ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﺑدﻋت ﺑدﻋت  ،اﺳت ﺣﺳﻧﮫ ﻧدارد
ﻣﻘدﻣﮫ :

»ٳن اﻟﺣﻣد ﻧﺣﻣده و ﻧﺳﺗﻌﯾﻧﮫ و ﻧﺳﺗﻐﻔره و ﻧﻌوذ ﺑﺎ ﻣن ﺷرور اﻧﻔﺳﻧﺎ و ﻣن ﺳﯾﺋﺎت اﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ،ﻣن
ﯾﮭده ﷲ ﻓﻼ ﻣﺿل ﻟﮫ و ﻣن ﯾﺿﻠل ﻓﻼ ھﺎدی ﻟﮫ ،و اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾﮏ ﻟﮫ ،و اﺷﮭد
ان ﻣﺣﻣدا ً ﻋﺑده و رﺳوﻟﮫ«.
ﺳﺗﺎﯾش ﺧدای راﺳت .او را ﻣﯽﺳﺗﺎﺋﯾم ،از او ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺟوﺋﯾم ،از او آﻣرزش ﻣﯽﺧواھﯾم و از ﺷرارت
ﺧودﻣﺎن و ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎدرﺳتﻣﺎن ﺑﮫ ﷲ ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑرﯾم .ھر ﮐس را ﺧدا ھداﯾت ﮐﻧد ﮐﺳﯽ او را ﮔﻣراه
ﻧﺗواﻧد ﮐرد و ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ او ﮔﻣراه ﮐﻧد ،دﯾﮕر ﮐﺳﯽ او را ھداﯾت ﻧﺗواﻧد ﮐرد ،و ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﻣﻌﺑودی
راﺳﺗﯾن ﺟز ﷲ ﯾﮑﺗﺎ و ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ،ﺑﻧده و ﻓرﺳﺗﺎه ﺧداﺳت.
ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧن ،ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﺑﮭﺗرﯾن روش ،ﺳﻧت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت .و ﺑدﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ،
اﻣور ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫ )در دﯾن( اﺳت .و ھر اﻣر ﻧو ﺳﺎﺧﺗﮫای )در دﯾن( ،ﺑدﻋت و ھر ﺑدﻋﺗﯽ ﮔﻣراھﯽ اﺳت و
ھر ﻧوع ﮔﻣراھﯽ ﺑﮫ آﺗش دوزخ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﮔردد.

ﺧواﻧﻧدۀ ﻣﺣﺗرم !

در اﯾن آواﺧـــر ،وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻗوت ﺧوﯾش ،ﻏرض ﺑدﻧﺎم ﺳﺎﺧﺗن دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم
واﯾﻧﮑﮫ دﯾن اﺳﻼم دﯾن ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﻗﺑل اﺳت وﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری را ﺑﮫ ﺳوی ﺗرﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳوق ورھﺑری ﻧﻣﺎﯾد  ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ را ﺑﮫ راه اﻧد اﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ھﺎی ھدﻓﻣﻧد و ﻣﻌذوراﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﮭم
ﻣﺎ ﺗﻼﺷﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟوھر وﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم را دﮔرﮐون  ،ودر ﻧﮭﺎﯾت اﻣر دﯾن
ﻣﻘدس اﺳﻼم را ﻋﻘب ﮔرا وﺗﺣرﯾف ﺷده ﻣﻌرﻓﯽ ﺑدارﻧد.
در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﺳﺎﯾل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻏرب وﻣرﮐز ﻋﻠﻣﯽ ﺷﺎن  ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺣﻠﻘﺎت ﺑﮫ ظﺎھر
ﻣﺳﻠﻣﺎن  ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟوھر دﯾن در ﺗﺿﺎد اﺳت ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﻗﻠﻣداد ﻧﻣوده
ﺳﯾﺋﮫ
وﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﮔروه ﺑدﻋت را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ،ﺣﺳﻧﮫ و ِ
ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده  ،وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،اﺻول اﺳﺎﺳﯽ دﯾن اﺳﻼم رادر ﻧزد ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ اﺻطﻼح
زﯾر ﺳؤال ﻗرار دھﻧد .
دﺷﻣﻧﺎن دﯾن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،دﯾن اﺳﻼم را از درون ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن ﻧو ﺗﻌرﯾف  ،و آن را ﺑﮫ ﺷراﯾط
روز ﺑﮫ زﻋم ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزﻧد  .ﮐﮫ ﻋدم ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﭘروﺳﮫ در دﯾن ﻣوﺟب
ظﮭور ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣذھب وﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ و ﻣﺳﺗﻧد ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
وﺗﺷدﯾد اﯾن ﭘروﺳﮫ در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر در اﻋﺗﻘﺎدات ﻣردم ﺗردﯾد وﺷﺑﮭﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده وﻓرﻗﮫ ھﺎ وﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﺟدﯾدﺗر وﺑﺎطﻠﯽ در اﺳﻼم اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد .طوری ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﺣت ﭘﻼن ﻣﻧظم ﻓرھﻧﮕﯽ در ﮐﺷور
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ وﺑﮫ ﺧﺻوص در ﮐﺷورﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺗﯽ ﺗﺣت ﻧﺎﻣﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ
وآزادی ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .
از طرﻓﯽ ھم ﮐﺷور ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﺷور اﯾران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻣل وﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺿﻊ ﻣوﺟود و دﻗت وﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﮫ روش ﺗﻘﺋﯽ در ﺟرﯾﺎن اﺳت.
ﻣﯽ ﺧواھم در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣؤﺟزی را درﻣورد ﺑدﻋت وﺿرر ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑدﻋت ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋﺎﻟم اﺳﻼم و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ وﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻘدﯾم ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺧوﯾش
ﺑدارم .

ﺑدﻋت ﭼﯾﺳت؟

ﮐﻠﻣﮥ ﺑدﻋت از رﯾﺷﮫ »ﺑدع« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎى ﭘدﯾد آﻣدن ﭼﯾزى اﺳت ﻛﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻧدر دﯾن ﻧﺑﺎﺷد .ﺷﯾﺦ ﻓﺧر
اﻟدﯾن ﺑن ﻣﺣ ّﻣد ﻋﻠﻰ ﺑن اﺣﻣد ﺑن ُ
طرﯾﺢ ،در ﻣﺷﮭورآﺛر ا ﺧوﯾش »ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن و ﻣطﻠﻊ اﻟﻧﯾّرﯾن«
در ﻣورد اﯾن اﺻطﻼح ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :

»ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘدﯾد آوردن ﭼﯾزى در دﯾن ﻛﮫ در ﻗرآن و ﺳﻧّت رﯾﺷﮫ اى ﻧدارد.
ﺑدﻋت را ،از آن ﺟﮭت ﺑدﻋت ﻣﻰ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﭼون ﺑدون آن ﻛﮫ ﺻﺎﺣب ﺷرﯾﻌت آن ﻣطﻠب را ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
در دﯾن وارد ﮔردﯾده اﺳت و از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اى در دﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ،آن را ﺑدﻋت ﻣﻰ ﮔوﯾﻧد(.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از» :ﺻدور ﺣﻛم و ﯾﺎ ﻋﻣل ﺑﮫ ﺣﻛﻣﻰ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻛﻣﻰ ﺷرﻋﻰ و دﯾﻧﻰ
ﺑدون آن ﻛﮫ آن ﺣﻛم ﺟزو ﺷرﯾﻌت ﺑوده و ﯾﺎ از ﻛﺗﺎب و ﺳﻧّت ،ﺑراى وﻗوع آن ﺣﺟت و دﻟﯾﻠﻰ وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد« .
راﻏب ﻣﯽ ﮔوﯾد » :اﻻﺑداع اﻧﺷﺎء ﺻﻧﻌﮫ ﺑﻼ اﺣﺗذاء و اﻗﺗداء و ﻣﻧﮫ ﻗﯾل رﮐﯾﮫ ﺑدﯾﻊ ای ﺟدﯾده اﻟﺣﻔر«.
اﺑداع ،ﭘدﯾد آوردن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭼﺎھﯽ راﮐﮫ ﺗﺎزه ﺣﻔرﮐرده ﺑﺎﺷﻧد
ﺑدﯾﻊ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﭼﯾز ﺟدﯾد و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ را ﺑدﯾﻊ و ﮐﺎر ﻧو ظﮭور را ﺑدﻋت ﮔوﯾﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت از :
طرﯾﻘﮫای اﺧﺗراع ﺷده در دﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ طرﯾﻘﮥ ﺷرﻋﯽ ﺑﺎﺷد و ھدف از آن ھﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در طرﯾﻘﮥ
ﺷرﻋﯽ در ﻧظر اﺳت ،ﯾﺎ از آن ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ در ﻋﺑﺎدت ﺧداوﻧد ﻣﻘﺻود ﺑﺎﺷد .
ﺑدﻋت ﯾﻌﻧﯽ اﺧﺗراع ﯾﻌﻧﯽ آوردن اﻣر ﺟدﯾدی در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﮐﮫ ﺷرع و ﻣردم ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻗﺑﻠﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
اﺻل اﺑداع ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾدن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و دﻟﯾﻠﯽ ﺑر آن ﻗﺎﺋم ﻧﺑﺎﺷد ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺟﮭت ﺑﮫ ﷲ ﺑدﯾﻊ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت زﯾرا او اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑزرگ و ﮔﺳﺗرده را ﺑدون ﻧﻣوﻧﮥ ﭘﯾﺷﯾن و
ھﻣﺎﻧﻧد آﻓرﯾده اﺳت » ،ﺑدﯾﻊ اﻟﺳﻣوات و اﻻرض و اذا ﻗﺿﯽ اﻣرا ﻓﺎﻧﻣﺎ ﯾﻘول ﻟﮫ ﮐن ﻓﯾﮑون« )ﺳوره
ﺑﻘره آﯾﺎت ) (١١٧ﻧو ﭘدﯾدآورﻧدۀ آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن اﺳت و ﭼون ﺑﮫ ﮐﺎری اراده ﮐﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ آن ﻣﯽﮔوﯾد
ﻣوﺟود ﺷود و ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣوﺟود ﻣﯽﺷود.
اﺑن ﺣﺟر ﻋﺳﻘﻼﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﻣﺷﮭور ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯾﮕوﯾد » :اﻟﺑدﻋﮫ ﻣﺎ اﺣدث و ﻟﯾس ﻟﮫ ا ﺻل ﻓﯽ اﻟﺷرع
و ﻣﺎ ﮐﺎن ﻟﮫ اﺻل ﯾدل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷرع ﻓﻠﯾس ﺑﮫ ﺑدﻋﮫ«.
ﺑدﻋﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ )ﭘس ازﭘﯾﺎﻣﺑر( ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد و دﻟﯾﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺟواز آن در ﺷرﯾﻌت
ﯾﺎﻓت ﻧﺷود و آن ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺻل و رﯾﺷﮫ ای در دﯾن دارد ،ﺑدﻋت ﻧﺧواھد ﺑود .

ﺑـدﻋــت در ﻟــﻐــت:

ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم :ﺑدﻋت در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎر ﻧو و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت و در اﺻطﻼح
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ادﺧﺎل ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣن اﻟدﯾن ﻓﯽ اﻟدﯾن « اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﺑت دادن و داﺧل ﮐردن ﭼﯾزی ﺑﮫ دﯾن
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺟزو دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت .
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻧظرﯾﺎت وﺗﻌﺎرﯾف ﻋﻠﻣﺎء وزﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن را در ﻣورد ﮐﻠﻣﮥ ﺑدﻋت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ وﺑررﺳﯽ
ﻗرار دھﯾم  ،در ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ،واﺿﺣﺗرﯾن ،ﺟﺎﻣﻊﺗرﯾن وﻣﺣﮑﻣﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف در ﻣورد ﺑدﻋت
را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی وﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣود :

ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﺟﺎد راه و روﺷﯽ در دﯾن )ﺟﮭت دﯾﻧداری( ﺷﺑﯾﮫ راه و روش
ﺷرﯾﻌت و ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧدا ﺑدون اﯾن ﮐﮫ دﻟﯾل ﺷرﻋﯽ و ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑر ﺻﺣت آن وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻗﯾد »ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻘرب ﺑﮫ ﷲ « )اﯾن ﺗﻌرﯾف از رﺳﺎﻟﮫ  :ﺷﺎطﺑﯽ ،اﻻﻋﺗﺻﺎم،
ﺑﯾروت ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ  .37اﺧذ ﮔردﯾده اﺳت (

اﻣﺎم ﺷﺎطﺑﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :

»اﻟﺑدﻋﺔ إذن ﻋﺑﺎرة ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗرﻋﺔ ﺗﺿﺎھﯽ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ « ،ﯾﻌﻧﻰ» :ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾك اﺧﺗراع ﺟدﯾد در دﯾن ﻛﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﺎﺷد
و )ﺷﺧص ﻣﺑﺗدع( ﺑﺎ اﯾن ﺳﻠوك ﻗﺻد ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل را دارد «
او در رد اﻋﺗراض ﺑرﺧﯽ ازﻋﻠﻣﺎء ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ ھم ﯾﮑﯽ از ﺑدﻋت ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﻣر )رض( در دﯾن آورده ﺷده اﺳت  ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :
ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ ﺑدﻋت ﻧﯾﺳت ،ھر ﭼﻧد ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب آﻧرا ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﻧﺎﻣﯾد ،وﻟﻰ ﻣﻧظورش اﺣﯾﺎء
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم از ﺟدﯾد ﺑود ،زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ را

اﺑﺗداء ﺷروع ﻛرد وﻟﻰ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗرس از واﺟب ﺷدن آﻧرا ﺗرك ﻛرد ،ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺣﺿرت ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓت ﺧوﯾش دوﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع را اﺣﯾﺎء ﻛرد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ اﺻل و اﺳﺎس در
دﯾن داﺷﺗﮫ و ﺣﺿرت ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ آن ﺳﻧت را اﺣﯾﺎء ﻛرد ،وﻟﻰ ﺑدﻋﺗﻰ ﻛﮫ ﺟﺎﺋز ﻧﯾﺳت و ﺣرام
ھﺳت ﻛﺎر ﺟدﯾدى در دﯾن ھﺳت ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم آﻧرا اﻧﺟﺎم ﻧداده و اﺻل و اﺳﺎﺳﻰ در
دﯾن ﻧدارد.
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻋتھﺎی دﻧﯾوی ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻧو آوری ھﺎی ﮐﮫ اﻣروز در دﺳﺗرس ﺑﺷرﯾت ﻗرار
دارﻧد از ﻗﺑﯾل وﺳﺎﯾل ﺣﻣل وﻧﻘل  ،وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﺷت و زﻧدﮔﯽ ،ﻣﺳﺎﯾل ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ وﺣرﺑﯽ از
ﺗﻌرﯾف ﺑدﻋت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷوﻧد؛ ﭼرا ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ وﺳﺎﯾل ﻣﺷروﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﮐﮫ
ﻣﺷروﻋﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧص ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود  :ھر آن ﭼﯾزی ﮐﮫ واﺟب ﺑدون آن ﺗﻣﺎم و ﮐﺎﻣل ﻧﺷود ،ﺧود آن ﭼﯾز ھم
واﺟب اﺳت .و در واﻗﻊ ھﻣﯾن ﺑدﻋتھﺎی دﻧﯾوی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ )ﻓرض ،واﺟب،
ﻣﺳﺗﺣب ،ﺣرام ،ﻣﮑروه و ﻣﺑﺎح( ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﮫ ﺑدﻋتھﺎی دﯾﻧﯽ آن طور ﮐﮫ ﻋز ﺑن ﻋﺑداﻟﺳﻼم
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت) .ﻋز ﺑن ﻋﺑداﻟﺳﻼم ،ﻗواﻋد اﻻﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎم ،ﺑﯾروت ،داراﻟﮑﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺟﻠد ،2
ﺻﻔﺣﮫ (172-174

ﺧواﻧﻧدۀ ﻣﺣﺗرم !

ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد :ﻧﻛﺗﮫ ﻣﮭم در ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺑدﻋت ،ﺗﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﻔﮭوم ﺑدﻋتﺑﮫ ﺻورﺗﻰ
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌرﯾف و ﺗﺑﯾﯾن ﺷود ﺗﺎ ﺑدﻋت از ﻏﯾر آن ﺗﻣﯾز داده ﺷود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑراى درك
ﺣﻘﯾﻘتﺑدﻋت ،ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل ذﯾل ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد :
ﺑدﻋت ،ﻧوﻋﻰ ﺗﺻرف در دﯾن ،از طرﯾﻖ اﻓزودن ﯾﺎ ﻛﺎﺳﺗن ﺷرﯾﻌت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻧوآورى
رﺑطﻰ ﺑﮫ دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻧداﺷﺗﮫ  ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻋرﻓﻰ و ﻋﺎدى اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ،ﺑدﻋت ﻧﺧواھد
ﺑود)ھرﭼﻧد ﻣﺷروع ﺑودن آن ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن اﺳت ﻛﮫ اﺑداع و اﺑﺗﻛﺎر ﻣزﺑور در ﺷرع ﻣﺣرم و ﻣﻣﻧوع
ﻧﺑﺎﺷد( .ﻓﻰاﻟﻣﺛل ،ﺑﺷر از ﻧظر ﻣﺳﻛن و ﭘوﺷﺎك و دﯾﮕر وﺳﺎﯾل زﻧدﮔﻰ ھﻣواره دﺳتﺑﮫ ﻧوآورﯾﮭﺎﺋﻰ
ﻣﻰزﻧد وﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻋﺻر اﻣروزی ﺑﺳﯾﺎرى از وﺳﺎﯾل و اﺑزارھﺎى ﻣﻌﻣول ﻣروج زﻧدﮔﻰ
دﮔرﮔون ﺷده و ﺑراى ﻧﻣوﻧﮫ اﻧواع ورزﺷﮭﺎ و ﺗﻔرﯾﺣﺎت ﺟدﯾد ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .
ﺑدﯾﮭﻰ اﺳت ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﯾك ﻧوع ﺑدﻋت )ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﻧوآورى( ﺑوده ،وﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺑدﻋت در ﺷرع ﻧدارد.
ﺗﻧﮭﺎ ،ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ﺣﻼل ﺑودن آﻧﮭﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ اﺣﻛﺎم و
ﻣوازﯾن ﺷرع ﻧﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﻘﺳﯾم ﺑدﻋت:

ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﻋت را ﺑﮫ دوﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -1ﺑدﻋت در ﻋﻘﯾده :
ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺑدﻋت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :اﻧﺳﺎن ﻋﻘﯾده ﭘﯾدا ﻛﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻛﮫ ﺟزء دﯾن ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ داﻧد ﺟزء
دﯾن اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،و آﻧرا ﺟزء دﯾن ﺑداﻧد.
 -٢ﺑدﻋت در ﺗﺷرﯾﻊ و ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری :
ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻧوع ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﻗواﻧﯾن واﺣﮑﺎم ﺧﺎرج دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن واﺣﮑﺎم
واﻗﻌﯽ دﯾن .
ﺑدﻋت در اﺻطﻼح ﺷرع:
ﺑدﻋت در اﺻطﻼح ﺷرﻋﯽ ،ﻋﺑﺎرت از اﻓزودن ﭼﯾزی ﺑر دﯾن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾل وﯾﺎ ﮐﺎﺳﺗن ﭼﯾزی از آن ﺑدون
دﻟﯾل ﻣﻌﺗﺑر از ﮐﺗﺎب ﷲ )ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺄن وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم .طورﯾﮑﮫ ﻓﻘﮭﺎ در

ﺗﻌرﯾف ﺑدﻋت ﻣﯽ ﮔوﯾــــﻧـد:

ﺑدﻋت ﻋﺑﺎرت اﺳت از »ادﺧﺎل ﻣﺎﻟﯾس ﻣن اﻟدﯾن ﻓﯽ اﻟدﯾن« وارد ﮐردن ﭼﯾزی در دﯾن ﮐﮫ درآن وﺟود
ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎﯾد ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺟزء دﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن وارد در دﯾن ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ
ﻣردم ﺧﯾﺎل ﮐﻧﻧد اﯾن ﺟزء دﯾن اﺳت ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟزء دﯾن ھﺳت ﮐﺎری ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﺧﯾﺎل ﮐﻧﻧد اﯾن
ﺟزء دﯾن ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ درھر دو ﺻورت اﯾن ﻧوع ﺑدﻋت ھﺎ در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺣرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻣﻔﮭوم اﺻطﻼﺣﻰ ﺑدﻋت ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزى را ﻛﮫ ﺟزو ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت ،وﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ دﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ آن ﻧﺳﺑت دھد ،وﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد .
وﻟﯽ ﻛوﺗﺎھﺗرﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑراى ﺗﻌرﯾف اﺻطﻼح ﺑدﻋت آن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮕوﺋﯾم»:ادﺧﺎل ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣن اﻟدﯾن
ﻓﯽ اﻟدﯾن.«.
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑدﻋت دردﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﮫ ﻧص ﺻرﯾﺢ واﺷﮑﺎرا ﻗرآﻧﯽ ﺣرام ﮔردﯾده اﺳت :
طورﯾﮑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ در )در آﯾت  ۵٩ﺳوره ﯾوﻧس( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
رون« آﯾﺎ ﷲ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ،ﯾﺎ ﺑر ﷲ اﻓﺗرا ﻣﻰ ﺑﻧدﯾد )و از ﭘﯾش
»ﷲُ أ ِذنَ َﻟ ُﻛ ْم ا َ ْم َ
ﻋ َﻠ َﻰ ِ
ﷲ ﺗ َ ْﻔﺗ َ ُ
ﺧود ،در دﯾن دﺳت ﺑﮫ ﺣﻼل و ﺣرام ﻣﻰ زﻧﯾد ؟!(
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﭼﯾزى ﻛﮫ از ﺣﮑم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد وﺟز دﯾن ﻧﺑﺎﺷد در ﻧزد دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺣرام اﺳت .

اﺳﺑﺎ ب وﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑدﻋت ﻣﯽ ﺷود:

اﺳﺑﺎب وﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑدﻋت ﻣﯽ ﮔردد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت ،وﻟﯽ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﻋﻠﻣﺎء ﻋواﻣل
واﺳﺑﺎب ﺑدﻋت رادر ﻧﻘﺎط ذﯾل ﺧﻼﺻﮫ وﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﻧﻣود اﻧد :
١ـ زﯾﺎد ﻛردن ﭼﯾزى ﺑﮫ دﯾن ،ﻓرق ﻧﻣﯾﮑﻧد اﯾن زﯾﺎدت  ،در ﮔﻔﺗﺎرﺑﺎﺷد وﯾﺎھم در ﻛردار و ﯾﺎ ھم در
ﻋﻘﯾده ﺑﺎﺷد .
٢ـ ﻛم ﻛردن ﭼﯾزى از دﯾن و ﯾﺎ اھﻣﺎل در ﺑﯾﺎن و ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﺑﺎطل
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ونَ
ﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗ ْﻌﻠ ُﻣ () و ﺑﮫ
3ـ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﺎﯾل دﯾﻧﯽ ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠوم ﺷرﻋﯽ )َ ...و أن ﺗﻘوﻟوا َ
ﻋﻠ َﻰ ِ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣطﻠﺑﯽ را ﻧﺳﺑت دھﯾد ﻛﮫ از آن آﮔﺎھﻰ واطﻼع ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد (.
4ـ ﭘﯾروى از ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎت
5ـ ﭘﯾروى از ھواى ﻧﻔس.

ﯾـــﺎدداﺷــت:

اﻣﺎ در ﺗﻛﻣﯾل اﯾن ﺑﺣث ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﭼﯾزى ﻛﮫ ﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻗرآن اﺳت و ﻧﮫ
ﻣﺧﺎﻟف ﺳﻧت و از ﺳوى دﯾﮕر در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﺳﻧت ﭼﯾزى ﻣﺧﺎﻟف و ﯾﺎ ﻣواﻓﻖ آن ﺑﯾﺎن ﻧﺷده و
ﻣوﺿوع ﻣﺳﻛوت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻧﺟﺎم آن ﺑدﻋت اﺳت ﯾﺎ ﺳﻧت و ﯾﺎ ﻣﺑﺎح  ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
اﺑزار و وﺳﺎﯾل ﺟدﯾد ﻛﮫ در ﻋﺻر ﺣﺿور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺻﻶ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؟
دراﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺣدﯾث ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آﻧﭼﮫ در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺳﻛوت ﻣﺎﻧده ﺑدﻋت اﺳت.
وﻟﯽ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﻋﻠﻣﺎ ء ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﺷده ﺑدﻋت ﻋﻣل ﻧﻣوده وﻣﻌﺗﻘد اﻧد :
آﻧﻌده ﭼﯾز ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن وﺣﯾﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده و آن ﭼﯾزھﺎ اﻣروز
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری ﻣروج اﺳت واﺷﯾﺎ ﻣﺗذﮐره در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﺑﺎﺷد ،در ﺟﻣﻠﮥ ﺑدﻋت واﻣور ﺑدﻋﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد ،زﯾر ظرف ﭘﯾداﯾش آن
در زﻣﺎن ﻧزول ﻗرآن و ﺣﺿور ﭘﯾﺎﻣﺑر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﺣﻛم آن ﺑﮫ ﺻورت ﺻرﯾﺢ ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت.

ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ وﺑدﻋت ﺳﯾﺋﮫ در اﺳﻼم:

اﮔر ﺑدﻋت را دﺧﺎﻟت در اﻣر دﯾن ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺗن ﯾﺎ اﻓزودن در زﻣﯾﻧﮥ ﻋﻘﯾده و ﺷرﯾﻌت ﺑداﻧﯾم و ﻓرﻗﯽ ﻣﯾﺎن
ت
ﻋﺑﺎدات ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﯾﻘﺎﻋﺎت و ﺳﯾﺎﺳﯾﺎت ﻗﺎﺋل ﻧﺑﺎﺷﯾم  ،ﺑدﻋت از ﯾك ﻧوع ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت  ،آن ھم ﺑدﻋ ِ
ﺑد وﺑدﻋت ﺳﯾﺋﮫ اﺳت .زﯾر ﺑدﻋت در دﯾن طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﮐﻠﻣﮫ دﺧﻠت در
دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾل وﺗزﺋﯾد در اﻣر دﯾن ،ﯾﺎ دﺧﺎﻟت در اﻣر دﯾن و اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﻛﺎھش در آن و ﺗﺻرف در
ﺗﺷرﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﺑدﻋت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ وﻣﻔﮭوم در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم وﮐﺗﺎب ﷲ وﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺣرام وﻧﺎﭘﺳﻧد اﻋﻼم ﮔردﯾده وﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺑدﻋت را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑدﻋت
ﺣﺳﻧﮫ وﺳﯾﺋﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ  ،ﺑدﻋت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی ﻛﮫ ﺷﺎﻣل دﯾن وﻏﯾردﯾن ﻣﯽ ﺷودﺧوب و ﺑد دارد  .ھر
ﭼﯾز ﻧوﭘدﯾدی ﻛﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﻔﯾد وﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺛل ﻋﺎدت ھﺎ و رﺳم ھﺎ ﻛﮫ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺟراء ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻣﺧﺎﻟف ﻗرآن وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﺑﺎﺷد ،وﺑﮫ دﯾن ھم ﻧﺳﺑت
داده ﻧﺷود ،واﯾن ﻋﻣل ،ذاﺗﺎ ً ھم ﺣرام ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﻧرا ﺑدﻋت ﺧوب وﯾﺎ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﺣﺳﺎب

آرﯾم .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻛﺎر ﺗﺎزه و ﺳودﻣﻧد ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .ﻣﺛل ﺗﺟﻠﯾل از روز اﺳﺗﻘﻼل
 ،ﺗﺟﻠﯾل از ﺟﺷن ھﺎی ﻣﻠﯽ وﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور ،روز آزادی ،روز ﻧﺟﺎت وﻏﯾره  ...در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺗﺟﻠﯾل وﺑزرﮔداﺷت آن ﻣﺳﺎﯾل ﺧﻼف ﺷرﻋﯾت واﻋﻣﺎل ﺣرام در ﺗﺟﻠﯾل اﯾن روز ھﺎ ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،از
دﯾد اﺳﻼم ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻧدارد .
ﺑﮫ ﺻورت ﮐل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم :در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم اﺻول وﻗﺎﻋد ه ای وﺟود دارد ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ آن
واﺟب اﺳت و اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﻣﺎن ﺑدون آن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺧواھد ﺑود ،اﯾن ﻗﺎﻋده واﺻول ﻋﺑﺎرت از اﯾن اﺳت ﮐﮫ
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم دﯾﻧﯽ )ﮐﺎﻣل( اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻧﺎی آن را ﻣﺣﮑم و ﮐﺎﻣل ﮐرده اﺳت .و ﻣردم
در ﻗﺑﺎل آن وظﯾﻔﮫای ﺟز ﺗطﺑﯾﻖ و اﺟراء و ﮔوش ﻓرا دادن و اطﺎﻋت ﮐردن از آن را ﻧدارﻧد و دﻻﯾل
اﯾن اﻣر ،ﺑﮫ طور ظﺎھر و روﺷن در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺄن در )ﺳوره ﻣﺎﺋده آﯾت (٣ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﺑﯾﺎن
ﺳ َﻼ َم دِﯾﻧًﺎ «»اﻣروز
ﯾو َم أ َ ْﻛ َﻣ ْﻠتُ َﻟ ُﻛ ْم دِﯾ َﻧ ُﻛ ْم َوأَﺗْ َﻣ ْﻣتُ َ
اﻹ ْ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  » :ا ْﻟ ْ
ﻋ َﻠﯾ ُﻛ ْم ِﻧ ْﻌ َﻣ ِﺗﯽ َو َر ِﺿﯾتُ َﻟ ُﻛ ُم ْ ِ
دﯾﻧﺗﺎن را ﮐﺎﻣل ﮐردم و ﻧﻌﻣت ﺧود را ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﮐردم و اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾن ﺑراﯾﺗﺎن ﭘﺳﻧدﯾدم«.
رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑود ،ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد و اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺻورت
ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﻧﻘص ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺑرﺳﺎﻧد  .و اﯾن ﮐﺎر را ھم اﻧﺟﺎم داده اﺳت؛ ﭼون اﮔر اﯾن ﮐﺎر
را اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﺎﺷد در واﻗﻊ رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﯾﺎورده اﺳت.
در ﺣدﯾث از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ اﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣده اﺳت »:ﻣﺎ ﺗرﮐت ﺷﯾﺋﺎ ً ﻣﻣﺎ اﻣرﮐم ﷲ ﺑﮫ اﻻ و ﻗد
اﻣرﺗﮑم ﺑﮫ ،و ﻻ ﺷﯾﺋﺎ ً ﻣﻣﺎ ﻧﮭﺎﮐم ﻋﻧﮫ اﻻ و ﻗد ﻧﮭﯾﺗﮑم ﻋﻧﮫ«»ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن اﻣر ﮐرده
اﺳت ،ﻣن ھم ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن دﺳﺗور دادهام و از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﮭﯽ ﮐرده ،ﻣن ھم ﺷﻣﺎ را از آن
ﻧﮭﯽ ﮐردهام«) .ﺣدﯾث ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع ﺳﻧدھﺎﯾش  ،ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت(
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت » :اﻧﯽ ﺗرﮐﺗﮑم ﻋﻠﯽ ﻣﺛل اﻟﺑﯾﺿﺎء ،ﻟﯾﻠﮭﺎ ﮐﻧﮭﺎرھﺎ،
ﻻﯾزﯾﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻌدی اﻻ ھﺎﻟﮏ« »ﺷﻣﺎ را ﺑر دﯾﻧﯽ روﺷن و واﺿﺢ رھﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﺷب آن ھﻣﭼﻧﯾن روز
آن روﺷن )و ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ( اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣن ﺑﮫ ﺟز ﺷﺧص ھﻼک ﺷده از آن ﻣﻧﺣرف ﻧﻣﯽﺷود«) .اﺣﻣد
و اﺑن ﻣﺎﺟﮫ و ﺣﺎﮐم آن را رواﯾت ﮐردهاﻧد و ﺷﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯽ آﻧرادر »ﺗﺧرﯾﺞ ﮐﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ« ﻧوﺷﺗﮥ اﺑن اﺑﯽ
ﻋﺎﺻم ) (26-27/1آن را ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت(.

دﻻﯾل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ اﻧد

ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﯾﮏ ﺗﻌد اد از ﻋﻠﻣﺎء ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺑدﻋت در دﯾن اﻧد وﻏرض ﻗﻧﺎﻋت
اذھﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﺗﺻﺣﯾﺢ اﺳﺗدﻻل ﺧوﯾش ﺑدﻋت را ﺑﮫ دو ﻧوع ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد  :وﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ
ﺑدﻋت ﺑدوﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد :
 -1ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ )ﻣﻣدوح(
 -2و ﺑدﻋت ﺳﯾﺋﮫ )ﻣذﻣوم(
آﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧدی ﺑدﻋت ﻣﯽ ﭘردازﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﻘﺳﯾﻣﺑﻧد ی ﺧوﯾش دﻻﯾل ذﯾل را از
اﺣﺎدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم دﻟﯾل وﺣﺟت ﻣﯾﺎورﻧد :

ﺣدﯾث اول :

در ﺣدﯾث ﺷرﯾف آﻣده اﺳت » :ﻣﺎ رآه اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﺳﻧﺎ ً ﻓﮭو ﻋﻧد ﷲ ﺣﺳن ،و ﻣﺎ رآه اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺳﯾﺋﺎ ً
ﻓﮭو ﻋﻧدﷲ ﺳﺋﯽء« »ھر آﻧﭼﮫ ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺧوب ﺑﺎﺷد ،ﻧزد ﺧدا ھم ﺧوب اﺳت .و ھر آﻧﭼﮫ ﻧزد
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑد ﺑﺎﺷد ﻧزد ﺧدا ھم ﺑد اﺳت«.
ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺣدﯾث در ﻣورد ﻗوت وﺳﻧد اﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد  :اﯾن ﺣدﯾث ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت
)ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻗوف اﺳت( و ﺟزو ﮐﻼم اﺑن ﻣﺳﻌود )رض( اﺳت.
ﻋﺟﻠوﻧﯽ در ﮐﺗﺎب »ﮐﺷف اﻟﺧﻔﺎء« ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺣﺎﻓظ ﺑن ﻋﺑداﻟﮭﺎدی در ﻣورد اﯾن ﺣدﯾث ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»ﺳﻧد اﯾن ﺣدﯾث ﺳﺎﻗط اﺳت و ﺻﺣﯾﺢﺗر آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﻣوﻗوف ﺑر اﺑن ﻣﺳﻌود)رض( اﺳت«.
)ﺑرای ﺗﻔﺻﯾل ﻣزﯾد در ﻣورد ﺳﻧد ﺣدﯾث ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  ):ﻋﺟﻠوﻧﯽ ،ﮐﺷف اﻟﺧﻔﺎء ،ج  ،2ص (.263
ﺳﺧﺎوی ھم در ﮐﺗﺎب »اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺣﺳﻧﮫ« ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت » :اﯾن ﺣدﯾث ﻣوﻗوف و ﺣﺳن اﺳت«.
ﺷﯾﺦ آﻟﺑﺎﻧﯽ ھم در ﮐﺗﺎب »ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻟﺣﺎدﯾث اﻟﺿﻌﯾﻔﮫ« ﺧوﯾش در ﻣورد اﯾن ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد :

»دﻟﯾﻠﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣرﻓوع ﺑودن اﯾن ﺣدﯾث وﺟود ﻧدارد ،و اﯾن ﺣدﯾث در واﻗﻊ ﻣوﻗوف ﺑر اﺑن ﻣﺳﻌود
اﺳت« ) .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  :ﺷﯾﺦ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن اﻟﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺣﺎدﯾث اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ،
ﺟﻠد ،2ﺻﻔﺣﮫ (.17
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺣدﯾث ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑوده و ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ آن در ﺑراﺑر اﺣﺎدﯾث ﻗﺎطﻌﮫ ﮐﮫ در
ﻣذﻣت ﺑدﻋت وارد ﺷدهاﻧد ،اﺳﺗدﻻل ﮐرد(.
ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺣدﯾث در ﻣورد ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل اﯾن ﺣدﯾث در ﺟﻣﻠﮥ اﺣﺎدﯾث ﻣرﻓوع ھم
ﺣﺳﺎب ﮔردد  ،ﺑﺎز ھم در رد آن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد:
اﮔر اﻟف و ﻻم واژۀ »اﻟﻣﺳﻠﻣون« را ﺑرای اﺳﺗﻐراق و »اﻟﻣﺳﻠﻣون« را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،اﺟﻣﺎع ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد و اﺟﻣﺎع ﺑدون ﺷﮏ ﺣﺟت اﺳت وﻟﯽ اﺟﻣﺎع ﻣﻌﺗﺑر از ﻧظر
اﺻوﻟﯾﺎن ،اﺟﻣﺎع ﻋﺎﻟﻣﺎن در ھر ﻋﺻر اﺳت و ﺷﮑﯽ در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﻠدان ﺟزو اھل ﻋﻠم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
و اﮔر اﻟف و ﻻم را اﻟف و ﻻم ﺟﻧس ﺑداﻧﯾم ،در اﯾن ﺻورت )ﻣﯽﺗوان از ﺣدﯾث ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ( ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر
ﺑدﻋتھﺎ ،ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد از ﺧردھﺎ و ﺧواھشھﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن )در ھر ﺻورت( ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﺣدﯾث ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ اﺳﺗدﻻل ﮐرد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻟف و ﻻم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﻋﮭد اﺳت و ﻣﻧظور از اﯾن ﺣدﯾث اﺟﻣﺎع و اﺗﻔﺎق
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر ﯾﮏ اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎق ﺣدﯾث ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﻣطﻠب دﻻﻟت ﻣﯽﮐﻧد؛
ﭼون اﺻل ﺣدﯾث ﭼﻧﯾن اﺳت :
» ....ﺛم ﻧظر ﻓﯽ ﻗﻠوب اﻟﻌﺑﺎد ﺑﻌد ﻗﻠب ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓوﺟد ﻗﻠوب اﺻﺣﺎﺑﮫ ﺧﯾر ﻗﻠوب
اﻟﻌﺑﺎد ،ﻓﺟﻌﻠﮭم وزراء ﻧﺑﯾﮫ ،ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻋﻠﯽ دﯾﻧﮫ ﻓﻣﺎ رأی اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﺳﻧﺎ ﻓﮭو ﻋﻧد ﷲ ﺣﺳن ،و ﻣﺎ رأوا
ﺳﯾﺋﺎ ً ﻓﮭو ﻋﻧدﷲ ﺳﺋﯽء« » ...ﺳﭘس ﺧداوﻧد ﺑﻌد از ﻗﻠب ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﻗﻠب ﺑﻧدﮔﺎن
ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﻗﻠب اﺻﺣﺎب ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم را ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﻠب ﺑﻧدﮔﺎن ﺧود ﯾﺎﻓت ،ﭘس آﻧﺎن
را وزرای ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﻗرار داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دﯾن او ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﻣﯽﭘردازﻧد .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺧوب
ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﻧزد ﺧداوﻧد ھم ﺧوب اﺳت ،و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑد ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﻧزد ﺧداوﻧد ھم ﺑد اﺳت«.
اﻣﺎم اﺣﻣد در ﻣﺳﻧدش ) (379/1و طﯾﺎﻟﺳﯽ در ﻣﺳﻧد ﺧود )ص  (23و ﺧطﯾب در ﮐﺗﺎب »اﻟﻔﻘﯾﮫ و
اﻟﻣﺗﻔﻘﮫ« ) (166/1اﯾن ﺣدﯾث را رواﯾت ﮐردهاﻧد.
ﺣﺎﮐم ھم ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮥ آﺧر »ﻓﻣﺎ رأی اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﺳﻧﺎ  «....را رواﯾت ﮐرده و اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ھم ﺑر آن
اﻓزوده اﺳت » :و ﻗد رأی اﻟﺻﺣﺎﺑﮫ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ان ﯾﺳﺗﺧﻠﻔوا اﺑﺎﺑﮑر« ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ اﺻﺣﺎب ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد
ﮐﮫ اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻖ )رض( را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺟﻣﻠﮥ آﺧر در واﻗﻊ ﻣﻧظور از ﺣدﯾث را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد :ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺧﻼﻓت
اﺑوﺑﮑرﺻدﯾﻖ )رض( ﺑﮫ اﺟﻣﺎع اﺻﺣﺎب اﺳﺗدﻻل ﮐرده اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ اﯾن اﻣر روﺷﻧﺗر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود از ﺳﺧتﮔﯾرﺗرﯾن اﺻﺣﺎب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﮑﺎر
ﺑدﻋت و دوری از ﺑدﻋتﮔذاران ﺑوده اﺳت .

ﺣدﯾث دوم »:ﻣن ﺳن ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﻧﺔ ﺣﺳﻧﺔ« :

دوﻣﯾن اﺳﺗﻧﺎدی ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎء در ﻣورد ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑدﻋت ) ﺑﮫ ﺣﺳﻧﮫ و ﺳﯾﺋﮫ ( ﺑدان اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد
ھﻣﯾن ﺣدﯾث اﺳت  .وﻟﯽ در ﻣورد دﻓﻊ اﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد :
اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣورد اﻗﺳﺎم ﺑدﻋت ﺑﮫ )ﺣﺳﻧﮫ و ﺳﯾﺋﮫ( ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗﻧﺎد ﮔردد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺗن
ﺣدﯾث ﻣراﺟﻌﮫ ﺻورت ﮔﯾرد.

ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺣدﯾث ﭼﻧﯾن اﺳت :

»از ﺟرﯾر ﺑن ﻋﺑدﷲ رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔت  :ﻣﺎ درﯾﮑﯽ از ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ در ﻣﺣﺿر رﺳول ﷲ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ و ﻋرﯾﺎن ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧط دار ﭘﺷﻣﯾن ﭘوﺷﯾده و ﺷﻣﺷﯾرھﺎ را ﺑﮫ ﺧود
ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫء آﻧﺎن از ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻣﺿر ﺑودﻧد وارد ﺷدﻧد ،ﭼﮭرۀ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر اﺛر ﻓﻘری ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن دﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد.
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وارد ﺷد و ﺳﭘس ﺧﺎرج ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﺑﻼل دﺳﺗور داد ﮐﮫ آذان و اﻗﺎﻣﮫ

ﺑﮕوﯾد ﭘس ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼم ﻧﻣﺎز را اﻗﺎﻣﮫ ﮐرد و ﺳﭘس طﯽ ﺧطﺑﮫای دوآﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ را ﺧواﻧدﻧد .
ا yأَﺗْ َﻘﺎ ُﻛ ْم ۚ
ﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧ َﻠ ْﻘ َﻧﺎ ُﻛ ْم ِﻣ ْن ذَﻛ ٍَر َوأ ُ ْﻧﺛ َ ٰﻰ َو َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧﺎ ُﻛ ْم ُ
ﺎرﻓُوا ۚ إِنﱠ أ َ ْﻛ َر َﻣ ُﻛ ْم ِﻋ ْﻧدَ ﱠ ِ
ﺷﻌُوﺑًﺎ َو َﻗ َﺑﺎ ِﺋ َل ِﻟﺗ َ َﻌ َ
» ﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠ ُ
ﯾر «
اَ َy
إِنﱠ ﱠ
ﻋ ِﻠﯾ ٌم َﺧ ِﺑ ٌ
»ای ﻣردم! ﺗﻘوای ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن را ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد؛ ﭘروردﮔﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده اﺳت«.
وﺳﭘس آﯾت ) (١٨ﺳوره ﺣﺷر را ﻗراﺋت ﻓرﻣود :
»ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد! ﺗﻘوای ﺧدا را ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد و ھر ﮐس ﺑﺎﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را
ﺑرای ﻓردای ﺧود ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت«
)و ﺳﭘس ﮔﻔت( :اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از دﯾﻧﺎر و درھم و ﻟﺑﺎس و ﮔﻧدم و ﺧــرﻣﺎﯾــــش ﺻدﻗﮫ ﺑدھد اﮔر ﭼﮫ داﻧﮥ
ﺧرﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد )ﺟرﯾر ﺑن ﻋﺑدﷲ( ﮔﻔت :ﻣردی از اﻧﺻﺎر ﮐﯾﺳﮫای آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت آن را
ﺑر دارد ،ﺳﭘس ﻣردم ﭘﺷت ﺳر ھم آﻣدﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ دو ﮐوﻣﮫ ای ﺑزرگ ﺧوراک و ﻟﺑﺎس را ﻣﺷﺎھده
ﮐردم ﮐﮫ ﺑﻌد از آن دﯾدم ﭼﮭرۀ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم )از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ( درﺧﺷﺎن ﮔردﯾد .ﭘس
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود:
»ﻣن ﺳن ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﻧﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻓﻠﮫ اﺟرھﺎ و اﺟر ﻣن ﻋﻣل ﺑﮭﺎ ﺑﻌده ،ﻣن ﻏﯾر ان ﯾﻧﻘص ﻣن اﺟورھم
ﺷﯽء ،و ﻣن ﺳن ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﻧﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﮐﺎن ﻋﻠﯾﮫ وزرھﺎ ،و وزر ﻣن ﻋﻣل ﺑﮭﺎ ﻣن ﺑﻌده ﻣن ﻏﯾر ان
ﯾﻧﻘص ﻣن اوزارھم ﺷﯽء« »ھر ﮐس ﺳﻧت ﻧﯾﮑوﺋﯽ را در اﺳﻼم ﭘﺎﯾﮫرﯾزی ﮐﻧد )ﮐﮫ ﻣردم از طرﯾﻖ آن
ﮐﺎر ﻣﺷروﻋﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد( ﭘﺎداش آن و ﭘﺎداش ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﻌد از او ﺑدان ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﮫ وی ﻣﯽرﺳد
ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﭼﯾزی از ﭘﺎداش آﻧﺎن ﮐم ﺷود و ھر ﮐس ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺳﻧت ﺑدی در اﺳﻼم ﺑﺎﺷد ،ﮔﻧﺎه آن و
ﮔﻧﺎه ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﻌد از او ﺑدان ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑر وی ﺧواھد ﺑود ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﭼﯾزی از ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﮐم
ﺷود« ).اﯾن ﺣدﯾث را ﻣﺳﻠم و ﻧﺳﺎﺋﯽ و اﺣﻣد و دارﻣﯽ آن را رواﯾت ﮐردهاﻧد(.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺄن ﻧزول آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
»وﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن« را ﻣﯽﺧواﻧد و ﻣﺎ ﺑﻌد آن را ﻧﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻧﯽ آن ﮐﺎﻣل ﮔردد و ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ در
واﻗﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣوازﯾن را دﮔرﮔون ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﭼون ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻧﻣﺎز ﮔزاران را ﻣورد ﺗﮭدﯾد
ﻗرار ﻣﯽدھد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻣﺎز دﺳﺗور داده اﺳت .در واﻗﻊ ﺧداوﻧد ﮔروھﯽ از ﻧﻣﺎزﮔزاران را
ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد :
»وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﻣﺎزﮔزاران؛ ﻧﻣﺎزﮔزاراﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻣﺎزﺷﺎن ﻏﺎﻓﻠﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﺎ و ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و
از دادن وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﻧﺎﭼﯾز )ﻣﻧزل( ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧﻧد« ) .ﺳوره ﻣﺎﻋون آﯾت (7-4
اﯾن ﻋده ای از ﻋﻠﻣﺎ ء ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط اول ﺳوره را ﮐﮫ »ﻻ ﺗﻘرﺑوا اﻟﺻﻠواة« را
ﻣﯽﺧواﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ »و اﻧﺗم ﺳﮑﺎری« ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد.
ﺑرای ﺗﺄﺋﯾد اﺳﺗدﻻل ﺧوﯾش اول ﺣدﯾث را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد وﺷﺄن ﻧزول ﺣدﯾث ﺗوﺟﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﯾن ﻋده از ﻋﻠﻣﺎء ﻓراﻣوش ﮐرده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت :
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑدﻋت ھﺎ را )ﺧواه ﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺳﺋﯾﮫ( ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ »ﮐل ﺑدﻋﮫ ﺿﻼﻟﮫ« ھر ﺑدﻋت ﮔﻣراھﯽ
اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .
ﺑﻧﺎ ًء ﺧدﻣت اﯾن ﻋده از ﻋﻠﻣﺎء ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت در ﺣﯾﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﻧﺷده ﮐﮫ
ﺻﺣﺎﺑﯽ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫای را اﻧﺟﺎم داده و ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او آن را اﻧﺟﺎم داده
اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھدف از ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫ در ﺣدﯾث ﻣﺗذﮐره ذﮐری از آن ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت  ،اﺣﯾﺎء اﻣر ﻣﺷروﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادن آن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرک ﺳﻧتھﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣرﺳوم ﻧﺑوده اﺳت.
در دوران ﻣﻌﺎﺻر ھم اﮔر ﮐﺳﯽ ﺳﻧت ﻣﺗروﮐﮫای را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎء ﻣﯾﮑﻧد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫای
را اﻧﺟﺎم داده اﺳت و ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫای را اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت آن ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧص ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣردم ﺑدان ﻋﻣل
ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﭘس ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎﯾد و آن را در ﻣﯾﺎن ﻣردم دوﺑﺎره اﺣﯾﺎء ﮐﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اﻣﯾر
اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﻣر)رض( ﺳﻧت ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺧواﻧدن ﯾﺎزده رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ را اﺣﯾﺎء ﮐرد.

ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻌدادی از ﻋﻠﻣﺎء ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﭼون اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺑدﻋت
ﺣﺳﻧﮫ ﺑود  ،ﭘس ﻣﺎ ھم ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﯾم :وﻟﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :در ﺳﺧﻧﯽ
ﮐﮫ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﻣورد ﺑدﻋت رواﯾت ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﺧطﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻓرﻣوده اﺳت :
»اﻣور ﻣﺣدﺛﮫ و ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫ دو ﻧوع اﻧد:
ﯾﮑﯽ اﻣوری ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﮐﺗﺎب ،ﺳﻧت ،اﺛر و ﯾﺎ اﺟﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑدﻋﺗﯽ ﮔﻣراھﯽ اﺳت .و دﯾﮕری
اﻣور ﺧﯾر و ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣور ،اﻣور ﻣﺣدﺛﮥ ﻏﯾر ﻣذﻣوم
ھﺳﺗﻧد.
ﺣﺿرت ﻋﻣر)رض( در ﻣورد )ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺧواﻧدن( ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  :اﯾن اﻣر
ﺑدﻋت ﺧوﺑﯽ اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺑوده اﺳت و اﮔر ﻗﺑﻼً ھم ﺑوده ﺑﺎﺷد اﯾن ﺑدﻋت
ﮔذﺷﺗﮫ را رد ﻧﻣﯽﮐﻧد«.
ﺑﯾﮭﻘﯽ در ﻣﻧﺎﻗب اﻟﺷﺎﻓﻌﯽ ) (469/1اﯾن ﺳﺧن را از رﺑﯾﻊ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن رواﯾت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻧد آن
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﯽ ﺑن ﻓﺿل وﺟود دارد.
 -1اﺑو ﻧﻌﯾم در »اﻟﺣﻠﯾﺔ« ) (113/9اﯾن ﺳﺧن را از ﺣرﻣﻠﮫ ﺑن ﯾﺣﯾﯽ رواﯾت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻧد آن
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋطﺷﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧطﯾب در ﺗﺎرﯾﺧش و ﺳﻣﻌﺎﻧﯽ در »اﻻﻧﺳﺎب« از او ﯾﺎد
ﮐردهاﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ او را ﺟرح ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در رواﯾت دﯾﮕری ھم از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ:
»ﺑدﻋت دو ﻧوع اﺳت  :ﺑدﻋت ﭘﺳﻧدﯾده و ﺑدﻋت ﻧﺎﭘﺳﻧد .ھر ﺑدﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﻣواﻓﻖ ﺳﻧت ﺑﺎﺷد ،ﭘﺳﻧدﯾده و
ھر ﺑدﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﻧت ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﭘﺳﻧد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .و ﺑﮫ ﻗول ﺣﺿرت ﻋﻣر در ﻣورد ﻧﻣﺎز
ﺗراوﯾﺢ اﺳﺗدﻻل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود  :اﯾن ﺑدﻋت ﺧوﺑﯽ اﺳت«.
) اﺑو ﻧﻌﯾم در »اﻟﺣﻠﯾﺔ« ) (113/9اﯾن ﺳﺧن را از ﺣرﻣﻠﮫ ﺑن ﯾﺣﯾﯽ رواﯾت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻧد آن
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋطﺷﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧطﯾب در ﺗﺎرﯾﺧش و ﺳﻣﻌﺎﻧﯽ در »اﻻﻧﺳﺎب« از او ﯾﺎد
ﮐردهاﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ او را ﺟرح ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.

اﻟف :

 اﮔر ﺳﺧن اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻋﻣوﻣﯾت ﺣدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫوﺳﻠم ﻗرار ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﻣﺧﺻص آن واﻗﻊ ﺷود؛ ﭼرا ﮐﮫ اﺻﺣﺎب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ از وی ﻧﻘل ﮐردهاﻧد ﮐﮫ
»ﻗول ﺻﺣﺎﺑﯽ« اﮔر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﺣﺟت ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷود و ﺗﻘﻠﯾد از او واﺟب ﻧﯾﺳت ) .اﻟزﻧﺟﺎﻧﯽ
اﻟﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻔروع ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ،ﺗﺣﻘﯾﻖ  :ﻣﺣﻣد ادﯾب ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﯾروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺻﻔﺣﮫ
 (.179ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻗول ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺣﺟت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗول ﺻﺣﺎﺑﯽ ﺣﺟت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻧﻣﯽآﯾد؟

ب:

– اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﺳت » :ﻣن
اﺳﺗﺣﺳن ﻓﻘد ﺷرع« ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐس ﻗﺎﺋل ﺑﮫ اﺳﺗﺣﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،در واﻗﻊ دﺳت ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﻊ و ﻗﺎﻧونﮔذاری
زده اﺳت .ھم ﭼﻧﯾن در ﮐﺗﺎب »اﻟرﺳﺎﻟﮫ« )ﺻﻔﺣﮫ  (507ﮔﻔﺗﮫ اﺳت » :اﻧﻣﺎ اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن ﺗﻠذذ« ﯾﻌﻧﯽ
اﺳﺗﺣﺳﺎن در واﻗﻊ ﺗﻠذذ و ﻟذت ﺧواھﯽ اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در ﮐﺗﺎب »اﻻم« ) (293-304/7ھم ﻓﺻﻠﯽ را ﺑﮫ »اﺑطﺎل اﺳﺗﺣﺳﺎن« اﺧﺗﺻﺎص داده
اﺳت .ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﮐﻼم اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ)رﺣﻣﮫ( را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻول و ﻗواﻋد
ﺷﺎﻓﻌﯽ دﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑزﻧد و ﻻزﻣﮥ اﯾن ﮐﺎر ﻓﮭم اﺻول ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳت .رﻋﺎﯾت اﯾن اﺻل در ﺗﻣﺎم ﻋﻠوم
ﻣﺷﮭود اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻠوم آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺳﺧﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﻔﮭﻣد و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد.

ﺑﺳﯾﺎرى از ﻋﻠﻣﺎ وﻓﻘﮭﺎ ﺑدﻋت را ﺑر دو ﻗﺳم داﻧﺳﺗﮫ اﻧد:
ﺑدﻋت ﺿﺎﻟﮫ

و ﺑدﻋت ﻣﺣﻣوده.

ﺑدﻋت ﺿﺎﻟﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘدﯾد آﻣدن ﭼﯾزى ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗرآن ،ﺳﻧت ،اﺟﻣﺎع ﻣﺧﺎﻟﻔت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
و ﺑدﻋت ﻣﺣﻣوده ﻋﺑﺎرت از ﺑدﻋﺗﯽ اﺳت از ﭼﯾز ﺧوﺑﻰ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﺗﺎب ،ﺳﻧت ،اﺟﻣﺎع ﻣﺧﺎﻟف ﻧﺑﺎﺷد.
) ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرى ،ﺟﻠد  ،17ﺻﻔﺣﮫ ( .10
اﻣﺎم ﻏزاﻟﻰ ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ » :ھر ﮔوﻧﮫ ﻧوآورى ﺑدﻋت ﺣرام ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺑدﻋﺗﻰ ﺣرام اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ
ﺳﻧت ﻗطﻌﻰ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد و ﮔﺎھﻰ اﺑداع واﺟب اﺳت و آن در ﺻورﺗﻰ اﺳت ﻛﮫ اﺳﺑﺎب ،ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ و
دﮔرﮔون ﺷده ﺑﺎﺷد« ) .اﺣﯾﺎءاﻟﻌﻠوم اﻟدﯾن ،ﻏزاﻟﻰ ،ﺟﻠد  ،2ﺻﻔﺣﮫ ( .3
اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺳﻼم ﺗزﺋﯾد ﺟﺎﺋز ﺑﺎﺷد ،ﺑس ﺗﻧﻘﯾص ھم ﺟواز دارد اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﯾﺎﯾﻧد وﺑﮫ ﻧﺎم ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ وﺑدﻋت ﺳﯾﺋﮫ در دﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ
دﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدی را ﺑﯾﻔزاﯾﻧد  ،ﭘس ﻋوام اﻟﻧﺎس ھم ﺣﻖ دارﻧد ﮐﮫ از ﺑدﻧﮥ اﺳﻼم ﭼﯾز ھﺎﺋﯽ ھم
ﮐم ﮐﻧﻧد .
اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد ،ھﻣﮫ ادﯾﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎﺑر ﺗﺻرف ﺑﯾﻣورد ﺷﯾوخ ادﯾﺎن در ﻓﮭم،
دﯾن را ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ وﭘﯾروان آﻧرا ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﻧد .
وﻟﯽ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم از اﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم آن ﮐﺎﻣل اﺳت وﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭼﮭﺎرده
ﻗرن ﻗﺑل ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺗﺎم ﭘﯾروان ﺧوﯾش را از ﺗزﺋﯾد در دﯾن وﺗﻘﻠﯾل در دﯾن ﺑﮫ ھر ﻋﻧوان وﻟو ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺑدﻋت ﺣﺳﻧﮫ ﻣﻧﻊ ﻓرﻣوده اﺳت  :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت » :اذا ﺣدﺛﺗﮑم ﺣدﯾﺛﺎ ً ﻓﻼ
ﺗزﯾدن ﻋﻠﯽ«»ھر ﮔﺎه ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم ،ﭼﯾزی ﺑر آن ﻧﯾﻔزاﺋﯾد«! )راوی ﺣدﯾث اﺣﻣد ﺑوده وﺷﯾﺦ
اﻟﺑﺎﻧﯽ در »ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺣﺎدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ« ) (346آن را ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت(.
اﮔر در دﯾن زﯾﺎدت وﺗﻧﻘﯾص ﺟﺎﯾز ﻣﯽ ﺑود ﺑدﻋت ﮔذاران در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر اﻋﻼم ﻣﯽ داﺷﺗﻧد:
ﺷرﯾﻌت ﮐﺎﻣل ﻧﺷده و ﻣطﺎﻟﺑﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،ﮐﮫ واﺟب ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺣب ﺑﺎﯾد ﺑدان اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد؛ ﭼرا اﮔر
ﺑدﻋت ﮔر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮥ ﺷرﯾﻌت ﻣﯽﺑود ،ھﯾﭻ وﻗت دﺳت ﺑﮫ ﺑدﻋت و ﮐم و زﯾﺎد ﮐردن دﯾن
ﻧﻣﯽزد.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑدﻋﺗﮕر را ﮔﻣراه ﻣﻌرﻓﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ رواﯾت
اﺳت :ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺧطﺑﮫ ای ﻓرﻣوده اﺳت » :ﻣن ﯾﮭده ﷲ ﻓﻼ ﻣﺿل ﻟﮫ ،و ﻣن
ﯾﺿﻠل ﻓﻼ ھﺎدی ﻟﮫ ،و ﺧﯾر اﻟﺣدﯾث ﮐﺗﺎب ﷲ ﻋزوﺟل ،و ﺧﯾر اﻟﮭدی ھدی ﻣﺣﻣدص ،و ﺷر اﻻﻣور
ﻣﺣدﺛﺎﺗﮭﺎ ،و ﮐل ﻣﺣدﺛﮫ ﺑدﻋﮫ« »ھر ﮐس ﺧدا او را ھداﯾت ﮐﻧد ،ﮔﻣراھﯽ ﮐﻧﻧدهای ﺑرای او ﻧﺧواھد ﺑود،
و ھر ﮐس ﺧدا او را ﮔﻣراه ﮐﻧد ،ھداﯾﺗﮕری ﺑرای او ﻧﺧواھد ﺑود .و ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧن ،ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﺑﮭﺗرﯾن
روش ،ﺳﻧت ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ،و ﺑدﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ ،اﻣور ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫ )در دﯾن( اﺳت و ھر
اﻣر ﺟدﯾد )در دﯾن( ﺑدﻋت اﺳت«.
) ﻣﺳﻠم اﯾن ﺣدﯾث را رواﯾت ﮐرده اﺳت .در رواﯾت ﻣﺳﻠم و ﺑﯾﮭﻘﯽ ﻋﺑﺎرت »ﮐل ﺑدﻋﮫ ﺿﻼﻟﮫ« ھم
وﺟود دارد .ﺑﯾﮭﻘﯽ در ﮐﺗﺎب »اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﻋﺑﺎرت »و ﮐل ﺿﻼﻟﮫ ﻓﯽ اﻟﻧﺎر« را ﻧﯾز اﻓزوده اﺳت.
ﻧﺳﺎﺋﯽ ھم زﯾﺎدۀ ﺑﯾﮭﻘﯽ را رواﯾت ﮐرده و ﺳﻧد آن را ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت( .
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ رواﯾت ﺷده اﺳت آﻣده اﺳت
»ﻟﮑل ﻋﻣل ﺷره ،و ﻟﮑل ﺷره ﻓﺗره ،ﻓﻣن ﮐﺎﻧت ﻓﺗرﺗﮫ اﻟﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻓﻘد اھﺗدی ،و ﻣن ﮐﺎﻧت ﻓﺗرﺗﮫ اﻟﯽ
ﻏﯾر ذﻟﮏ ھﻠﮏ«»در ھر ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎط و ﺣرﺻﯽ وﺟود دارد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھر ﻧﺷﺎط و ﺣرﺻﯽ ﺳﺳﺗﯽ و
آراﻣﺷﯽ وﺟود دارد ،ﭘس ھر ﮐس آراﻣش و ﺳﺳﺗﯽاش ﺑﮫ ﺳوی ﺳﻧت ﻣن ﺑﺎﺷد ،ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھر
ﮐس آراﻣش و ﺳﺳﺗﯽاش ﺑﮫ ﺳوی ﻏﯾر ﺳﻧت ﻣن ﺑﺎد ھﻼک ﺷده اﺳت« ) .اﯾن ﺣدﯾث را اﺣﻣد و اﺑن
ﺣﺑﺎن رواﯾت ﮐردهاﻧد و اﺻل ﺣدﯾث ھم در ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم و ﺑﺧﺎری اﺳت(.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﻣوده
اﺳت » :ﻣن اﺣدث ﻓﯽ اﻣرﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﮫ ﻓﮭو رد« »ھر ﮐس ﭼﯾزی را در دﯾن ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟزو
آن ﻧﯾﺳت ،ﻣردود اﺳت و از او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود« ).ﺣدﯾث ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
ودر ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری آﻣده اﺳت » :ﻣن ﻋﻣل ﻋﻣﻼً ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮫ اﻣرﻧﺎ ﻓﮭو رد« »ھر ﮐس ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ دﯾن و ﺳﻧت ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣردود اﺳت) .راوی ﺣدﯾث اﻣﺎم ﻣﺳﻠم(

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻧﺎﺧت ﺑدﻋت ﻣﮑﻠف اﻧد!

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻧﺎﺧت اﺣﮑﺎم ﺧوﯾش وﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﻧﺎﺧت ﺑدﻋت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن وارد دﯾن ﻣﯽ
ﮔردد ﺑﺎﯾد ھوﺷﯾﺎر وﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﻧد  ،ﭼرا ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ آﻣده اﺳت » :ﮐل ﺑدﻋﮫ ﺿﻼﻟﮫ و ﮐل
ﺿﻼﻟﮫ ﻓﯽ اﻟﻧﺎر« »ھر ﺑدﻋﺗﯽ ﮔﻣراھﯽ اﺳت و ھر ﻧوﻋﯽ ﮔﻣراھﯽ ﺑﮫ آﺗش دوزخ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﮔردد«،
از ﺣﮑم اﯾن ﺣدﯾث طوری ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﮑﻠف اﻧد ﺗﺎ در ﺷﻧﺎﺧت ﺑدﻋت در دﯾن ﺑﺎﯾد
دﻗت ﮐﻧﻧد  ،ﺑﺎﯾد آﻧر ﺷﻧﺎﺧت و از ﻋﻣل ﺑﮫ آن ﺧوداری ﻧﻣود .ﺷﺎﻋری ﻣﯽ ﮔوﯾډ :
»ﺷر را ﺷﻧﺎﺧﺗم ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧود آن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘرھﯾز و دوری از آن؛ ﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﯾر را از
ﺷر ﺑﺎز ﻧﺷﻧﺎﺳد ،ﻣرﺗﮑب ﺷر ﻣﯽﺷود«.
اﺳﺎس اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﺿوح در ﺳﻧت ﻧﺑوی ھم دﯾده ﻣﯽﺷود؛ ﭼون ﺣذﯾﻔﮫ ﺑن ﯾﻣﺎن )رﺣﻣﮫ( ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :
»ﻣردم در ﻣورد ﺧﯾر و ﻧﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺳؤال ﻣﯽﮐردﻧد وﻟﯽ ﻣن از ﺷر و ﺑدی
ﺳؤال ﻣﯽﮐردم ﺗﺎ ﻣرﺗﮑب آن ﻧﺷوم«.
ﺑرای در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن راه ﺑﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺳﻧت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻻزم اﺳت ﺑدﻋتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧت
در ﺗﻧﺎﻗض اﻧد آﻧرا ﺑﺎﯾد ﻧﯾزﺷﻧﺎﺧت  ،طورﯾﮑﮫ در ﻣوﺿوع اﯾﻣﺎن ،ﺷﻧﺎﺧت ﺗوﺣﯾد ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت ﺷرک
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ در ) آﯾت  256ﺳوره ﺑﻘره( ﭼﻧﯾن اﺷﺎره ﮐرده و
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ً
»ھر ﮐس ﺑﮫ طﺎﻏوت ﮐﻔر ﺑورزد و ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورد ،ﺑﮫ دﺳﺗﺎوﯾز ﺑس ﻣﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ اﺻﻼ ﮔﺳﺳﺗن
ﻧدارد ،ﭼﻧﮓ زده اﺳت و ﺧدا ﺷﻧوا و داﻧﺎ اﺳت«.
و اﯾن ﯾﮏ اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آن ﻣﺑﻌوث ﺷدهاﻧد ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻋظﻣت در ) ﺳوره ﻧﺣل آﯾت  ( 36 :ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
»ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ھر اﻣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑری را ﻓرﺳﺗﺎدهاﯾم )ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮕوﯾد(  :ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﭘرﺳﺗﯾد و از طﺎﻏوت
دوری ﮐﻧﯾد«.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھم ﺑر اﯾن اﺻل ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده و ﻓرﻣوده اﺳت » :ﻣن ﻗﺎل ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ و ﮐﻔر
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دوﻧﮫ ،ﺣرم ﻣﺎﻟﮫ و دﻣﮫ و ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﷲ«) ﺣدﯾث را ﻣﺳﻠم رواﯾت ﮐرده اﺳت (»ھر ﮐس
ﺑﮕوﯾد ھﯾﭻ ﻣﻌﺑود ﺑﮫ ﺣﻘﯽ ﺟز ﷲ وﺟود ﻧدارد و ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز ﺧدا ﭘرﺳﺗش ﻣﯽﺷود ،ﮐﻔر ﺑورزد،
ﻣﺎل و ﺧوﻧش ﺣرام ﻣﯽﺷود )ﯾﻌﻧﯽ ﺟزو ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد( و ﺣﺳﺎﺑش )در ﻗﯾﺎﻣت( ﺑر ﺧدا
ﺧواھد ﺑود«.

اﺳﺑﺎب و ﻋواﻣل ﺑدﻋتﮔذاری:

 -1ﺟﮭل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و ﻋﻠم »ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث« ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺑدﻋتﮔذاران ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ و ﺿﻌﯾف و ﺳﺎﻟم و ﻧﺎﺳﺎﻟم ﻧﻣﯽﮔذارﻧد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺎدﯾث
ﺿﻌﯾف و ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .
 -2اﻧﺗﺧﺎب رھﺑران و ﭘﯾﺷواﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎدان ﺗوﺳط ﻣردم ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﻓﺗوا و آﻣوزش ﻣﯽزﻧﻧد و ﺑدون آﮔﺎھﯽ
در ﻣورد دﯾن ﺧدا ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﻧد .
 -3ﻋﺎدتھﺎ و ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﺷرﻋﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻧدارﻧد؛ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﺎﻟس ﻋزاداری و ﺑدﻋتزار.
 -4ﺗﻘﻠﯾد و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻋﺻﻣت ﻣﺟﺗﮭدﯾن و ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ و دادن ﻗداﺳﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑران
ﺑﮫ ﺷﯾوخ.
 -5ﭘﯾروی از آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ.

ﺷدت ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز ﺑودن ﺑدﻋتھﺎ:

ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺎطرهآﻣﯾز ﺑودن ﺑدﻋتھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑدی ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر
ﺑدﻋت ﮔذاران اﺳت ﺗوﺟﮫ ﺷود :
 -1ﻋﻣل ﺷﺧص ﺑدﻋتﮔذار ﻣردود اﺳت )و از او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود( .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد » :ﻣن اﺣدث ﻓﯽ اﻣرﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﮫ ﻓﮭو رد«) ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ( »ھر ﮐس ﭼﯾزی را در دﯾن ﻣﺎ
ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﺟز آن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣردود اﺳت«.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن در) ﺳوره ﮐﮭف آﯾﺎت  (104 -103 :ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :

»ﺑﮕو  :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را از زﯾﺎﻧﮑﺎرﺗرﯾن ﻣردم آﮔﺎه ﺳﺎزم؟ آﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻼﺷﺷﺎن در زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ
ﺑﮫ ھدر رﻓﺗﮫ و ﺧود ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد«.
 -2ﺗوﺑﮥ ﺷﺧص ﺑدﻋتﮔذار ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه و ﺑدﻋتﮔذاری اﺻرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود.
از اﯾن روی ﺗرس آن ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد » :ان ﷲ ﺣﺟب
اﻟﺗوﺑﺔ ﻋن ﮐل ﺻﺎﺣب ﺑدﻋﺔ ﺣﺗﯽ ﯾدع ﺑدﻋﺗﮫ« »ﺧداوﻧد ﺗوﺑﮥ ھﯾﭻ ﺑدﻋتﮔذاری را ﻧﻣﯽﭘذﯾرد ﻣﮕر اﯾن
ﮐﮫ ﺑدﻋت ﺧود را رھﺎ ﮐﻧد«) .ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و طﺑراﻧﯽ و ﺗرﻣذی آن را رواﯾت ﮐرده و ﺗرﻣذی آن
را ﺣﺳن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت(.
 -3ﺷﺧص ﺑدﻋتﮔذار ﺑر ﺣوض )ﮐوﺛر( وارد ﻧﻣﯽﺷود و از ﺷﻔﺎﻋت ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽﮔردد .درﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ آﻣده اﺳت» :اﻧﺎ ﻓرطﮑم ﻋﻠﯽ اﻟﺣوض ،ﻟﯾرﻓﻌن رﺟﺎل ﻣﻧﮑم ﺣﺗﯽ
اذا اھوﯾت ﻻﻧﺎوﻟﮭم اﺧﺗﻠﺟوا دوﻧﯽ ﻓﺎﻗول  :ای رب ،اﺻﺣﺎﺑﯽ ﻓﯾﻘول  :ﻻﺗدری ﻣﺎ اﺣدﺛوا ﺑﻌدک«
»ﻣن ﺑر ﺣوض از ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽﮔﯾرم ،ﻣردﻣﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ راﻧده ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آب
ﺑدھم از ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺳﭘس ﻣﯽﮔوﯾم  :ﭘروردﮔﺎرا! اﯾنھﺎ ﯾﺎران ﻣن ھﺳﺗﻧد ،ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :
ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻌد از ﺗو ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐردهاﻧد«؟ )ﺑﺧﺎری(

در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت :

»اﻧﮏ ﻻﺗدری ﻣﺎ ﺑدﻟوا ﺑﻌدک ،ﻓﺎﻗول  :ﺳﺣﻘﺎ ً ﻟﻣن ﺑدل ﺑﻌدی« »ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗو ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ
را ﺗﻐﯾﯾر دادهاﻧد ،ﭘس ﻣﯽﮔوﯾم  :ھر ﮐس ﺑﻌد از ﻣن )دﯾن را( ﺗﻐﯾﯾر دھد ،از رﺣﻣت ﺧدا ﺑﮫ دور ﺑﺎد!
 -4ﮔﻧﺎه ﮐﺳﯾﮑﮫ در اﻣور دﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﺑر ﺑر ﻓﺗوای ﺑدﻋت ﮔر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑر دوش
ﺑدﻋﺗﮕر ﺧواھد ﺑود  .طورﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ در )آﯾت  25ﺳوره ﻧﺣل( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
»آﻧﺎن ﺑﺎﯾد در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑر دوش ﺑﮑﺷﻧد و )ﺑﺎﯾد( ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎر
ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن را ﮔﻣراه ﮐردهاﻧد )ﻧﯾز( ﺣﻣل ﮐﻧﻧد«.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ آﻣده اﺳت  ....» :و ﻣن ﺳن ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﻧﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﮐﺎن ﻋﻠﯾﮫ وزرھﺎ ،و
وزر ﻣن ﻋﻣل ﺑﮭﺎ ﻣن ﺑﻌده ﻣن ﻏﯾر ان ﯾﻧﻘص ﻣن اوزارھم ﺷﯽء« »و ھر ﮐس ﺳﻧت ﺑدی را در اﺳﻼم
ﭘﺎﯾﮫرﯾزی ﮐﻧد ،ﮔﻧﺎه آن و ﮔﻧﺎه ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﻌد از وی ﺑدان ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑر او ﺧواھد ﺑود ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
ﭼﯾزی از ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﮐم ﺷود«) .ﻣﺳﻠم و ﻧﺳﺎﺋﯽ و اﺣﻣد و دارﻣﯽ و ﻏﯾره آن را رواﯾت ﮐردهاﻧد(.
و اﯾن ﺑدان ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑدﻋتﮔذار ﺑدﻋﺗﯽ راﺑﮫ وﺟود آورده  ،وﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﺑر
ﻓﺗوای دﯾﻧﯽ آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -5در اﺣﺎدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑدﻋت ﮔر ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻠﻌون ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده اﺳت .
»ﻣن اﺣدث ﻓﯾﮭﺎ او آوی ﻣﺣدﺛﺎ ﻓﻌﻠﯾﮫ ﻟﻌﻧﮫ ﷲ و اﻟﻣﻼﺋﮑﮫ و اﻟﻧﺎس اﺟﻣﻌﯾن« »ھر ﮐس در آن ﺑدﻋﺗﯽ
ﮔذارد ﯾﺎ ﺑدﻋتﮔذاراﻧﯽ را ﭘﻧﺎه دھد ،ﻟﻌﻧت ﺧدا و ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ھﻣﮥ ﻣردم ﺑر او ﺑﺎد«) .ﺑﺧﺎری و ﻣﺳﻠم و
دﯾﮕران آن را رواﯾت ﮐردهاﻧد و ﺣدﯾث ﻋﺎم اﺳت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری« ﺟﻠد  ،13ﺻﻔﺣﮫ 281
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
 -6ﺑدﻋت ﮔذار ﭘﯾوﺳﺗﮫ از ﺧدا دورﺗر ﻣﯽﮔردد.
 -7ﺑدﻋت ﮔذاری ﮐﮫ دﯾﮕران را ﺑﮫ ﺑدﻋتھﺎی ﺧود دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷﮭﺎدﺗش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺑدﻋت دﻋوت ﮐﻧد ،ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻘوﺑت در دﻧﯾﺎ اﺳت ﺗﺎ ﺿرر او از ﻣردم دﻓﻊ ﮔردد،
اﮔر ﭼﮫ در ﺑﺎطن ﻣﺟﺗﮭد ﺑﺎﺷد .ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﻘوﺑت او اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم او را ﺗرک ﮐﻧﻧد و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در
دﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠﻣﯽ از او آﻣوﺧﺗﮫ ﻧﺷود و ﻣورد اﺳﺗﻔﺗﺎ ﻗرار ﻧﮕﯾرد و ﺷﮭﺎدت او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻧﮕردد .از اﯾن روی ﻣﺣدﺛﯾن و ﻓﻘﮭﺎ و اﺻوﻟﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ رواﯾت ﺷﺧص ﺑدﻋتﮔذاری ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑدﻋت ﺧود ﮐﺎﻓر ﻣﯽﮔردد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود .اﻣﺎ در ﻣورد ﺑدﻋتﮔذاری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدﻋت ﺧود ﮐﺎﻓر ﻧﻣﯽﺷود
اﺧﺗﻼف ﻧظر وﺟود دارد ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ھم رواﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣذھب و ﭘﯾروان ﺧود
دروغ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻧد ،رد ﮐردهاﻧد .اﯾن ﺳﺧن از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺣﻣﮫ ﷲ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ وی
ﻓرﻣوده اﺳت:
)
»ﺷﮭﺎدت ﺑدﻋتﮔذاران ﺑﮫ ﺟز ﮔروه ﺧطﺎﺑﯾﮫ را ﻣﯽﭘذﯾرم« .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯾﯾن،
ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ  75و ﮐﺗﺎب اﻟﻣﻠل و اﻟﻧﺣل ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ  179و ﮐﺗﺎب اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔرق ،ﺻﻔﺣﮫ

 ( 247و اﯾن ﺑدﯾن ﺧﺎطر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﮔروه ﺧطﺎﺑﯾﮫ ﺑرای ﯾﺎری رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﺎن ﺧود ﺷﮭﺎدت
دروغ را ﺣﻼل داﻧﺳﺗﮫاﻧد.
)ﺑﺳﯾﺎری از ﮔروهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺣت ﺷﻌﺎر
»ﻣﺻﻠﺣت دﻋوت« اﻣﺗﺣﺎن ﮐردهاﯾم( .
ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ھم ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ﭼﻧﯾن ﺑدﻋت ﮔذاراﻧﯽ اﮔر ﻣردم را ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺧود دﻋوت ﻧﮑﻧﻧد ،ﺷﮭﺎدﺗﺷﺎن
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﮔرﻧﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
اﻣﺎم ﻧووی رﺣﻣﮫ ﷲ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت » :ﺑﮭﺗرﯾن و ﺻﺣﯾﺢﺗرﯾن ﻗول ھﻣﯾن اﺳت .از اﯾن روی ﻣﺣدﺛﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ را رواﯾت ﮐردهاﻧد ،از ﺑدﻋتﮔذاراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺧود دﻋوت ﮐردهاﻧد ،ﺣدﯾﺛﯽ
را رواﯾت ﻧﮑردهاﻧد وﻟﯽ ھم اﯾن ﻣﺣدﺛﺎن و ھم ﻋﻠﻣﺎی دﯾﮕر از ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎطن ﻗدری،
ﻣرﺟﺋﮫ ،ﺷﯾﻌﮫ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑودهاﻧد ،ﺣدﯾث رواﯾت ﮐردهاﻧد« ).ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،ﺑﯾروت ،دار اﺣﯾﺎء
اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﯽ ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ  60و ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »اﻻﯾﻣﺎن« ﻧوﺷﺗﮥ اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ ،ﺻﻔﺣﮫ .369
(

ازھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺑدﻋتﮔذاران ﺑﺎﯾد دوری ﺟﺳت:

اﻣﺎم ﺷﺎطﺑﯽ رﺣﻣﮫ ﷲ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  :ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدﻋتﮔذاران ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﭘردازﻧد و
آﻧﺎن را رﺳوا ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات ﮐﺷﺗن و ﭘﺎﺋﯾﻧﺗر ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آﻧﺎن
.
ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد .ﻋﻠﻣﺎء ھم )ﻣﺎ را( از ھﻣراھﯽ و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑر ﺣذر داﺷﺗﮫاﻧد
اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﺋﺑﮥ ﺧﺷوﻧت و ﮐﯾﻧﮫﺗوزی را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن دﺷﻣﻧﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ
دﺷﻣﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدﻋت ﮔذاری ﺧﻼف اﺟﻣﺎع ﻣؤﻣﻧﺎن رﻓﺗﺎر ﮐرده و از
ﺻف آﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷدهاﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺷدهاﯾم ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﯾز دﺳﺗور داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻف ﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑرﮔردﻧد و ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﭘردازﻧد
) ﻣواﺧذ  :ﺷﺎطﺑﯽ ،اﻻﻋﺗﺻﺎم ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ ( .120

ﺛﻣره ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑدﻋت:

-1ﻧﺟﺎت دادن دﯾن ﭘروردﮔﺎر از ﺑﯾراه
 -2ﺣﻔظ ﭼﮭرۀ واﻗﻌﯽ اﺳﻼم  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرای آﻧﻌده از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم
اطﻼع ﺑﯾﺎﺑﻧد .
 -3اﻓﺷﺎء ﭼﮭر واﻗﻌﯽ آن ﻋده از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ داﻣن اﺳﻼم واﺑﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ وﺑﮫ
ﻧﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ھوﯾت اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  ،وھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺧراﻓﺎت ﺟدﯾد را ﺑﮫ
دﯾن ﭘﯾوﺳت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 -4ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻراﺣت ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑدﻋت ﺑﮫ ﻧص ﻗرآن واﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی ﺣرام اﺳت وﺑﮭﺗرﯾن
ﻗول وﺣﮑم اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓر ﻣﺎﯾد »:ھر ﺑدﻋﺗﻰ
ﮔﻣراھﻰ اﺳت و ھر ﮔﻣراھﻰ در آﺗش اﺳت «.

ﻋواﻗب ﺑدﻋت:

اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد:
ﺑدﻋت ﮔذاری در دﯾن آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﻧﺎﮔوار ﻓراواﻧﯽ دارد ﮐﮫ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ
اﺷﺎره ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ذﮐر ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ اﮐﺗﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﯾم. :

 -ﺗﺑﺎھﯽ دﯾن:

دﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﺗﻌﺎﻟﯾم آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑرای ھداﯾت وﺳﻌﺎدت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﻓرﻣوده اﺳت.
ﺗﺑﯾﯾن وﺗﻔﺳﯾر دﯾن ﺗوﺳط اﺣﺎدﯾث وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷده اﺳت اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﺧود اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ دﯾن را ﺑﮫ ﻓﮭم و ﺳﻠﯾﻘﮥ ﺧﺎص ﺧود ﺗﻌرﯾف وﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد  ،وﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑر دﯾن
ازﺧود  ،ﺑﯾﻔزاﯾد و ﯾﺎ از آن ﺑﮑﺎھد  ،ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ازﺑﯾن ﺧواھد رﻓت وﭼﯾزی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.

 -ﺳﻧﺗﮭﺎ ﺗرک ﻣﯽ ﺷوﻧد:

ﺳﻧت ﻋﺑﺎرت اﺳت از :ﮔﻔﺗﺎر ،ﮐردار و ﺗﻘرﯾر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم .

ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑدﻋت رﺳوم ﺑﺎطل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﻧت ھﺎ ﺷوﻧد و ﺳﻧﺗﮭﺎی راﺳﺗﯾن ﺑﮫ ﻓراﻣﺷﯽ
ﺳﭘرده ﺧواھﻧد ﺷد .

 -ﮔﻣراھﯽ :

ھﻣﮥ ﻋﻠﻣﺎء ﺑد ﯾن اﻣر ﻣواﻓﻖ اﻧد:
ﺑدﻋت ﮔذاری در دﯾن ﺳﺑب دوری از ﺣﻖ و اﻓﺗﺎدن در وادی ﮔﻣراھﯽ اﺳت .ﺑدﻋت ﮔذار ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺧود را ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ وﺗﺑﺎ ھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺛر ﺑدﻋت ش ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎن را در اﻣور دﯾﻧﯽ
ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾراه وﮔﻣراھﯽ ﺳوق ﻣﯽ دھد.

 -ﺑﺎطل ﺷدن ﻋﻣل ھﺎ :

ﺑدﻋت ﮔزار ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾر وﺗرﺟﻣﮥ ﺟدﯾد در دﯾن و ﺑﺎ ﮐم و زﯾﺎد ﮐردن اﺣﮑﺎم آﺳﻣﺎﻧﯽ ھم در ﻋﻣل و ھم
در اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد از ﺣﻖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻣﺎل و ﻋﺑﺎدات او ﺑﯽ ﺛﻣر ﺑوده ﻣﻘﺑول
درﮔﺎه اﻟﮭﯽ ﺣﻖ ﻧﺧواھد ﺑود.

 -ﭘﯾداﯾش ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ :

ﻋﻠﻣﺎ ء در ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺧوﯾش ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻓﺗﻧﮫ در ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑزرﮔﺗر از ﻗﺗل اﺳت .طورﯾﮑﮫ در
آﯾﮫ )  217ﺳوره ﺑﻘره ( ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺻداﻗﮭﺎی ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺧوﺑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ  :ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﻓﺗﻧﮫ از ھر ﺟﮭت
ﺑزرﮔﺗر و ﻣﮭﻣﺗر از ﻗﺗل اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣوﻣﻧﺎن در ﻗﺑﺎل آن ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎري ﺧﺎﺻﯽ را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻛﮫ در اﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ از ﻓﺗﻧﮫ ﻣورد ﻧظراﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔول زدن ،ﻓرﯾب دادن ،ﺣﻖ راﺑر اﻧﺳﺎن
ﻣﺷﺗﺑﮫ ﮐردن ،ﺑﺎطل را ﺑﺻورت ﺣﻖ ﺟﻠوه دادن اﺳت و در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن وﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻋﺎﻣل ﺑدﻋت ھﺎی ﻏرض اﻟود در دﯾن ﻣﯾﮕردﻧد  ،ﻣورد ﻧظرﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزی ﻣﯽزﻧﻧد
ﺑﻧﺂ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻧﻔﯽ وﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑدﻋت در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﮔردد آﺷوب ھﺎ وﻓﺗﻧﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﺑﺎرک رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد » :اﯾﺎک ان ﺗﺳن ﺳﻧﺔ ﺑدﻋﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﺑد
اذا ﺳن ﺳﻧﮫ ﺳﯾﺋﺔ ﻟﺣﻘﮫ وزرھﺎ و وزر ﻣن ﻋﻣل ﺑﮭﺎ  ) «.ﻣﺑﺎدا ﺳﻧﺗﯽ را ﺑدﻋت ﮔذاری .زﯾرا اﮔر
ﺑﻧده ﺳﻧت ﺑدی را ﺑﮫ وﺟود آورد ﮔﻧﺎه آن و ﮔﻧﺎه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﮫ ﮔردن اوﺳت(.
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔﻧﺎھﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺗوﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺷرط ﺗوﺑﮫ ﺷﺳﺗن آﺛﺎر
ﮔﻧﺎه اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺛﺎر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔﻧﺎھﺎن را ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ را ﻓرا ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻟوده ﺑﮫ آن ﺷده اﻧد از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ در آﯾﻧده ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار
از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﺑزداﯾد .ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮫ :

ﺑدﻋت ﺑدﻋت  ،اﺳت ﺣﺳﻧﮫ ﻧدارد
ﺗﺗﺑﻊ وﻧﮕﺎرش :
اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾدی -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ﻣـدﯾـر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎن و
ﻣﺳؤل ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ دﺣﻖ ﻻره  -ﺟرﻣﻧﯽ
ادرس ارﺗﺑﺎطﻲ  :ﺑرﯾﻧﺎ ﻟﯾﮏ :
saidafghani@hotmail.com
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