلم در مورد  با صراحت  فرموده  ي هللا علیامبر صليد، طوريکه  پنحات را بايد  با انگشتان خود بشماريتسب

  .دھند یامت شھادت ميدر روز ق  »گو ھستند انگشتان سخن« . ١٥٠١بوداود ا »أِلَنَّھُنَّ ُمْستَْنطَقَاتٌ « است 

باشد که در  مده است، اين میآيدان بعمل  نه عامل ديگری که از ذکر با تسبيح درشرعيت اسالمی  چندان  توجه ب

ای  تسبيح متمرکز اذکار  با  تسبيح  ، انسان توجه اساسی خويش را به دانه ھای  تسبيح  واحيانآ به صدای  دانه  ھ

باشد که توسط  باشد ، وفکر تکميل  عددی می   مشغول مییگري دیش  به جافكر، چشم وگوش  قلب،ی، ولدساز می

ن شده خويش را پوره ييش  در اينست که ذكر تع ھمه  سعی وکوششاءً ن نموده است، بنييتسبيح برای  اذکار خويش تع

  .کند 

گونه ای باشد که فرد بپندارد بايد ه مانعی ندارد، ولی اگر اعداد آن تسبيح باستفاده از تسبيح برای شمارش اذکار 

  . حتما آن تعداد را شمارش نمايد، در اينحالت عمل او بدعت است
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خاطر ه باشد ، ب  دانه می٦٠ ئیگيرد ، که تسبيح اش دارا مثال نماز گزار ھميشه در ذھن خويش اين را  در نظر می

زبان ارد ،  نه ه  بار ب٦٠دھد  که ھر بار بايد  ذکر سبحان هللا  خرچ میه ش نرود کوشش بادآنکه تعداد اذکار  از ي

ن  عدد  ييی گرديده است ، در حاليکه  تعه ئ دان٦٠ن چرا که اذکار مقيد به عدد معينی تسبيح آکمتر و نه بيشتر  از 

 به سبحان هللاشد ، زيرا محدود کردن ذکر با م  بدعت  میاسالومقيد ساختن اين عبادت به ارقام ، در دين مقدس  

 دانه ٣٣عدد شصت در شريعت وارد نشده است، ولی اگر فردی حساب را فراموش می کند، او می تواند تسبيحی با 

 را يک دور )هللا اکبر(و ) الحمد( و )سبحان هللا(در اختيار داشته باشد تا ھر بار پس از نمازھای فرض اذکار 

تا به پيروی از سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه است ريکه که گفته شد برای شخص مسلمان  الزم ولی طو. بخواند

    .وسلم با دستھايش اذکار را بشمارد

دھد ، صرف  ھمچنان مالحظه فرموده باشيد که آنعده از کسانيکه  ذکر را صرف  توسط  دانه ھای  تسبيح انجام  می

ماند ويا بدون     از ذکر اذکار  غافل  می استش  طوريکه الزمشد ، وقلببا در زبان مصروف  گفتن اذکار  می

گرد ، ولی در ذکر با ا انگشتان  توجه واھتمام قلب  در  اذکار بيشتر  اھتمام  وتوجه قلبی  اين اذکار  صورت می

  .گردد حاصل می

. يدآعمل می ه ا بيح ري  ذكر با تسبورزند اينست که در کيد میأ درذکر با انگشت بدان  تءكه علما یا لهأمس نيسوم

باشد برای ديگران در،   صدا دار با خود  داشته مییح با دانه ھايك تسبي كه چون ذكر را دوست دارند یھستند افراد

 ی آمرزش میازهللا تعال. مئيگو یح مي را تسبین دانه ھا هللا تعالي اۀ ھمۀد ما به اندازينگاه كن: ديگو یشان م زبان حال

  .دارم ن كار آنھا واھمه میي از ایكنم ول شان را متھمين كه ايم از اخواھ

  .حات به انگشتان  صورت گيرد ونه بر دانه ھای تسبيح يبا توجه به موارد ذكر شده مناسب است تسب 

خاطر ه ب. د با انگشتان دست راست شمارش نموديحات را باين است كه تسبيباشد ا یان ذكر مي كه شایگري دۀلأمس

بدون شك دست راست از . گفت یح ميه وسلم اين بود که  با دست راست تسبي هللا علیامبر صليينکه سنت عملی پا

  . دست چپ بھتر است

ن كارھا را با دست راست ي كرده و انجام ایدن با دست چپ نھيه وسلم از غذا خوردن و آشامي هللا علیامبر صليپ

  .امر كرده است

َ َوُكْل بِ ي« :ديفرما ی مه وسلمي هللا علیامبر صليپ ا يمِ يا ُغاَلُم َسمِّ هللاَّ    »كَ يلِ ينَِك َوُكْل ِممَّ

  .٢٠٢٢ مسلم – ٥٣٧٦ یبخار).خودت بخور  یبسم هللا بگو و با دست راست بخور و از جلو!  پسریا( 

  »ْشَرُب بِِشَمالِهِ يأُْكُل بِِشَمالِِه وَ يطَاَن ينِِه؛ فَإِنَّ الشَّ يمِ يبِ ْشَرْب ينِِه، َوإَِذا َشِرَب فَلْ يمِ يأُْكْل بِ يإَِذا أََكَل أََحُدُكْم فَلْ « :ديفرما یو م

طان با ينوشد؛ بادست راست بنوشد چرا كه ش یل كند و ھر گاه آب ميخورد با دست راست م یھر گاه انسان غذا م(

  ).نوشد یخورد و م یچپ م

  .ديح بگويانسان با دست راست تسب ه وسلم بھتراست كهي هللا علیامبر صلياز سنت پ یروي لذا به خاطر پ

دن  بوت يداشت با دست راست انجام دھد؛ پوش ه وسلم تمام كارھای مھم وحياتی که  دوست میي هللا علیامبر صليپ

  ... ھا ، شانه زدن مو وغيره  

  ! خواھران وبرداران  محترم 

. ستيح در  دين مقدس اسالم  بدعت ني که  ، ذكر با تسبجز که در فوق تذکر رفت حکم اسالمی اينستؤبا داليلی م

حات يح، محفوظ نگھداشتن عدد تسبين باشد و ھدف از ذكر با تسبي است كه در د یبدعت.... چون منظور از بدعت
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اما در ضمن  گفته شد که شماريدن اذکار با انگشتان سنت و بھتر .  استیله مناسبيكار وس ني ایح براياست كه تسب

  .است

، چون اين عمل  خصوص بعد از نمازه  وفقھا  استفاده از تسبيح را برای شماريدن  اذکار بءولی برخی از علما

  .توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم واصحاب کبار صورت نگرفته ، آنرا بدعت دانسته وچنين استدالل مينمايند

  :تسبيح بدعت است

  :مده است  آدر روايت اسالمی  

  :دي گوی میيحيکه عمرو بن 

 یما قبل از نماز صبح بر دروازه منزل عبدهللا بن مسعود رض:  کرد که او گفتیت ميدم که از جدم حکاياز پدرم شن

 یوھمراه با او به مسجد م  آمدیرون مينکه او بيم تااي نشستیم )ه وسلمي هللا علیامبرصلي گرانقدر پیصحاب( هللا عنه

 :دي به نزد ما آمد وپرسی اشعریابو موس م،يشان به انتظار نشسته بودي اۀواز از روزھا که کنار دریکيدر  م،يرفت

 هللا عنه ینکه عبدهللا بن مسعودرضيزبا ما منتظر ماند تا اياون ر،يخ :گفتم امده است؟يرون نيابو عبدالرحمان تاکنون ب

ش در ي پیبدالرحمان، اندک ابوعیا : هللا عنه به او گفتی رضیابوموس م،يم ونزدش رفتيخارج شد وھمه برخاست

  .دميرندي جز خیزيحمد هللا چه  ناآشنا مشاھده کردم والبته بیمسجد امر

  ؟یديچه د : هللا عنهیابن مسعودرض-

دم که در مسجد حلقه زده وبه ي را دیمردم د،ي دیز آن را خواھي خود نیاگر زنده ماند : هللا عنهی رضیابو موس-

صدمرتبه :  گفتی بلند می با صدای مردی در دست داشتند ودرھرحلقه ائیه ھازيانتظار نماز نشسته بودند وسنگر

  . گفتندیز ميد وآنھا نئيصدمرتبه سبحان هللا بگو : گفتی گفتند، وسپس میزميد وآنھا نئيالاله اال هللا بگو

  ؟یتو به آنھا چه گفت : هللا عنهیابن مسعودرض-

  . نظر وامر تو ماندمبه انتظار  نگفتم،یزيچ:  هللا عنهی رضیابوموس-

شان يھايخوب  که ازیوبه آنھا ضمانت نداد  خود را بشمارند؟یھاي تا بدیچرا به آنھا نگفت : هللا عنهیابن مسعودرض-

   شود؟ی گم نمیزيچ

 از آن حلقه ھا آمد یکينکه نزد يم تا ايز ھمراه او حرکت کردي هللا عنه به راه افتاد وما نیعبد هللا بن مسعودرض

  مصروف چه کار ھستيد ؟:ديستاد وپرسيان اوکنارآن

  .مي شماریحات را ميزه ھا اذکار وتسبين سنگريبا ا  ابوعبدالرحمان،یا:گفتند

 گم یزي شما چی ھایکيد من ضامن ھستم که از ني خود را بشماریھايبھتر است بد : هللا عنهیابن مسعودرض-

 یلباسھا امبر شما درھمه وجود دارند، ياران پي د،يشو ید ھالک ميچه زود دار  امت محمد،یا  بر شما،یوا نشود،

 که جانم در دست ئیسوگند به خدا شان ھنوز نشکسته اند،يه وسلم تا کنون کھنه نشده وظرفھاي هللا علیامبرصليپ

  .دي ھستیندگان دروازه ضاللت وگمراھينکه گشايا ايد وين محمد ھستي برتر ازدینيا شما بر دي اوست،

  .مير نداشتيخ  جزیمااراده ا وهللا، :ان ابوعبدالرحمیا

ه ي هللا علیرسول هللا صل  رسند،یر دارند اما به آن نمي که اراده خیارند افراديچه بس : هللا عنهیابن مسعودرض-

آنان  )رگردنينه وزي سیاستخوان باال(  قرائت شان از ترقوهی خوانند ولی قرآن را میگروھ: وسلم به ما فرمودند

  .د اکثرآن افراد از شما باشندي دانم شایوگند به هللا ، نم گذرد، سینم

دم که در جنگ نھروان ھمراه با يشتر افراد آن حلقه ھا را ديب: دي گویعمرو بن سلمه م.دي گردانیسپس از آنان رو

  .دندي جنگیخوارج، با ما م
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مجمع  ،٢١٠ث شمارهيحد یح بوده مراجعه شود به سنن دارمييادداشت حديث متذکره از جمله احاديث  صح( 

  .) ٢٠٠٥ث شماره ي،حدیحة لاللباني،السلسلة الصح١٨١ص/١ جیثميالزوائد ھ

ه ي هللا علیصل(امبريسنت پ  که از یر است که تنھا کساني به شرح زیاصول و قواعد بزرگۀ رنديت در بر گين روايا

   :ابندي ی میگاھآاز آن   کنند ی نمیچي کرده و از دستورات خدا و رسولش سرپیرويپ) وسلم 

هللا   که یمثالً وقت: له را ھم  فراموش نکرده است يوس ،ع کردهيت وھدف را تشريکسيکه  غا: گويند  علما ء می -١ 

  . آن را ھم  فراموش نکرده استۀليع کرده وسيرا تشر»ذکر«

حات را حساب ياست خود تسبنھم  رآدست و )یبندھا(با)  ه وسلم ي هللا علیصل(امبريطوريکه در فوق تذکر داديم که  پ

  » . دھندی میامت گواھيق ھا در روز )بند(ن يا« : گفت ی کرد و میم

ر يو روش آن غ ت يفي کی است ولیلي است که اصل آن مستند به دلی است، و آن بدعتی گمراھیبدعت اضاف -٢ 

طور کامل ه  سنت است و نه بمخالف طور کامل ه ده اند؛ چون نه بي نامین نوع بدعت را بدعت اضافيا. مستند است

    .با آن موافقت دارد

 ھوا و عادتھا و یرو ع کرده است و نه از ي شود که خود آنھا را تشری پرستش مئیپروردگار ما  تنھا با روشھا -٣ 

   .بدعتھا

 پيامبر که ازنزد ذکر اختراع کرده بودند  ی را برایآن افراد بدعت گذار، روش.  بردین ميبدعت، سنت را از ب -٤ 

 ین اصليوا. ن بردنديرا از ب) وسلم  ه ي هللا علیصل(امبرين کار سنت پيت نشده بود و با ايه وسلم  رواي هللا علیصل

ن بن تابع گرانقدر، حسا.  شوندیبدعت و سنت با ھم جمع نم افته اند که ين دريقيده و به ياست که سلف صالح آنرا فھم

   »نھم،إال نزع من سنتھم مثلھاي دیا ابتدع قوم بدعة فم«:است گفته )  هللا عنه یرض(ه يعط

  » شودی ھمانند آن از آنان گرفته میجاد کند، سنتين خود اي را در دی که بدعتیھر ملت« 

   )حي با سند صحیدارم ( 

 یصحاب.  استیبزرگ  ین گمراھي شود و ایچرا که بدعت منجر به ترک سنت م  شود؛ی میبدعت باعث نابود -٥ 

امبرتان را رھا ياگر سنت پ«   »کم للظللتميولو ترکتم سنة نب«:است گفته )  هللا عنهیرض(ر  عبد هللا بن مسعود گرانقد

   )مسلم.( »دي شوید، گمراه ميکن

 بر یوا«: ذکر گفتیھا ن علت بود که عبد هللا بن مسعود به آن حلقه يو به ھم.  شودی گمراه شده، نابود میو اگر امت

   .»!ع استي شما چقدر سریھالک و نابود ! امت محمدیشما ا

قرار داده و خواسته  ر خدا يگذار و نظ را که شخص بدعت گذار در واقع خود را قانونــچ ک کفر است؛ي بدعت پ-٦ 

ه ي هللا علی بھتر از دين محمد صلینئيآ  بر یرد و پنداشته است که وين را از سر بگياست که احکام احکم الحاکم

    .وسلم است

اسالم باشد گناه آن   در یان گذارسنت بديو ھر کس بن.  کنندی است را باز میبدعتھا باب اختالف که باب گمراھ -٧ 

  کم شود؛یزين که از گناه آنان چيبدون ا بود  خواھد یوۀ امت بر عھديو گناه ھر کس که بدان عمل کند تا روز ق

   .آن استۀ مانند انجام دھند، ھکند  ی مئی راھنمای که مردم را به شر و بدیچون کس

 ذکر یحلقه ھا  که در ی؛ مثالً ھمان افراد شودی میت جلوه دادن بدعت ھا منجر به فسق و نا فرماني کم اھم-٨ 

ر يآنھا امۀ  سرکرد که)ه وسلم يعل  هللا یصل(امبر يه اصحاب پيعل مرتکب بدعت شدند ، بعدھا در جنگ نھروان

  .شه کن کردي آنان را ریعل ن ير المؤمنيت اميدر نھا بود جنگ کردند و ین عليالمؤمن

  :گفته است) رحمه هللا(احمد بن حمبل اران امام ي از ی بر بھاری به نام حسن بن علی اسالمی از علمایکي
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 که در امت به وجود یو ھر بدعت.  شوندیل ميبزرگ تبد  یزکه بدعت کوچک به بدعتھاي کوچک بپرھیاز بدعتھا«

رون ي آن شده و بعداً نتوانسته است از آن بۀفتيبوده و شخص بدعت گذار فر ه حق ي کوچک وشبءبتداآمده است، در ا

گذار با  ب شخص بدعت ين ترتيل شده است و بدين شخص بدعت گذار تبديبدعت بزرگ شده و به د جه يد و در نتيايب

در امور دينی بشنود ، نبايد عجله پس از ھرکسيکه يک سخن . راه راست مخالفت کرده و از اسالم خارج شده است

 از یکيا يآ :نرا در يابد وتحقيق  نمايد که آخرچ دھد که بدان عمل کند بايد در مورد تحقيق کند ، صحت وسقم ه ب

آنان را   از یپس اگر اثر. ا نهي ند گفته اینه سخنين زمي در اء از علمایکيا ي)ه وسلم ي هللا علیصل(  امبر ياصحاب پ

  .»ی تمسک کن و گرنه از آن بگذر تا وارد آتش جھنم نشو به آنیديد

  . )١٨ - ١٩،ص٢دارالمعرفة،ج روت،يب طبقات الحنابله، ،یعلي یأب  محمد بن یقاض(

  :فرمايد  لکين می ابن قيم الجوزيه در مدارج السا-٩  

ت به ي ن چون  کند؛  یل کرده  نميدب را به حق تیچ باطليک ھيت ني نی دارد ولیک بستگيات نيک به ني اعمال ن

  .ھم باشد عت يد آن عمل مطابق با شريست بلکه عالوه بر آن باي نیح عمل کافي تصحی برایئتنھا

    .)٨٥،ص١،جیدارالکتاب عرب روت،يب مدارج السالکين، ة،يم الجوزيابن ق:مواخذ ( 

 شود؛ چون یمشاھده م  یزي است که در ھر چین، امريوا. ست بلکه بد استيک خوب ني در کار نیاده روي ز-١٠ 

 ی و بی باکیشجاعت اگر از حد خود بگذرد به ب  شود ؛ مثالً یل مي که از حد خود گذشت به ضد خود تبدیزيھرچ

ن کرم و بخشش اگر از حد خود بگذرد به يھم چن.  شودیل ميتبد  و اگر از حد خود کمتر شود به ترس ئیپروا

ن يپس بھتر .دي آیبخل و خست به حساب م خود کمتر شود،)متعارف(و اگر از حد   شود یل مير تبدياسراف و تبذ

   .متوسط آن ھا است کارھا حد 

 رسول یوالسالم عل الحمد و الصالة «:د که گفتي که عطسه کرده بود ،شنیعنھما از مرد هللا یرض  عبد بن عمر

اد نداده است بلکه ين به ما ين چنيا) وسلم  هي هللا علیصل(امبريپ: عنھما به او گفت  هللا یپس عبدهللا بن عمر رض »هللا

صل يل و : قل يحمدهللا،و لم يإذا عطسأ حد کم فل: بل قال) ه وسلم ي هللا علیصل(ما ھکذا علمنا رسول هللا«   :فرموده است

   »  رسول هللایعل

که بر رسول خدا  موده نفرالحمدهللا د يد و بگوياوريجا به  را بیش خداي از شما عطسه کرد، حمد وستایکيھر گاه « 

     )یترمذ ( ».ديھم صلوات بفرست

 آمد و از ی شامیمرد عنھما در مسجد نشسته بودم که  هللا یابن عمر رض) عبدهللا(با« :ت شده که گفتياز سالم روا

  . حج تمتع سؤال کردۀ او دربار

) عنھما هللا یبن عمر رضا.( کردی می پدر شما از آن نھیول: گفت) یشام مرد .( استیکار خوب: ابن عمر گفت

آن را انجام )ه وسلم ي هللا علیصل( که رسول خدای کرده است در حالیاگر پدر من از آن نھ ا يآ!  بر تو یوا :گفت

  ؟)وسلم  ه ي هللا علیصل(ا به دستور رسول هللا ي ی کنیو به آن دستور داده است، به گفته پدر من عمل م داده 

 پس :گفت)عنھما  هللا یرض ابن عمر ( . کنمیعمل م) ه وسلم ي هللا علیصل( هللا به دستور رسول: گفت )یمرد شام (

  »!بلند شو و برو

  ) ت کرده استيح آن را روايصح با سند »  اآلثاریشرح المعان« در کتاب یطحاو( 

   :ر را در بر دارديان شد فوائد زي که بیئنمونه ھا

را رد کرده چه ) وسلم  ه ي هللا علیصل(امبر يح پيبا سنت صحھر گونه مخالفت )ه وسلم ي هللا علیصل(امبرياصحاب پ

   .شان بوده باشنديفرزندان وعلما پدران، ،  کردند ھر چند مخالفان سنتی میادي زیريشان سخت گيبسا ا
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  ختم اعلم بالصواب      وهللا                                                                                                      

   

  :تــــيادداش وذ ـآخـم

 گره  داشت وبعد از ٣٤تسبيحات  خويش نخ  با   و  فاطمه برای  اذکارروايات تاريخی  ھم وجود دارد که بی بی 

  .ورد  آعمل میه وساير تسبيحات  را ب)  بار هللا اکبر٣٣(و)  الحمدّهللا ٣٣(و)  سبحان ّهللا ٣٣(نماز 

    احاديث نبوی-١

  مجموع فتاوی شيخ ابن باز   -٢

  ی وبيانات شيخ امين هللا ئ دروس دينی وفتوا-٣

  ن  يخ ابن جبري شن ويميخ ابن عثيشمجموع فتاوای  -٤

  

 
  
  
 
  


