
إلزام الناس بفعل شيء من
العادات والمعامالت، وجعل 

، ذلك كالشرع الذي ال ُيخالف
.والدين الذي ال ُيعاَرض بدعة

القاعدة الرابعة عشرة



وضععاملكوسعع مملاملالتععلالاسملككاععلمنملالكععع   ملكو ضعع  ململململ▪

.وكألالرملكحملت مملعليهمنملوت جهملعلىملكومتااملالاهملككتق بة

تقع مملكجُلهللملعلىملككتلمعل،نملوت كيعةملكوال علملككفعر  ةملململململ▪

.ال ملالمل صلحملهللملبطر قملككت ر ث

ومن 
األمثلة 
على 

:ذلك



كالبتعععك ملفإإ  هعع املككقلععععصمل ل ععةملبلكتععلاكسملوكوتععلالاسنمل

هلهالمل قاملفيهلملال ملجهةملكخلروجملعلىملنظعلمملككعع  مللتع ململململ

ه املككتلاكسملأوملكوتلالاسملفرًضلملحمت اًللملعلىملككاعلم ملثالبعةملململ

.فركئضملككع  ملوعزكئمملككفر 

:ةـدح القاعـيـتوض



اللملإذكملالنملكإلكعزكمملجلرً علملململوالمل ع  ملحتتمله املككقلععصمل

علىملسبلملالتق لملوال ضًيلملإىلملالصعلةةملالتتع،صنملفهع كململململ

همل اعرجملحتتملبلبملكوصلحلملكورسلةنملوه ملبلبملالمل قاملفي

.ململكالبتعك ملاململتقعم

وضععاملككلعع كئحململ:ملوالعع ملكألالالععةملعلععىملكوصععلحلملكورسععلةملململ

ككتاظيميععةنملوككتكتيععلملكإلاكر ععةملككععصملحتقععقملكوصععلحلمل

.ككتلالةملكألالةملوفقملالقل عملككفر تة

فهع ململأاللملكإلكعزكمملككع جيمليعرجيملفيعهملكالبتععك ململململململ

كواععل ضملوقل عععملككفععر تةنملكخلععلرجملعلععىململململ

نظععلمملككععع  نملوإُععلمل لصععلرملإكيععهملب ععبلململململململ

.ككت ر طملاملكأل  ملبلكفر 



ة الخروج على األوضاع الديني
رعية الثابتة، وتغيير الحدود الش

رة بدعة .المقدَّ

القاعدة الخامسة عشرة



.عق بةملاللكيةحعملككزنلملجت مل▪

ككعصملصصع ملبهعلملحتليع ملكحملرالعلسملأوملإسعقل ملململململململكحلي ملككبلطلعةململ▪

كك كجبععلسنملوذكععسملالسععتةالملككربععلملببيععاملككتياععةنملوراملكوطلقععةمل

ةملثاثلملو ملطلقهلملباسلحملككتةلي نملوإسقل ملفعر ملككزاعلصملبلهلبعملململ

.ململكو تتلرص

ككصملأ ،مل علىملك ملعليعهملوسعلمململململكحل كاثميس ملأنمل لةقملبهلمل▪

أنهلملتقاملوتظهرملوتاتفعرملارفعاملككتلعمنملورهع رملكجلهع نملوففع ملململململململ

ككزنلملوشربملكخلمرنملوهيملجتلالاملككبع ملالع ملجهعةملأنملاعانملالاهمعلملململململ

.الؤذنملبتغيريملالتلململككع  ملوكنعركسه

من 
األمثلة 

على هذه 
القاعدة



:ه املككقلععصمل ل ةملبعع

.أحسلمملككع  ملككقلطتةملاتةر مملككزنلملوشربملكخلمر▪

كوقعَّركسملككفرعيةنملفتفم ملأن ك ملكجلال لسملوكحلععوانململ▪

وأنصععبةملكو كر ععثنملوالقععلا رملككس ععلركسملوككتعععصنملو عع مل

.ذكسملمململوراملاملككفر ملحتع عاملبقعرملالتني

:ةـدح القاعـيـتوض



:ملوإذكملاععلنملهلعع املكوقعععَّركسملجهتععلنمل

فإ   جهةملعلا ةملوجهعةملتتبع عة ملململ
كالبتعععك مل قععاملفيهععلملالعع ملجهععةململململ

ا نهلملتتبع ةنملالملال ملجهةملا نهعلململ

.علا ةملالتق كةملكوتاى

أنملككفععلر ملوا نهععلملتتبع ععةملالتاععلامل

جتلععهلملأحسلاًلععلملثلبتععةملالملتقبعع ململململ

ككتبععع لملوالملككتغي ععرملاملاعع مل الععلنملململ

.والسلن



ن مشابهة الكافرين فيما كا
من خصائصهم من عبادة أو 

.عادة أو كليهما بدعة

القاعدة السادسة عشرة



كالالتاععل ملالعع ملأاعع ملككفععة مملواعع ملذجيملر ععرململ▪

.علعىملوجهملككتع  ملتفبهلنملبلكسلفر  

.ال كفقةملككسلفر  ملاملأعيلاهمملوال كمسهم▪

من 
األمثلة 

على هذه 
القاعدة



: ع  ملحتتملالفلبهةملككسلفر  ملأالركن

الفلبهتهمملامل صلئصهمملاونملاللملأحعث انملوبيعلنملهع كملململ▪

.امله املككقلععص

الفلبهتهمملفيململأحعث املمململكعي ملاملا عاهمنملوبيلنعهململململ▪

.املككقلععصملككتلكيةملهل املككقلععص

:ةـدح القاعـيـتوض



 روًجلا نهجهةال ككسلفر  ثفلبهة قاوكالبتعك 

ككع  ارومأ  بلكسلفر  ككتفبهألنككع   نظلمعلى

 ساعلىكحمللفظةأناملوكوتل ينككس روره روشركئتهن

. ريا أ  وشركئتهمكألنبيل،



 س ملوإنككع  ناككبع و اعظموهل ك

بنيمجتتإذكفسيفبلكس لرتفب هفيه

أالًركككسلفر  خملك ةالنتهالوال كك   نين

أنككرس إرسللال كوقص اإذشرًعل القص ًاك

.الهككع  علىك ا   ظهر



اللملالنملالفروًعلملاملككفر تتنينملأو

اللملالنملالفروًعلملكالملوهممل  تل نه مل

اصعع مملعلشعع رك،ملأوملأ عع ملككصععاصمل

وككصيلمنملفهالملتقعاملكوالك عةملاململ

.  ةملككتم ملواي يته

الععلملالمل تصعع رملفيععهملك تصل ععهممل

بهملمململتقتضعيهملطبيتعةملكحليعلصململململ

وكسععتقلالةملكوتععل ملالعع ملككتععلاكسململململ

.وككصالعلس

:انومما ال يدخل تحت مشابهة الكافرين أمر



ه مشابهة الكافرين فيما أحدثو
مما ليس في دينهم من 

العبادات أو العادات أو كليهما 
.بدعة

القاعدة السابعة عشرة



جر لنملأال رملكحلسمملوكحليعلصملعلعىملململ▪

ىملسا ملأه ملككستلبنيملأوملسا ملا ر

.و يصرملأوملسا ملكجللهلية

تقليعععهمملفيمععلمل  ععمىملبلو ضععلسململ▪

.وكو ا اس

األمثلة 
على هذه 

:القاعدة

ال كفقتهمملاملكالحت عللملبلألعيعلاملململ▪

ككصملكستةعث هلملوململتسع ملالفعروعةملململ

.املا اهم ملاتيعملكألمملو  مملككصةة



:تابيهملالهم

الفلبهةملككسعلفر  ملاملشعي،ملململ

وك ملاعلنملككتيععملململ-ال ملأعيلاهممل

تاععرجململ-ال مًسلملاني ً لملحمًضل

حتععتملالفععلبهتهمملاملأالعع رملململ

ككع   ملذكسملأنملككتيعمليتمعاململ

فيععهملأنععهملشععر تةملوشععتريصنملململ

.عبلاصملوعلاصملاملآنملوكحع



:توضيح القاعدة

ه املككقلععصملتتتلقملثفلبهةملككسلفر  ملاملكحملععثلسملككعصملململ

:جهلسوالفلبهتهمملفيهلمل لاهىملعاهلملال ملثاثملأحعث هلنمل

.ال ملجهةملا نهلملحمعثةملاملا اهم▪

.ال ملجهةملا نهلملالفلبهة▪

.ال ملجهةملا نهلملحمعثةملاملا  ملكإلسام▪



أنملكألاكةملال ملككستلبملوكك اةملوكإلمجل ملوكآلثعلرململ:ملككتابيهملكألول

وكالعتبلرمل عملاكعتملعلعىملأنملككتفعبهملبلكسعلفر  ملاملكجلملعةململململململ

إالعلملإيلًبعلملململ:ملالاهيملعاهنملوأنملخمعلك تهمملاملهعع همملالفعرو ملململ

.ملوإاللملكستةبلًبلملحب لملكو كضا

الاملأنملهالكملأالع ًركمل صعتهلملكك عاةملبتياهعلملبعلكاهي ملاةلعقملململململململ

.ككلةيةملوإع ل،ملككفلرب

أنملخملك ععةملككسععلفر  ملالعع ملكوقل عععملململ:ملككتابيععهملككاععلنيمل

ككفرعيةنملوك كملفإنملككاهيملع ملالفلبهةملككسعلفر  مل تعم ملململ

.اللملإذكملُ صعسملالفلبهتهمملأوملململتقصع

تتتعلململ- صععملأوملبععونململبقصعمل-ذكسملأنملالفلبهتهممل

.عليهلملال لسعملكعتقلا ةملوعملية

:تنبيهات حول مشابهة الكافرين



لبهةملاملذارملبتضملكو لسعملكوتتبةملعلىملالف:ملككتابيهملككالكث

:ككسلفر  ملعم اًللملوعلىملالفلبهتهمملاملأعيلاهممل ص ً ل

أنملكوفلراةملاملكهلعجيملككظلهرملت رثملتالسًبلملوتفلالنلملبعنيمل1.

كوتفلبهنيملاملككبعلط ملعلعىملوجعهملكو علر ةملوككتععر  ململململململ

.كخل ي

أنملالفععلراتهمملاملكهلعععجيملككظععلهرملت جععلملكال ععتا ململململ2.

ككظلهرملحتىمل رت املككتمييعزنملفيعزولملكحلعلجزملككا  عيملململململ

نينملبنيملكوهع نيملكورضينينملوبنيملكوغض بملعليهمملوككضلك

.و اصرمملب كسملعقعملكو كالصملوكوتلاكص



أنملككتفععبهملالعع ملأسععبلبملسععاطملك نملذكععسملأنملأعيععلاهمململململ3.

.التصيةمل 

أنملالفلبهتهمملاملبتضملأعيلاهممل  جلملسرورمل ل بهممل4.

ثلملهمملعليهملالع ملككبلطع  ملفعريونملكو علمنيمل ععمل علروكملململململململ

.فرًعلملهلمملامل صلئصملا اهم

أنملكألعيلاملوكو كسمملاملكجلملةملهللملالا تعةملعظيمعةملاملململ5.

.ا  ملكخللقملوانيلهم ملوهل كملجل،سملبهلملا ملشر تة



ي اإلتيان بشيء من أعمال الجاهلية، الت
.لم تشرع في اإلسالم بدعة

:  -ية كما يقول ابن تيم-والمراد بالجاهلية 
م، ما كان عليه أهل الجاهلية قبل اإلسال)

ة وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلي
(.التي كانوا عليها

القاعدة الثامنة عشرة



كك اععرملاملكألح ععلبنملوككطتعع ملاململ▪

كألن عععلبنملوكالست عععقل،ملبعععلكا  منمل

.وككايلحة

إ لالةملكك الئمملكستقبلالنملكلم كع امل▪.كجل كاككرج  ،علىكإلب عقر▪

.كك ارملوفرًحلملبهملاونملكألناىمل

األمثلة 
على هذه 

:القاعدة



:توضيح القاعدة

هعع املككقلععععصمل ل ععةملباعمععللملكجللهليععةملكوالك ععةملهلعععجيملكإلسععامملململ

وشرعتهنملو ع  ملفيهملاع ملالعلملك ع ملعبعلاصملممعلملاعلنملأهع ملكجللهليعةملململململململململ

. تتبعونملبهنملوململ فر ملك ملككتتبعملبهملاملكإلسام

 لفعر ملفتلعهملوكعع ملاعلنملأهع ملكجللهليععةملململململف نإ  أالعلملالعلملجعل،ملبععهملكإلسعامملململململ

  تل نهنملفيؤتىملبهملالع ملجهعةملا نعهملالفعروعلننملو ل تع ملعلعىملكك جعهململململململململ

.ململكوفرو 

ذكسملالع ملف  كك تيملبنيملككص لملوكوروصنملوغرياملال ملشتلئرملكحل  مل:ملالالكه

.شتلئرملك ملوملإنملالنملأه ملكجللهليةمل عملالن كمل  تل نملذكسملاملكجلملة


