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 « بدعت بد و خوب » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا
 

 : به اصطالحو    دیجد  یانجام کارها  یعنی بدعت  .  ندبدعت را بر اهل بدعت حرام کرد  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ

:  وجود دارد  بدعتدو نوع    . دانستن آنهاست  نیاز د  یضد اسالم و جزئ  ن، ی خالف دبر  ییکارها  انجامِ

بدعتی که بر مبنای اهداف  دیگری،  و    کفر است  و  حرامست، که  ها  یفلَسَ  یمورد ادعا  بد که  بدعت

 شود. می  گفتهبدعت نیک و به آن   ده استنیک ساخته ش

، لعنت کرده است، زیرا آنان این بدعت  نداه را به وجود آورد  بدانی که بدعت های  کس،  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ

در حالی که هیچ مبنا و اصولی ندارد. اند که گویی بخشی از اصول دین است،  ای بیان کرده را به گونه 

نمونه های زیادی از این افراد    شود. این افراد نیز مورد قبول واقع نمی   یفرمودند که نماز و دعا  ایشان

آنها را    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم    ، کهبه طوری که برخی از آنها مشغول به انجام کارهایی هستند  ، وجود دارد

از    ینوع   این.  اندشده خود و دیگران  شکنجه  ه آنها موجب  انجام نداده است و در حقیقت با عمل ب

ظاهراً دردین وجود دارد ولی    و شامل چیزهایی است که    بدعت است که هیچ فایده و ثوابی ندارد

   باشد. در حقیقت، در دین موجود نمی 
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اقامه نماز    شان، یدر مورد ا  ی، سرودن اشعارملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ  مانند حمد و ثنای  یخوب  کارهای  وگرنه

، ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریدر زمان پ  ایپرسند: آی. مردم ماست  نیک  یبدعت  ل، ی قب  نیو موارد مختلف از ا   فیشر

ی چون، درود فرستادن  انجام اعمال نیک ؟ نه. بعداًبرای انجام این حسنات وجود داشته است یلیدال

ی بسیاری برخوردار  که از ثواب و فایده   ، و خواندن صفات زیبای ایشان، توصیه شده   ملسو هيلع هللا ىلص   اکرم  امبر یپبر  

به هیچ عنوان کار    است وبد    یبدعت، که  خوردندمی قسم  برخی دیگر به صحابه و خلفاء  . اما  است

برای  نه تنها که کار درستی نیست بلکه  ملسو هيلع هللا ىلص اکرم امبر یپ زان یقسم خوردن به عز ای نیست، پسندیده 

   دارد. وجود  ، مجازات بسیاری همآن 

ایشان محبتی ندارند،   به  را که   یکساناز  و    دیدوست بدار  ، دوست دارندایشان را  که    یکسان  د یباشما  

 . است ایو حسنه   بدعت خوب کی  نیا  دوری کنید، 

نیک و بد را از هم    بتوانند، بدعت های  تاکند  به مردم قوه عقل و تفکر را عطا  خداوند  باشد که   

بود از قبل روشن  این موضوعی است که  و  إناست.  ه  تشخیص بدهند  از    بتوانیم  شاءاهللباشد که 

 چیزهای مشکوک دور باشیم. 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

3۱۴۴، جمادی االول ۴2/ ۱۴۰۰،  دی8  

29,December, 2021/29, Aralık , 2021 
 

 

 


