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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر

  جرمنی-  ق الرهـل   مرکز فرھنگی دحومسؤمرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان و رـديـم

  ٢٠١١ جون ٢٢

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 .حسنه ندارد  ،بدعت استبدعت 

١  
  

   :مقدمه

ٳن الحمد نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ با من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا، من يھده هللا فال مضل له «

  . »اً عبده و رسولهو من يضلل فال ھادی له، و اشھد ان ال اله اال هللا وحده ال شريک له، و اشھد ان محمد

خواھيم و از شرارت خودمان و  م، از او آمرزش میئيجو م، از او کمک میئيستا او را می. ستايش خدای راست

ھر کس را خدا ھدايت کند کسی او را گمراه نتواند کرد و کسی را که او . بريم مان به خدا پناه می کارھای نادرست

ھمتا نيست و نيز  دھم معبودی راستين جز هللا يکتا و بی د کرد، و گواھی میگمراه کند، ديگر کسی او را ھدايت نتوان

  . دھم که محمد، بنده و فرستاه خداست گواھی می

در (و بدترين کارھا، امور نوساخته . بھترين سخن، کتاب خدا و بھترين روش، سنت محمد صلی هللا عليه وسلم  است

 بدعت و ھر بدعتی گمراھی است و ھر نوع گمراھی به آتش دوزخ ،)در دين(ای  و ھر امر نو ساخته. است) دين

  . گردد منتھی می

  !دۀ محترم نخوان

غرض بدنام ساختن دين مقدس اسالم واينکه دين اسالم وسايل اطالعات  جمعی به قوت خويش، ر، ـــواخآدر اين 

ه  را بی تبليغات ورھبری نمايد ،تواند جوامع بشری را به سوی ترقی وتعالی سوق دين چھارده قرن قبل است ونمی

خواھند جوھر وحقيقت دين  ی است که میئراه اند اخته اند که اين تالش ھای ھدفمند و معذورانه به فھم ما تالشھا
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گرکون  ، ودر نھايت امر دين مقدس اسالم  را عقب گرا  وتحريف شده نشان  وعقب گرا معرفی اسالم را دمقدس 

  .بدارند

تنھا وسايل تبليغاتی غرب ومرکز علمی شان ، بلکه يک تعداد از حلقات به ظاھر مسلمان ، بسياری ستا نه ادر اين ر

نام اسالم پيشکش ه  که به جوھر دين در تضاد است به بدعت حسنه قلمداد  نموده وبرای مسلمانان بیعاتواز موض

، اصول اساسی دين دنخواھ بدين ترتيب  می، وه تقسيم نموده ئ، حسنه وِسيدو  دستهه اين گروه بدعت را ب. نمايند می

  .  زير سؤال قرار دھند  به اصطالحبشريت اسالم رادر نزد

به زعم  آن را به شرايط روز ، و تعريف  نام دين نوه ، دين اسالم را از درون بخواھند دشمنان دين  اسالم می

د به يک سلسله مسائل جدي موجب ظھور يری از اين پروسه در دين گکه عدم جلو. به  تباھی مواجه سازند خويش 

 اعتقادات  درايت امر ھ وتشديد اين پروسه در ن. گرددیممذھبی غير موجه و مستند وفرقه ھای جديد نام مذھب 

که اين   طوری.خواھد شد در اسالم ايجاد ی وباطله وفرقه ھا وجريانات جديدتردرديگه ايجاد ھ وشبديمردم ترد

 در کشور عزيز ما خصوص ه  در کشور ھای اسالمی وکشور ھای عربی وبیگپروسه تحت پالن منظم فرھن

  .شود  موکراسی وآزادی پيش برده میدحتی تحت نامی افغانستان 

خصوص کشور ايران  با استفاده  از سياست  تقيه با مھارت کامل وبا ه  افغانستان  بۀ ھم کشور ھای ھمسايیاز طرف

  . در جريان استئیروش تقصطالح به وبه ادقت   واستفاده از وضع موجود 

 عالم اسالم وی که بدعت متوجه مسلمانان ئرا درمورد بدعت  وضرر ھای خواھم در اين  نوشته معلومات مؤجز می

  .ان خويش بدارم گخصوص مردم  افغانستان ساخته ومی سازد تقديم خواننده ب

  

  ؟ چيستبدعت

ن يحى در مجمع البحريطر. زى است كه سابقه اندر دين  نباشد يد آمدن چيبه معناى پد» بدع«شه ي بدعت از ر ۀمکل

  :نويسد  ین اصطالح ميدر مورد ا

  .شه اى نداردين كه در قرآن و سنّت ريزى در ديد آوردن چيبدعت عبارت است از پد«

د ن واريعت آن مطلب را گفته باشد، در ديند كه چون بدون آن كه صاحب شريبدعت را، از آن جھت بدعت مى گو

  .)ندين نداشته، آن را بدعت مى گويده است و از آنجا كه سابقه اى در ديگرد

نى بدون آن كه آن يا عمل به حكمى به عنوان حكمى شرعى و ديصدور حكم و «: ن بدعت عبارت است ازيبنابرا

   .»لى وجود داشته باشديا از كتاب و سنّت، براى وقوع آن حجت و دليعت بوده و يحكم جزو شر

  :دي گویمراغب 

 است که یزيد آوردن چيابداع، پد» .ده الحفري جدیع ايه بديل رکي االبداع انشاء صنعه بال احتذاء و اقتداء و منه ق«

بقه را  ساید و بيز جدين ھر چيبنابرا. ندي گویع مي راکه تازه حفرکرده باشند بدیشد و چاھنمونه و سابقه نداشته با

  .نديع و کار نو ظھور را بدعت گويبد

  :از بدعت عبارت ويند که گ میعلماء  برخی از 

 شرعی در نظر ۀ شرعی باشد و ھدف از آن ھمان باشد که در طريقۀای اختراع شده در دين که مشابه طريق  طريقه

   .است، يا از آن مبالغه در عبادت خداوند مقصود باشد

   . نداشته باشند قبلی ئیآن آشنا که شرع و مردم با  در ديناختراع يعنی آوردن امر جديدیبدعت يعنی 
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 نداشته و دليلی بر آن قائم نباشد، و به ھمين جھت به هللا  قبلی داع به معنای آفريدن چيزی است که مثالی اصل اب

بديع السموات  (    پيشين و ھمانند آفريده است،ۀبديع گفته شده است زيرا او اين جھان بزرگ و گسترده را بدون نمون

ھا و زمين است و   پديدآورندۀ آسماننو( )١١٧سوره بقره آيات  ()ا قضی امرا فانما يقول له کن فيکونو االرض و اذ

  .شود درنگ موجود می گويد موجود شود و بی چون به کاری اراده کند فقط به آن می

ا کان له اصل  الشرع و میا صل ف س لهيالبدعه ما احدث و ل: ( ديگوي عالم مشھور جھان اسالم میابن حجر عسقالن

  ).س به بدعهيه الشرع فليدل علي

 یزي نشود و آن چ افتيعت ي از جواز آن در شری حاکیلي باشد و دل د آمدهيپد )امبريپس ازپ( است که یزيبدعه چ

  . بود  نخواھد   بدعت ،ن داردي در دیشه ايکه اصل و ر

  

   :تــغــدر لدعــت ـب

ادخال ما ليس من «ار نو و بی سابقه است و در اصطالح به معنای بدعت در لغت به معنای کھمانطوريکه گفتيم 

 است؛ يعنی نسبت دادن و داخل کردن چيزی به دين در حالی که در واقع جزو دين و شريعت  »الدين فی الدين

   .نيست

 در ، قرار دھيمسی رمطالعه وبرمورد  بدعت ۀمدر مورد کل را شناسان  ء وزبانلما عيفارتا جائيکه نظريات وتع

شرح ذيل ه توان ب  می بدعت را  در موردترين تعريفترين ومحکم ع واضحترين، جام، بھترينخواھيم يافت که 

  :خالصه نمود فورمولبندی و

شبيه راه و روش شريعت و به قصد تقرب به خدا ) جھت دينداری(بدعت عبارت است از ايجاد راه و روشی در دين 

مواخذ رساله (»   هللابه قصد تقرب به «با قيد  ر صحت آن وجود داشته باشدبدون اين که دليل شرعی و صحيحی ب

  ) .٣٧، ص ١شاطبی، االعتصام، بيروت، دار المعرفة، ج 

  : نويسد  امام شاطبی می

،  »ھا التقرب إلى هللا تعالىيقصد بالسلوك علي ةي الشرعین مخترعة تضاھي الدیقة فيالبدعة إذن عبارة عن طر«

ن يبا ا) شخص مبتدع(عت باشد و ين كه مشابه شريد در ديك اختراع جدين بدعت عبارت است از يبنابرا«: عنىي

  »سلوك قصد تقرب به خداوند متعال را دارد 

ی است  که توسط حضرت ئگويند که  نماز تراويح ھم  يکی از بدعت ھا او در رد اعتراض برخی ازعلماء  که  می 

  :نويسد   میورده شده است ،آدر دين   ) رض(عمر 

امبر صلى ياء سنت پيد، ولى منظورش احيست، ھر چند عمر بن الخطاب آنرا بدعت حسنه ناميح بدعت ني نماز تراو

علت ترس ه ح را ابتداء  شروع كرد ولى بيه و سلم نماز تراويامبر صلى هللا عليرا پيد بود، زيه و سلم از جديهللا عل

ن نماز ياء كرد، بنابراين موضوع را احيان عمر بن الخطاب دوباره انكه زمياز واجب شدن آنرا ترك كرد، تا ا

ست و حرام ياء كرد، ولى بدعتى كه جائز ني هللا عنه آن سنت را احین داشته و عمر رضيح اصل و اساس در ديتراو

  .نداردن يه و سلم آنرا انجام نداده و اصل و اساسى در ديامبر صلى هللا علين ھست كه پيدى در ديھست كار جد

ھای دنيوی به مفھوم نو آوری ھای  که امروز در دسترس بشريت قرار دارند از قبيل  بدعت قابل تذکر است که 

 از تعريف بدعت خارج ،  امور نظامی وحربی یگی، مسايل فرھنگيل حمل ونقل ، وسايل معيشت و زندوسا

  .  که مشروعيت آنھا به نص ثابت شده استشوند؛ چرا که اينھا وسايل مشروعی ھستند برای رسيدن به اھدافی می
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و در . ھر آن چيزی که واجب بدون آن تمام و کامل نشود، خود آن چيز ھم واجب است: شود  ھمان طور که گفته می

تقسيم )   واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباحفرض،(ھای دنيوی ھستند که به احکام پنجگانه  واقع ھمين بدعت

عز بن عبدالسالم، قواعد االحکام فی مصالح (. ينی آن طور که عز بن عبدالسالم گفته استھای د شوند نه بدعت می

  )١٧٢-١٧٤، ص ٢ارالکتب العلمية ج االنام، بيروت، د

   !خوانندۀ محترم 

به صورتى جامع و مانع  ن است كه مفھوم بدعتي بدعت، تنھا اۀنكته مھم در مسأل: برخی از علماء بدين عقيده اند

بدعت، به استدالل ذيل توجه  قتينه، براى درك حقين زميز داده شود در اير آن تمين شود تا بدعت از غييتبف و يتعر

  :يد ئنما

ن و ين، آنجا كه نوآورى ربطى به ديبنابر ا. عت استيا كاستن شريق افزودن ين، از طريبدعت، نوعى تصرف در د

ھرچند مشروع بودن آن (رد، بدعت نخواھد بودينجام گ عرفى و عادى اۀك مسأليعت نداشته ، بلكه به عنوان يشر

المثل، بشر از نظر مسكن و پوشاك  فى). ن است كه ابداع و ابتكار مزبور در شرع محرم و ممنوع نباشديمشروط به ا

ارى از وسايل  و يخصوص  در عصر  امروزی  بسه زند وب ى مىئھايبه نوآور ل زندگى ھمواره دستيگر وسايو د

  .د آمده است يد پديحات جديعمول مروج  زندگى دگرگون شده و براى نمونه انواع ورزشھا و تفرابزارھاى م

تنھا، چنانكه . بوده، ولى ارتباط به بدعت در شرع ندارد) به معنى نوآورى(ك نوع بدعت ينھا ي اۀھى است ھميبد

  .ن شرع نباشنديحكام و موازن است كه مخالف با ايم، حالل بودن آنھا و استفاده از آنھا مشروط به ايگفت

  

  :بدعتتقسيم 

   .نمايند  بدعت را به دوبخش تقسيم میءعلما

   :بدعت در عقيده -١

نيست و يا نمی داند جزء دين است يا نه، و   انسان عقيده پيدا كند به چيزی كه جزء دين:که معنای اين بدعت اينست 

  .آنرا جزء دين بداند

   :بدعت در تشريع و قانونگذاری  -٢ 

  .معنای اين نوع  بدعت  عبارت است از اضافه کرده قوانين واحکام  خارج دينی به قوانين واحکام واقعی دين 

  

  : شرع بدعت در اصطالح

از  معتبر  لي از آن بدون دلیزيکاستن چتقليل ويا ا ين ي بر دیزيعبارت از افزودن چ بدعت در اصطالح شرعی،

   :دـنــــويگ طوريکه  فقھا در تعريف بدعت می. يامبر صلی اللله عليه وسلموسنت پن أقرآن عظيم الش(کتاب هللا 

 یعني. ن که درآن وجود نداردي در دیزيوارد کردن چ» ني الدین فيس من الديادخال مال «بدعت عبارت است از

ن ي دءن جزيل کنند ااي که مردم خیبه گونه ا د،ين نماين وارد در ديست به نام دين ني دء را که جزیزيد چياي ب یکس

 اين  نوع ھر دو صورت که در.ستين ني دءن جزيال کنند اي بکند که مردم خین ھست کاري دء که جزیزيا چياست 

  .باشد  بدعت ھا در دين مقدس اسالم حرام می

 دين نمیه که متعلق ب ويا چيزی ست،يعت نيزى را كه جزو شريكه انسان چ ھمين است زي نمفھوم اصطالحى بدعت

  .، به آن نسبت دھد، وبه آن اضافه گردد ودش

  .».ني الدین فيس من الديادخال ما ل«:مئيف اصطالح بدعت آن است كه بگوين عبارت براى تعري ولی  كوتاھتر
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  :رديده  است گ دردين مقدس اسالم به نص صريح واشکارا قرآنی حرام به ھمه حال بدعت 

  :فرمايد می) نسوي  سوره ۵٩ تدر آي(ار ما در گطوريکه پرورد

  

در دين دست به ش خود، يو از پ(د يا بر هللا افترا مى بنديا هللا به شما اجازه داده، يآ» هللاُ أِذَن لَُكْم اَْم َعلََى هللاِ تَْفتَرُون«

  )!؟  زنيد حالل و حرام مى

  .ام است  از حکم هللا تعالی نباشد وجز دين نباشد در نزد دين مقدس اسالم حرزى كهين ھر چيبنابرا

  

  :شود که موجب بدعت می یوعواملاسبا ب 

عوامل واسباب بدعت  ، ولی تعداد کثيری  از علماء گردد  بسيار  زياد است  که موجب بدعت مییاسباب وعوامل

   : اندرادر نقاط ذيل خالصه وفورمولبندی نمود

  . باشد دهيا عقيا كردار و ين، خواه در گفتار يزى به دياد كردن چيـ ز١

  ;ل به باطليان و تأويا اھمال در بين و يزى از دي كم كردن چـ٢

 تعالی  هللا و به(; )َو أَْن تَقُولوا َعلََى هللاِ ما ال تَْعلَُمونَ (... م شرعی ح مسايل دينی بدون دسترسی به علوـ توضي٣

  .) واطالع نداشته باشد  نسبت دھيد كه از آن آگاھى رامطلبی

  ;روى از متشابھاتيـ پ٤

  .روى از ھواى نفسيپـ ٥

  

  :تــادداشـــي

زى كه نه مخالف قرآن است  و نه مخالف سنت و از ي چن بحث بايد گفت که در زندگی انسان ھستند يل اي اما در تكم

ان نشده و موضوع مسكوت گذاشته شده يا موافق آن بيزى مخالف و يگر در قرآن عظيم الشان وسنت چيسوى د

 امبريد كه در عصر حضور پيل جدير استفاده از ابزار و وساينظ; ا مباحيسنت و ا ياست، انجام آن بدعت است 

  وجود نداشته است؟صلی هللا عليه وسلم 

ث  عقيده دارند که انجام آنچه در قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر صلی هللا ياين بابت بخشی از علمای اھل  حددر

  .عليه وسلم  مسكوت مانده بدعت است

  :يری از علما ء به تعريف فورمولبندی شده بدعت عمل نموده  ومعتقد اند  تعداد کثولی 

 بشری مروج ۀھا امروز در جامععليه وسلم مسکوت  مانده و آن چيز در زمان پيامبر صلی هللا ی که ئآنعده چيز ھا

 بدعت وامور ۀدر جمل ،يامبر صلی  هللا عليه وسلم نباشداست واشيا متذکره در مخالفت  نص صريح قرآن وسنت پ

امبر وجود نداشته و حكم آن به يش آن در زمان نزول قرآن و حضور پيداي ظرف پ، زير ردندگ بدعتی  شامل نمی

  . ان نشده استيح بيصورت صر

  

  :ه در اسالمئيبدعت حسنه وبدعت  س

، ان عباداتي میم و فرقيعت بدانيده و شري عقۀنيا افزودن در زمين با كاستن ياگر بدعت را دخالت در امر د

 . استهئي وبدعت سست ، آن ھم بدعِت بديشتر نيك نوع بي از م ، بدعت يات قائل نباشياسيقاعات و سيمعامالت و ا

ش ين و افزاي دخالت در امر ديا  ،يد در امر دينئزير بدعت در دين به مفھوم عام کلمه دخلت  در دين يعنی تقليل وتز
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ومفھوم در دين مقدس اسالم وکتاب هللا  ین معنيبدعت به اکه .  استیع اسالميا كاھش در آن و تصرف در تشري

حسنه  نام بدعت ه وشرعيت اسالمی تقسيم بدعت را ب رديدهگ اعالم حرام وناپسندوسنت پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

  .نمی شناسده  ئيوس

 كه یديز نوپديھر چ. د دارد شودخوب و ب ین ميردين وغي كه شامل دی لغوی، بدعت به معنافته نماند که گولی نا

، ومخالف دنشو  میاء در جامعه اجرھا كه  ھا و رسم ، مثل عادتسودمند باشدبشری مفيد و جوامع ی زندگیبرا

  می،،  ذاتاً ھم حرام نباشدوبه دين ھم نسبت داده نشود، واين عمل، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نباشدقرآن وسنت 

 جامعه ی كار تازه و سودمند برااين بدين معنی است که يک . ريمآدعت حسنه حساب  ويا ب بدعت خوبنرا آتوانيم 

...   وغيره ، روز نجات  روز آزادی،کشوروتاريخی تجليل از روز استقالل ، تجليل از جشن ھای ملی مثل . است 

ا صورت  مسايل خالف شرعيت واعمال حرام در تجليل اين روز ھ در تجليل وبزرگداشت آن که در صورتی

  .، از ديد اسالم ممانعت ندارد يردگن

  که اعتقاد به آن واجب است ودر دين مقدس اسالم  اصول وقاعد ه ای وجود دارد : توانم فته میگصورت کل ه ب

) کامل( اسالم دينی قاعده واصول عبارت از اين است که دين  مقدس  ايمان بدون آن صحيح نخواھد بود، اين اً اساس

 و ءای جز تطبيق و اجرا و مردم در قبال آن وظيفه.  بنای آن را محکم و کامل کرده استار ما گپرورداست که 

ن در أ در قرآن  عظيم الش ظاھر و روشنطوره ب گوش فرا دادن و اطاعت کردن از آن را ندارند و داليل اين امر،

  :شرح ذيل  بيان يافته است ه ب )٣تسوره مائده آي(

ْساَلَم دِ ي َوَرضِ یُكْم نِْعَمتِ ينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ يُكْم دِ ْوَم أَْكَمْلُت لَ يالْ    نًايُت لَُكُم اإْلِ

  .»امروز دينتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دين برايتان پسنديدم«

د و اسالم را به صورت کامل و بدون  خود را انجام دھ پيامبری که رسالت ،ت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودرسال

و اين کار را ھم انجام داده است؛ چون اگر اين کار را انجام نداده باشد در واقع . وبرای بشريت برساند نقص تبليغ 

  . استجای نياوردهه رسالت خود را ب

ال و قد امرتکم به، و ال شيئاً ما ترکت شيئاً مما امرکم هللا به ا«:در حديث از پيامبر صلی هللا اعليه وسلم  آمده است 

ھر چيزی که خدا شما را به آن امر کرده است، من ھم شما را به آن دستور »«مما نھاکم عنه اال و قد نھيتکم عنه

حديث با مجموع سندھايش صحيح (. »ام ام و از ھر چيزی که شما را نھی کرده، من ھم شما را از آن نھی کرده داده

  )حديث صحيح است

نی ترکتکم علی مثل البيضاء، ليلھا کنھارھا، اليزيغ عنھا بعدی ا«:  فرموده است پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھمچنان 

است که بعد ) و مھتابی(نی روشن و واضح رھا کردم که شب آن ھمچنين روز آن روشن ئيشما را بر آ» «اال ھالک

اند و شيخ  ن ماجه و حاکم آن را روايت کردهاحمد و اب(. »شود جز شخص ھالک شده از آن منحرف نمیه از من ب

  ).آن را صحيح دانسته است) ٢٦-١/٢٧( ابن ابی عاصم ۀنوشت» تخريج کتاب السنة«در آنراالبانی 

  

  که معتقد به بدعت حسنه اند داليل کسانی

  :رددگ دو نوع تقسيم میه  معتقد اند که بدعت بءيک تعد اد از علماکه که گفته شد  ھمانطوری

  )ممدوح (عت حسنه بد-١

 دليل  از احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم بندی خويش داليل ذيل را وبر اين  تقسيم  ،)مذموم (ئهيو بدعت س -٢

  :وحجت مياورند 
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  :حديث شريف 

» ءئیما رآه المسلمون حسناً فھو عند هللا حسن، و ما رآه المسلمون سيئاً فھو عندهللا س «:در حديث شريف آمده است 

  . »و ھر آنچه نزد مسلمانان بد باشد نزد خدا ھم بد است. ھر آنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا ھم خوب است«

) بلکه موقوف است(اين حديث به صورت مرفوع صحيح نيست : يدنوگ اھل حديث در مورد حديث شريف ميیعلما

  .  است) رض (و جزو کالم ابن مسعود

تر  سند اين حديث ساقط است و صحيح«:  به نقل از حافظ بن عبدالھادی گفته است »کشف الخفاء«عجلونی در کتاب 

  .» است)رض(آن است که اين حديث موقوف بر ابن مسعود

    ).٢٦٣، ص ٢عجلونی، کشف الخفاء، ج  :(برای تفصيل مزيد ، مراجعه شود (

  . »استاين حديث موقوف و حسن «: گفته است » المقاصد الحسنه«سخاوی ھم در کتاب 

  : گفته است » سلسله الحاديث الضعيفه«آلبانی ھم در کتاب شيخ عالمه 

  . »دليلی مبنی بر مرفوع بودن اين حديث وجود ندارد، و اين حديث در واقع موقوف بر ابن مسعود است«

  :برای معلومات مزيد مراجعه شود ( 

  ).١٧، ص ٢لة االحاديث الضعيفة، ج ناصر الدين البانی، سلسشيخ  

بدعت توان با آن در برابر احاديث قاطعه که در مذمت  بنابراين، اين حديث به صورت مرفوع صحيح نبوده و نمی

  ).اند، استدالل کرد وارد شده

 احاديث مرفوع ھم حساب گردد ، ۀطور مثال اين حديث در جمله يند که اگر با اھل حديث در مورد می افزیعلما

  : فرمايند باز ھم در رد آن می

را به معنی تمام مسلمانان در نظر بگيريم، اجماع » المسلمون«را برای استغراق و » المسلمون «ۀر الف و الم واژاگ

آيد و اجماع بدون شک حجت است ولی اجماع معتبر از نظر اصوليان، اجماع عالمان در ھر عصر  به حساب می

و اگر الف و الم را الف و الم جنس بدانيم، . دآين است و شکی در اين نيست که مقلدان جزو اھل علم به حساب نمی

ھای نفسانی  ھا، بعضی از افراد از خردھا و خواھش مانند بيشتر بدعت) توان از حديث فھميد که می(در اين صورت 

توان با اين حديث برای اثبات بدعت حسنه  نمی) در ھر صورت(بنابراين . و نظريات مختلفی برخوردار ھستند

  . استدالل کرد

صلی هللا ولی بايد دانست که الف و الم در اينجا برای عھد است و منظور از اين حديث اجماع و اتفاق اصحاب پيامبر

ثم .... «: کند؛ چون اصل حديث چنين است  بر اين مطلب داللت مینيز  بر يک امر است که سياق حديث عليه وسلم 

 فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلھم وزراء نبيه، صلی هللا عليه وسلم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد

سپس خداوند بعد ... » «ءئیيقاتلون علی دينه فما رأی المسلمون حسنا فھو عند هللا حسن، و ما رأوا سيئاً فھو عندهللا س

 را بھترين م  صلی هللا عليه وسل به قلب بندگان خود نگاه کرد و قلب اصحاب محمدصلی هللا عليه وسلم از قلب محمد

پس آنچه که . پردازند قلب بندگان خود يافت، پس آنان را وزرای پيامبرش قرار داد که به خاطر دين او به جھاد می

  . »مسلمانان خوب ببينند، نزد خداوند ھم خوب است، و آنچه که مسلمانان بد ببينند، نزد خداوند ھم بد است

) ١/١٦٦(» الفقيه و المتفقه«و خطيب در کتاب ) ٢٣ص (سند خود و طيالسی در م) ١/٣٧٩(امام احمد در مسندش 

را روايت کرده و اين جمله را »  ....فما رأی المسلمون حسنا« آخر ۀحاکم ھم تنھا جمل. اند اين حديث را روايت کرده
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ر بودند که  اصحاب بر اين باوۀيعنی ھم» و قد رأی الصحابه جميعاً ان يستخلفوا ابابکر«: ھم بر آن افزوده است 

  .  را به عنوان خليفه انتخاب کنند)رض( صديق  ابوبکر

صديق چرا که عبدهللا بن مسعود برای اثبات خالفت ابوبکر: کند  آخر در واقع منظور از حديث را بيان میۀاين جمل

 از شود که بدانيم عبدهللا بن مسعود تر میزمانی اين امر روشن. ل کرده است به اجماع اصحاب استدال)رض(

  .گذاران بوده است  گيرترين اصحاب نسبت به انکار بدعت و دوری از بدعت سخت

   ادامه دارد                                                                                                   

  


