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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﺗﺳﺑﯾﺢ در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم
ﻓﮭرﺳت ﻣﻧدرج :
 ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋدد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ در ادﯾﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳﻼم -آﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدﻋت اﺳت

ﺳﺑﺣﮫ و
) ُ

ﺳ َﺑﺣﮫ( ذﮐر ﮔردﯾده
ُﻣ ْ

ﮐﻠﻣــﮥ ﺗﺳﺑﯾﺢ در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ
اﺳت.
ﺳﺑﯾﺢ ،ﯾﺎ ﺳﺑﺣﮫ ،ﻋﺑﺎرت از  ،داﻧﮫھﺎی ﻧﺑﺎﺗﯽ  ،وداﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ و ﯾﺎ داﻧﮫ ھﺎی
ْ
ﺷﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗوﺳط ﺗوﺳط آن ﺑﻌد از ادای ﻧﻣﺎز وﯾﺎ ھم در وﻗت ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻروف ذﮐر ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش ﻣﯾﮕردﻧد  ،وﺑرﺧﯽ ھم در ﻣﺳﺎﺟد ﺗﻌداد
اذﮐﺎر ﺧوﯾش را ﺑر آن ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد .

ﺧواﻧﻧدۀ ﻣﺣﺗرم !
ﻣﯾﺧواھم درﯾن ﻧوﺷﺗــﮫ وﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺗوﺳط ﮐدام اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ؟ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ادﯾﺎن آورده و
ﻣروج ﺷد؟ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ رو آوردﻧد؟ واﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای
اذﮐﺎر از روش ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزرDوار اﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد
وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدﻋت اﺳت طورﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ی اﺳﻼم ﺑدان
ﻋﻘﯾده دارد؟ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھم .

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ:
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗوﺳط ﮐدام ﯾﮑﯽ از ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑرای ﮐدام ھدف وﻣﻧظور
اﺧﺗراع وﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ وھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣﺣﻘﻘﯾن در دﺳت ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑرﺧﯽ ازﻋﻠﻣﺎء وﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
وﻣﺣﻘﻘﺎن ،ﺑر اﯾن اﻣر ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ظﺎھرا ً در ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﻣدﻧﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ وﻗدﯾم وﺟود داﺷﺗﮫ واﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻵ از آن وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺛﺑت اﻋداد،
روزھﺎ ،ھﻔﺗﮫ ھﺎ وﻣﺎه ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾدادﻧد .
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﯾﻧوﺳﻧد ﮐﮫ :ﺗﺎ آﻧﺟﺎی ﮐﯥ ﺑﺷرﯾت ﻣﯾداﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻣﻊ
ﻗدﯾم ﻣﺎﻧﻧد ﯾوﻧﺎن ،روم ،ﻣﺻر و ھﻧد از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای ﻧﮕﮭداﺷت روزھﺎﯾـ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﺟﺷن ھﺎی ﻣﻠﯽ ودﯾﻧﯽ ودر ﺑرﺧﯽ از اوﻗﺎت ﺑرای طﻠﺳم و ﺗﻌوﯾذ و وﺳﯾﻠﮥ ﺗﻔﺄل و
ﺗزﯾـﯾن ،ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮥ ورود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫای ﺧﺎص در ادﯾﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت.
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ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘــﻘﺎن در ﻣورد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯾﻧوﺳﻧد ﮐﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑدﺳت آﻣده
طوری ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷور ھﺎی اﻓرﯾﻘﺎ ﻣرﮐزی زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ دار
از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای ﺷﻣردن روزه وﻣﺎ ه ھﺎ ﺣﻣل ،وﻣدت ﺣﻣل ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل
ﻣﯾﺎوردﻧد وﺑﮫ اﺻطﻼح از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای ﺣﺳﺎب وﻣﺣﺎﺳﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﻣل داری اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑردﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﺗﺣول و ﭘﯾﺷرﻓت ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن ﻣردﻣﺎن از وﺳﯾﻠــﮥ ﺗﺳﺑﯾﺢ در
اﻣور ﺣﻣل ازدواج ﮐﻣﺗر وﻣﺣدود اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل آورده واﻣروز ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﮫ ﺑﺣﯾث
وﺳﯾﻠﮫ ای ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﺑﯾﺷﺗر در اﻣور دﯾﻧﯽ وﻣذھﺑﯽ ﻋﺑﺎدات واذﮐﺎر
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد.
اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎ ن را در ﺑﺧش اذﮐﺎر وادوار ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار دھﯾم  ،در
ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ  ،اﮐﺛرآ ﭘﯾروان ادﯾﺎن در اﺟرای ﻣراﺳم وﻋﺑﺎدات دﯾﻧﯽ وﻣذھﺑﯽ
ﺧوﯾش از داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ وﯾﺎ ﺳﻧﮓ رﯾزه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ
،اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل آورده اﻧد .
اﮐﺛرﯾت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن وﻣﺣﻘﻘﺎن ﮐﮫ درﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﻣوده اﻧد
ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :ﮐﮫ ﮐﮭنﺗرﯾن ﺳﻧد ﻣﮑﺗوب ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ،در ﻣﺗون
وادﺑﯾﺎت ھﻧدی ﺑطور اﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ رواج اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯾﺎن
ﺑرھﻣﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺑودا ،ھر ﺑوداﯾﯽ ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺟزﺋﯽ از ﮐل و داﻧﮫ
ھﺎی ﻣﮭرهای ﮐﻧﺎر ﻣﮭرهھﺎی دﯾﮕر رﺷﺗﮫای را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ زﻋم
ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑودا ﻣﺗﺻﻠﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﺳﺑﯾﺢ در ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد اﺳﻼم ،روﻣن ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ارﺗدﮐس،
ﺑودﺋﯾﺳم ،ھﻧدوﺋﯾﺳم ،ﺳﯾﺧﯾﺳم و ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣردن ﻋدد ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت  ،ذﮐر و دﻋﺎ،
ﻣﻧﺎﺟﺎت )و ﻧﯾﺎﯾش ھﺎ( ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود.
ھﻣﭼﻧﯾن از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدﯾﺗﯾﺷن و ﻋﺑﺎدت ،ﻣﺣﺎﻓظت در ﻣﻘﺎﺑل اﻧرژی ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ و
آراﻣش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﭘﯾداﯾش ﺗﺳﺑﯾﺢ را ﺑﮫ ادﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕری از
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘﯾداﯾش ﺗﺳﺑﯾﺢ را ﺑﮫ ھﻧدوﯾﺳم ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌداد زﯾﺎ د
از ﻧوﯾﺳﻧد ﮔﺎن از دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻋدد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ در ادﯾﺎن:
ﻋدد داﻧﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻵ ﺑﮫ  33داﻧﮫ ﯾﺎ  99داﻧﮫ )ﺗﻌداد ﻧﺎﻣﮭﺎی
ﭘروردﮔﺎر ،اﺳم از اﺳﻣﺎءاﻟﺣﺳﻧﯽ ( ﻣﯾرﺳد.
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑو داﯾﯾﮭﺎ ﺑﻧﺎم ) ﺟﺎﭘﺎ ﻣﺎﻻﯾﺎ ﻣﺎﻻ (ﺷﮭرت دارد وﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺷﺎن ﻣﻌﯾن ﻧﯾﺳت  .اﻣﺎ ﺗﻌداد ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻧدوھﺎی ﺑرھﻣن و ﺳﯾﺧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ) 109
( داﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯾﮕردد.
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ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﻧﺎم ) رزاری ( ﺷﮭرت دارد  ،ﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و آﻧﮕﻠﯾﮑﺎن )ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼ ح داﻧﮫ ھﺎی رزاری ﺷﺎن ( از )  54داﻧﮫ
 5 +داﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺷﮑﯾل ( ﮔردﯾده اﺳت .
وﻟﯽ ﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ وﯾﺎ رزاری ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ارﺗدﮐس اﯾرﻟﻧد ﺑﮫ )  ( 100داﻧﮫ
ﻣﯾرﺳد  ،ارﺗدﮐس ھﺎ ﻣﻌﻣوﻵ از ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﺑرای ﺷﻣﺎرش ﻧﻣﺎزﮔزاران از »ﺗﺳﺑﯾﺣﮭﺎی
ﻧذراﻧﮫ« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
وطورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺗﻌداد داﻧﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷﺎن ﺑﮫ  100داﻧﮫ ﺑوده  ،ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ارﺗدﮐس از طﻧﺎﺑﮭﺎی دﻋﺎ ) (prayer ropesﮐﮫ ﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی
ﺷﺎن ﺑﮫ  50ﯾﺎ  33داﻧﮫ ﻣﯾرﺳد  ،ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾد ھﻧد .
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ  :رزاری اﺻﻶ از ﮐﻠﻣﮫ ﻻﺗﯾن رزارﯾوم) (rosariumﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده وﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎغ رز ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗﻌداد داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ ﯾﮭودان ﻣﻌﻣوﻵ ﺑﮫ  32داﻧﮫ وﯾﺎ  99داﻧﮫ ﻣﯾرﺳد .
ﯾﮭودان اﻣروز در اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﯾﯾﺣﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  ،اﮔرﭼﮫ
ﺳﺑْت )ﺷﻧﺑﮫ (
درﺑﯾن ﯾﮭودان اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗﻘرﺑﯾﺂ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﻓﻘط در روز َ
ﮐﮫ روز ﻣﻘدس ﯾﮭودان ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ و وﻗت ﮔذراﻧﯽ
واﺣﯾﺎﻧﺂ ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .

ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳﻼم :
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﮔﻣﺎن اﻏﻠب ﺗﺳﺑﯾﺢ را از ﺑوداﯾﯾﮭﺎ ی
ھﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺗﺳﺑﯾﺢ را از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ ارث ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

آﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدﻋت اﺳت :
درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﺧﺎطر ذﮐر و اذﮐﺎر ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺳﻧت اﺳت ﯾﺎ
ﺑدﻋت  ،اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ ازﻋﻠﻣﺎء ،ﻣﻔﺳرا ن ودرﺟﻣﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ ﻓﻘﮭﺎ وﻣﺟﺗﮭدﯾن
،اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ را ﺑراى ذﻛر ﻛردن ﭼﮫ ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ھم در اوﻗﺎت دﯾﮕر
ﻏﯾر ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد ﺑدﻋت و ﯾﺎ ھم ﺣرام ﻧﻣﯾداﻧد  ،وﻟﻰ ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎء در اﯾن ﻣورد ﻣﺗﻔﻖ
اﻟﻘول ﺣﮑم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ  :اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧﻼف ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﻣﯾﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ذﻛر ﺧداوﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﺗﺣﻣﯾد ،ﺗﻛﺑﯾر و
ﻏﯾره را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت راﺳﺗش اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﻧد.
ودر ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣده اﺳت  »:اﻋﻘدن ﺑﺎﻷﻧﺎﻣل ،ﻓﺈﻧﮭن
ﻣﺳﺋوﻻت ،وﻣﺳﺗﻧطﻘﺎت «) .رواﯾت اﺣﻣد و اھل ﺳﻧن( ،ﯾﻌﻧﻰ) » :اى زﻧﺎن(،
ذﻛر )ﷲ ( را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﮭﺎﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد زﯾرا از آﻧﮭﺎ )در روز ﻗﯾﺎﻣت( ﺳؤال ﻣﯾﺷود
و ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﻰ ﺷﺎھدى ﺑر ﻛﺎر ﺧﯾر ﺑﻧده در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺧواھد ﺑود.
ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدﻋت دﯾﻧﻲ ﻧﯾﺳت ﭼون اﻧﺳﺎن ﻋﺑﺎدت ﷲ را ﺑﺎ آن
اﻧﺟﺎم ﻧﻣﻲدھد ،ھدف از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺷﻣﺎرشاذﻛﺎر اﺳت.
ﭘس ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ وﺳﯾﻠﮫ اﺳت ﻧﮫ ﻣﻘﺻود.
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وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﮫ ﻣﺗﺎﺑﻌت از
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ،ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود ﺑﺷﻣﺎرد،
طورﯾﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﻣورد ﺑﺎ ﺻراﺣت ﻓرﻣوده اﺳت » ِﻷَﻧﱠ ُﮭ ﱠن
ﺳﺗَ ْﻧ َ
ط َﻘﺎتٌ « اﺑوداود » . 1501اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺳﺧنﮔو ھﺳﺗﻧد« در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺷﮭﺎدت
ُﻣ ْ
ﻣﻲدھﻧد.
ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ از ذﮐر ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ درﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧدان ﺗوﺟﮫ ﺑدان ﺑﻌﻣل ﻧﮫ
آﻣده اﺳت ،اﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اذﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ  ،اﻧﺳﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺧوﯾش را ﺑﮫ
داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ واﺣﯾﺎﻧﺂ ﺑﮫ ﺻدای داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯾﺳﺎزد ،وﻟﻲ ﻗﻠب،
ﻓﻛر ،ﭼﺷم وﮔوش اش ﺑﮫ ﺟﺎي دﯾﮕري ﻣﺷﻐول ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،وﻓﮑر ﺗﮑﻣﯾل ﻋددی
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای اذﮐﺎر ﺧوﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت ،ﺑﻧﺂ ھﻣﮫ ﺳﻌﯽ
وﮐوﺷش اش در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ذﻛر ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺧوﯾش را ﭘوره ﮐﻧد .
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای ﺷﻣﺎرش اذﮐﺎر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد ،وﻟﯽ اﮔر اﻋداد آن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﮕوﻧﮫ
ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرد ﺑﭘﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ آن ﺗﻌداد را ﺷﻣﺎرش ﻧﻣﺎﯾد ،در اﯾﻧﺣﺎﻟت ﻋﻣل او
ﺑدﻋت اﺳت.
ﻣﺛﻼ ﻧﻣﺎز ﮔزار ھﻣﯾﺷﮫ در ذھن ﺧوﯾش اﯾن را در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد  ،ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ اش
داراﯾﯽ  60داﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﺑﺧﺎطر آﻧﮑﮫ ﺗﻌداد اذﮐﺎر از ﯾﺎد اش ﻧرود ﮐوﺷش ﺑﺧرچ
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھر ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ذﮐر ﺳﺑﺣﺎن ﷲ  60ﺑﺎر ﺑزﺑﺎن ارد  ،ﻧﮫ ﮐﻣﺗر و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر
از ان ﭼرا ﮐﮫ اذﮐﺎر ﻣﻘﯾد ﺑﮫ ﻋدد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺗﺳﺑﯾﺢ  60داﻧﯽ ﮔردﯾده اﺳت  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﻋدد وﻣﻘﯾد ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ ارﻗﺎم  ،در دﯾن ﻣﻘدس ﺳﺎﻻم ﺑدﻋت
ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،زﯾرا ﻣﺣدود ﮐردن ذﮐر ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﻋدد ﺷﺻت در ﺷرﯾﻌت وارد ﻧﺷده
اﺳت ،وﻟﯽ اﮔر ﻓردی ﺣﺳﺎب را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ،او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑﺎ  33داﻧﮫ
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھر ﺑﺎر ﭘس از ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرض اذﮐﺎر )ﺳﺑﺣﺎن ﷲ( و
)اﻟﺣﻣد (kو )ﷲ اﮐﺑر( را ﯾﮏ دور ﺑﺧواﻧد .وﻟﯽ طورﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑرای ﺷﺧص
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺳﻧت ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮭﺗر ﺑﺎ
دﺳﺗﮭﺎﯾش اذﮐﺎر را ﺑﺷﻣﺎرد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣوده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آﻧﻌده از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ذﮐر را ﺻرف ﺗوﺳط داﻧﮫ
ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد  ،ﺻرف در زﺑﺎن ﻣﺻروف ﮔﻔﺗن اذﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،وﻗﻠب
اش طورﯾﮑﮫ ﻻزم از ذﮐر اذﮐﺎر ﻏﺎﻓل ﻣﯾﻣﺎﻧد وﯾﺎ ﺑدون اھﺗﻣﺎم وﺗوﺟﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﯾن
اذﮐﺎر ﺻورت ﻣﯾﮕرد  ،وﻟﯽ در ذﮐر ﺑﺎ ا اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺗوﺟﮫ واھﺗﻣﺎم ﻗﻠب در اذﮐﺎر
ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮕردد.
ﺳوﻣﯾنﻣﺳﺋﻠﮫايﻛﮫ ﻋﻠﻣﺎ درذﮐر ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺑدان ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾورزﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ذﻛر ﺑﺎ
ﺗﺳﺑﯾﺢ رﯾﺎ ﺑﻌﻣل ﻣﯽ اﯾد  .ھﺳﺗﻧد اﻓرادي ﻛﮫ ﭼون ذﻛر را دوﺳت دارﻧد ﯾك ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﺎ
داﻧﮫ ھﺎي ﺻدا دار ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑرای دﯾﮕران در ،زﺑﺎن ﺣﺎلﺷﺎن ﻣﻲﮔوﯾد:
ﻧﮕﺎه ﻛﻧﯾد ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ھﻣﮫ اﯾن داﻧﮫ ھﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﻲﮔوﯾﯾم .ازﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ
آﻣرزش ﻣﻲ ﺧواھم از اﯾن ﻛﮫ اﯾﺷﺎن را ﻣﺗﮭمﻛﻧم وﻟﻲ از اﯾن ﻛﺎر آﻧﮭﺎ واھﻣﮫ ﻣﯾدارم.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ذﻛر ﺷده ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺑﮫ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺻورت ﮔﯾرد وﻧﮫ
ﺑر داﻧﮫ ھﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ .
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕري ﻛﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﻛر ﻣﻲﺑﺎﺷد اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن
دﺳت راﺳت ﺷﻣﺎرش ﻧﻣود .ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻧت ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﻲﮔﻔت .ﺑدون ﺷك دﺳت راﺳت از دﺳت ﭼپ
ﺑﮭﺗر اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از ﻏذا ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻧﮭﻲ ﻛرده و
اﻧﺟﺎم اﯾن ﻛﺎرھﺎ را ﺑﺎ دﺳت راﺳت اﻣر ﻛرده اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾدَ »:ﯾﺎ ُ
اَ nو ُﻛ ْل ِﺑ َﯾ ِﻣﯾ ِﻧكَ َو ُﻛ ْل ِﻣ ﱠﻣﺎ
ﻏ َﻼ ُم َ
ﺳ ِ ّم ﱠ َ
َﯾ ِﻠﯾكَ «
)اي ﭘﺳر! ﺑﺳم ﷲ ﺑﮕو و ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺑﺧور و از ﺟﻠوي ﺧودت ﺑﺧور(.ﺑﺧﺎري
 – 5376ﻣﺳﻠم .2022
ب َﻓ ْﻠ َﯾﺷ َْر ْب ِﺑ َﯾ ِﻣﯾ ِﻧ ِﮫ؛ َﻓ ِﺈ ﱠن
و ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد »:إِذَا أ َ َﻛ َل أ َ َﺣدُ ُﻛ ْم َﻓ ْﻠ َﯾﺄ ْ ُﻛ ْل ِﺑ َﯾ ِﻣﯾ ِﻧ ِﮫَ ،وإِذَا ﺷ َِر َ
ﺷ ْﯾ َط َ
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ « )ھر ﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﻏذا ﻣﻲﺧورد ﺑﺎ دﺳت
اﻟ ﱠ
ب ِﺑ ِ
ﺎن َﯾﺄ ْ ُﻛ ُل ِﺑ ِ
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ َو َﯾﺷ َْر ُ
راﺳت ﻣﯾل ﻛﻧد و ھر ﮔﺎه آب ﻣﻲﻧوﺷد؛ ﺑﺎدﺳت راﺳت ﺑﻧوﺷد ﭼرا ﻛﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﭼپ
ﻣﻲﺧورد و ﻣﻲﻧوﺷد(.
ﻟذا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾروياز ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮭﺗراﺳت ﻛﮫاﻧﺳﺎن ﺑﺎ دﺳت
راﺳت ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﮕوﯾد.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﻣﺎم ﻛﺎرھﺎی ﻣﮭم وﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯾداﺷت ﺑﺎ دﺳت
راﺳت اﻧﺟﺎم دھد؛ ﭘوﺷﯾدن ﺑوت ھﺎ  ،ﺷﺎﻧﮫ زدن ﻣو وﻏﯾره ...

ﺧواھران وﺑرداران ﻣﺣﺗرم !
ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻣؤﺟز ﮐﮫ در ﻓوق ﺗذﮐر رﻓت ﺣﮑم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  ،ذﻛر ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ در
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑدﻋت ﻧﯾﺳت .ﭼون ﻣﻧظور از ﺑدﻋت ....ﺑدﻋﺗﻲ اﺳت ﻛﮫ در دﯾن
ﺑﺎﺷد و ھدف از ذﻛر ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻋدد ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت اﺳت ﻛﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺑراي اﯾنﻛﺎر وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ اﺳت .اﻣﺎ در در ﺿﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎرﯾدن اذﮐﺎر ﺑﺎ
اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺳﻧت و ﺑﮭﺗر اﺳت.
وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ وﻓﻘﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﺑﯾﺢ را ﺑرای ﺷﻣﺎرﯾدن اذﮐﺎر ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد
از ﻧﻣﺎز  ،ﭼون اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺳط ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم واﺻﺣﺎب ﮐﺑﺎر ﺻورت
ﻧﮕرﻓﺗﮫ  ،آﻧرا ﺑدﻋت داﻧﺳﺗﮫ وﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدﻋت اﺳت:
در رواﯾت اﺳﻼﻣﯽ آﻣده اﺳت :
ﮐﮫ ﻋﻣرو ﺑن ﯾﺣﯾﻲ ﻣﻲ ﮔوﯾد:از ﭘدرم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ از ﺟدم ﺣﮑﺎﯾت ﻣﻲ ﮐرد ﮐﮫ او ﮔﻔت:
ﻣﺎ ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺑر دروازه ﻣﻧزل ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ )ﺻﺣﺎﺑﻲ
ﮔراﻧﻘدر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم( ﻣﻲ ﻧﺷﺳﺗﯾم ﺗﺎاﯾﻧﮑﮫ او ﺑﯾرون ﻣﻲ آﻣدوھﻣراه ﺑﺎ
او ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﻲ رﻓﺗﯾم ،در ﯾﮑﻲ از روزھﺎ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر دروازه اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ
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ﺑودﯾم ،اﺑو ﻣوﺳﻲ اﺷﻌري ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺎ آﻣد وﭘرﺳﯾد :اﺑو ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾرون
ﻧﯾﺎﻣده اﺳت؟ ﮔﻔﺗم:ﺧﯾر ،اوﻧﯾزﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ
ﻋﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷد وھﻣﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﯾم وﻧزدش رﻓﺗﯾم ،اﺑوﻣوﺳﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ او
ﮔﻔت:اي اﺑوﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ،اﻧدﮐﻲ ﭘﯾش در ﻣﺳﺟد اﻣري ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐردم واﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺣﻣد ﷲ ﭼﯾزي ﺟز ﺧﯾرﻧدﯾدم.
 اﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:ﭼﮫ دﯾدي؟ اﺑو ﻣوﺳﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:اﮔر زﻧده ﻣﺎﻧدي ﺧود ﻧﯾز آن را ﺧواھﻲ دﯾد ،ﻣردﻣﻲ رادﯾدم ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﺣﻠﻘﮫ زده وﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧﻣﺎز ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد وﺳﻧﮕرﯾزه ھﺎﯾﻲ در
دﺳت داﺷﺗﻧد ودرھرﺣﻠﻘﮫ اي ﻣردي ﺑﺎ ﺻداي ﺑﻠﻧد ﻣﻲ ﮔﻔت :ﺻدﻣرﺗﺑﮫ ﻻاﻟﮫ اﻻ ﷲ
ﺑﮕوﯾﯾد وآﻧﮭﺎ ﻧﯾزﻣﻲ ﮔﻔﺗﻧد ،وﺳﭘس ﻣﻲ ﮔﻔت:ﺻدﻣرﺗﺑﮫ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺑﮕوﯾﯾد وآﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻣﻲ ﮔﻔﺗﻧد.
 اﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ :ﺗو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﻲ؟ اﺑوﻣوﺳﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ :ﭼﯾزي ﻧﮕﻔﺗم،ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧظر واﻣر ﺗو ﻣﺎﻧدم. اﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:ﭼرا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﻔﺗﻲ ﺗﺎ ﺑدﯾﮭﺎي ﺧود را ﺑﺷﻣﺎرﻧد؟ وﺑﮫ آﻧﮭﺎﺿﻣﺎﻧت ﻧدادي ﮐﮫ از ﺧوﺑﯾﮭﺎﯾﺷﺎن ﭼﯾزي ﮔم ﻧﻣﻲ ﺷود؟
ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد وﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣراه او ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﻧزد ﯾﮑﻲ از آن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ آﻣد وﮐﻧﺎرآﻧﺎن اﯾﺳﺗﺎد وﭘرﺳﯾد:ﻣﺻروف ﭼﮫ ﮐﺎر
ھﺳﺗﯾد ؟
ﮔﻔﺗﻧد:اي اﺑوﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن،ﺑﺎ اﯾن ﺳﻧﮕرﯾزه ھﺎ اذﮐﺎر وﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﻣﻲ ﺷﻣﺎرﯾم.
 اﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑدﯾﮭﺎي ﺧود را ﺑﺷﻣﺎرﯾد ﻣن ﺿﺎﻣن ھﺳﺗم ﮐﮫاز ﻧﯾﮑﻲ ھﺎي ﺷﻣﺎ ﭼﯾزي ﮔم ﻧﺷود،واي ﺑر ﺷﻣﺎ ،اي اﻣت ﻣﺣﻣد ،ﭼﮫ زود دارﯾد
ھﻼک ﻣﻲ ﺷوﯾد ،ﯾﺎران ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷﻣﺎ درھﻣﮫ وﺟود دارﻧد ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎي ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﻲ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﮭﻧﮫ ﻧﺷده وظرﻓﮭﺎﯾﺷﺎن ھﻧوز ﻧﺷﮑﺳﺗﮫ اﻧد ،ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺧداﯾﻲ
ﮐﮫ ﺟﺎﻧم در دﺳت اوﺳت،ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑر دﯾﻧﻲ ﺑرﺗر ازدﯾن ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﯾد وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﮔﺷﺎﯾﻧدﮔﺎن دروازه ﺿﻼﻟت وﮔﻣراھﻲ ھﺳﺗﯾد.
اي اﺑوﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن:وﷲ ،ﻣﺎاراده اي ﺟزء ﺧﯾر ﻧداﺷﺗﯾم.
 اﺑن ﻣﺳﻌودرﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ :ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎرﻧد اﻓرادي ﮐﮫ اراده ﺧﯾر دارﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻧﻣﻲرﺳﻧد ،رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓرﻣودﻧد :ﮔروھﻲ ﻗرآن را ﻣﻲ

ﺧواﻧﻧد وﻟﻲ ﻗراﺋت ﺷﺎن از ﺗرﻗوه )اﺳﺗﺧوان ﺑﺎﻻي ﺳﯾﻧﮫ وزﯾرﮔردن( آﻧﺎن
ﻧﻣﻲ ﮔذرد ،ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﷲ  ،ﻧﻣﻲ داﻧم ﺷﺎﯾد اﮐﺛرآن اﻓراد از ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳﭘس از آﻧﺎن روي ﮔرداﻧﯾد.ﻋﻣرو ﺑن ﺳﻠﻣﮫ ﻣﻲ ﮔوﯾد :ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد آن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ را
دﯾدم ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﻧﮭروان ھﻣراه ﺑﺎ ﺧوارج ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
) ﯾﺎدداﺷت ﺣدﯾث ﻣﺗذﮐره از ﺟﻣﻠﮫ اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﺑوده ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﺳﻧن دارﻣﻲ
ﺣدﯾث ﺷﻣﺎره،210ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ھﯾﺛﻣﻲ ج/1ص،181اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻟﻼﻟﺑﺎﻧﻲ،ﺣدﯾث ﺷﻣﺎره . (2005
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اﯾن رواﯾت در ﺑر ﮔﯾرﻧده ي اﺻول و ﻗواﻋد ﺑزرﮔﻲ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ از ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( ﭘﯾروي ﮐرده و از دﺳﺗورات ﺧدا و
رﺳوﻟش ﺳرﭘﯾﭼﻲ ﻧﻣﻲ ﮐﻧﻧد از آن اﮔﺎھﻲ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻧد:
 -1ﻋﻠﻣﺎ ء ﻣﯾﮕوﯾﻧد  :ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻏﺎﯾت وھدف را ﺗﺷرﯾﻊ ﮐرده ،وﺳﯾﻠﮫ را ھم ﻓراﻣوش
ﻧﮑرده اﺳت  :ﻣﺛﻼً وﻗﺗﻲ ﮐﮫ ﷲ »ذﮐر«را ﺗﺷرﯾﻊ ﮐرده وﺳﯾﻠﮫ آن را ھم ﻓراﻣوش
ﻧﮑرده اﺳت.
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﺗذﮐر دادﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (ﺑﺎ)ﺑﻧدھﺎي(دﺳت واﻧﮭم
راﺳت ﺧود ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﺣﺳﺎب ﻣﻲ ﮐرد و ﻣﻲ ﮔﻔت  »:اﯾن )ﺑﻧد(ھﺎ در
روز ﻗﯾﺎﻣت ﮔواھﻲ ﻣﻲ دھﻧد«.
 -2ﺑدﻋت اﺿﺎﻓﻲ ﮔﻣراھﻲ اﺳت ،و آن ﺑدﻋﺗﻲ اﺳت ﮐﮫ اﺻل آن ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾﻠﻲ اﺳت
وﻟﻲ ﮐﯾﻔﯾت و روش آن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد اﺳت .اﯾن ﻧوع ﺑدﻋت را ﺑدﻋت اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﯾده
اﻧد؛ ﭼون ﻧﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻣﺧﺎﻟف ﺳﻧت اﺳت و ﻧﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت دارد.
 -3ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ روﺷﮭﺎ ﯾﻲ ﭘرﺳﺗش ﻣﻲ ﺷود ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ را ﺗﺷرﯾﻊ ﮐرده
اﺳت و ﻧﮫ از روي ھوا و ﻋﺎدﺗﮭﺎ و ﺑدﻋﺗﮭﺎ.
 -4ﺑدﻋت ،ﺳﻧت را از ﺑﯾن ﻣﻲ ﺑرد .آن اﻓراد ﺑدﻋت ﮔذار ،روﺷﻲ را ﺑرا ﯾذﮐر اﺧﺗراع
ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ازﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رواﯾت ﻧﺷده ﺑود و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( را از ﺑﯾن ﺑردﻧد .واﯾن اﺻﻠﻲ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠف
ﺻﺎﻟﺢ آﻧرا ﻓﮭﻣﯾده و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑدﻋت و ﺳﻧت ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﻧﻣﻲ ﺷوﻧد.
ﺗﺎﺑﻊ ﮔراﻧﻘدر ،ﺣﺳﺎ ن ﺑن ﻋطﯾﮫ )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ( ﮔﻔﺗﮫ اﺳت»:ﻣﺎ اﺑﺗدع ﻗوم ﺑدﻋﺔ
ﻓﻲ دﯾﻧﮭم،إﻻ ﻧزع ﻣن ﺳﻧﺗﮭم ﻣﺛﻠﮭﺎ« »ھر ﻣﻠﺗﻲ ﮐﮫ ﺑدﻋﺗﻲ را در دﯾن ﺧود اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد ،ﺳﻧﺗﻲ ھﻣﺎﻧﻧد آن از آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود«) دارﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ(
 -5ﺑدﻋت ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺑودي ﻣﻲ ﺷود؛ﭼرا ﮐﮫ ﺑدﻋت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗرک ﺳﻧت ﻣﻲ ﺷود و اﯾن
ﮔﻣراھﻲ ﺑزرﮔﻲ اﺳت .ﺻﺣﺎﺑﻲ ﮔراﻧﻘدر ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ (
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت»:وﻟو ﺗرﮐﺗم ﺳﻧﺔ ﻧﺑﯾﮑم ﻟﻠظﻠﻠﺗم« »اﮔر ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑرﺗﺎن را رھﺎ ﮐﻧﯾد،
ﮔﻣراه ﻣﻲ ﺷوﯾد« ).ﻣﺳﻠم(
و اﮔر اﻣﺗﻲ ﮔﻣراه ﺷده ،ﻧﺎﺑود ﻣﻲ ﺷود .و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود
ﺑﮫ آن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎي ذﮐر ﮔﻔت»:واي ﺑر ﺷﻣﺎ اي اﻣت ﻣﺣﻣد!ھﻼک و ﻧﺎﺑودي ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر
ﺳرﯾﻊ اﺳت!«.
 -6ﺑدﻋت ﭘﯾﮏ ﮐﻔر اﺳت؛ ﭼــرا ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑدﻋت ﮔذار در واﻗﻊ ﺧود را ﻗﺎﻧون ﮔذار
و ﻧظﯾر ﺧدا ﻗرار داده و ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم اﺣﮑم اﻟﺣﺎﮐﻣﯾن را از ﺳر ﺑﮕﯾرد و
ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ وي ﺑر آﯾﯾﻧﻲ ﺑﮭﺗر از دﯾن ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت.
 -7ﺑدﻋﺗﮭﺎ ﺑﺎب اﺧﺗﻼف ﮐﮫ ﺑﺎب ﮔﻣراھﻲ اﺳت را ﺑﺎز ﻣﻲ ﮐﻧﻧد .و ھر ﮐس ﺑﻧﯾﺎن
ﮔذارﺳﻧت ﺑدي در اﺳﻼم ﺑﺎﺷد ﮔﻧﺎه آن و ﮔﻧﺎه ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑدان ﻋﻣل ﮐﻧد ﺗﺎ روز
ﻗﯾﺎﻣت ﺑر ﻋﮭده ي وي ﺧواھد ﺑودﺑدون اﯾن ﮐﮫ از ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﭼﯾزي ﮐم ﺷود؛ﭼون
ﮐﺳﻲ ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺷر و ﺑدي راھﻧﻣﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﮐﻧد  ،ھﻣﺎﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧده آن اﺳت.
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 -8ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه دادن ﺑدﻋت ھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻧﺎ ﻓرﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷود ؛ ﻣﺛﻼً ھﻣﺎن
اﻓرادي ﮐﮫ در ﺣﻠﻘﮫ ھﺎي ذﮐر ﻣرﺗﮑب ﺑدﻋت ﺷدﻧد  ،ﺑﻌدھﺎ در ﺟﻧﮓ ﻧﮭروان ﺑرﻋﻠﯾﮫ
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر )ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (و ﺳرﮐرده ي آﻧﮭﺎ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﻲ ﺑود
ﺟﻧﮓ ﮐردﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﻲ آﻧﺎن را رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐرد.
ﯾﮑﻲ از ﻋﻠﻣﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑر ﺑﮭﺎري از ﯾﺎران اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن
ﺣﻣﺑل)رﺣﻣﮫ ﷲ( ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
»از ﺑدﻋﺗﮭﺎي ﮐوﭼﮏ ﺑﭘرھﯾزﮐﮫ ﺑدﻋت ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺑدﻋﺗﮭﺎي ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﻣﻲ ﺷوﻧد.
و ھر ﺑدﻋﺗﻲ ﮐﮫ در اﻣت ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت ،در اﺑﺗدا ﮐوﭼﮏ وﺷﺑﯾﮫ ﺣﻖ ﺑوده و
ﺷﺧص ﺑدﻋت ﮔذار ﻓرﯾﻔﺗﮫ آن ﺷده و ﺑﻌدا ً ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از آن ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدﻋت ﺑزرگ ﺷده و ﺑﮫ دﯾن ﺷﺧص ﺑدﻋت ﮔذار ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺷﺧص ﺑدﻋت ﮔذار ﺑﺎ راه راﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرده و از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷده اﺳت .ﭘس از
ھرﮐﺳﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﺧن در اﻣور دﯾﻧﯽ ﺑﺷﻧود  ،ﻧﺑﺎﯾد ﻋﺟﻠﮫ ﺑﺧرچ دھد ﮐﮫ ﺑدان ﻋﻣل ﮐﻧد
ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧد  ،ﺻﺣت وﺳﻘم اﻧرا در ﯾﺎﺑد وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ :آﯾﺎ ﯾﮑﻲ از
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر )ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (ﯾﺎ ﯾﮑﻲ از ﻋﻠﻣﺎء در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺧﻧﻲ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﭘس اﮔر اﺛري از آﻧﺎن را دﯾدي ﺑﮫ آن ﺗﻣﺳﮏ ﮐن و ﮔرﻧﮫ از آن ﺑﮕذر ﺗﺎ
وارد آﺗش ﺟﮭﻧم ﻧﺷوي«.
)ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﯾﻌﻠﻲ،طﺑﻘﺎت اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﮫ،ﺑﯾروت،داراﻟﻣﻌرﻓﺔ،ج،2ص.(18 -19
 -9اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﮫ در ﻣدارج اﻟﺳﺎ ﻟﮑﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :

اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﺎت ﻧﯾﮏ ﺑﺳﺗﮕﻲ دارد وﻟﻲ ﻧﯾت ﻧﯾﮏ ھﯾﭻ ﺑﺎطﻠﻲ را ﺑﮫ
ﺣﻖ ﺗﯾدﯾل ﮐرده ﻧﻣﻲ ﮐﻧد؛ ﭼون ﻧﯾت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎي ﺑراي ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻣل ﮐﺎﻓﻲ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن ﺑﺎﯾد آن ﻋﻣل ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت ھم ﺑﺎﺷد.
) ﻣواﺧذ :اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ،ﻣدارج اﻟﺳﺎﻟﮑﯾن،ﺑﯾروت،داراﻟﮑﺗﺎب ﻋرﺑﻲ،ج،1ص.(85
 -10زﯾﺎده روي در ﮐﺎر ﻧﯾﮏ ﺧوب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑد اﺳت .واﯾن ،اﻣري اﺳت ﮐﮫ در
ھر ﭼﯾزي ﻣﺷﺎھده ﻣﻲ ﺷود؛ ﭼون ھرﭼﯾزي ﮐﮫ از ﺣد ﺧود ﮔذﺷت ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﺗﺑدﯾل
ﻣﻲ ﺷود ؛ ﻣﺛﻼً ﺷﺟﺎﻋت اﮔر از ﺣد ﺧود ﺑﮕذرد ﺑﮫ ﺑﻲ ﺑﺎﮐﻲ و ﺑﻲ ﭘرواﯾﻲ و اﮔر از
ﺣد ﺧود ﮐﻣﺗر ﺷود ﺑﮫ ﺗرس ﺗﺑدﯾل ﻣﻲ ﺷود .ھم ﭼﻧﯾن ﮐرم و ﺑﺧﺷش اﮔر از ﺣد ﺧود
ﺑﮕذرد ﺑﮫ اﺳراف و ﺗﺑذﯾر ﺗﺑدﯾل ﻣﻲ ﺷود و اﮔر از ﺣد )ﻣﺗﻌﺎرف(ﺧود ﮐﻣﺗر ﺷود،ﺑﺧل
و ﺧﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﻲ آﯾد.ﭘس ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺣد ﻣﺗوﺳط آن ھﺎ اﺳت.
ﻋﺑد kﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ از ﻣرد ﮐﮫ ﻋطﺳﮫ ﮐرده ﺑود ،ﺷﻧﯾد ﮐﮫ
ﮔﻔت»:اﻟﺣﻣد kو اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻲ رﺳول ﷲ«ﭘس ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔت  :ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻧداده اﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﻣوده اﺳت» :ﻣﺎ ھﮑذا ﻋﻠﻣﻧﺎ رﺳول ﷲ)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( ﺑل
ﻗﺎل :إذا ﻋطﺳﺄ ﺣد ﮐم ﻓﻠﯾﺣﻣدﷲ،و ﻟم ﯾﻘل  :و ﻟﯾﺻل ﻋﻠﻲ رﺳول ﷲ«
»ھر ﮔﺎه ﯾﮑﻲ از ﺷﻣﺎ ﻋطﺳﮫ ﮐرد ،ﺣﻣد وﺳﺗﺎﯾش ﺧداي را ﺑﺟﺎ ﺑﯾﺎورﯾد و ﺑﮕوﯾد
اﻟﺣﻣدﷲ ﻧﻔرﻣوده ﮐﮫ ﺑر رﺳول ﺧدا ھم ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗﯾد )«.ﺗرﻣذ ي(
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از ﺳﺎﻟم رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔت»:ﺑﺎ)ﻋﺑدﷲ( اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ در ﻣﺳﺟد
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﻣردي ﺷﺎﻣﻲ آﻣد و از او درﺑﺎره ي ﺣﺞ ﺗﻣﺗﻊ ﺳؤال ﮐرد.
اﺑن ﻋﻣر ﮔﻔت :ﮐﺎر ﺧوﺑﻲ اﺳت).ﻣرد ﺷﺎﻣﻲ( ﮔﻔت :وﻟﻲ ﭘدر ﺷﻣﺎ از آن ﻧﮭﻲ ﻣﻲ
ﮐرد).اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ( ﮔﻔت:واي ﺑر ﺗو ! آﯾﺎ اﮔر ﭘدر ﻣن از آن ﻧﮭﻲ ﮐرده
اﺳت در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (آن را اﻧﺟﺎم داده و ﺑﮫ آن دﺳﺗور
داده اﺳت ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﭘدر ﻣن ﻋﻣل ﻣﻲ ﮐﻧﻲ ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور رﺳول ﷲ )ﺻﻠﻲ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (؟
)ﻣرد ﺷﺎﻣﻲ (ﮔﻔت :ﺑﮫ دﺳﺗور رﺳول ﷲ )ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( ﻋﻣل ﻣﻲ ﮐﻧم).اﺑن
ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ (ﮔﻔت ﭘس ﺑﻠﻧد ﺷو و ﺑرو!«
) طﺣﺎوي در ﮐﺗﺎب »ﺷرح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر« ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ آن را رواﯾت ﮐرده اﺳت(
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎي ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﻓواﺋد زﯾر را در ﺑر دارد:
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم (ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﻧت ﺻﺣﯾﺢ ﭘﯾﺎﻣﺑر )ﺻﻠﻲ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( را رد ﮐرده ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﺷﺎن ﺳﺧت ﮔﯾري زﯾﺎدي ﻣﻲ ﮐردﻧد ھر ﭼﻧد
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﻧت ،ﭘدران ،ﻓرزﻧدان وﻋﻠﻣﺎﯾﺷﺎن ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧﺗم
وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب

ﻣـﺂﺧـذ ھﺎ و ﯾﺎدداﺷــــت:
رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﺑرای اذﮐﺎروﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺧوﯾش ﻧﺦ
اﻟﺣﻣدا ( nو) 33ﺑﺎر
ا ( nو) 33
ّ
ﺑﺎ  34ﮔره داﺷت وﺑﻌد از ﻧﻣﺎز )  33ﺳﺑﺣﺎن ّ
ﷲ اﮐﺑر ( وﺳﺎﯾر ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورد .
 -1اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی
 -2ﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺎوی ﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎز
 -3دروس دﯾﻧﯽ وﻓﺗوای وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﯾﺦ اﻣﯾن ﷲ
-4ﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺎوای ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن و ﺷﯾﺦ اﺑن ﺟﺑرﯾن
ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﮫ  :ﺗﺳﺑﯾﺢ در ﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺗﺑﻊ وﻧﮕﺎرش  :اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾدی -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ﻣـدﯾـر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎن و
ﻣﺳؤل ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ دﺣﻖ ﻻره  -ﺟرﻣﻧﯽ
ادرس ارﺗﺑﺎطﻲ  :ﺑرﯾ{ﻧﺎ ﻟﯾﮏ :
saidafghani@hotmail.com
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