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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  مدین مقدس اسال تسبیح در
  

  فھرست مندرج :
  تاریخچھ تسبیح -
  عدد  دانھ  ھای تسبیح در ادیان -
  تسبیح اسالم   -
  یا استفاده از تسبیح بدعت است آ -

  
)  ذکر گردیده ُسبحھ و ُمْسَبحھدر زبان عربی بھ الفاظ   (   تسبیح ۀــکلم
 است.

ھای  نباتی ، ودانھ ھای  سنگی و یا دانھ ھای  ْسبیح، یا سبحھ، عبارت از ، دانھ
شیشھ است کھ  مسلمانان توسط توسط آن  بعد از ادای  نماز ویا ھم در وقت ھای 

ھم  در مساجد تعداد  مختلف  مصروف ذکر پروردگار خویش میگردند ، وبرخی
  اذکار خویش را بر آن می شمارند .

  محترم ! خوانندۀ
عات را در مورد  اینکھ اولین بار تسبیح ولھ موضنوشتــھ ومقا ین میخواھم در

و ورده  آتسبیح چگونھ   بھ ادیان   ؟ورد  استفاده قرار گرفتھمتوسط کدام انسانھا 
واینکھ استعمال تسبیح برای   ؟وردندآمسلمانان از کجا بھ تسبیح  رو  ؟شدمروج 

صلی هللا علیھ وسلم میباشد بزرDوار اسالم محمد مصطفی اذکار از  روش پیامبر 
ویا اینکھ استعمال  تسبیح بدعت است طوریکھ  برخی  از علما ی  اسالم بدان 

  مورد بحث قرار دھم . ؟عقیده دارد

  تاریخچھ تسبیح:
از مردمان جھان برای کدام ھدف ومنظور   در مورد اینکھ تسبیح توسط کدام یکی

اختراع  ومورد   استفاده قرار گرفتھ است،  اطالعات  دقیق وھمھ جانبھ در نوشتھ 
ونویسندگان   ءمحققین  در دست  نیست، اما در نوشتھ  ھای  برخی ازعلما

ومحققان، بر این امر تاکید  شده است کھ تسبیح ظاھراً در بسیاری از تمدنھای  
سیلھ ای برای  ثبت اعداد، وھ وقدیم  وجود داشتھ وانسانھا معموآل از آن گذشت

 روزھا، ھفتھ ھا وماه  ھا مورد استفاده قرار میدادند .
در بسیاری از جوامع تا آنجای کې بشریت میداند تسبیح  :محققان مینوسند کھ

یخی و قدیم  مانند یونان، روم، مصر و ھند از تسبیح برای نگھداشت روزھایـ تار
جشن ھای ملی ودینی ودر برخی از اوقات برای  طلسم و تعویذ و وسیلۀ تفأل و 

  ای خاص در ادیان مورد  استفاده قرار میگرفت. ین، یا نشانۀ ورود بھ مرحلھـتزی
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مده  آقان  در مورد  تسبیح مینوسند کھ از تحقیقات  بدست ــحتی برخی از محق
ملھ دار اور ھای افریقا مرکزی زنان  حطوری معلوم  میشود  کھ در برخی از کش

از تسبیح برای شمردن  روزه  وما ه ھا  حمل،  ومدت حمل خویش  استفاده بعمل  
میاوردند وبھ اصطالح  از تسبیح برای  حساب ومحاسبھ زمان حمل داری  استفاده 

  ردند.کمی
ح در تسبی  ۀــبا گذشت زمان و تحول و پیشرفت حتی  ھمین مردمان از  وسیلاما 

وامروز تسبیح نھ بحیث  هوردآامور حمل ازدواج  کمتر ومحدود استفاده بعمل 
ماشین حساب بلکھ تسبیح، بیشتر در امور دینی ومذھبی  عبادات واذکار  ای وسیلھ 

  مورد استفاده قرارمیگیرد.
اگر  تاریخ ادیا ن را در بخش اذکار وادوار  مورد  مطالعھ قرار دھیم ، در 

ت دینی ومذھبی  اھ ، اکثرآ پیروان  ادیان در اجرای  مراسم  وعبادخواھیم یافت ک
خویش از دانھ  ھای تسبیح  ویا سنگ ریزه ھای مشابھ بھ دانھ ھای تسبیح 

  ورده اند .آ،استفاده  بعمل 
اکثریت  نویسندگان ومحققان کھ درمورد تاریخچھ تسبیح تحقیقات نموده اند  

مربوط بھ استفاده از  تسبیح، در متون  ترین سند مکتوب  کھ کھن مینویسند:
وادبیات ھندی بطور اشکارا بھ نظر  میرسد کھ بھ رواج استفاده از تسبیح میان 

  کند. برھمنھا اشاره می
در فلسفۀ بودا، ھر بودایی با در دست داشتن تسبیح بھ مثابۀ جزئی از کل و دانھ 

ً  ای را تشکیل می ھای دیگر رشتھ ای کنار مھره ھای مھره بھ زعم دھد کھ نھایتا
  کند. بھ بودا متصلشان میشان 

ارتدکس،   در ادیان و مذاھب مختلف مانند اسالم، رومن کاتولیک، مسیحیتتسبیح 
 بودئیسم، ھندوئیسم ،سیخیسم و بھایی برای شمردن عدد تسبیحات ، ذکر و دعا،

  بکار میرود. مناجات (و نیایش ھا)
ھای منفی و  ، محافظت در مقابل انرژیادتو عب ھمچنین از آنھا برای مدیتیشن

  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 

  است. مسیحیت بھ سایر ادیان راه یافتھ   از نویسند گان  از دین
  عدد  دانھ  ھای تسبیح در ادیان: 

تعداد نامھای دانھ  (  99دانھ یا   33عدد دانھ  تسبیح مسلمانان  معموآل  بھ  
  )  میرسد. اسماءالحسنی پروردگار ،اسم از

)شھرت دارد وتعداد  دانھ ھای تسبیح  ماالیا ماال جاپاتسبیح  بو داییھا بنام  ( 
  109شان معین نیست . اما تعداد تسبیح  ھندوھای برھمن و سیخھا معموال  بھ (  

  ) دانھ  بالغ میگردد.
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مسیحیان تعداد دانھ  ھای تسبیح  تسبیح مسیحیان بنام ( رزاری ) شھرت  دارد ، 
دانھ   54کاتولیک و آنگلیکان   (یا بھ اصطال ح دانھ ھای رزاری  شان  ) از  (  

  دانھ  اضافی تشکیل ) گردیده است .  5+ 
) دانھ  100ولی  تعداد دانھ ھای تسبیح ویا رزاری  مسیحیان ارتدکس ایرلند  بھ ( 

تسبیحھای «ز میرسد ، ارتدکس ھا معموآل  از تسبیح ،برای شمارش نمازگزاران ا
  کنند. استفاده می» نذرانھ

دانھ بوده ، ھمچنان    100تعداد  دانھ تسبیح شان بھ   وطوریکھ  گفتھ شد،
کھ تعداد  دانھ ھای   (prayer ropes)سیحیان ارتدکس   از طنابھای دعا  م

  .قرار مید ھند   دانھ میرسد ، نیز مورد  استفاده  33یا  50شان بھ  
گرفتھ  (rosarium): رزاری اصآل  از کلمھ التین رزاریومقابل تذکر است کھ 

  .شده وبھ معنی باغ رز میباشد
دانھ  میرسد .   99دانھ ویا  32تعداد  دانھ ھای تسبیح یھودان  معموآل  بھ 

یھودان امروز در استعمال تسبیح تحت تاثیر مسییحیان قرار گرفتھ اند ، اگرچھ 
)  شنبھیآ  از بین رفتھ و فقط در روز َسْبت (دربین  یھودان  استعمال تسبیح تقرب

ً  تسبیح  برای سرگرمی و وقت گذرانی   کھ روز مقدس یھودان  میباشد ، عموما
  واحیانآ  برای سرگرمی مورد  استفاده  قرار میگیرد .

  تسبیح اسالم :
محققان  بدین باور اند کھ  کھ مسلمانان بھ  گمان اغلب تسبیح را  از بوداییھا ی 

کھ  مسلمانان اند ھند  گرفتھ باشند، ولی  برخی  دیگر از محققان  بدین  باور 
 تسبیح  را   از مسیحیان  بھ ارث گرفتھ اند.

  یا استفاده از تسبیح بدعت است : آ
اذکار  بخصوص بعد از نماز سنت  است  یا  ر ودرمورد اینکھ تسبیح بخاطر ذک

فقھا ومجتھدین اکثریت مطلق علماء، مفسرا ن ودرجمع بدعت ، اکثریت مطلق از
یگر دبراى ذكر كردن چھ بعد از نماز باشد ویا ھم در اوقات را استفاده از تسبیح ،

متفق  در این مورد   ءھمھ علما  ، ولىنمیداند حرام ھم غیر  نماز باشد  بدعت و یا 
خالف سنت پیامبر صلى هللا علیھ و سلم  استعمال تسبیح  القول حکم میفرمایند کھ :

میباشد، زیرا پیامبر صلى هللا علیھ و سلم ذكر خداوند مانند تسبیح، تحمید، تكبیر و 
  .غیره را با انگشتان دست راستش انجام میدادند

اعقدن باألنامل، فإنھن  :«ودر حدیثی از پیامبر صلی هللا علیھ وسلم آمده است  
(اى زنان)، « (روایت احمد و اھل سنن)، یعنى:  ».  مسئوالت، ومستنطقات

) را با انگشتھایتان انجام دھید زیرا از آنھا (در روز قیامت) سؤال میشود هللا ذكر (
 .و صحبت میكنند، یعنى شاھدى بر كار خیر بنده در روز قیامت خواھد بود

شد تسبیح بدعت دیني نیست چون انسان عبادت هللا را با آن ھمانطوریکھ  کھ گفتھ 
اذكار است.  داشتن شمارش  ھدف از استفاده از تسبیح  محفوظ نگھ دھد، انجام نمي

  وسیلھ است نھ مقصود.  پس گفتھ میتوانیم کھ تسبیح 
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ن  بھ متابعت از راولی ھمانطوریکھ کھ گفتھ  شد  مسلمانان وبخصوص نمازگزا
تسبیحات را باید  با انگشتان خود بشمارد،  صلی هللا علیھ وسلم،سنت پیامبر 

ِألَنَُّھنَّ « طوریکھ  پیامبر صلي هللا علیھ وسلم در مورد  با صراحت  فرموده  است 
در روز قیامت شھادت    »گو ھستند انگشتان سخن. « 1501ابوداود   »ُمْستَْنَطَقاتٌ 

  دھند. مي
عامل دیگری کھ از ذکر با تسبیح درشرعیت اسالمی  چندان  توجھ بدان بعمل  نھ 

مده است، این میباشد کھ در اذکار  با  تسبیح  ، انسان توجھ اساسی خویش را بھ آ
 ، ولي قلب،ددانھ ھای  تسبیح  واحیانآ بھ صدای  دانھ  ھای  تسبیح متمرکز میساز

غول میباشد ، وفکر تکمیل  عددی فكر، چشم وگوش اش  بھ جاي دیگري  مش
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. 
مثال نماز گزار ھمیشھ در ذھن خویش این را  در نظر میگیرد ، کھ تسبیح اش 

بخاطر آنکھ تعداد اذکار  از یاد اش نرود کوشش بخرچ دانھ میباشد ،  60دارایی 
بار بزبان ارد ،  نھ کمتر و نھ بیشتر   60میدھد  کھ ھر بار باید  ذکر سبحان هللا 

دانی گردیده است ، در حالیکھ   60از ان چرا کھ اذکار مقید بھ عدد معینی تسبیح 
دس  ساالم  بدعت  تعیین  عدد  ومقید ساختن این عبادت بھ ارقام ، در دین مق

بھ عدد شصت در شریعت وارد نشده  سبحان هللامیباشد ، زیرا محدود کردن ذکر 
دانھ  33است، ولی اگر فردی حساب را فراموش می کند، او می تواند تسبیحی با 

و  )سبحان هللا(در اختیار داشتھ باشد تا ھر بار پس از نمازھای فرض اذکار 
)kیک دور بخواند. ولی طوریکھ کھ گفتھ شد برای شخص را  )هللا اکبر) و (الحمد

مسلمان  الزم تا بھ پیروی از سنت عملی پیامبر صلی هللا علیھ وسلم بھتر   با 
     دستھایش اذکار را بشمارد.

ھمچنان مالحظھ فرموده باشید کھ آنعده از کسانیکھ  ذکر را صرف  توسط  دانھ 
مصروف  گفتن اذکار  میباشد ، وقلب ھای  تسبیح انجام  میدھد ، صرف در زبان 

اش  طوریکھ الزم  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.
رزند اینست کھ در  ذكر با كھ علما درذکر با انگشت بدان  تاکید میو اي مسئلھ سومین

تسبیح ریا بعمل می اید . ھستند افرادي كھ چون ذكر را دوست دارند یك تسبیح با 
گوید:  شان مي دانھ ھاي صدا دار با خود  داشتھ میباشد برای دیگران در، زبان حال

 گوییم. ازهللا تعالي نگاه كنید ما بھ اندازه ھمھ این دانھ ھا هللا تعالي را تسبیح مي
  كنم ولي از این كار آنھا واھمھ میدارم. آمرزش مي خواھم از این كھ ایشان را متھم
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با توجھ بھ موارد ذكر شده مناسب است تسبیحات بھ انگشتان  صورت گیرد ونھ   
  بر دانھ ھای تسبیح .

باشد این است كھ تسبیحات را باید با انگشتان  مسئلھ دیگري كھ شایان ذكر مي
ود. بخاطر اینکھ سنت عملی پیامبر صلي هللا علیھ وسلم دست راست شمارش نم

گفت. بدون شك دست راست از دست چپ  این بود کھ  با دست راست تسبیح مي
  بھتر است. 

پیامبر صلي هللا علیھ وسلم از غذا خوردن و آشامیدن با دست چپ نھي كرده و 
  انجام این كارھا را با دست راست امر كرده است.

ا :« فرماید  علیھ وسلم ميپیامبر صلي هللا َ َوُكْل ِبَیِمیِنَك َوُكْل ِممَّ َّnیَا ُغَالُم َسِمّ ا
  » یَِلیكَ 

بخاري خودت بخور).   (اي پسر! بسم هللا بگو و با دست راست بخور و از جلوي  
  .2022مسلم  – 5376
َشِرَب فَْلَیْشَرْب ِبَیِمیِنِھ؛ َفِإنَّ إِذَا أََكَل أََحدُُكْم فَْلیَأُْكْل ِبیَِمیِنِھ، َوإِذَا :« فرماید و مي

خورد با دست  (ھر گاه انسان غذا مي » الشَّْیَطاَن یَأُْكُل ِبِشَماِلِھ َوَیْشَرُب ِبِشَماِلھِ 
نوشد؛ بادست راست بنوشد چرا كھ شیطان با چپ  راست میل كند و ھر گاه آب مي

  نوشد). خورد و مي مي
انسان با دست  صلي هللا علیھ وسلم بھتراست كھاز سنت پیامبر  لذا بھ خاطر پیروي 

  راست تسبیح بگوید.
پیامبر صلي هللا علیھ وسلم تمام كارھای مھم وحیاتی کھ  دوست میداشت با دست 

  راست انجام دھد؛ پوشیدن  بوت ھا ، شانھ زدن مو وغیره  ... 
  خواھران وبرداران  محترم ! 

سالمی اینست کھ  ، ذكر با تسبیح در  جز کھ در فوق تذکر رفت حکم اؤبا دالیلی م
است كھ در دین   دین مقدس اسالم  بدعت نیست. چون منظور از بدعت.... بدعتي

باشد و ھدف از ذكر با تسبیح، محفوظ نگھداشتن عدد تسبیحات است كھ تسبیح 
كار وسیلھ مناسبي است. اما در در ضمن  گفتھ شد کھ شماریدن اذکار با  براي این

  نت و بھتر است.انگشتان س
ولی برخی از علما وفقھا  استفاده از تسبیح را برای شماریدن  اذکار بخصوص بعد 
از نماز ، چون این عمل  توسط پیامبر صلی هللا علیھ وسلم واصحاب کبار صورت 

  نگرفتھ ، آنرا بدعت دانستھ وچنین استدالل مینمایند.

  تسبیح بدعت است:
  مده است  :آدر روایت اسالمی  

کھ عمرو بن یحیي مي گوید:از پدرم شنیدم کھ از جدم حکایت مي کرد کھ او گفت: 
(صحابي  ما قبل از نماز صبح بر دروازه منزل عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنھ

مي نشستیم تااینکھ او بیرون مي آمدوھمراه با  گرانقدر پیامبرصلي هللا علیھ وسلم)
کھ کنار دروازه ایشان بھ انتظار نشستھ  در یکي از روزھا او بھ مسجد مي رفتیم،
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ابو عبدالرحمان تاکنون بیرون  ابو موسي اشعري بھ نزد ما آمد وپرسید: بودیم،
اونیزبا ما منتظر ماند تا اینکھ عبدهللا بن مسعودرضي هللا  گفتم:خیر، نیامده است؟

ابوموسي رضي هللا عنھ بھ او  عنھ خارج شد وھمھ برخاستیم ونزدش رفتیم،
ت:اي ابوعبدالرحمان، اندکي پیش در مسجد امري ناآشنا مشاھده کردم والبتھ گف

  بحمد هللا چیزي جز خیرندیدم.
  ابن مسعودرضي هللا عنھ:چھ دیدي؟ -
مردمي را  ابو موسي رضي هللا عنھ:اگر زنده ماندي خود نیز آن را خواھي دید، -

وسنگریزه ھایي در دیدم کھ در مسجد حلقھ زده وبھ انتظار نماز نشستھ بودند 
دست داشتند ودرھرحلقھ اي مردي با صداي بلند مي گفت: صدمرتبھ الالھ اال هللا 
بگویید وآنھا نیزمي گفتند، وسپس مي گفت:صدمرتبھ سبحان هللا بگویید وآنھا نیز 

  مي گفتند.
  تو بھ آنھا چھ گفتي؟ ابن مسعودرضي هللا عنھ: -
  انتظار نظر وامر تو ماندم. ابوموسي رضي هللا عنھ: چیزي نگفتم،بھ -
وبھ آنھا  ابن مسعودرضي هللا عنھ:چرا بھ آنھا نگفتي تا بدیھاي خود را بشمارند؟ -

  خوبیھایشان چیزي گم نمي شود؟ ضمانت ندادي کھ از
عبد هللا بن مسعودرضي هللا عنھ بھ راه افتاد وما نیز ھمراه او حرکت کردیم تا 

وکنارآنان ایستاد وپرسید:مصروف چھ کار اینکھ نزد یکي از آن حلقھ ھا آمد 
  ھستید ؟

  گفتند:اي ابوعبدالرحمان،با این سنگریزه ھا اذکار وتسبیحات را مي شماریم.
ابن مسعودرضي هللا عنھ:بھتر است بدیھاي خود را بشمارید من ضامن ھستم کھ  -

چھ زود دارید  اي امت محمد، از نیکي ھاي شما چیزي گم نشود،واي بر شما،
لباسھاي پیامبرصلي هللا  یاران پیامبر شما درھمھ وجود دارند،  ھالک مي شوید،

سوگند بھ خدایي  علیھ وسلم تا کنون کھنھ نشده وظرفھایشان ھنوز نشکستھ اند،
کھ جانم در دست اوست،یا شما بر دیني برتر ازدین محمد ھستید ویا اینکھ 

  گشایندگان دروازه ضاللت وگمراھي ھستید.
  خیر نداشتیم.ء مااراده اي جز بدالرحمان:وهللا،اي ابوع

چھ بسیارند افرادي کھ اراده خیر دارند اما بھ آن نمي  ابن مسعودرضي هللا عنھ: -
گروھي قرآن را مي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم بھ ما فرمودند:  رسند،

آنان  (استخوان باالي سینھ وزیرگردن) خوانند ولي قرائت شان از ترقوه
  گذرد، سوگند بھ هللا ، نمي دانم شاید اکثرآن افراد از شما باشند. نمي

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.

ن دارمي ( یادداشت حدیث متذکره از جملھ احادیث  صحیح بوده مراجعھ شود بھ سن
،السلسلة الصحیحة 181/ص1،مجمع الزوائد ھیثمي ج210حدیث شماره

  .) 2005لاللباني،حدیث شماره 
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این روایت در بر گیرنده ي اصول و قواعد بزرگي بھ شرح زیر است کھ تنھا 
سنت پیامبر(صلي هللا علیھ وسلم ) پیروي کرده و از دستورات خدا و  کساني کھ از 

   از آن اگاھي مي یابند:  رسولش سرپیچي نمي کنند
علما ء میگویند : کسیکھ  غایت وھدف را تشریع کرده ،وسیلھ را ھم  فراموش  -1

را تشریع کرده وسیلھ آن را ھم  فراموش »ذکر«هللا  نکرده است : مثالً وقتي کھ 
  نکرده است.

نھم  )با(بندھاي)دست وا  طوریکھ در فوق تذکر دادیم کھ  پیامبر(صلي هللا علیھ وسلم 
این (بند)ھا در :« راست خود تسبیحات را حساب مي کرد و مي گفت 

  » .قیامت گواھي مي دھند روز 
بدعت اضافي گمراھي است، و آن بدعتي است کھ اصل آن مستند بھ دلیلي است  -2

و روش آن غیر مستند است. این نوع بدعت را بدعت اضافي نامیده  ولي کیفیت 
     الف سنت است و نھ بطور کامل با آن موافقت دارد.مخ اند؛ چون نھ بطور کامل 

پروردگار ما  تنھا با روشھا یي پرستش مي شود کھ خود آنھا را تشریع کرده  -3
   روي ھوا و عادتھا و بدعتھا. است و نھ از 

بدعت، سنت را از بین مي برد. آن افراد بدعت گذار، روشي را برا یذکر اختراع  -4
پیامبر صلي هللا علیھ وسلم  روایت نشده بود و با این کار  کھ ازنزد کرده بودند 

وسلم ) را از بین بردند. واین اصلي است کھ سلف  سنت پیامبر(صلي هللا علیھ 
بدعت و سنت با ھم جمع نمي شوند.  صالح آنرا فھمیده و بھ یقین دریافتھ اند کھ 

ما ابتدع قوم بدعة «است: تابع گرانقدر، حسا ن بن عطیھ (رضي هللا عنھ ) گفتھ 
ھر ملتي کھ بدعتي را در دین خود ایجاد «  »في دینھم،إال نزع من سنتھم مثلھا

   دارمي با سند صحیح) »( کند، سنتي ھمانند آن از آنان گرفتھ مي شود
بدعت باعث نابودي مي شود؛چرا کھ بدعت منجر بھ ترک سنت مي شود و این  -5

عبد هللا بن مسعود (رضي هللا عنھ ) بزرگي است. صحابي گرانقدر   گمراھي 
اگر سنت پیامبرتان را رھا کنید، «   »ولو ترکتم سنة نبیکم للظللتم«است: گفتھ 

   مسلم)».( گمراه مي شوید
و اگر امتي گمراه شده، نابود مي شود. و بھ ھمین علت بود کھ عبد هللا بن مسعود 

الک و نابودي شما چقدر واي بر شما اي امت محمد!ھ«ھاي ذکر گفت: بھ آن حلقھ 
   ».سریع است!

گذار  را کھ شخص بدعت گذار در واقع خود را قانونــچ بدعت پیک کفر است؛ -6
قرار داده و خواستھ است کھ احکام احکم الحاکمین را از سر بگیرد و  و نظیر خدا 

     آییني بھتر از دین محمد صلي هللا علیھ وسلم است. پنداشتھ است کھ وي بر 
عتھا باب اختالف کھ باب گمراھي است را باز مي کنند. و ھر کس بنیان بد -7

اسالم باشد گناه آن و گناه ھر کس کھ بدان عمل کند تا روز  گذارسنت بدي در 
بودبدون این کھ از گناه آنان چیزي کم شود؛چون  قیامت بر عھده ي وي خواھد 

   د انجام دھنده آن است.کند ، ھمانن کسي کھ مردم را بھ شر و بدي راھنمایي مي 
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کم اھمیت جلوه دادن بدعت ھا منجر بھ فسق و نا فرماني مي شود ؛ مثالً ھمان  -8
حلقھ ھاي ذکر مرتکب بدعت شدند ، بعدھا در جنگ نھروان برعلیھ  افرادي کھ در 

علیھ وسلم )و سرکرده ي آنھا امیر المؤمنین علي بود  اصحاب پیامبر (صلي هللا 
  علي آنان را ریشھ کن کرد. نھایت امیر المؤمنین  جنگ کردند و در

احمد بن  یکي از علماي اسالمي بھ نام حسن بن علي بر بھاري از یاران امام 
  حمبل(رحمھ هللا) گفتھ است:

بزرگ تبدیل مي شوند.  از بدعتھاي کوچک بپرھیزکھ بدعت کوچک بھ بدعتھاي «
بوده و  ابتدا کوچک وشبیھ حق و ھر بدعتي کھ در امت بھ وجود آمده است، در 

شخص بدعت گذار فریفتھ آن شده و بعداً نتوانستھ است از آن بیرون بیاید و در 
بدعت بزرگ شده و بھ دین شخص بدعت گذار تبدیل شده است و بدین ترتیب  نتیجھ 

گذار با راه راست مخالفت کرده و از اسالم خارج شده است. پس از  شخص بدعت 
در امور دینی بشنود ، نباید عجلھ بخرچ دھد کھ بدان عمل کند ھرکسیکھ یک سخن 

باید در مورد تحقیق کند ، صحت وسقم انرا در یابد وتحقیق  نماید کھ :آیا یکي از 
در این زمینھ سخني گفتھ  ء(صلي هللا علیھ وسلم )یا یکي از علما  اصحاب پیامبر 

سک کن و گرنھ از آن بگذر تا آنان را دیدي بھ آن تم است یا نھ. پس اگر اثري از 
  ».وارد آتش جھنم نشوي

  . )18 - 19،ص2أبي یعلي،طبقات الحنابلھ،بیروت،دارالمعرفة،ج (قاضي محمد بن 
  ابن قیم الجوزیھ در مدارج السا لکین میفرماید : -9 
اعمال نیک بھ نیات نیک بستگي دارد ولي نیت نیک ھیچ باطلي را بھ  

نیت بھ تنھاي براي تصحیح عمل کافي   ون چ حق تیدیل کرده  نمي کند؛ 
  ھم باشد. نیست بلکھ عالوه بر آن باید آن عمل مطابق با شریعت 

    .)85،ص1( مواخذ :ابن قیم الجوزیة،مدارج السالکین،بیروت،دارالکتاب عربي،ج
زیاده روي در کار نیک خوب نیست بلکھ بد است. واین، امري است کھ در  -10

شود؛ چون ھرچیزي کھ از حد خود گذشت بھ ضد خود تبدیل مشاھده مي  ھر چیزي 
شجاعت اگر از حد خود بگذرد بھ بي باکي و بي پروایي و اگر از  مي شود ؛ مثالً 

تبدیل مي شود. ھم چنین کرم و بخشش اگر از حد خود  حد خود کمتر شود بھ ترس 
کمتر شود،بخل و اگر از حد (متعارف)خود  بگذرد بھ اسراف و تبذیر تبدیل مي شود 

   متوسط آن ھا است. و خست بھ حساب مي آید.پس بھترین کارھا حد 
عنھما از مرد کھ عطسھ کرده بود ،شنید کھ هللا رضي    عبدk بن عمر

پس عبدهللا بن عمر رضي »والسالم علي رسول هللا الحمدk و الصالة «گفت:
ن بھ ما یاد نداده است وسلم ) این چنی عنھما بھ او گفت : پیامبر(صلي هللا علیھ هللا 

ما ھکذا علمنا رسول هللا(صلي هللا علیھ وسلم ) بل «   بلکھ فرموده است:
   » لیصل علي رسول هللا قال: إذا عطسأ حد کم فلیحمدهللا،و لم یقل : و 

ھر گاه یکي از شما عطسھ کرد، حمد وستایش خداي را بجا بیاورید و بگوید «
      ترمذ ي)»( دا ھم صلوات بفرستید.کھ بر رسول خ نفرموده الحمدهللا 
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عنھما در مسجد هللا با(عبدهللا) ابن عمر رضي «از سالم روایت شده کھ گفت:
  مردي شامي آمد و از او درباره ي حج تمتع سؤال کرد.  نشستھ بودم کھ 

شامي) گفت: ولي پدر شما از آن نھي مي  ابن عمر گفت: کار خوبي است.(مرد 
اگر پدر من از آن نھي کرده  عنھما) گفت:واي بر تو ! آیا هللا کرد.(ابن عمر رضي 

و بھ آن دستور  است در حالي کھ رسول خدا(صلي هللا علیھ وسلم )آن را انجام داده 
داده است، بھ گفتھ پدر من عمل مي کني یا بھ دستور رسول هللا (صلي هللا 

 وسلم )؟ علیھ 
 علیھ وسلم ) عمل مي کنم.(ابن (مرد شامي )گفت: بھ دستور رسول هللا (صلي هللا 

  »عنھما )گفت پس بلند شو و برو!هللا رضي  عمر 
  صحیح آن را روایت کرده است)  با سند » شرح المعاني اآلثار«( طحاوي در کتاب 

   نمونھ ھاي کھ بیان شد فوائد زیر را در بر دارد:
پیامبر (صلي اصحاب پیامبر(صلي هللا علیھ وسلم )ھر گونھ مخالفت با سنت صحیح 

وسلم ) را رد کرده چھ بسا ایشان سخت گیري زیادي مي کردند ھر چند  هللا علیھ 
   فرزندان وعلمایشان بوده باشند. پدران، ، مخالفان سنت

  ختمبالصواب       وهللا اعلم              
  
  
  ت:ــــیادداش وذ ھا ـآخـم
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