
قواعد معرفة البدع 
:وعددها ثالثة وعشرون قاعدة

:وهي مندرجة تحت أصوٍل ثالثة

.رعيشلمبمااهللإلىالتقّرب:األولاألصل

.الديننظامعلىالخروج:الثانياألصل

.بدعةالإلىالُمْفضيةالذرائع:الثالثاألصل



المنهج المّتبع 
في ترتيب هذه 

القواعد وصياغتها
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ُصّنفت القواعد إلى 
ثالثة أقسام وْفق 

:أصولها الثالثة

:  األصل األول

التقرب إىل اهلل  

.  مبا مل يشرع

وحتته عشر  

.قواعد

:  األصل الثاني

اخلروج على 

نظام الدين  

ويندرج حتته 

.مثان قواعد

:  األصل الثالث

الذرائع املفضية 

إىل البدعة  

ويندرج حتته 

.مخس قواعد



مما يلزم التنبيه عليه 
:في هذا المقام

أن هناك تداخًلا بني هذه القواعدد وتزمادًا وتضاًدد ا     

.والغاية ان هذا األار الضبط والتقريب



األصل األول

التقرب إىل اهلل مبا مل  

يشرع  يندرج حتت هذا 

األصل عشر قواعد كلية



:التقرب إلى اهلل ال بد فيه من اتباع الشرع في مقامين

اتباع الشرع يف صفة الضبادة : الثانييف ثبوت أصل الضبادة : األول

:خمالفة هذا املقام حتصل بد

.  االستناد إىل حديث اكذوب▪

.أو إىل قول ان ال حيتج بقوله▪

.أو خمالفة للُسنَّة الرتكية▪

.  أو لضمل السلف وقواعد الشريضة▪

: وخمالفة هذا املقام حتصل بد

. التقرب بفضل الضادات أو املضاصي▪

أو تكون الضبادة اشروعة يف أصلها ولكن▪

يطرأ التغيري على وصدفها إادا بدق ز     

.اقيد أو تقييد اطلق



:القاعدة األولى

كل عبادة تستند إىل حديث اكذوب على 

.رسول اهلل عليه السزم فهي بدعة

:األمثلةمن

.سورةسورةالقرآنسورفضليفاملوًوعةاألحاديث

.الرغائبصزةفضليفاملوًوعاحلديث

:القاعدةتوضيح
التوقيف الضباداتيفاألصلأنعلىابنيةالقاعدةهذه

الصحيحةباألدلةإالتثبتالالشرعيةاألحكامأنأي

ليستاملكذوبةاألحاديثأاا.والسنةالكتاباناملضتربة

.بدعةبهافالضملالسزمعليهسنتهان



:القاعدة الثانية

كل عبادة تستند إىل الرأي اجملرد واهلدو   

فهددي بدعددة  كقددول بضددء الضلمددا   أو    

الضّبدداد أو عددادات بضددء الددبزد أو بضددء  

.احلكايات واملنااات

:من األمثلة

اعتمدداد الصددوفية يف إثبددات كددثري اددن األحكددام  علددى  

.الكشف واملضاينة  وخر  الضادة

و أ( اهلل)األذكار البدعية  كذكر اهلل تضداىل باالسدا املفدرد    

(.هو..هو)بالضمري 

دعددا  املزئكددة واألنبيددا  والصدداحلني  بضددد اددوتها ويف 

.اغيبها  وسؤاهلا  واالستغاثة بها

:توضيح القاعدة
تتضح هذه القاعدة ببيان أصدل اهدا يف عزادات أهدل     

البدع  وهو أنه اا ان ابتددع إال ويسدتدل علدى بدعتده     

.بدليل ان الشرع صحيح ا كان أو ًضيًفا

أن الكتاب والسنة ُهما  جهة الضلدا عدن   : واألصل املستقر

.اهلل تضاىل  وهما  ريق اضرفة أحكااه وشرعه



بيان الوجه الذي يدخل منه 
:الفساد على عامة المسلمين

: يف حديث النيب عليه الصزة والسزم

إن اهلل ال يقبء الضلا انتزاع ا ينتزعده ادن الندا      )

ولكن يقبضه بقبء الضلما   حتى إذا مل يبَق عامل

اختذ النا  رؤوس ا ُجهااًل  فُسِئلوا  فأفتوا بغري علا 

(فضلُّوا أًلوا

اا ابتددع عدامل قدط  ولكنده اسدُتفل ادن لديس        : أي

.بضامل فضّل وأًّل



..تنبيهات



تقليدددد ادددن ال  تقليد اآلبا 

يضلا املقلدد أنده   

أهل ألن يؤخدذ  

.بقوله

التقليددددد بضددددد 

وًددددوق احلددددق 

واضرفة الدليل

تقليدددد اجملتهدددد  

القددددددادر علددددددى 

االجتهدددداد اددددع  

اتسددددداع الوقدددددت 

.وعدم احلاجة

تقليددددد قددددول اددددن 

عددددارل قددددول اهلل  

ورسوله عليه السدزم  

.كائن ا ان كان

.  التقليد هو اتباع قول الغري ان غري اضرفة دليله: التنبيه األول

:والتقليد املذاوم أنواع



أاددا تقليددد الضددااي للم تهددد   

ال يدددخل فإنهه  واتباعدده لدده 

حتت التقليدد املدذاوم بدل هدو     

َفاْسَأُلوا )يف عموم قوله تضاىل

( َتْضَلُموَنَأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْا َلا 



: اإلهلام

وقد صدّرق األئمدة أن األحكدام الشدرعية ال     , هو اا يقع يف القلب ان آرا  وترجيحات

تثبت باإلهلام  أاا صاحب القلب التقي  فهو بالنسبة له ترجيح شرعي  وكلمدا كدان   

. الضبد أكثر اجتهاد ا يف  اعة اهلل كان ترجيحه أقو 

:التنبيه الثاني



:الرؤيا

هي اا يدراه الشد يف يف انااده  وحكمهدا كاإلهلدام  فُتضدرل علدى الدوحي         

.الصريح فقن وافقته وإال مل ُيضمل بها

:التنبيه الثالث


