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  :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر

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

  ٢٠١١ جون ٢٣

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  .حسنه ندارد  بدعت بدعت است،

٢  
  

  :» من سن فی االسالم سنة حسنة«حديث -٢

ولی در جواب . ورند ھمين حديث است  آ سيئه میبندی بدعت به حسنه و  که علماء در مورد تقسيمیدومين استناد

  :گويند   میی ديگریعلما

 بايد به متن حديث مراجعه  استناد گرددبه اين حديث ) سيئهحسنه و (ه اشد که در مورد  اقسام بدعت باگر قرار ب

  .صورت گيرد

  :امل حديثکمتن 

صبحگاھی در محضر رسول خدا نشسته بوديم که مردمانی دريکی از ما : از جرير بن عبدهللا روايت شده که گفت «

ء   د بسته بودند و بيشتر آنان و بلکه ھمهدار پشمين پوشيده و شمشيرھا را به خو  ھای خط پا برھنه و لخت که جامه

.  بر اثر فقری که بر آنان ديد تغيير کردصلی هللا عليه وسلم   پيامبرۀ مضر بودند وارد شدند، چھرۀآنان از قبيل

 اسالم وارد شد و سپس خارج گرديد و به بالل دستور داد که آذان و اقامه بگويد پس پيامبرصلی هللا عليه وسلم پيامبر

  .خواندند دوآيه متبرکه ای  خطبهطی ز را اقامه کرد و سپس نما

   ) ريخب ميعل هللا إن أتقاكم هللا عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس ھايأ اي(

   .»تقوای پروردگارتان را پيشه کنيد؛ پروردگاری که شما را از يک انسان آفريده است! ای مردم«

  :سوره حشر را قرائت فرمود ) ١٨ (توسپس آي
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تقوای خدا پيشه کنيد و ھر کس بايد نگاه کند که چه چيزی را برای فردای خود ! ايد ای کسانی که ايمان آورده«

  »فرستاده استپيشاپيش 

ی باشد ئ خرماۀانسان بايد از دينار و درھم و لباس و گندم و خــرمايــــش صدقه بدھد اگر چه دان): و سپس گفت(

توانست آن را بر دارد، سپس مردم پشت سر  ای آورد که به سختی می مردی از انصار کيسه: گفت) جرير بن عبدهللا(

صلی هللا   پيامبرۀاک و لباس را مشاھده کردم که بعد از آن ديدم چھر بزرگ خور ایھم آمدند تا اين که دو کومه

من سن فی االسالم سنة حسنة «:  فرمودصلی هللا عليه وسلم پس پيامبر. درخشان گرديد) از خوشحالی (عليه وسلم 

کان عليه فله اجرھا و اجر من عمل بھا بعده، من غير ان ينقص من اجورھم شیء، و من سن فی االسالم سنة سيئة 

ی را در اسالم ئھر کس سنت نيکو» «وزرھا، و وزر من عمل بھا من بعده من غير ان ينقص من اوزارھم شیء

پاداش آن و پاداش ھر کس که بعد از او بدان ) که مردم از طريق آن کار مشروعی را انجام دھند(ريزی کند  پايه

م شود و ھر کس بنيانگذار سنت بدی در اسالم باشد، رسد بدون اين که چيزی از پاداش آنان ک عمل کند به وی می

  اين (.»گناه آن و گناه ھر کس که بعد از او بدان عمل کند بر وی خواھد بود بدون اين که چيزی از گناه آنان کم شود

  ).اند حديث را مسلم و نسائی و احمد و دارمی آن را روايت کرده

» ويل للمصلين«که به شأن نزول آن توجه کند، ھمانند کسی است که کند بدون اين  کسی که به اين حديث استناد می

خواند تا معنی آن کامل گردد و چنين شخصی در واقع حقايق و موازين را دگرگون  خواند و ما بعد آن را نمی را می

ز دستور داده  نماۀدھد در حالی که به اقام سازد؛ چون چگونه خداوند متعال نماز گزاران را مورد تھديد قرار می می

  : کند  در واقع خداوند گروھی از نمازگزاران را مورد تھديد قرار داده است که آنان را اين چنين توصيف می. است

کنند و از دادن وسايل  وای به حال نمازگزاران؛ نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، کسانی که ريا و خودنمائی می«

   )٧-٤  ت آيماعونسوره  ( .»کنند خودداری می) منزل(کمکی ناچيز 

خواند بدون اين که  را می» ال تقربوا الصلواة« که اين عده ای از علما ء به اشخاصی می مانند که فقط اول سوره را 

  .توجه کند» و انتم سکاری«به 

  . نزول حديث توجه نمايندأنکنند  بدون اينکه به بعد وش ئيد استدالل خويش اول حديث را ذکر میأبرای ت

خواه حسنه باشد يا ( که ھمه بدعت ھا را  فراموش کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده استاءاين عده از علم

  .مراھی است معرفی داشته اند گ ھر بدعت »کل بدعه ضالله«مه با يک کل) سئيه

 صحابی بدعت  نشده که فت که ھيچ وقت در حيات پيامبر اسالم  چنين واقعگ بايد ء خدمت اين عده از علماءً بنا

  .  ھم به دنبال او آن را انجام داده استصلی هللا عليه وسلم ای را انجام داده و پيامبر حسنه

ھا  بنابراين منظور از سنت حسنه در حديث متذکره  احياء امر مشروعی است که انجام دادن آن به خاطر ترک سنت

شود سنت  ، گفته مید کنءای را احيا  اگر کسی سنت متروکهدر دوران معاصر ھم. در ميان مردم مرسوم نبوده است

  .ای را انجام داده است شود که بدعت حسنه ای را انجام داده است و گفته نمی حسنه

بنابراين سنت حسنه آن است که مشروعيت آن مستند به نص صحيحی باشد ولی مردم بدان عمل نکرده باشند و 

سنت به جماعت خواندن يازده رکعت )  رض(ھمان طور که عمر. م احياء کندسپس کسی بيايد و آن را در ميان مرد

  . نماز تراويح را احياء کرد

 پس ويند که چون امام شافعی معتقد به بدعت حسنه بود ،گ  که به بدعت حسنه معتقد اند میءھمچنان تعدادی از علما

 در سخنی که از امام شافعی در مورد  بدعت :فتگله بايد أولی برای توضيح اين مس :ما ھم به بدعت حسنه معتقد يم

  :امور محدثه و نوساخته دو نوع اند« :روايت شده اند به خطا رفته اند امام  شافعی فرموده  است 
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و ديگری امور خير و . يکی اموری که مخالف کتاب، سنت، اثر و يا اجماعی باشند که چنين بدعتی گمراھی است

 ) رض(عمرحضرت .  غير مذموم ھستندۀاز آنھا مخالفتی ندارند که اين امور، امور محدثای که با ھيچ کدام  نوساخته

اين امر بدعت خوبی است؛ يعنی امر : نماز تراويح در ماه رمضان گفته است ) به جماعت خواندن(در مورد 

  . »کند ای است که قبالً نبوده است و اگر قبالً ھم بوده باشد اين بدعت گذشته را رد نمی نوساخته

اين سخن را از ربيع بن سليمان روايت کرده است که در سند آن محمد بن موسی ) ١/٤٦٩(بيھقی در مناقب الشافعی 

  . بن فضل وجود دارد و کسی را نيافتم که شرح حال او را نوشته باشد
آن عبدهللا بن محمد اين سخن را از حرمله بن يحيی روايت کرده است که در سند ) ٩/١١٣(» الحلية« ابو نعيم در -١

اند بدون اين که او را جرح يا  از او ياد کرده» االنساب«عطشی ھم وجود دارد که خطيب در تاريخش و سمعانی در 

  . تعديل نمايند

  : در روايت ديگری ھم از امام شافعی نقل شده است که

شد، پسنديده و ھر بدعتی که ھر بدعتی که موافق سنت با. بدعت پسنديده و بدعت ناپسند: بدعت دو نوع است «

 در مورد نماز تراويح استدالل کرده است که حضرت عمرو به قول . شود مخالف سنت باشد، ناپسند محسوب می

  . »اين بدعت خوبی است: فرمود 

اين سخن را از حرمله بن يحيی روايت کرده است که در سند آن عبدهللا بن محمد ) ٩/١١٣(» الحلية«ابو نعيم در ( 

اند بدون اين که او را جرح يا  از او ياد کرده» االنساب«ی ھم وجود دارد که خطيب در تاريخش و سمعانی در عطش

  . تعديل نمايند

تواند در تعارض با عموميت حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  قرار گيرد   اگر سخن شافعی صحيح باشد، نمی– الف

ی باشد ئاگر به تنھا» قول صحابی«اند که   شافعی از وی نقل کردهو يا مخصص آن واقع شود؛ چرا که اصحاب امام

  .شود و تقليد از او واجب نيست حجت محسوب نمی

  ) .١٧٩محمد اديب صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص : الزنجانی الشافعی، تخريج الفروع علی االصول، تحقيق .(

  آيد؟  ابی حجت به حساب نمیشود در حالی که قول صح پس چگونه قول شافعی حجت محسوب می

» من استحسن فقد شرع«: در حالی که خود گفته است !  امام شافعی چگونه قائل به بدعت حسنه خواھد بود؟– ب

» الرساله«ھم چنين در کتاب . گذاری زده است يعنی ھر کس قائل به استحسان باشد، در واقع دست به تشريع و قانون

  .يعنی استحسان در واقع تلذذ و لذت خواھی است» حسان تلذذانما االست«: گفته است ) ٥٠٧ص (

اگر پس . اختصاص داده است» ابطال استحسان«ھم فصلی را به ) ٢٩٣- ٧/٣٠٤(» االم« عالوه بر اين در کتاب 

را تفسير کند، بايد با توجه به اصول و قواعد شافعی دست به اين کار بزند و )  رحمه(کسی بخواھد کالم امام شافعی

کس با رعايت اين اصل در تمام علوم مشھود است به طوری که ھر .  اين کار فھم اصول شافعی استۀزمال

  .تواند سخنان آنان را بفھمد و تفسير کند ی نداشته باشد، نمیئاصطالحات صاحبان علوم آشنا

   :بدعت را بر دو قسم دانسته اندعلما وفقھا ارى از يبس

   ضالهبدعت 

  . محمودهبدعت  و 

   .مخالفت داشته باشد زى كه با قرآن، سنت، اجماع يد آمدن چيت ضاله عبارت است از پدبدع

فتح البارى، ج  .( ز خوبى كه با كتاب، سنت، اجماع مخالف نباشدي است از چ ی از بدعتو بدعت محموده عبارت

     ).١٠، ص ١٧
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ه بدعتى حرام است كه با سنت قطعى ست بلكيھر گونه نوآورى بدعت حرام ن«: بدين عقيده است که غزالى امام 

   .»افته و دگرگون شده باشدير ييمتضاد باشد و گاھى ابداع واجب است و آن در صورتى است كه اسباب، تغ

   ).٣، ص ٢ن، غزالى، ج ياءالعلوم الدياح  (

  

  بس  تنقيص ھم جواز دارد، يد جائز باشدئر قرار باشد که در اسالم تزگا

بندی را ايجاد نمايند  ه در دين تقسيميئ وبدعت سنام بدعت حسنهه  دين مقدس اسالم بيايند وبیر قرار باشد که علماگا

  .ی ھم کم کنند ئ اسالم  چيز ھاۀيند ، پس عوام الناس  ھم حق دارند که از بدنافزيعات  جديدی را بو به دين موضو

 دين را به ،   شيوخ اديان  در فھممورد بيسمانی بنابر تصرف آ، ھمه اديان يدئر تاريخ اديان را مطالعه فرماگا

  . شانيده اند کھه  اان آنرا به بيرومراھی وپيرگ

 کامل است وپيامبر اسالم چھارده  قرن قبل   با آنولی دين مقدس  اسالم  از اين امتياز  برخوردار است که احکام 

نام  بدعت حسنه منع فرموده ه لو بو يد در دين وتقليل در دين به ھر عنوانئصراحت  تام پيروان خويش را از تز

ی به شما گفتم، ھر گاه سخن»«اذا حدثتکم حديثاً فال تزيدن علی«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : است 

   !»يدئچيزی بر آن نيفزا

  ).آن را صحيح دانسته است) ٣٤٦(» سلسلة االحاديث الصحيحة« البانی در بوده وشيخ احمد راوی حديث (

  :داشتند ذاران در نھايت امر اعالم میگبود بدعت   در دين زيادت وتنقيص جايز میرگا

 ر معتقد گر بدعت گ ااچراضافه شوند؛ بايد بدان شريعت کامل نشده و مطالبی از آن باقی مانده، که واجب يا مستحب 

  .زد ی نم دين دست به بدعت و کم و زياد کردنھيچ وقت بود،   شريعت میۀبه کمال ھمه جانب

  : استاز جابر بن عبدهللا روايت  معرفی داشته است در حديثی  گمراهر را گپيامبر صلی هللا عليه وسلم بدعت

من يھده هللا فال مضل له، و من يضلل فال ھادی له، و خير  «:ای فرموده است  خطبه در  صلی عليه وسلم  پيامبرکه

ھر کس خدا او » «و شر االمور محدثاتھا، و کل محدثه بدعه، صالحديث کتاب هللا عزوجل، و خير الھدی ھدی محمد

ای برای او نخواھد بود، و ھر کس خدا او را گمراه کند، ھدايتگری برای او نخواھد  را ھدايت کند، گمراھی کننده

و بھترين سخن، کتاب خدا و بھترين روش، سنت محمدصلی هللا عليه وسلم است، و بدترين کارھا، امور . بود

  .»بدعت است) در دين(است و ھر امر جديد  ) در دين(ته نوساخ
بيھقی . ھم وجود دارد» کل بدعه ضالله«در روايت مسلم و بيھقی عبارت .  مسلم اين حديث را روايت کرده است(

 بيھقی را روايت ۀنسائی ھم زياد. را نيز افزوده است» و کل ضالله فی النار«اسماء و صفات عبارت «در کتاب 

   .)سند آن را صحيح دانسته استکرده و 

لکل عمل شره، و  «است آمده است از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنھما روايت شده ری که گھمچنان در حديثی دي

در ھر عملی نشاط و »«لکل شره فتره، فمن کانت فترته الی سنتی فقد اھتدی، و من کانت فترته الی غير ذلک ھلک

اش به  نشاط و حرصی سستی و آرامشی وجود دارد، پس ھر کس آرامش و سستیحرصی وجود دارد و به دنبال ھر 

 اين (. »اش به سوی غير سنت من باد ھالک شده است سوی سنت من باشد، ھدايت يافته و ھر کس آرامش و سستی

  ).اند و اصل حديث ھم در صحيح مسلم و بخاری است حديث را  احمد و ابن حبان  روايت کرده

من احدث فی « : ه است  فرمودفرمايد که پيامبر صلی هللا عليه  در حديثی می عايشه رضی هللا عنھا ھمچنان بی بی 

ھر کس چيزی را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نيست، مردود است و از او پذيرفته » «امرنا ما ليس منه فھو رد

  ).باشد  حديث متفق عليه می( .»شود نمی
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نت ھر کس کاری کند که مطابق دين و س» «من عمل عمالً ليس عليه امرنا فھو رد«:  آمده است ری گودر حديثی دي

  )مسلم حديث امام اوی ر. (ما نباشد، مردود است

  

  ! در شناخت بدعت مکلف اندمسلمانان 

 ردد بايد ھوشيارگ نام دين وارد دين میه ی که بئخصوص شناخت بدعت  ھاه مسلمانان در شناخت احکام خويش وب

ھر بدعتی » «کل بدعه ضالله و کل ضالله فی النار «: باشند ، چرا که در حديث متبرکه آمده است ومحتاط 

  ، »گردد گمراھی است و ھر نوعی گمراھی به آتش دوزخ منتھی می

 ، بايد ند تا در شناخت بدعت در دين بايد دقت کنمسلمانان مکلف اند شود که  از حکم اين حديث طوری معلوم می

  :ويډ گ شاعری می. به آن خوداری نمود از عملو  ر  شناختآن

شر را شناختم نه به خاطر خود آن، بلکه به خاطر پرھيز و دوری از آن؛ چون کسی که خير را از شر باز «

  . »شود نشناسد، مرتکب شر می

مردم در مورد « : گفته است) رحمه(شود؛ چون حذيفه بن يمان  يده میاساس اين امر به وضوح در سنت نبوی ھم د

کردم تا مرتکب آن  کردند ولی من از شر و بدی سؤال می خير و نيکی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سؤال می

  . »نشوم

 اندی که با سنت در تناقض ئھا افی نيست، بلکه الزم است بدعتبرای در پيش گرفتن راه بندگی تنھا شناخت سنت ک

قرآن کريم ھم به . موضوع ايمان، شناخت توحيد بدون شناخت شرک کافی نيستشناخت ، طوريکه در نيزآنرا بايد 

  :  چنين اشاره کرده و ميفرمايد ) سوره بقره٢٥٦ تآي( اين حقيقت بزرگ در 

ھر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ايمان بياورد، به دستاويز بس محکمی که اصالً گسستن ندارد، چنگ زده «

  .» استاست و خدا شنوا و دانا

سوره ( اند پروردگار با عظمت در  و اين يک اصلی است که تمام پيامبران برای تحقق بخشيدن به آن مبعوث شده

  :ميفرمايد  ) ٣٦ : تنحل آي

  .»که خدا را بپرستيد و از طاغوت دوری کنيد) : تا به آنان بگويد(ايم  ما در ميان ھر امتی پيامبری را فرستاده«

من قال ال اله اال هللا و کفر بما يعبد من «: ه وسلم ھم بر اين اصل تأکيد کرده و فرموده است پيامبر صلی هللا علي

ھر کس بگويد ھيچ معبود به حقی جز «)يت کرده است ا حديث را مسلم رو(»دونه، حرم ماله و دمه و حسابه علی هللا

يعنی جزو (شود  ال و خونش حرام میشود، کفر بورزد، م جز خدا پرستش میه هللا وجود ندارد و به آنچه که ب

  . »بر خدا خواھد بود) در قيامت(و حسابش ) آيد مسلمانان به حساب می

  

  :گذاری اسباب و عوامل بدعت

گذاران تفاوتی  به طوری که بدعت» مصطلح الحديث« و علم پيامبر صلی هللا عليه وسلم  جھل نسبت به سنت -١

   .يابند گذارند، و در نتيجه احاديث ضعيف و ساختگی افزايش می الم نمیميان احاديث صحيح و ضعيف و سالم و ناس

 و بدون آگاھی در مورد دين زنند می  انتخاب رھبران و پيشوايانی نادان توسط مردم که دست به فتوا و آموزش-٢

   .گويند خدا سخن می

  .زار ری و بدعت عقلی ندارند؛ مانند مجالس عزاداھا و خرافاتی که ھيچ دليل شرعی و  عادت-٣

  .  تقليد و اعتقاد به عصمت مجتھدين و پيشوايان مذھبی و دادن قداستی نزديک به منزلت پيامبران به شيوخ-٤
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  .  پيروی از آيات و احاديث متشابه-٥

  

  :ھا شدت مخاطره آميز بودن بدعت

ت به انتظار بدعت گذاران است ھا کافی است که به عاقبت بدی که در دنيا و آخر آميز بودن بدعت برای بيان مخاطره

  : توجه شود 

من «: فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می). شود و از او پذيرفته نمی(گذار مردود است   عمل شخص بدعت-١

ھر کس چيزی را در دين ما پديد آورد که جز آن نباشد، مردود «) متفق عليه ( »احدث فی امرنا ما ليس منه فھو رد

  . »است

  :فرمايد  می) ١٠٤ - ١٠٣: سوره کھف آيات ( ن قرآن عظيم الشان درھمچنا

آيا شما را از زيانکارترين مردم آگاه سازم؟ آنان کسانی ھستند که تالششان در زندگی دنيا به ھدر رفته و : بگو «

  .»کنند کنند که کار نيک می خود گمان می

از اين روی . شود اصرار داشته باشد، پذيرفته نمیگذاری  گذار مادامی که بر گناه و بدعت  شخص بدعتۀتوب -٢

ان هللا حجب التوبة عن کل صاحب بدعة حتی «: فرمايد   میاکرمپيامبر. رود که عاقبت بدی داشته باشد ترس آن می

حديثی صحيح است . (»پذيرد مگر اين که بدعت خود را رھا کند گذاری را نمی  ھيچ بدعتۀخداوند توب» «يدع بدعته

   ) . و ترمذی آن را حسن دانسته استی و ترمذی آن را روايت کردهو طبران

. گردد شود و از شفاعت پيامبرصلی هللا عليه وسلم  برخوردار نمی وارد نمی) کوثر(گذار بر حوض   شخص بدعت-٣

نی انا فرطکم علی الحوض، ليرفعن رجال منکم حتی اذا اھويت الناولھم اختلجوا دو«: درحديث متبرکه آمده است

  » التدری ما احدثوا بعدک: ای رب، اصحابی فيقول : فاقول 

خواھم به آنھا آب بدھم از من گرفته  شوند و من می گيرم، مردمانی از شما رانده می من بر حوض از شما پيشی می«

ی را ئه چيزھادانی بعد از تو چ نمی: د فرماي ھا ياران من ھستند، خداوند می اين! پروردگارا: گويم  سپس می. شوند می

  )بخاری(؟ »اند ايجاد کرده

  :در روايتی ديگر چنين آمده است 

اند،  ی را تغيير دادهئدانی که بعد از تو چه چيزھا نمی«» سحقاً لمن بدل بعدی: انک التدری ما بدلوا بعدک، فاقول  «

  ! تغيير دھد، از رحمت خدا به دور باد) دين را(ھر کس بعد از من : گويم  پس می

. بود ، تا روز قيامت بر دوش بدعتگر خواھد کند ناه کسيکه  در امور دينی بنابر بر فتوای بدعت گر عمل میگ -٤

  :فرمايد  می)   سوره نحل٢٥ تآي(طوريکه خداوند متعالی در 

 برخی از بار گناھان کسانی که) بايد(آنان بايد در روز قيامت بار گناھان خود را به طور کامل بر دوش بکشند و «

  .»حمل کنند) نيز(اند  بدون آگاھی آنان را گمراه کرده

و من سن فی االسالم سنة سيئة کان عليه وزرھا، و وزر من عمل بھا من .... «: ھمچنان در حديث متبرکه آمده است 

ريزی کند، گناه آن و گناه ھر کس  و ھر کس سنت بدی را در اسالم پايه» «بعده من غير ان ينقص من اوزارھم شیء

مسلم و نسائی و احمد و . (»که بعد از وی بدان عمل کند بر او خواھد بود بدون اين که چيزی از گناه آنان کم شود

  ) .اند می و غيره آن را روايت کردهدار

ی دينی آن عمل اورده ، ومسلمانان  نادانسته بر فتوآوجود ه گذار بدعتی راب و اين بدان خاطر است که شخص بدعت

  . کند  می
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  .حيث ملعون معرفی گرديده است ه در احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم بدعت گر ب -٥

ھر کس در آن بدعتی گذارد يا » «من احدث فيھا او آوی محدثا فعليه لعنه هللا و المالئکه و الناس اجمعين«

و ديگران آن را روايت بخاری و مسلم . (» مردم بر او بادۀگذارانی را پناه دھد، لعنت خدا و فرشتگان و ھم بدعت

  ). مراجعه کنيد٢٨١، ص ١٣ج » اریفتح الب«اند و حديث عام است به کتاب  کرده

  .گردد  بدعت گذار پيوسته از خدا دورتر می-٦

  . شود ، شھادتش پذيرفته نمیکند ھای خود دعوت می  بدعت گذاری که ديگران را به بدعت-٧

وبت در دنيا است تا ضرر او از مردم دفع گردد، اگر چه در باطن کسی که مردم را به بدعت دعوت کند، مستحق عق

کمترين عقوبت او اين است که مردم او را ترک کنند و جايگاھی در دين نداشته باشد و علمی از او . مجتھد باشد

ن اتفاق از اين روی محدثين و فقھا و اصوليا. آموخته نشود و مورد استفتا قرار نگيرد و شھادت او پذيرفته نگردد

اما در مورد . شود گردد، پذيرفته نمی گذاری که با بدعت خود کافر می نظر دارند که روايت شخص بدعت

شود اختالف نظر وجود دارد که در اين مورد ھم روايت کسانی که برای  گذاری که با بدعت خود کافر نمی بدعت

اين سخن از امام شافعی رحمه هللا روايت شده . اند دانند، رد کرده تقويت مذھب و پيروان خود دروغ را حالل می

  : استاست که وی فرموده

 و ٧٥، ص ١ نگاه کنيد به کتاب مقاالت االسالميين، ج  (.»پذيرم جز گروه خطابيه را میه گذاران ب شھادت بدعت «

ت که گروه و اين بدين خاطر بوده اس. ) ٢٤٧ و کتاب الفرق بين الفرق، ص ١٧٩، ص ١کتاب الملل و النحل، ج 

  .اند خطابيه برای ياری رساندن به موافقان خود شھادت دروغ را حالل دانسته

» مصلحت دعوت«ھای اسالمی از چنين وضعيتی برخوردارند که اين مسأله را با آنان تحت شعار  بسياری از گروه(

  . )ايم امتحان کرده

شود  ه بدعت خود دعوت نکنند، شھادتشان پذيرفته می چنين بدعت گذارانی اگر مردم را ب:اند  ھم گفتهءبرخی از علما

  . گيرد و گرنه مورد پذيرش قرار نمی

از اين روی محدثانی که احاديث صحيح . ترين قول ھمين است بھترين و صحيح«: امام نووی رحمه هللا گفته است 

اند ولی ھم  ثی را روايت نکردهاند، حدي گذارانی که مردم را به بدعت خود دعوت کرده اند، از بدعت را روايت کرده

اند، حديث  اين محدثان و ھم علمای ديگر از بسياری از کسانی که در باطن قدری، مرجئه، شيعه و خارجی بوده

 و نگاه کنيد به کتاب ٦٠، ص ١ شرح صحيح مسلم، بيروت، دار احياء التراث العربی، ج  (.»اند روايت کرده

   ).٣٦٩ ابن تيميه، ص ۀنوشت» االيمان«

  

   :گذاربايد دوری جست از بدعت

رسوا کنند و گذاران به دشمنی بپردازند و آنان را  مسلمانان واقعی  مکلفند که با بدعت: شاطبی رحمه هللا گفته است 

از ھمراھی و ) ما را( ھم ءعلما. پيوندند تر به سرکوب کسانی بپردازند که به جمع آنان میينئبا مجازات کشتن و پا

  .اند آنان بر حذر داشتهھمنشينی با 

کند اما بايد دانست که اين دشمنی نه يک دشمنی مطلق بلکه  توزی را ايجاد می  خشونت و کينهۀاين موضوع شائب

چگونه . اند معطوف به کسانی است که با بدعت گذاری خالف اجماع مؤمنان رفتار کرده و از صف آنان خارج شده

ايم به آنان نيز دستور داده شده است که به صف   مکلف به دشمنی با آنان شدهچنين نباشد در حالی که ضمن اين که ما

  . ) ١٢٠، ص ١ شاطبی، االعتصام، ج :مواخذ ( ما مؤمنان برگردند و به دوستی با ما بپردازند
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  :يری از بدعتگثمره جلو

 راه بيار  از گنجات دادن دين پرورد-١

 .يابند باطالع خواھند بر حقيقت اسالم  نعده از کسانی که میآخصوص برای ه  واقعی اسالم ، بۀ حفظ  چھر-٢

نام دين مقدس  ه خود را به دامن  اسالم وابسته  ساخته وبکه عده از فرقه  ھای مذھبی   چھر واقعی آنءافشا -٣

 .نمايند  فات جديد را به دين  پيوست  میا ، وھمه ساله خرمی سازنداسالم  ھويت اسالم را به خطر مواجه 

ن واحاديث نبوی حرام است وبھترين قول وحکم آويم که بدعت به نص قرگاھم با  تمام  صراحت بوخ می -٤

 :فر مايد  اسالمی در اين بابت حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  است که می

  » .ھر بدعتى گمراھى است و ھر گمراھى در آتش است«

  

 :عواقب بدعت

   :  بدين باور اندءاکثريت مطلق علما 

   از آنھا اشاره شده استی به برخیت اسالماي دارد که در روای ناگوار فراوانیامد ھاين آثار و پي در دیبدعت گذار

  :  .مي کنی مءکه به ذکر چند نمونه اکتفا

  :ني دیتباھ -

ن ير دين وتفسيي تب.ت وسعادت انسانھا نازل فرموده استي ھدای است که پروردگار برایم آسماني تعالۀن مجموعي د

 دھد که دين را به فھم و   به خود اجازهیاگر ھر کس احاديث وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شده است  توسط 

ن ازبين يقت دي آن بکاھد ، حق ا ازيد و يفزايدين ازخود ، ب  بریزي چ  خاص خود تعريف وتفسير نمايد ، وياۀقيسل

   . نخواھد ماندیخواھد رفت وچيزی  از آن باق

  : شوندیسنتھا ترک م -

  .صلی هللا عليه وسلم  امبرير پي گفتار، کردار و تقر تمام:  سنت عبارت است از

  . خواھند شد   سپردهی به فرامش ني راستی و سنتھا  شوند  سنت ھا نيگزي باطل جا  رسوم که توسط بدعت 

     :یگمراھ -

  : بد ين امر موافق اندء علماۀھم

 ار نه تنھا خود را بهذ بدعت گ . است ی گمراھی در واد  افتادن  از حق وی دور سبب ني در دی بدعت گذار

 ش بسياری از مسلمان را در امور دينی شان به گمراھی سوق میشاند ، بلکه به اثر بدعت کگمراھی وتبا ھی می 

  .دھد

  : باطل شدن عمل ھا  -

شه و ي در عمل و ھم در اند سمانی  ھمآ احکام اد کردنين و با کم و زي جديد  در دۀبدعت گزار با تفسير وترجم

  . ثمر بوده مقبول درگاه الھی حق نخواھد بودی ب   او  اعمال و عبادات جهيرد در نتي گی م اعتقاد از حق فاصله

  : فتنه ھا  شيدايپ -

ی است ئنه  ھاگردد آشوب ھا وفت  بدعت در جامعه ايجاد میۀ خطرناکی که در نتيج  وبی نھايت ی منف  از آثاریکي 

    .وقوع می پيوندده که دربين مسلمين ب

  : فرمايد  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می: در حديثی مبارک آمده است
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 را بدعت یمبادا سنت .  بھا  وزر من عمل  لحقه وزرھا و  ئةي س  العبد اذا سن سنه  فان اک ان تسن سنة بدعةيا

  .  که به آن عمل کند به گردن اوستیوجود آورد گناه آن و گناه کسه ب   رای سنت بد  اگر بنده راي ز .یگذار

    آثار گناه است چگونه  شستن ست چرا که شرط توبهي قابل توبه ن نگونه گناھان آن است که غالباً ين خطر ايبزرگتر

    که آلودهی از کسان یرايا بسي  رديگ ی فرا م  رایعي وس   گاه منطقه  را که  گناھان نگونهي ا  تواند آثاریانسان م

  .دي بزدا ،ندي آی وجود م  به  رودیا ميه گذار از دنين پاينده که ايا در آي اند  ا رفتهي دن  از به آن شده اند

  پايان                                                                    

  

 
  


