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   بسم هللا الرحمن الرحيم
  دين فقط در چهار حديث عظمت

  
  محترم !خواننده 

 :گردد به پنج بخش تقسيم می علما احکام نزد جمهور

  اول : واجب :
يا سنت متواتر، و  عظيم الشان  متون صريح قرآنواجب عبارت از احکام است که با 

قطعی از نظر اثبات و داللت بر مکلف مقرر گرديده است. يعنی يک معنا دارد و مجتهدان 
 .در مفهومش اختالف ندارند

  : دوم : حرام
با متون صريح قرآن يا سنت متواتر و با داليل قطعی از لحاظ ثبوت حرام احکام است که 

 .و داللت از مکلف ترک آن خواسته شده است

  سوم : مستحب :
چه شريعت انجام دادنش را به طور غير حتمی و غير جازم از  آن :مستحب احکام است که 

 .دهد دهد، ولی بر ترک آن کيفر نمی میما خواسته است که به سبب انجامش پاداش 

  چهارم مکروه :
مواردی که شريعت با متونی غيرحتمی و غيرالزم رهاکردنش را  مکروه احکام است که :

  .دهد نمی جزادهد، اما به خاطر انجامش،  خواستار شده است و برای ترکش پاداش می
 پنچم : مباح :

و ترکش اختيار دارد تا وقتی که دليل  چه مکلف بين انجام آن  احکام است که ::مباح
    .تحريمش به اثبات برسد

در اين نوشته فقط به چهار حديث توجه خوانندگان را جلب ميدارم که با اعجاز علمی 
 عظمت دين مقدس اسالم را بيان ميدارد.

  اولين حديث :
اَ «اولين حديثی همان حديثی  َِّت َوإنمَّ همانا اعمال و .(»ِلُكّلِ اْمِرٍئ َما َنَوىإنََّما األَْعَماُل ِبالنِّيا

 برد). كردار به نيت بستگى دارد، و هركس از كردارش به اندازه نيتش اجر و ثواب مى
  ميباشد .

از ارزش واال و فوايد عظيمی برخوردار است، زيرا گفتار و کردار خواه  حديث اين 
خالی از   نيت انسان بستگی دارد، پس هر عملی که  به در خفا ،  که ظاهری باشد يا اين

 پروردگار با عظمت ما هم آنرا شود و  ی آن نمی انجام دهنده  نيت باشد سودی عايد
اَ ِلُكّلِ اْمِرٍئ َما َنَوى «پذيرد،  نمی و هركس از كردارش به اندازه نيتش اجر و . (»َوإنمَّ

  .برد) ثواب مى
ه معناي قصد است و قصد نيز به معناي مقصد و هدف نيت از نظر اصطالح اخالقي ب

مصداق بارز نيت و  حديث بيان گرديده ،داشتن مي باشد. نكته بسيار مهمي كه در اين 
هدف داري اگر چه در عبادت خداوند است، ولي محدود به عبادت اصطالحي نيست و 
شامل كل زندگي انسان مي شود. از اين ديدگاه مومن كسي است كه در كل زندگي خود 

مقصد و مقصود دارد و مقصدش چيزي جز قرب به خداوند و لقاي او نيست. ان 
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 .ماتي K رب العالمينالصالتي و نسكي و محياي و م
از ديدگاه اسالم هدف زندگي انسان قرب الي هللا است و اين حقيقت است كه كل زندگي 

را به سرمنزل مقصود و هدف خلقتي خود مي رساند و  انسان انسان را توجيه مي كند و
 .كمال و سعادت او را تامين مي كند

عبادي خود را با نيت نزديك شدن  اگر كسي نيت داشته باشد و تمام كارهاي عبادي و غير
به خداوند انجام دهد، تمام زندگي اش در راستاي يك هدف و آن لقاي االهي و وصول به 

محبوب عالم سامان دهي مي شود و از اين طريق به تمامي آرزوهاي انساني و الهي خود 
شد  خواهد رسيد و در غير اين صورت تمام زندگي او از مسير صحيح خود خارج خواهد

  .و به گمراهي و هالكت خواهد افتاد
  :حديث دومين 

محققاً حالل روشن و آشكار است، و ( ».إِنَّ اْلَحالََل َبيٌِّن، َوِإنَّ اْلَحَراَم َبيِّنٌ «دومين حديث 
  محققاً حرام روشن و واضح است).

در شريعت فراگير و پاک عظيم الشان وپيامبر صلی هللا عليه وسلم خداوند متعال در قرآن 
  گيرد، چرا که دل بدان آرام می  که  خود، مسايل حالل را طوری برای ما توضيح داده

است و حرام نيز واضح و روشن است برای   ای را روی آن باقی نگذاشته شک و شبهه
و در ميان حالل و حرام كارهايى نشود،   بخواهد از آن دوری گزيند و بدان آلوده  کسی که

پس مسلمانی كه خود را از همانندها  ،اى شباهت به حالل يا حرام دارد ست كه به گونها
نگه داشت، به حقيقت از شك و ُشبهه دور گشته و دين و ناموس خود را حفظ كرده است، 

  شود. نداشت، در حرام واقع می  و اگر کسی خود را از آن نگه
يم و در کردار و گفتارمان از فرامين باش  بنابراين واجب است که تقوای الهی را داشته

واضح و روشن الهی و رسولش پيروی نماييم و از منهيات آنان دوری گزينيم، و در 
  که.(آن چه تو را به شك اندازد  »َدْع َما َيِرْيبَُك إِلَى َما الَ َيِريبُكَ «   که  آمدهشريف حديث 

 اندازد بگير). را به شك نمى ، آن را رها كن و بگذار. و آن چه توحرام است يا حالل
  

  :  حديث سومين 
هاى مسلمانى فرد  از خوبى». (ِمْن ُحْسِن إِْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما الَ َيْعِنيهِ «سومين حديث 

است، ترك كردِن آن چه را كه نه مورد توجه اوست، نه به او ربط دارد و نه وابسته به 
 ).كارش است

  
های دين حنيف  شوند و اين حديث يکی از پايه ی اسالم داخل می ايمان و احسان در کلمه

 شود:  يکی از دو صفت زير متصف می  باشد، زيرا مسلمان به اسالم می
نمايد و از کردارهای صلی هللا عليه وسلم متابعت  پيامبرش هللا تعالی واگر از شريعت 

شود، و  عنوان مسلمانی حقيقی قلمداد می  او به زشت دوری گزيند و آنان را رها سازد،
  ناپسند را انجام دهد و خود را از گفت و شنودهای بيهودهبدوا اعمال های  اما اگر گفته

  . است  و منحرف شده  دور نگرداند، او از دين مستقيم الهی انحراف پيدا کرده
در مسند امام احمد رحمه هللا از فضاله بن عبيد رضی هللا عنه  طوريکه در حديثی که 

  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در حجة الوداع فرمودند: است آمده که :روايت شده 
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أال أخبرکم بالمؤمن؟ من أمنه الناس علی أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم  « 
طاعة هللا، والمهاجر من هجر  المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه فی

  .»الخطايا والذنوب
(آيا به شما نگويم مؤمن کيست؟ مؤمن کسی است که جان و اموال مردم از جانب او در 

امان باشند، و مسلمان کسی است که مسلمانان ديگر از زبان و دست وی آسوده و در 
با نفس درون خويش سالمت باشند، و مجاهد به کسی گفته می شود که در اطاعت از هللا 

  مجاهدت می کند، و مهاجر کسی است که از گناهان و خطاها هجرت می کند)
مسلمان به کسی گفته می شود که مسلمانان  در اين حديث با زيبای خاصی بيان شده که : 

ديگر از دست و زبان او آسوده باشند. زيرا اسالم حقيقی تسليم شدن در برابر هللا عزوجل 
ت او و قيام به حقوق مسلمين است . و می دانيم اسالم فرد به کمال نمی انجام عباد و 

رسد تا زمانی که آنچه را که برای خويش دوست دارد برای ديگران هم دوست داشته 
سد مگر تا وقتی که مردم از شر دست و زبان او در رباشد و اين هر گز به حقيقت نمی 

است. زيرا مسلمانی که مسلمانان ديگراز امان باشند. و اين مهم ترين وظيفه مسلمان 
دست و زبان وی در امان نباشند چگونه می تواند ديگر حقوق برادران مسلمانش را 

رعايت کند؟ بنابراين و بدون شک در امان ماندن مردم از شر اقوال و افعال مسلمان، 
  دليل بر کمال اسالم آن مسلمان است.

  چهارمين حديث : 
(كسى كه در دين ما  .»أَْحَدَث ِفي أَْمِرنَا هَذا َما َلْيَس ِمْنهُ َفُهَو َردٌّ َمْن «چهارمين حديث 

  چسبد). چيزى تازه و نو آوَرد، آن بدعت مردود است و به دين نمى
 به معناى پديد آمدن چيزى است كه سابقه اندر دين نباشد » بدع«کلمۀ  بدعت از ريشه 

مجمع البحرين «خويش مشهورآثر ا  در  ريح،شيخ فخرالدين بن محّمد على بن احمد بن طُ 
  نويسد : یدر مورد اين اصطالح چنين  م» و مطلع النيّرين

  بدعت عبارت است از پديد آوردن چيزى در دين كه در قرآن و سنّت ريشه اى ندارد.«
بدعت را، از آن جهت بدعت مى گويند كه چون بدون آن كه صاحب شريعت آن مطلب 

دين وارد گرديده است و از آنجا كه سابقه اى در دين نداشته، آن را را گفته باشد، در 
  .)بدعت مى گويند

صدور حكم و يا عمل به حكمى به عنوان حكمى «بنابراين بدعت عبارت است از: 
شرعى و دينى بدون آن كه آن حكم جزو شريعت بوده و يا از كتاب و سنّت، براى وقوع 

   .»آن حجت و دليلى وجود داشته باشد
االبداع انشاء صنعه بال احتذاء و اقتداء و منه قيل رکيه بديع ای جديده « راغب می گويد: 

ابداع، پديد آوردن چيزی است که نمونه و سابقه نداشته باشد و چاهی راکه تازه » الحفر.
حفرکرده باشند بديع می گويند. بنابراين هر چيز جديد و بی سابقه را بديع و کار نو 

  .ت گويندظهور را بدع
  از :بدعت عبارت گويند که  میعلماء  برخی از 

ای اختراع شده در دين که مشابه طريقۀ شرعی باشد و هدف از آن همان باشد که  طريقه 
   .در طريقۀ شرعی در نظر است، يا از آن مبالغه در عبادت خداوند مقصود باشد
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مقدس اسالم که شرع و مردم با آن  در دين اختراع يعنی آوردن امر جديدیبدعت يعنی 
  .نداشته باشند قبلی  آشنائی

  
نداشته و دليلی بر آن قائم نباشد،  قبلی اصل ابداع به معنای آفريدن چيزی است که مثالی 

و به همين جهت به هللا  بديع گفته شده است زيرا او اين جهان بزرگ و گسترده را بدون 
بديع السموات و االرض و اذا قضی امرا فانما  «   نمونۀ  پيشين و همانند آفريده است،

ها و زمين است و  نو پديدآورندۀ آسمان( )١١٧(سوره بقره آيات  »يقول له کن فيکون
  .شود درنگ موجود می گويد موجود شود و بی چون به کاری اراده کند فقط به آن می

ا صل  احدث و ليس لهالبدعه ما «  ابن حجر عسقالنی عالم مشهور جهان اسالم ميگويد: 
 ».فی الشرع و ما کان له اصل يدل عليه الشرع فليس به بدعه

  
 بدعه چيزی است که (پس ازپيامبر) پديد آمده باشد و دليلی حاکی از جواز آن در شريعت

  . بود نخواهد   بدعت  نشود و آن چيزی که اصل و ريشه ای در دين دارد،  يافت 

 پايان


