


م بسم اهلل الرحمن الرحي



المقدمة 
فريٌق وسعوا مسمى البدعة 

أدخلوا يف البدعة ما  لا     

منه  

يف احلكم ب لبدعة تس هل

مااح ث ااك احلكاام علااى ماا   

.ل   ببدعة أنه بدعة

فريٌق ض قوا مسمى البدعة 

أخرجوا مح البدعاة ما  هاو    

منه  

يف األخذ ب لبدعة تس هل

مح ث اك أنها  يف نهارهم    

.ل ست ببدعة

(  مسمى البدعة)اختلف الن س يف حتديد 



السنة والبدعة 

معن  ن متق بالن

اخلطاأ يف ضبط معناى 

البدعة ينشأ عنه اخلطأ 

يف معنى السنة 



وضع ضوابط جلّ ة ملعنى البدعة حيدد م  يدخل ف ه  وم  ال 

. يدخل، ويَرّد كل بدعة إىل قواعده  الكل ة

ق عدة عل ه  يقوم االبتادا   ( ثالث وعشرون)الكت ب يتضمح 

.يف الديح وإل ه  يؤول اإلثداث املشني



إّن كاال حاا ثه مااذهه ال  

ُيعجزه أن يستدل ِلمذهبه 

بدل ل شارع،، حاأ أو     

يصأ، واحلاق إاا  ُيبت اى    

يف اتباا   الاادل ل الن حااع، 

.والسب ل الواضأ



المدخل األول
حدُّ البدعة

ل وفيه ثمان مسائ



:المسألة األولى

معنى البدعة 
في اللغة



:في اللغة على معنيين( بدع)تأتي مادة 

أثاادهم ، املعاال  علااى لاا  م اا ل     

:س بق

َم  ُكنُت ِباْدعا   ُقْل :) )تع ىل ومنه قوله 

(الرُُّسِل مَِّح 

رضا،  -على هذ املعنى قول عمار  وج ء 

(. ِنعمااااااات البدعاااااااة: )-اهلل عناااااااه

وأّما  ما  وقاع يف كاالم     : ق ل ابح رجاه 

امفإن مالسلف مح استحس ن بعض البد  
.ذلك يف البد  الل وية ال الشرع ة

أبادعت  : يقا ل : ال  ن،، التعاه والكالاالل  

أي باادأ بهاا  التعااه بعااد أن    ،اإلباال

وهاذا املعناى يرجاع للمعناى     ،يكح به 

.األول



:ةالمسألة الثاني

معنى البدعة 
في الشرع



أحاديثثثثو نبتيثثثثة تثثثثدل علثثثثى حثثثثد 
:رعالبدعة وحقيقتها في نظر الشا

وإيااا كم ):  والساااالم قولاااه عل اااه الصاااالة 

(..وُمْحدث ت األمور، فإن كل ُمحدثٍة بدعة

إن أْحَدق احلديك كت ب اهلل، وأثسح اهلالاْدي  )

هاادي دمااد وشاار األمااور داادث ته ، وكاال  

(وكل بدعٍة ضاللة, ددثٍة بدعة



(ردفهومنهل  م هذاأمرن يفأثدثمح)

(مح عمل عماًل ل   عل ه أمرن  فهو رد)



:اإلثداث▪

: واملااراد ب إلثااداث( مااح أْثااَدث: )دل لااه

اإلت ااا ن بااا ألمر املدياااد امُلعااال ،  

ف دخل ف ه كل خمال  يف الاديح أو   

ل ه، ف عرج بذلك م ال إثداث ف اه  

.أحاًل ك لشع ئر الدين ة

:أن ُيض ف هذا اإلثداث للديح▪

( األماار)واملااراد ب( يف أْمِرناا  هااذا: )دل لااه

أي ُينساااه اإلثاااداث . الاااديح والشااار 

للشاار ، ف عاارج بااذلك امُلعَلعاا ت    

امل دياااة، واملع حااا، لااا  ال حااالة لاااه 

.ب لديح

أال يسااتند هااذا اإلثااداث إىل أحاال ▪

:شرع،، بطريق خ ص أو ع م

فتعارج ادادث ت   ( م  لا   مناه  : )دل له

ع م املتعلقة ب لديح ل  له أحل شرع، 

م ل مجاع القار ن  أو خا ص م ال حاالة      

. اللاويأ مج عة

البدعة 
وحقيقتها 

في نظر 
الشارع  

الق ود الشرع ة للبدعة 



واملعلوم أن كل إثداث دّل على ححته دل ل شرع، فاال  

يسمى يف نهر الشار   إثاداثا  وال يكاون ابتاداعا ، إذ     

علاى  -نهار الشار   -اإلثداث واالبتدا  إا  ُيطلق يف 

.م  ال دل ل عل ه

ب لنهر للمعنى الل وي للفظ اإلثداث حّأ تسام ة 

األمااور املسااتندة إىل دل اال شاارع، داادث ت ث ااك 

:اْبُتدئ بفعله  مرة ث ن ة بعد أْن ُهِجرت



م  ُأثِدث يف ديح اهلل، ولا    : البدعة ه،

( له أحل ع م وال خ ص يدل عل ه

(.م  ُأثدث يف الديح ب   دل ل: )أو

يالتعريف الشرع
للبدعة



متازنة بين المعنى اللغتي 
للبدعة والمعنى الشرعي

:المسألة الثالثة



:وذلك مح وجهني

البدعاة  : أن البدعاة با إلقالق الشارع، ها،    

دون ( كاال  بدعااة ضاااللة: )الااواردة يف ثااديك

البدعااة الل ويااة ولااذلك ف لبدعااة الشاارع ة 

موحوفة بأنه  ضاللة خبالف البدعة الل وية 

.ال يالزمه  وحف الضاللة والذم

أن املعنااى الل ااوي للبدعااة أعااّم مااح املعنااى      

الشرع،؛ إْذ كل بدعة يف الشار  داخلاة حتات    

.و ال عك ، مسمى البدعة يف الل ة



المسألة الرابعة

اع العالقة بين االبتد
واإلحداث



اللغدد االبتددعاواإلاداددعارادادديف  ا ا ااا

ادتيدد  اب لءدد  اا:اإلهدد عنددواإلااددع امب

.املخرتوابععاأ املادكن

االبتعاواإلاداعارا ااملعنواالءيفع ا

ً اا اداعاراأعّمامنااالبتعاو لك نهاشد م

 االعدناك  اأإلا ا,الكلاخمتايفاوامذم م

غريه اإذاأ الفد االدععد اغلدطاإهً دهااااا

األمديفااملخدرتوااملدذم ما االدعدنااااا)علوا

.(خ ص 



 االعدنا حمم  ا اك  اأإلامذم م   األميفااملخرتو▪

إلهد ااملعندوااللغد لاالعد ماللدععد اااااا أإلا اغريه

.إلاحملعث 

األمدديفااملخددرتوااملددذم م ا االددعدناكدد  اأإلا ااا▪

-الغ لدطا-إلهد ااملعندوااصد لاالءديفع ااااا غريها

.للمحعث 

إلهد اا األميفااملخدرتوااملدذم ما االدعدناخ صد اااا▪

(.للدعع اإلاحملعث )املعنواالءيفع ا:اأخصاإله 

:للمحدثةمعان  ثالثلديناتحّصلوبذلك



المسألة الخامسة

عة العالقة بين البد
والسنة



اللغد لاإلالءديفع ااا:ابإطالقيها  لف االدععد اا

:إلبي  اذلك.االسن :اه انظريالف 

:ب لنظيفاإىلااملعنوااللغ ل-1

 اسدن  اك ند اا مبعنواالطيفدق :االسن الغ  

أإلاسيئ افكلامناابتعأاأميفا اعمدلابدها د م اااا

.ه اُسّن :امنابععها يل

  الفظ-املعنوااللغد لا-ف لسن اإلالدعع ا ا

.مرتا ف  



:ب لنظيفاإىلااملعنواالءيفع -2

 ااملعندددواالءددديفع اف لسدددن اإلالدععددد ا

إذاالسن اشيفع  اه اهيفدق ا لفظ  امتق بً 

إلالدعع اه ام ا النيباعليهاالسًماإلأصح به

.ك  اخم لف  الطيفدق االنيباإللصح به



المسألة السادسة

العالقة بين البدعة 
والمعصية



4 3

12
أ اكلًّدد امنامدد امنادد  اعنددهاا

.مذم ماشيفًع 

أ اكلًّ امنامد امتفد إللالدي اااا

.اعلوا رج اإلااعة

ِنذننددد  اب ندددعرا ا أنامددد ام

.الءيفدع اإلذه باالسن 

أ اكلًّدددد امنامدددد امندددد    ا

.ملق صعاالءيفدع 

وجوه اجتماع -أ
البدعة مع 

:المعصية



وجوه االفتراق بين البدعة -ب
:والمعصية

-غ لًدد ا-تنفيف ااملعصي ابأ امستنعاالنا اعنا ا

مسدتنعاافاإ  خبًفاالدعع ا ه ااأل ل ااص ص 

ه ااأل ل االع م اإلمق صدعاا-غ لًد -النا اعنا ا

 الءيفدع 

(.كلابععٍ اضًل )إلعم ما  لهاعليهاالسًما



للمءدديفإلواخبددًفامضدد هي تنفدديف االدععدد ابك نادد ا

 للمءيفإلواإلخ رجد اعدناالدعدناااخم لف فإنها  املعصي ا

إالاإ اُفعنل اهذهااملعصي اعلواإلجدهاالتقديّفبافيمتمد اااا

أنا امعصدي اإلبععد ا ااا-مناإلجانياخمتلفني-فيا ا

.آ اإلااع

خم َلفدد ا ااعتقدد  اكمدد  ااتنفدديف االدععدد ابك نادد اا

خبدًفاا إلرمن  اللءيفوابد لنقصاإلاالسدتعرا ااالءيفدع ا

لاالاتع  اعلواالءيفدع اب لنقصابفإنه س ئيفااملع ص ا

.ص ادا امتنّصلامنا  امقنيّفامبخ لفته

ب النتاد  ااجم إلزةااعإل ااهللاتنفيف ااملعصي ابك نا ا

إذناا صددلا اعددعماتدد  ريااهللا االنفدد  ابددرت اااا

ص ادا اديفىاأنهافإ خبًفاالدعع ا االنقي  الءيفعه

.م ّ يف اهللاممتثل األميفه



ذلكاأ افتن ا جن االدعع اأعظمامناجن ااملعصي 

ااهدذا إلفتن ااملذنطا االءا ة املدتعوا اأصلاالعدن

.إذااملادقرت ابأاعهم ا يفائناتنقلهاعنارتدته

املعصددي اتنفدديف ابددأ اصدد ادا ا ددعا ددّعرانفسددهاااااا

الادددا ا اإالافإناا خبددًفااملدتددعوا ب لت بدد اإلاليفجدد وا

.إصيفارا اعلوابععتهالك نهاديفىاعملهاُ يفنب 



:أمثلة على هذه القرائن واألحوال

رتدتاد ااتعُظدماا-بعع معصي اك ن اأإلا-أ ااملخ لف ا▪

.إذااا رت ابا ااملعاإلم اإلادصيفاراعليا اأإلااستحًهل 

أ ااملخ لف ا اذاتا اتعنُظمارتدتاد ابنعنَظدمااملفسدعةاااا▪

فم اك ن امفسعتهاتيفج اإىلاُكّلد ا االدعدنافاد اااا

.أعظم



:اااحل صل

أ اامل ازن ابنياالددعواإلاملع صد االابدعاااا

:فيا امنا

ميفاع ةااحل  اإلاملقد ماإلاعتدد رااملصد  اااا

التنديددهاعلددواخطدد رةفااإ   إلاملف سددع

الددددعواإلتعظددديماشدددأنا ادندغددد اأالاا

 اكمدا ُدْفض اإىلااالستخف فاب ملع ص 

دندغ اأاّلادفض االتنديهاإىلاخطد رةاا

املع صدددددد اإلتعظدددددديماشددددددأنا اإىلا

.االستخف فاب لدعو



المسألة السابعة

العالقة بين البدعة 
والمصلحة المرسلة



12
أ اكلًّ امناالدعع اإلاملصدلح ا

امليفسددددل امّمدددد املاُدعاددددعاا

.إل  عها اعصيفاالند ة

- االغ لددط-أ اكلًّدد امددناالدععدد ا

إلاملصلح اامليفسل اخ ٍ امناالدعليلا

اص لااملعّين اإلغ د امد اُدسدتع ااا

بددهاعليامدد اهدد ااأل لدد االع مدد ااا

.املطلق 

وجوه اجتماع -أ
البدعة والمصلحة 

:المرسلة



نقطة 
خبددًفااملصددلح ا تنفدديف االدععدد ابك نادد ا ااألمدد راالتعدعددد ا▪

إلع مد االنظديفافياد اهد ااااا امليفسل افًامعخلاهل ا اب باالعد  ال

.أنا اإذااُعيف ض اعلواالعق  اتلقتا اب لقد  

تنفيف االدعع ابك نا امقص  ةاب لقصعااألإل العىاأصح با افاما▪

خبدًفااملصدلح اامليفسدل افاد اتدعخلاااااا دتقيفب  اإىلااهللابفعلا 

.ااحت اب باال س ئل

وجوه االفتراق بين -ب

:البدعة والمصلحة المرسلة



خبدًفاا تنفيف االدععد ابأناد اتدِإل اإىلاالتءدعدعاعلدوااملكلفدنياااااا▪

.تع  اب لتخفيفاعلوااملكلفنيفإنه املصلح اامليفسل ا

إلاملصلح اامليفسدل االاا الدعع امن  ض املق صعاالءيفدع اإله  م اهل ▪

.بعاأ اتنعرجاحت امق صعاالءيفدع 

 علدا ااملصلح اامليفسل املاتق ا اعصيفاالند ةاالنتف  ااملقتض الف▪

 اإلالدعع املاتق ا اعاعاالند ةام ا ي مااملقتض الفعلا اإلانتف 

.امل ن 



:احل صل

أ ااملصدددد  اامليفسددددل اإذااُرإلعيدددد ا

 شددديفإلها اك نددد امضددد  ةاللددددعوا

إلامتن اجيفد  ااالبتعاوامدناجاد ااا

إلإذاااج  ااالبتعاو املصلح اامليفسل 

مناجاتا اتسموامصلح اُملغد ةاأإلاا

.مفسعة



المسألة الثامنة

خصائص البدعة



األولى

د جعا االناد ااالا

عددناالدععدد اغ لًددد ا

إلإمندد ا خدد ل ليددلا

ُدستع اعلواالناد اا

عنادد ابددعليلاكّلدد ا

.ع م

ثانيةال

امن  ضد اا الدعع 

ملق صدعاالءدديفدع ا

اهل  إلهدذااا ه  مٌ 

االكلد اا االعليل ه 

علددددددواذمادددددد ا

.إلبطًنا 

الثالثة

الدععددد ا االغ لدددطا

إمن اتك  ابفعلاأمد راا

ملاُتعدديففا اعاددعهاا

عليددهاالسددًماإلالا ا

عاعاصح بتهارض ا ا

.اهللاعليام

الرابعة

أ االدعع امء با الألم راالءيفعي املتدس ابا ا

:مناجاتني

فا االاختل امدناشددا ااا مناجا امستنعه -1

.اأإلا ليلام ه م

املءديفإلع امدناايد اااامناجا اهيئد االعدد  ةااا-2

.الكماأإلاالكيفاأإلاالام  اأإلااملك  



ِذْكر أمور ال ُتشترط
:في البدعة



الاُدءرتطا االدعع اأّل اد جعاهل ابع االف ائدعابدلا دعاااا

د جددعاهلدد ابعدد االف ائددعالكددناالاععلددا امءدديفإلع األ ااا

.ااجل نطاالغ لطا االدعع اه ااملفسعةافًاُددنواعليه

الاُدءدددرتطا االدععددد اأ اُتفعدددلابقصدددعاالقيفبددد ا

.إلالتعدُّعابلارمب اك  ابعع ا إل اهذااالقصع

الاُدءرتطا االدعع اأ اُتفعلاعلواإلجدهااملعاإلمد اإلالتكديفاراااا

كد لتقيفباا)بلاإ االء  ا عاُدفعلاميفةاإلااعةاإلدسموابععد اا

(.إىلااهللابفعلااملع ص اأإلاالع  ال



الاُدءرتطا االدعع اأ ادتصفاف علا ابس  االقصعا

بلا عادك  ااملدتدعواميفددًعااللخدرياإلمد ااااا إلفس  االني 

.ذلكاد صفافعلهابأنهابعع اإلضًل 

 الاُدءرتطا االدعع اأ اختل ااعنا الل ااأل لد االع مد اعلياد ااا

بلا عاتع ااأل ل االع م ااملطلق اعلواشيفعا امناجاد االعمد مااا

كق لها إلالادك  اذلكا ليل  اعلوامءيفإلعيتا امناجا ااصص ل

الادقتض افإن )كثريًاَأدُّاا االَّذندنااآماُن اااذنُكيُفإلاااللَّهااذنْكيًفاادا ا(تع ىلا

.بعم مهامءيفإلعي ااألذا اللعيعدناعلواإلجهااصص ل



المدخل الثاني
األصول الجامعة 

لالبتداع



األصل األول▪
التقرب إىل اهلل مبا مل يشرع

األصل الثاني▪

اخلروج على نظام الدين

األصل الثالث▪
الذرائع املفضية إىل البدعة

وهي ثالثة 
:أصول



توطئة



املعنى الكلي لالبتداع هو 

اإلحداث يف الدين

: ولفظ الدين يشمل

.التقرب إىل اهلل مبا شرعه سبحانه من الدين▪

.االنقياد لدين اهلل باخلضوع▪



اإلحداث في الدين يحدث 
:بواحد من هذه االصول الثالثة



:األصل األول

:التقرب إىل اهلل مبا مل يشرع

فمن تعبد اهلل بشيء مل يشرعه اهلل والرسوله  

.فقد ابتدع

:  األصل الثاني

:اخلروج على نظام الدين

فمن أعطى غري شريعة اإلسالم حق االنقياد  

.والطاعة فقد ابتدع

:األصل الثالث

:الذرائع املفضية إىل البدعة

يف الدين كما يقع ابتداًء فقد يقع  فاإلحداث

مآاًل، فأعطيت الذرائع املؤدية للبدعة حكم 

.البدعة



التقرب إلى اهلل 
بما لم يشرع

األصل األول



:معنى هذا األصل

أن كل منن تعبند اهلل بشنيء مل يشنرعه اهلل وال رسنوله فقند  ناء        

ببدعٍة ضاللة، ذلك أن العبادات مبنينة علنى التوفينو، واالبتنداع     

يقع من  هة هذا األصل يف كل منا ككنن أن يقتقنرب بنه إىل اهلل،     

:فيشمل التقرب إىل اهلل بنوعني من العبادات

وهننذه هنني العبننادات   بالعننادات أو باملعاصنني، التقننرب إىل اهلل -1

.املخرتعة من  هة أصلها ووصفها

.مع فصد القربةال وهذا النوع من اإلحداث اليكون بدعة إ

من  هة أصلها، املخرتعة من بالعبادات الثابتة التقرب إىل اهلل -2

.   هة وصفها

يفتقر إىل فصد القربنة، بنل فند    الوهذا النوع حتى يكون بدعة 

يقع بدعنة عنل كنل حناذ، إذ ال يقتصنور يف العبنادات غنري فصند         

.القربة



:  وبذلك يقعلم

أن اإلحداث يف العبادات 

احملضة بدعة على كل حاذ،   

سواًء فصد امُلْحِدث بعبادته 

.القربة أو مل يقصدها



األصل الثاني

الخروج على 
نظام الدين



:معنى هذا األصل

أن كل من  عل لغري شريعة اإلسالم حق االنقيناد والطاعنة   

فقد  اء ببدعة ضاللة، إذ االنقيناد ال ينبغني أن يكنون إال    

واالبتداع ( َأْحَسنق ِمَن اللَِّه حقْكًما لَِّقْوٍم  يوِفنقونوَمْن )لإلسالم 

احلاصل من  هة هذا األصل  يتنأتى منن أصنحاب الرئاسنات     

وهو ابتنداع حتنى لنو مل يققصند بفعلنها معارضنة       . واألهواء

.الشرع واخلروج على نظام الدين

وال يقشرتط يف مثل هذه احملنداات حتنى تكنون بدعنة  أن     

أما . يققصد بها التقرب إىل اهلل، فهي بدعة دون هذا القصد

تقعد منن التقنرب إىل اهلل مبنا مل    فإنهاإذ افرتن بها القصد  

.يشرع



األصل الثالث

ة الذرائع المفضي
إلى البدعة



:معنى هذا األصل

أن كل عمل ولو كنان مشنروًعا يقفضني إىل اإلحنداث يف الندين      

: فهو ملحق بالبدعة إن مل يكن بدعة، كمنا فناذ ابنن اينو      

(.حفًظا لألصل وهو االتباع)...

وهنو أصنل شنرعي معتن      سّد الذرائع،وهذا ما يقعرف بقاعدة 

.مبناه على االحتياط ومحاية أحكام الدين

نهنني اهلل تعنناىل عننن سننّل ارننة الكفننار مننع كونننه مننن : مثالننه

مقتضيات اإلكان، وذلك لكون هذا السبل ذريعة إىل أن يسنّبوا  

. اهلل تعاىل على و ه املقابلة



ما أدى إىل املمنوع أنَّ وبذلك يقعلم 

كان ممنوًعا، إْذ للوسائل أحكام 

املقاصد، ولذا ما أدى إىل البدعة 

.فهو ملحٌق بها، حكمه حكمها



يقْشرتط يف أ  فعل حتى يعت  ذريعنة مفضنية إىل   

:البدعة، فيلتحق بها شروط االاة
:شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة



أن يكننون هننذا الفعننل  -1

:مْفضًيا إىل البدعة

3

1

2

:ويكو ن ذلك بواحد من أمور ثالثة

اعتقاد فضيلة هذا العمل وحتر  فعله عن 

فصنند وعمنند، فننيقرتي لنندال يقعتقنند أنننه  

.سنة

إظهننار هننذا العمننل وإشننهاره يف ا ننامع،  

.النافلة مجاعة يف املسا دكإقامة

املداومننة علننى هننذا العمننل وااللتنن ام بننه،  

كننالت ام فننراءة سننورة السننةدة يف صننالة    

.الفةر يوم ايمعة



أن يكنننون إفضننناء هنننذا   -2

الفعننل إىل البدعننة مقطننوٌع 

:به أو غالًبا

-حسل العنادة -أما إن كان إفضاء هذا الفعل إىل البدعة 

ال ع ة بالقليل النادر، إذ األحكنام  فإنه  نادًرا أو فلياًل 

.الشرعية تقبنى على الكثري الغالل

فند  فإنه  مع كونه مشروًعا استالم احلةر األسود : مثل

باعتقناد النفنع   )إىل االبتنداع  -عنند النبع   -يفضي 

لكن ملا كان هنذا اإلفضناء ننادًرا مل يقلتفنت    ( فيه والضر

.إليه



أال يرتتننل علننى اعتبننار هننذه الذريعننة   -3

املفضننية إىل البدعننة بسنندها واملنننع منهننا   

:مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة

أمننا إن ترتننل علننى سنند الذريعننة املفضننية إىل البدعننة  

الوفننوع يف مفسنندة أعظننم فالوا ننل ارتكنناب أدنننى      

.  املفسدتني دفًعا ألعالهما

ذلك أن الذرائع ال يشرتط يف املنع منها أن يو ند منن   

فاعلننها القصنند إىل البدعننة، بننل املعتنن  يف سنندها    

ومنعها إمنا هو اإلفضاء املعتاد إىل املفسندة فحسنل، وال  

يقلتفت إىل كون املتذّرع فاصًدا للمفسدة أو غري فاصند 

.را

-غالًبننا -ومننن هنننا كانننت البدعننة يف هننذا األصننل   

معدودة يف البدع اإلضنافية، ألن الذريعنة إىل البدعنة    

أنها فعنل منأذون فينه    -غالًبا-حكمها من حيث األصل 

.  شرًعا



على تطبيق السلو لقاعدة سّد الذرائع يف  

:باب البدعة

:أمثلة



تري بع  الصحابة  

األضحية خشية أن يقظن  

.أنها وا بة

كان اإلمام مالك يكره أن 

جييء إىل بيت املقدس، 

وفبور الشهداء، وفباء،  

.خيفة أن يتخذ ذلك سقنة

رضي اهلل  -امتناع عثمان 

عن فصر الصالة وهو  -عنه

مسافر مبنى خشية أن يظن  

.األعراب أنها هكذا ُفرضت



تهيئة 
لفقرة 

أو 
عنوان

من المفاسد
ى المترتبة عل

إهمال العمل 
بقاعدة سّد 
الذرائع في 

:باب البدعة

خمالفننة عمننل السننلو الصنناا، فقنند كننانوا   ▪

يرتكون أموًرا  ائ ة أو مندوبًا إليها، ويكرهون 

.فعلها خوًفا من البدعة

اعتقنناد العننوام ومننن ال علننم عنننده، مننا لنني  ▪

بفريضة فريضة، وما لي  بسننة سننة، وهنذا    

فساٌد عظيم ألن العمل علنى هنذا  احلند  نٌو     

.من تبديل الشريعة



ه ومما َيْحُسن التنبي
:عليه

أن ظهور البدع وانتشارها يقعدُّ ضرًبا من تبديل الشريعة 

ويقعننرف هننذا يف . بسننبل لننوذ ال مننان واننندراس احلننق 

:أصناٍف االث

.حينما ينشأون على البدعة ويك ون عليها: الصغار▪

.وأهل البادية إذا تعلموها ومحلوها معهم:األعراب ▪

.إذا أسلموا عليها:الكفار ▪



كانتفويًّا،إليهاواإلفضاءكبريةالبدعةكانتفإن▪

.الكبائرفبيلمنالذريعة

.إليهااملفضيةالذريعةفكذلكذلكدونالبدعةكانتوإن▪

إحلاق ذرائع البدعة بالبدعة يتفناوت سسنل   

:مرتبة الذريعة وفوة إفضائها



البدعةإلالقأنيقعلموبذلك

,وجتّو تساهلفيهالذريعةعلى

احملافظةضرورةإليهصقيَّروإمنا

.اإلحداثمنالشريعةأحكامعلى



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



إذا ترك الرسول صلى اهلل عليه 
ع وسلم فعل عبادة من العبادات م

كون موجبها وسببها المقتضي 
فًيا، لها قائًما ثابًتا، والمانع منها منت

.فإن فعلها بدعة

القاعدة الثالثة



التلفظ بالنية عند دخول ▪

.الصالة

واألذان لغريريريريص الصريريريريلوا  ▪

.اخلمس

والصريريريالة عاريريريي ال ريريري   بريريري  ▪

.الصفا واملروة

ومن 
األمثلة 

:على ذلك



يرتبط بيان هذه الااعدة مب رفة ال نة 

.الرتكية
:ةتوضيح القاعد



:طريا بأحدذلكي رفوإمنا

اهللصلىالرسولبأنالصحاب تصريح:أحدهما

:كاولهيف له؛وملوكذاكذاتركوسلمعليه

."إقامةوالأذانبالال يدصلى"

عنهماهللرض الصحابةنالعدم:والثان 

موسلعليهاهللصلىالنيبف لهلوالذيللف ل

واحدأوأكثرهمأوودواعيهمهممهملتوفّر 

عندبالنيةالتلفظكرتكهوهذالناله،منهم

.الصالةيفدخوله

:واملاصود بال نة الرتكية

أن يريريريرتك الريريرينيب صريريريلى اهلل  

.عليه وسلم ف ل أمر من األمور



أن يرتك صلى اهلل عليه وسلم الف ريل  :احلالة األوىل

ل دم وجود املاتض  له، وذلك كرتكريه قتريال مريان      

.الزكاة

ر وتركه صلى اهلل عليه وسلم فعل أم
:من األمور ال يخلو من ثالث حاالت

أن يرتك صلى اهلل عليه وسلم الف ل:احلالة الثانية

مع وجود املاتض  له، ب ريبي قيريام مريانع  نريع مرين      

ف له، وذلك كرتكه  فيما ب د قيام رمضريان ااعرية   

.خشيته أن ُيكتي قياُمه على أمته 



أن يريريرتك صريريلى اهلل عليريريه وسريريلم  :احلالريرية الثالثريرية

ون الف ل مع وجود املاتض  له وانتفاء املوانريع؛ فيكري  

تركه صلى اهلل عليه وسلم سرينة؛ كرتكريه صريلى اهلل   

.عليه وسلم األذان لصالة الرتاويح



يكونإمناوسلمعليهاهللصلىَتْرَكهأني لموبهذا

:بشرط َترَكماَترُكفيجيحجة،

أن يوجد ال بي املاتض  هلذا الف ل يف عهده صلى اهلل

.عليه وسلم

ذا ترك صلى اهلل عليه وسلم فْ ريل أمريرم مرين األمريور مريع      فإ  

علمنريا بريذلك   -بشرط انتفاء املانع-وجود املاتض  لف له 

.أنه صلى اهلل عليه وسلم إمنا تركه لي ّن ألمته تركه

:  الشرط األول



ويشرتط يف هذا املاتض  الذي يوجد 

:ب د عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم

أال يكريريون قريريد حريريد  ب ريريبي تفريريريط  

النريريريات وتاصريريريصهم، كف ريريريل ب ريريري   

األمريريريراء يف تاد ريريريه اخلىبريريرية علريريريى 

الصريريالة يف ال يريريدين حتريريى ال يريرينف  

.النات قبل مساع اخلىبة



قدوسلمعليهاهللصلىفإنهاملوانع،انتفاء

لهماتض وجودمع-األمورمنأمرف ليرتك

.ف لهمن نعمانعوجودب بي-عهدهيف

يفرضأنخشيةأصحابهمعرمضانقيامكرتكه

.عليهم

:  الشرط الثاني



ف كل عبادة من العبادات ترك فعلها السل
يهم أو الصالح من الصحابة والتابعين وتابع

نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض
لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة 
بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه 

.العبادة قائًما والمانع منه منتفًيا

القاعدة الرابعة



2

1

من األمثلة 
:على ذلك

.صالة الرغائي

وقد اعتمد ال ز بن عبدال الم يف إنكار هريذه  

.الصالة وبيان بدعيتها على هذه الااعدة

االحتفريريال بأيريريام ا سريريالم ووقائ ريريه املشريريهودة، 

واختاذها أعياًدا؛ إذ األعياد شري ة من الشرائع 

: فيجريريي فيهريريا االتبريرياع، ال االبتريريداع مريرين ذلريريك

.االحتفال مبولد النيب عليه ال الم



:ما يأت ( ترك ال لف)األصل يف هذه الااعدة 

كل عبادة مل يت بد بهريا أصريحا    : )قال حذيفة رض  اهلل عنه

األول ملفإ   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال تت بدوا بها؛ 

يدع لآلخر مااًلا، فاتاوا اهلل يا م شر الاراء، خذوا طريق مرين  

(.كان قبلكم

:توضيح القاعدة



ايريع مريا ُذكرير مرين     :وي ترب يف ال مل بهذه الااعدة

ضوابط وشروط يف الااعدة ال اباة املت لارية بريرتك   

.النيب صلى اهلل عليه وسلم، سواء ب واء



ذلك أن كلتا الااعدت  ترجريع إىل  

:قاعدة واحدة، وه 

أن ال ريريريكو  عريريرين حكريريريم الف ريريريل أو 

إذا ُوجد امل نى املاتض  لريه -الرتك 

إارياع مرين كريل    -وانتفى املانع منريه 

ساكت على أن ال زائد على مريا كريان؛   

ا إذ لو كان سائًغا لف لوه، فهريم كريانو  

.أحق بإدراكه وال بق إىل ال مل به



:األسئلة الواردة على القاعدتين

من أين لكم أنه صلى :ال ؤال األول

اهلل عليريريريه وسريريريلم مل يف ريريريل هريريريذه 

زم عدم النال ال ي ريتل ف   ال بادة؛ 

نال ال دم؟

أن هذا ال ؤال ب يد جًدا عن م رفة هديريه وسرينته ومريا    :واجلوا 

وإمنا يتمهد هذا اجلوا  بتثبيت كان عليه صلى اهلل عليه وسلم، 

:أصل 

أن الرسول صريلى اهلل عليريه وسريلم برييذن هريذا الريدين       :األصل األول

ألمته، وقام بواجي التبليغ خص قيام؛ فلم يرتك أمًرا صريغصًا أو  

.كبصًا إال وبلغه ألمته

أن اهلل سبحانه وت اىل تكفَّل حبفظ هذا الدين مرين :األصل الثان 

الضياع وا همال؛ فهيأ له من األسبا  وال وامل اليت ي ذرير  نالريه   

.وبااءه حتى يومنا هذا وإىل األبد إن شاء اهلل



وإما ضياع ب    

الدين، حيث إن 

الرسول صلى اهلل  

عليه وسلم ف ل  

هذه ال بادة وبلَّغها  

لألمة، لكن  

الصحابة رض  اهلل  

عنهم كتموا نال  

.ذلك

ثم لو صح هذا  

ال ؤال وُقبل  

النفتح با   

البدعة، وقال كل 

:  من دعا إىل بدعة

من أين لكم أن هذا  

مل ينال؟

إما عدم قيام  

الرسول صلى اهلل  

عليه وسلم بواجي 

التبليغ؛ حيث إنه 

مل ُي لّ م أمته ب    

.الدين

:موبتقرير هذين األصلين اتضح أن السؤال المذكور يستلز



إذا ُسلّ م أن الرسريول صريلى   :ال ؤال الثان 

اهلل عليه وسريلم مل يف ريل هريذه ال بريادة     

فذلك ألن املاتضري  يف حاريه  منتريف؛    

لكونه قد ُغفر له مريا تاريدم مرين ذنبريه     

املاتضري   فإ   وما تريأخر،  الريالف أمتريه    

حباهم ثابت، وذلك ل ظم تاصريصهم  

.وكثرة ذنوبهم

ن بىريالن  أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد بّي:واجلوا 

هذه الدعوى، وذلك يف قصة الرهط الثالثة الريذين سريألوا   

عن عبادته صلى اهلل عليه وسلم فلما أُخربوا بها كريأنهم  

أين حنن من النيب صريلى اهلل عليريه وسريلم    : تااّلوها، فاالوا

وقد غفر اهلل له ما تاّدم من ذنبه وتأخر، فاال صلى اهلل 

".أما واهلل إن  ألخشاكم هلل وأتااكم له: "عليه وسلم



وبهذا يتقرر أصل مهم 
:  في هذا الباب، وهو

أن املاتض  لف ل عمل ما يف با  ال بادا  متى ثبت يف

حق األمة فثبوته يف حق الرينيب صريلى اهلل عليريه وسريلم     

أوىل وأمت؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم كان أتاى هذه األمة 

ومثل هذا أيًضا ياال يف حريق ال ريلف   هلل على ا طالق، 

.الصاحل



أن الرسريريول صريريلى اهلل  :ال ريريؤال الثالريريث 

عليريريريه وسريريريلم رمبريريريا مل يف ريريريل ب ريريري   

ال بريريادا  وتركهريريا مريريع قيريريام املاتضريري      

لف لريريها؛ ر ريرية منريريه بأمتريريه، كمريريا تريريرك 

االجتماع يف صالة الرتاويريح خشريية أن   

ُيكتي على أمته، وتْرُكه صلى اهلل عليريه 

.وسلم مع وجود مانع ال يكون حجة

أن هذا يفتح با  ا حدا  يف الدين على ا طالق، :واجلوا 

هريذه زيريادة مشريروعة،    : فكل من أحد  بدعة أمكنه أن ياريول 

.والرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنا تركها ر ة بأمته

هل تركه كذلك :بل الصوا  أن ُينظر فيما تركه من ال بادا 

هلم؟  والتاب ون صحابته

ذلك أن املانع من ف ريل عبريادة مرين ال بريادا  إن وجريد يف حريق       

الريرينيب صريريلى اهلل عليريريه وسريريلم فريريال  كريرين أن يوجريريد يف حريريق  

.ال لف من ب ده



وبهذا الجواب أيًضا يجاب
:عن السؤال التالي، وهو

أن الصريريحابة رضريري  اهلل عريرينهم رمبريريا مل  :ال ريريؤال الرابريريع

يف لريريوا ب ريري  ال بريريادا  مريريع قيريريام املاتضريري  لف لريريها؛       

الشتغاهلم بأمور الدولرية ا سريالمية، فألجريل هريذا املريانع      

تركوا ف ل ب   ال بريادا ، والريرتك ال يكريون حجرية مريع      

.قيام املانع



مريريرين أيريريرين لكريريريم أن :ال ريريريؤال اخلريريريامس

الصريريحابة  والتريرياب   مل يف لريريوا هريريذه   

رمبريا كريانوا يريأتون بهريذه     ف نهمال بادة؛ 

ال بريريريادة يف صريريريورة فرديريريرية أو هي ريريرية   

مرين  .اجتماعية خاصرية ال تكرياد تظهرير   

ما نال عن ابرين عمرير يف تتب ريه    : ذلك

آلثار النيب عليه ال الم  ومل ينال هذا 

.عن ااهص الصحابة

أن عريريدم الناريريل عريرينهم دليريريل  ريرياهر علريريى     : واجلريريوا 

مشروعية الرتك، ثم إن هذا ال ؤال يفتح با  ا حدا  

.يف الدين

كريريابن عمريرير رضريري  اهلل  -أمريريا إذا ُناريريل عريرين أحريريد ال ريريلف  

ال مل مبا تواطأ األكثريرون علريى تركريه فرياألوىل     -عنهما

.اتباع مذهي األكثرين 



أن يكووووعن لًاعبهوووو   وووو    ▪

ابسوووامل ادمنيوووئلً  اوا ووو  أ    

.أكثري  

أن يكعن لًاعبهو   و  د وئ    ▪

.ابسامل قاياه  أ     قت ل 

أال يثبوووت  يووو  دووو  ابسوووامل ▪

.ادمنيئلً دال

منهج السلف 
الصالح من جهة 
عملهم باألدلة 

الشرعية أو تركهم
.العمل بها

كل دليل شرعي 
ة ال يخلو من ثالث

:أقسام



:  أنوبيان ذلك

ال إشك ل   االسمئالل     ال   ابًال داى ُ  نيو    يوا ابسو      

لو   ادمبً   ابطريق ادسمنييم؛ كفًل ابو   لواى اع دايو   سوام    

.قعب    ابطه رات  ابصاعات داى ت عده  ل   رض أ  نفل

:القسم األول



 يع لو  ال ينيو  ابًاول  و  إال قاياهو   وغب  اب و  يوع         

ابس   ادمبًو    ألو  لو  ق ينيو  دايو  إال قاياهو   ي و         

.ابمثبت  ي     ابًال داى   ني 

:القسم الثاني



:وجوهعلىوهيكثيرة،أمثلةالقسمولهذا

أن يمبً  ي  باًاول ابنيايول   و  يصوا  أن يكوعن      :أحئي 

سبب   بانيا   كا    ء   حئيث إل ل   ربيل   ب   لواى  

.اع داي   سام يعلً

أن يكووعن ممااهوو    نفسوو    ابووغأ يووع أ وورأ  : ل هوو 

تركوو   كنييوو ر ابر وول  : باًهووئو  أ اووا   االحميوو   

ابووغأ دايوو  ابًاوول فإإ  بار وول إكرال وو  بوو   تً يا وو   

.ادمصل ترك 



ى أن يكعن مم  ُ ًل  ام    سكت د   اب   لا: ل ه 

اع داي   سام ل  داا      ثم  ًئ ذبو  ال يفًاو    

ذب  ابصح  ا  ال غ ه   ال يشرد  اب   لواى اع  

.داي   سام   ال يأذن  ي  ا مئاء ألحئ

أن يكعن ابًال ابنيايل رأي   ببًض ابصوح    ق  : ل ه 

  -رضوا اع د هاو   -ُيم    داي   كفًل ا   داور  

الو تمبًُّ  آث ر اب   لاى اع داي   سام  قصئه ابصو 

. يه 



ابًاليمحرىأنباً للي ب ااالحما التيغه  سب 

  بنيايل ابًال نفس يس ل  الاأل بً   قداى

.ابضر رو لساحل    د ئقاياه إال



اسمازار ترك ل   ا لعا 

.داي 

أن ذب  ذريً   

النئراس أدالر ل   

 ا لعا داي    ذريً   

.إىل اشمه ر ل  خ بفعه

ل أما لو عمل بالقلي
:دائًما للزمه أمور

ادخ بف  بأل بً   

.تركهم ابئ ار دايه 



.أال يثبت د  األ بً أنهم دااعا    داى ح ل

 كل ل  خ بمل ابسامل األ بً  هع داى خطوأ   

. يغا ك ف

:ثالقسم الثالــ



أن ابرتك  بيل خ ص ينيوئر داوى ابًاعليو ت    : اجلعاب

. داى ابنيي س

سواما   بكوم أن يوغه    :ابسؤال ابسو  س 

ابًب  و ق ُي نيول  ًُاهو  دو  ابرسوعل     

لاى اع دايو   سوام  ال دو  سوامل     

األلوو  لوو  قيوو ر ادنيمضووا بفًاووه       

 انمفووو ء ادعانووو    حوووق اجلايووو   

بك ه  تشرع لو   هو   البو  األ بو      

ابً ل  داوى لشور ديمه    لو   هو      

.قي سه  داى ادشر ع

:األسئلة الواردة على القاعدتينتابع 



:وبيان ذلك بأمثلة ثالثة

تركووو  لووواى اع دايووو   سوووام  

بووألذان   ابًيووئي  لوو    ووع   

ادنيمضا بفًا    دهوئه   هوغا   

ابرتك  بيل خو ص ينيوئر داوى    

ابًاعلي ت ابئاب  داى  ضل ذكر 

 ينيئر أيض   داوى ابنييو س    اع  

 يووع قيوو س األذان   ابًيووئي   

.داى األذان   اجلاً 

:المثال الثاني:المثال األول

تركوو  لوواى اع دايوو   سووام    

اسوووومالر ابوووورك ً ابشوووو ليً  

. غ يا  ل   عان  اببيت

:المثال الثالث

تركوو  لوواى اع دايوو   سووام    

لالو ركًومً داوى ادور و  ًوئ     

.ابفراغ ل  ابسًا



كل دب  و ق ي نيل د  اب   لواى  

لوو    ووع  -اع دايو   سووام  ًاوه    

   ها  ئدو -ادنيمضا  انمف ء اد ن 

داووى كوول حوو ل؛  إن ق يوور   بيوول   

خوو ص ي هووى دوو  يووغه ابًبووو  و     

 ًي هوو    إن  بووت داووى تسووعي ه    

األ بوو  ابشووردي   ًاعلهوو    إن  ل 

.داى تسعي ه  قي سه  داى ادشر ع



أن ابسوو   ابرتكيوو  ق دووئو شووردي  لمي وو    : اجلووعاب

 ابًال  ه  ُلنيئر داى كول لو  يً رضوه  لو  داوعر أ       

.قي س أ  لص حل يمعياه  ادبمئع

سوواما   بكووم أن يووغه   : ابسووؤال ابسوو    

ابًب  و ق ي نيل  ًاه  د  ابرسعل لواى 

اع داي   سام  ال د  سامل يغه األلو   

نو   ل  قي ر ادنيمضا بفًاه    انمف ء ادعا

  حق اجلاي   بك ه  تشرع لو   هو    

ل   يه  ل  ادصو حل   أل ول لو  يرتتو      

.دايه  ل  ابفعاوئ



أن كل ل  ظهرت لصواحم  ملو  ابمشوري  بك و  ق     

.ُيفًل  فًا   يا   ًئ  ئد  مئث 
:يةوالقاعدة الجار



:لث ب 

ابصالول ابفراغ ًئينيعرلس ئإل ر

 هيئ با  س  بئد ءادفر ض 

احل ضر نُيؤل ِّ حبيثا ما دي  

.ابئد ءيغاداى

ي نيلق إنابًاليغا:ابس ولق ل

:يأتال  ابفعاوئادص حلل  في 



ات إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلو
.مطلوب

أن يووغا ينيمضووا كووعن ابووئد ء سوو    اثوو ر ابصوواعات  : اجلووعاب

إظهو ر  فإن  بيس  س   اتف قه  حمى د وئ يوغا ابني وول   أيض و      

ابمشري  ك ن   مل ن اب   لاى اع داي   سوام أ ىل   داو  ق  

.يفًا   ل داى لشر دي  ابرتك

الفائدة األولى  



.أن االجتماع على الدعاء أقرب إلى اإلجابة

لاىمل ن  ق وا ك نتابًا يغهأن: اجلعاب

قبك  ابئدعو جم بك نألن  سام؛داي اع

.اال ما عيغايفًل

الفائدة الثانية  



ن تعليم الناس الدعاء؛ ليأخذوا من دعاء اإلمام ما يدعو
.به ألنفسهم؛ لئال يدعوا بما ال يجوز عقاًل وال شرًعا

اب   لاى اع دايو   سوام يوع    ف  أن يغا ابمًايل ال ي هض؛ : اجلعاب

ابغأ تانيي   ل   أبف ظ األ دي   لً نيه    ابرسعل لاى اع داي   سوام  

ق يشرع با  س ابئد ء  هيئ  اال ما ع بويًااهم كيفيو  ابوئد ء   ول     

.دااهم ذب    جم بس ابمًايم

الفائدة الثالثة 



أن في االجتماع على الدعاء تعاوًنا على البر 
.والتقوى، وهو المأمور به

داي اعلاىاب  ف  ضًيمل؛ابمًايليغاأن: اجلعاب

ًَ َ ُنعا(:داي ُأنزلابغأيع سام  )َ ابمَِّنْيَعىاْبب ر َِّدَاىَ َت

 ابمنيعىابرب  بل ابصالوإثربائد ءاال ما عك ن بع

.ب س  قأ ل سامداي اعلاىبك ن

الفائدة الرابعة  



اعإىلابمنيربأنساما  :ابث ل ابسؤال

يغابك ضالب   ئد ابفًل هغا

خصعص  دا يًمنيئأن شر 

.ابفضل

ل بيا أحئيمخيصصأن:ذب لث ل

وابصالإن: ينيعل ابغكر  بنيي راباي با

 أن اباي با ل ك  ي ابايا يغه 

.اخلصعلي أ ابفضلهل أدمنيئال

ختصيصف  تسمنييم؛الابئدعىيغهأن: اجلعاب

يكعنأن ئالاباي بال غ ي   نابايا تا 

يغال حي ئغ يع ئابنيا ؛ ادمني   ا  دث 

 فًلابايا  هلغهاب فس تً يمابمخصيص

.هل ابمً يَمابنيا الدمني  لالمراببئد 



كل عبادة مخالفة لقواعد 
هذه الشريعة ومقاصدها 

.فهي بدعة

القاعدة الخامسة 



لب ي أنه أياه يزدمابيت األ دي األذك ر▪

.احلر فدامداى

.با عا ليشرعالاألذانف  باًيئي ؛األذان▪

.ابرغ و لالو▪

من 
األمثلة 

على هذه 
القاعدة



أن مجي  أحك ر يغا ابئي    ري  داوى ن و ر ث  وت   يوا     

 ئ ن اسمث  ء ل ئر   حتت ألعل كاي   ال ُيمصعر أ وئ ا أن  

يوووأتا   يوووغه ابشوووريً  دبووو  و ه بفووو  بنيعادوووئي       

.   لني لئي 

يغه ابني دئو خ ل  مب  ق يصو  ثبعتو    فإ   : أل ل ذب 

لوو  ابًبوو  ات؛ إذ كوول لوو  خوو بمل يووغه ابشووريً   خوور  دوو  

.قعادئي   ال ميك  ثبعت   طريق لحي 

:ةتوضيح القاعد



أن كوول دبوو  و  ر ت  طريووق :  ووغب  ُيًاووم

شردا لحي   ها لعا ني  بنيعادئ ابشريً   

. ال تكعن ه بف  هل   ع   ل  ابع عه

 خيمص  فني  قعادئ يغه ابشريً    لًر   

ابراسووخعن   :لني لووئ أحكوو ر يووغا ابووئي  

ابًام؛ إذ يم ابغي  مييِّز ن ابس   ل  اببئد   

. يئركعن ادصاح   ادفسئو داى يئى ل  اع



كل تقرُّب إلى اهلل بفعل
شيء من العادات أو 

المعامالت من وجه لم 
.ةيعتبره الشارع فهو بدع

القاعدة السادسة



.اختاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إىل اهلل▪

وكذلك التقرُّب إىل اهلل بالصمت الدائم، أو▪

باالمتناا  عااك أكاب اوبااح والربام و اارب    

املاااااو، أو بالقيفاااااس و ال اااامس و اااار   

.االستظالل

ومن 
األمثلة 
على 

:ذلك



هذه القاعدة خاصة بالعادات واملعامالت، اليت  تخاذ عباادة   

وقربااة إىل اهلل  عاااىل، دالبدعااة هاهنااا   عااة مااك      

.مك جهة أصرها، ومك جهة وصفها: جهتني

:ةـدح القاعـيـتوض



معنىحتتيدخبقداملعامرةأوالعادةدعبأنإال

اق نإنوذلكحيفنئذ،بدعةيكوندالالعبادة،

العمبإىلوسيفرةكانأوالصبيفبة،النيفةالفعببهذا

.عريفهوعوًناالصاحل

 نفقولست":وسرمعريفهاهللصرىقوله:ذلكمثال

حتىبهاأجرتإالاهللوجهبها بتغيالنفقة

."امرأ كّووجتعرهاالرقمة



أن اختاذ العاادة أو  :ومك هنا يعرم

املعامرة بذا ها عبادة وقربة إىل 

اهلل  عاااااىل أماااار   يعتاااا ه  

ال اااااإ   إذ التقاااارُّب إىل اهلل ال 

يكااون إال بفعااب التاعااات مااك   

.الواجبات واملستببات



القاعدة السابعة

كل تقرُّب إلى اهلل 
بفعل ما نهى عنه 
.سبحانه فهو بدعة



.التقرُّب إىل اهلل بسما  املالهي أو بالرقص▪

التقرُّب إىل اهلل مب ابهة الكادريك، وهذا ▪

.املثال اجتمعت ديفه أصول االبتدا  الثالثة

ومن 
األمثلة 
على 

:ذلك



:الوجه الثاني

مك حيفا  إنهاا خارول عراى     

نظاااس الااديك ملااا ديفهااا مااك   

املوادقة ألعداو اهلل، وهذا هو 

األصااب الثاااني مااك أصااول     

.االبتدا 

أن االبتدا  حيصب بفعب :بيفان ذلك

:هذه امل ابهة مك الوجوه اآل يفة

:الوجه األول

مك حيف  إنها  قاّرب إىل اهلل  

مبااا   ي اارعه هااا نهااى    

عنه، وهذا هاو األصاب األول   

.مك أصول االبتدا 

:  الوجه الثالث

مااك حيفاا  إنهااا ذإيعااة إىل أن   

ُيعتقااد ديفهااا أنهااا مااك الااديك، 

وذلاك إن وقعات هاذه امل اابهة     

وظهاارت هااك ُيقتاادن بااه مااك 

أهااب العراام والااديك، وهااذا هااو   

األصاااب الثالااا  ماااك أصاااول    

.االبتدا 



  اا   هااذه القاعاادة مااة القاعاادة السااابقة و كونهمااا  

متعرقااتني بالبااد  املخ عااة مااك جهااة أصاارها ومااك جهااة  

وصاافها أيًاااا، إال أن هااذه القاعاادة ختااتص بباااب املعاصااي   

.واملنهيفات، و رك بباب العادات واملعامالت

:ةـدح القاعـيـتوض



وإذا كان التقرُّب إىل اهلل إمنا

يصح بفعب الواجبات 

واملندوبات، وال يصح بفعب

املباحات مك العادات، دمك 

باب أوىل أال يصح التقرُّب 

إىل اهلل بفعب ما ُنهي عنه 

.مك املعاصي واحملرمات



كل عبادة وردت في 
ة، الشرع على صفة مقيَّد

.عةفتغيير هذه الصفة بد

القاعدة الثامنة



املخالفاااااااااة و -1

الحمااان  كالتااابيفة  

و أول أيااااااااااس ذ  

.احلجة

املخالفاااااة و -2

ف املكان  كاالعتكا

.و غري املساجد

املخالفااااااة و  -3

اجلاااااااااااااااانس  

.كالتابيفة بفرس

املخالفااااااة و -4

  (العاااادد)القاااادإ 

كحياااااادة صاااااالة 

.سادسة

ة املخالفة و الكيففيفا -5

و   كبدو الوضو(ال  يفب)

بغساااب الااارجرني ثااام  

غسب اليفديك ثام مساح   

.الرأس ثم غسب الوجه

:ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية



:توضيح القاعدة

بيفان معردة هذه القاعدة واليت  ريفها مبين عرى معردة أصب مهم، 

وهو أن مقصود ال اإ  و باب العبادات ال يتبقاق إال مبتابعتاه   

:و أمريك

.مك حيف  كونها ثابتة بدليفب صبيفحو أصب العبادة: أوهلما▪

مك حيف  كونهاا مقيفدادة أو مترقاة،    و صفة العبادة: وثانيفهما▪

دمك أطرق ماا قيفداده ال ااإ  دقاد ابتاد ، ومثراه ماك قيفداد ماا          

.أطرقه ال اإ 



والواجب عرى اوراق ا باا  ال ااإ  و إطالقاه     

دمتى أطرق ال ااإ  األمار بعباادة ماك     :و عيفننه

: العبادات ديفنبغي أن يفهم مك هذا اإلطالق

مك خصاص عباادة مترقاة    فإنالتوسعة، وهلذا 

بوقت معني أو مبكان معني دقد قيفّ اد ماا أطرقاه    

ال اااإ ، وهااذا  الفااة واضاابة ملعنااى التوسااعة  

.املستفاد مك األمر املترق

ومتى خصص ال اإ  عبادة مك العبادات بوقت معني 

: أو مكان معني ديفنبغي أن يفهم مك هذا التخصيفص

مك خصص عباادة بغاري   فإإن  عني املصري إليفه، لذا 

ما خّصها باه ال ااإ  دقاد أطراق ماا قيفداده ال ااإ ،        

وهذا  الفاة واضابة ملعناى التاايفيفق املساتفاد ماك       

.ختصيفص ال اإ 



ع كل عبادة مطلقة ثبتت في الشر
بدليل عام؛ فإن تقييد إطالق هذه
العبادة بزمان أو مكان معين أو 
نه نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أ
ل مقصود شرًعا من غير أن يدل الدلي

.العام على هذا التقييد فهو بدعة

القاعدة التاسعة



هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة مك جهة أصرها، 

املخ عة مك جهة وصفها، وذلك مك جهة  الفاة ماا   

.ديفها مك إطالق و وسعة

:ةـدح القاعـيـتوض



أخرن،قاعدةببيفانالقاعدةهذهبيفانويتصب

إالامتثالهميككالاملترقاألمرأن:وهي

هقولوالرقبةبعتقكاألمراملعني،بتبصيفب

لألمراالمتثالفإن،)إقبةدتبرير(: عاىل

بإعتاقإالميككال-مترقوهو-باإلعتاق
.عمروأوزيدهيمعيفنةإقبة

إطالقأنوهيعريفها،مبنيفةأخرنقاعدةوهنالك

بكونهاملعنيذلكختصيفصعرىيدلالاألمر

األدلة إىلذلكوُيرجةبببه،مأموًإاأوم روًعا

املعنيذلكختصيفصيكرهمااألدلةوكانفإن

اسُتبب،استببابهيقتايماديفهاكانوإنُكره،

.مكروهوالمستببغريبقيوإال



وقااد عبداار ابااك  يفميفااة عااك القاعاادة األخاارية  ▪

 ر  اهلل وإسوله صرى اهلل عريفه وسارم ): بقوله

لرعمب بوصف العموس واإلطاالق ال يقتااي أن   

(.يكون م روًعا بوصف اوصوص والتقيفيفد

ثم بيفدك إمحه اهلل أن هذه القاعادة إذا ُجمعات   ▪

مك ومتيّفح بها ما هو مك البد نظائرها نفعت، 

.العبادات اليت ي ر  جنسها

أن الصااوس و اجلمرااة مناادوب إليفااه   :مثااال ذلااك

خيصه ال ر  بوقت دون وقت، ما عادا ماا نهاى عاك     

صيفامه عرى اوصوص، وندب إليفاه عراى اوصاوص،    

املكرَّف يوًما بعيفنه ال مك جهاة ماا عيّفناه    خص فإإا  

ال اإ  دهذا التخصيفص بدعة، إذ هي   رية بغاري  

.مستند



ا باا   -كماا سابق   -إذا ُعرمت ها ان القاعاد ان دالواجاب   

ذلك أن ال اإ  إذا  أطرق األمر . ال اإ  و إطالقه و عيفيفنه

, التوساعة : بالعبادة ديفنبغاي أن ُيفهام ماك هاذا اإلطاالق      

.ولذا مك خصص عبادة مترقة دقد قيّفد ما أطرقه ال اإ 



.ألجب الذإيعة▪

.التوسعةلكونه  الًفا ملعنى▪

التخصيفص يسوغ إذا خال مك مفسدة االعتقاد، أما 

إذا صاإ التخصيفص ذإيعاة إىل أن يعتقاد ديفاه ماا     

:ليفس م روًعا ديفمنة ألمريك



أال يكااااون و هااااذا التخصاااايفص 

 الفااااة ملقصااااود ال اااااإ  و   

.التوسعة واإلطالق

أال ياااوهم هاااذا التخصااايفص أناااه  

.مقصود  رًعا

وبهذا يتبين أن 
تخصيص العبادة 
المطلقة يسوغ 

:بشرطين

األول

الثاني



: وفي هذا المقام تنبيهات

أن و ختصاااايفص العبااااادة املترقااااة   

. الفة إلطالق الدليفب وعمومه



أن و هذا التخصيفص دتًبا لرذإائة حيفا   

.يوهم ما ليفس م روًعا

أن و هذا التخصايفص معاإضاة لسانة الا  ،     

وذلك مك جهة داللة السنة ال كيفة عرى املناة  

.مك هذا التخصيفص

أن و هااذا التخصاايفص  الفااة لعمااب    

نة السرف الصاحل، حيف  كانوا ي كون الس

.لئال ُيعتقد أنها درياة



أن و هاااذه القاعااادة إد ا عراااى الاااذيك  

يتمسكون و األخاذ بالباد  بعموماات    

.األدلة

وبذلك يظهر أن هذه القاعدة خاصاة بالباد    

اإلضاديفة، اليت هلا متعراق بالادليفب العااس ماك     

جهة، لكنها  الفة ملعنى التوساعة ماك جهاة    

.أخرن

وبذلك ُيعرم أن االبتدا  الواقاة ماك جهاة    

هذه القاعدة دقيفاق املأخاذ، ينادإ الاتفت ك     

.له



ة الغلو في العبادة بالزياد
فيها على القدر المشروع

د والتنطع في  والتشدُّ
.اإلتيان بها بدعة

القاعدة العاشرة



ه التقرُّب إىل اهلل بقيفاس الريفب كر▪

و ر  النوس، وبصوس الدهر كراه،  

وباعتحال النسااو و ار  الاحوال،    

وقااد وإد هااذا و قصااة الااره  

.الثالثة

إماااي اجلمااااإ باحلجااااإة  ▪

عراى أناه أبرا     بنااًو  الكباإ 

.مك احلصى الصغاإ

الوسوسااة و الوضااوو والغسااب  ▪

و نظيفااااف الثيفاااااب بالحيااااادة  

.واإلسراف

ومن 
األمثلة 

:على ذلك



قصاة الاره  الثالثاة، الاذيك     : القاعادة األصب و هذه 

أماا واهلل إناي   ": وسارم قال هلام الرساول صارى اهلل عريفاه     

ألخ اااكم هلل وأ قاااكم لااه، لكااين أصااوس وأدتاار، وأصااري  

".وأإقد، وأ حول النساو، دمك إغب عك سنيت دريفس مين

:ةـدح القاعـيـتوض



وقد دل احلدي  عرى أن الغرو و  

:الديك يقة و بابني

ويكااون باختاااذ مااا لاايفس بواجااب وال مسااتبب : العبااادات و باااب ▪

.كصيفاس الدهر، مبنحلة الواجب واملستبب

ويكاون باختااذ ماا لايفس مببارس وال مكاروه مبنحلاه        : التيفبات و ▪

.احملرس واملكروه، ك   النكاح



أن الغراو  وها جيدإ التنبيفاه عريفاه و هاذا املقااس     

والت اااديد و الاااديك سااابيفب النصااااإن، وسااابب  

.ضالهلم



األصل الثاني

الخروج على نظام 
ويندرج تحت هذا الدين، 

.األصل ثمان قواعد كلية



: بيان ذلك

أن االنقياااو خلاوعاادي لاا حيص اب لتااي بال  اا ي   

.أحكامهخليف أصدلهال ام هلذا ال حيص يف 



خمالفة ال   ي  ل  حيص يف أصدله 

:حتتي بإح اث أصدل خلاع قاوات

.الدحيلنتدصمعارضةلكدنهاإما▪

.النتدصهذهيفمأثدرةغريلكدنهاأخل▪

مماخلختدمةج لحميال حيصأصدلجتعيأن:بذلكخلحي حق▪

.ع يهااالعرتاضإىل-الغالبيف-حيفعي

.فهذه ثالث قداع  ك ية ت ع ق بأصدل ال حيص



.إما لكدنها تغيريًا خلتب حيً ا لبعض شرائع ال حيص املقررة▪

خلإما لكدنها زحياوة خلاسا  راًكا ع اأ أحكاام اب خلشارعه     ▪

.حبيث حيفرض ع أ الناس اتباعها خلاالل زام بها

.ال حيصهذابأحكامت ع قانك ي انقاع تانفهاتان

خلأما خمالفة ال   ي  ال اام ل ا حيص يف  

أحكامااهف ف حتااي بإحاا اث أحكااام    

:خلشرائع



.خلالعاوحيةالعباوحيةختائته يفإما▪

.اس ح ثدهااليتاحمل ثاتمصختائته غرييفخلإما▪

.اجلاه يةأعمالمصبشيءاإلتيانالكافرحيصمبشابهةخلحي حق▪

:القداع هذهبيانحيأتيخلفيما.ك يةقداع ثالثفهذه

خلمااص مق عاايات الااا   ي  ال ااام هلااذا الاا حيصف 

ترك مشابهة أع ائه الكافرحيص، خلخمالفة هاذا  

:املق اعأ حتتي مبشابه ه 



كل ما كان من االعتقادات 
واآلراء والعلوم معارًضا 

، أو لنصوص الكتاب والسنة
مخالًفا إلجماع سلف 

.األمة فهو بدعة

القاعدة الحادية عشرة



خلمما حي خي حتت هذه القاع ة التادر الاثالث   

:اآلتية

اختاذ الرأي أصً ا ُمحكًما خلجع اه  : التدرة األخلىل

مقطدعًا به، خلعرض النتدص ال معية ع اأ  

.هذا األصي، فما خلافقه ُقبي، خلما خالفه ُرو

خلهااذا م عاامص إمااا ل  فاادحيض أخل ل  أخلحيااي أخل   

.ل  عطيي

:خلالرأي املعارض ل نتدص ندعان

:ماحيكدن يف م ائي االع قاو خلأصدل ال حيص، خلمنه: األخلل

خلغاريه ماص أهاي    ها   الب ي احمل ثاة يف االع قااو كارأي ج   . 1

.الكالمف ألنه  اس عم دا قياساته  خلآرائه  يف رّو النتدص

أن بعاااض الطدائااان حياااروخلن األحاوحياااث الااايت ال تدافاااق  . 2

أغراضه  خلمذاهبه ، خلحي َّعدن أنهاا خمالفاة ل معقادل، خلغاري     

، جارحية ع أ مق عأ ال لييف كاملنكرحيص لعذاب القرب، خلالتراط

.خلامليزان، خلرؤحية اب عز خلجي يف اآلخرة

: ماااحيكدن يف أصاادل الفقااه خلقداعاا ه خلفرخلعااه خلمنااه  : الثاااني

القداع  خلالعاداب  احمل ثاة يف الفقاه خلأصادله امل عامنة رو      

:نتدص الدحي إليها

رآن كالقدل بال ح ني خلال قبيح العق يني، خلاالق تار ع اأ القا  

خلإنكااار العمااي بال اانة مط ًقااا، خلالقاادل باارتك العمااي  اارب  

الداح ، خلماذكره الشاطيب ماص الكاالم ع اأ رو الارخلاة، خلمااذكره      

.ابص رجب بشأن ما أح ثه الفقهاء



اس عمال الارأي يف الدقاائع قباي    : التدرة الثالثة

أن تنااااازل، خلاالشااااا غال حبفااااا  املععاااااالت  

خلاألغ دطاااتف ألن يف االشاا غال بهااذا تعطااياًل  

.خلترًكا ل  نص خلذرحيعة إىل جه ها

.ع  بغريابوحيصيفاإلف اء:الثانيةالتدرة



هااذه القاعاا ة خاصااة باالع قاااوات خلاآلراء الاايت     

ُأحاا ثت يف وحيااص اإلسااالم مااص جهااة أه ااه الااذحيص    

بهاذا  -حين  بدن إليه، فال حي خي حتت هذه القاعا ة  

اع قااااوات املالحااا ة خلالكاااافرحيص خلآرائهااا   -النظااار

.خلع دمه  خلإن كانت معارضة ل حيص اإلسالم

:ةـدح القاعـيـتوض



خلبياااان هاااذه القاعااا ة مااارتب   

مبعرفااة أصااي عظااي  مااص أصاادل 

هاااذا الااا حيص، أال خلهاااد خلجااادب    

ال  ااا ي  ال اااام ل ااادحي خلعااا م  

.االعرتاض ع يه

: ملااا جاااء بااه الاادحي  خلاملعارضااة 

معارضااااا ه بااااااآلراء  : تشااااامي

.خلاملع ق ات، خلباألقدال خلباألعمال



نة ما لم يرد في الكتاب والس
ولم يؤثر عن الصحابة رضي

اهلل عنهم والتابعين من 
.االعتقادات فهو بدعة

القاعدة الثانية عشرة



ع اأ أن  اإلمجاي الربفق  نقي ابص عب  : ع   الكالم-1

.أهي الكالم مب  عة

لاد كاان الكاالم ع ًماا لا ك   فياه التاحابة        : )قال مالك

خلال ااابعدن، كمااا تك ماادا يف األحكااام خلالشاارائع خللكنااه   

(.باطي حي ل ع أ باطي

خلع   الكالم حيشمي امل ائي خلال الئي، خلاالب  اي حاصاي  

.فيهما

القدل باأن أخلل خلاجاب ع اأ املك ان     : مص امل ائي املب  عة

.هد النظر أخل القت  ع أ النظر

االساا  الل بطرحيقااة األعااراض : مااص الاا الئي املب  عااة

.خلح خلثها ع أ إثبات التانع

ومما يدخل تحت هذه 
:القاعدة



ال عرض لأللفاظ اجملم ة باإلثباات أخل النفاي باإطال    -3

مل حينطااق أحاا  مااص (: العاارض)خل( اجل اا )خل( اجلهااة)ك فاا  

ال اا ن يف حااق اب باجل اا  ال نفًيااا خلال إثباًتااا، خلال    

باجلدهر خلال حيُّزف ألنها عبارات جمم ة ال حتق حًقا خلال 

تبطااي باطً ااا، بااي هااي مااص الكااالم املب اا ي الااذي أنكااره 

.ال  ن

اء ذلك أن التدفية حي  ح ندن أشي: الطر  التدفية-2

مل تأت يف ك ااب خلال سانة، خلال عماي بأمثاهلاا ال ا ن      

التااااف، فيعم ااادن مبق عااااها، خلحيثاااابرخلن ع يهاااا،    

.خلحُيَحكِّمدنها طرحيًقا هل 



وأماااااا  ريقاااااة ال ااااا    اااااا  
:التعامل مع األلفاظ المجم ة

خلاأللفاظ اليت خلرو بها النص حيُع ت  بها يف اإلثباات  : )قال ابص أبي العز▪

 اه  فنثبت ما أثب ه اب خلرسدله مص األلفاظ خلاملعاني، خلننفي ما نف: خلالنفي

.نتدصهما مص األلفاظ خلاملعاني

خلأما األلفاظ اليت مل حيرو نفيهاا خلال إثباتهاا فاال تط اق ح اأ حُينظار يف       ▪

كان معنأ صحيًحا ُقبي، لكاص حينبغاي ال عابري عناه     فإن: مقتدو قائ ها

بألفاظ النتدص وخلن األلفاظ اجملم ة إال عن  احلاجة، ماع قارائص تابني    

(.املراو



خلبهاااذا حيع ااا  أن ماااص ال ااانة 

ال اكدَت عماا مل حيارو    : الالزمة

فيااه نااّص عااص اب خلرساادله أخل 

حي فااق ع يااه امل اا مدن ع ااأ    

إطالقااه، خلتااراكت ال عاارض هلااا 

بنفي أخل إثبات، فكماا ال حُيثبات  

إال باانّص شاارعي فكااذلك ال   

.حُينفأ إال ب ليي مسعي



هذه القاع ة خاصة بأمدر العقي ة اليت مل حيرو هلا ذكار يف  

ك نتدص الك اب خلال نة خلاتفق التحابة خلال ابعدن ع أ تر

.الكالم ع يها

خلهلذه القاع ة أهمية بالغة يف إبطاال البا ي خلالارو ع اأ     

ع يهااا يف  -كااثريًا-حيااث اع ماا  أئمااة ال اا ن    أه ااها، 

.مناظراته  ل مب  عة خلالرو ع يه 

:ةـدح القاعـيـتوض



الخصومة والجدال والمراء 
.في الدين بدعة

القاعدة الثالثة عشرة
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مما يدخل تحت 
:هذه القاعدة

.امل شابهاتعصال ؤال

ام حان امل ا مني مباا لاي    

يف الك ااااب خلال ااانة ماااص   

.امل ائي خلاآلراء

ال عتُّااب خلاالن  اااب الااذي  

حيفرّ   األمة، خلعقا  املاداالة   

.خلاملعاواة ع أ هذه الن بة

رمي خلاح  مص امل  مني باالكفر 

.  أخل الب عة وخلن بيِّنة



باجلاا ال يف باااب العقياا ة خلأصاادل  خاصااة هااذه القاعاا ة 

الاا حيص، خلبااذلك ااارل اجلاا ال يف باااب الفقااه خلاألحكااام   

الفرعيااة، خلاجلاا ال يف أصاادل الاا حيص إذا مل حيكااص يف ذاتااه   

.ب عة فهد مفٍض إليها

:ةـدح القاعـيـتوض



خلال نة إمنا هي : )قال بعض األئمة

ال تاا حيق آلثااار رساادل اب صاا أ 

اب ع يه خلسا   خلتارك معارضا ها    

بكين؟ خلِلَ ؟

خلالكاااالم خلاوتااادمات يف الااا حيص 

خلاجل ال حم ث، خلهد حيدقاع الشاك   

يف الق دب خلمينع مص معرفة احلق 

(.خلالتداب



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



األصل الثالث

الذرائع المفضية إلى 
البدعة



يقع االبتداع من جهة الذرائع يف كل عمل ميكن أن  

يؤدي إىل االبتداع، وهذا منحصر يف مخس قواعد 

.كلية



فضاااية إلاااى: بياااذل  لااا  أل الاااذرائع المي
:البدعة تدخل في اآلتي

.يف املطلوبات الشرعية من الواجبات واملندوبات: أوًل 

.واملكروهاتاملباحاتمنفيهاملأذونيف:ثذنًيذ

.وجهنيمنوذلكواحملرمات،املعاصييف:ورابًعذثذلًثذ

مكمالت البدعة املبنيةة عليهةا   : يلحق بذرائع البدعة: خذمًساذ

.التابعة هلا



عل مذ هو مطلوب شرًعذ  إ ا في
على وجه ييوهم خالف مذ 
هو عليه في الحقيقة فهو

.ملحق بذلبدعة

القاعدة التاسعة عشرة



نقطة 
أن ُيوهم فعُل النافلة املطلقة أنها سةنة راببةة، وذلةك مإةل إقامةة      ▪

.النافلة مجاعة يف املساجد

أن ُيوهم فعُل السنة أنهةا فريةةة، وذلةك كةالتقاا قةرارت سةوربي       ▪

.السجدت والدهر يف صالت فجر كل يوا مجعة

أن ُيوهم فعةُل العبةادت املوسةعة أنهةا  صصةة بقمةان أو مكةان أو        ▪

.صفة أو كيفية معينة

:ومما يقرب من هذه الصورت ويلحق بها الصوربان اآلبيتان

:  توضيح القذعدة

هذه القاعدت خاصة باملطلوبات الشرعية  

.من الواجبات واملندوبات

:صورخمسوتتضمن



أن يلتصق بالعمل املشةروع عمةل ئائةد حتةري يصةً وصةف ا هلةذا        ▪

.  العمل أو كالوصف له حبيث يوهم انةمامه إليه

(.اللهم هذا منك وإليك: )قول الرجل عند الذبح أو العتق: مإاله

أما إن َفَعل املكلف العبادت املشةروعة وأبةري بهًهةا معهةا مةن  ةً       

قصد االنةةماا، وال َجَعلةه ذريعةة لالنةةماا فصةارت كةل عبةادت        

.فال حرج عليه حينئذمنفردت عن صاحبتها، 

كل اجتماع رابب، يتكرر بتكرر األسابيع أو الشهور أو األعواا  ةً  ▪

ذلةةك يةةةاهي االجتمةةاع للصةةلوات   فإإ  االجتماعةةات املشةةروعة،  

.اخلمس، وللجمعة، وللعيدين، وللحج وذلك هو املبتدع احملدث

ئيارت بية  املقةديف يف أيةاا ا ةج، وال خصةو        ختصيص :مإاله▪

.لقياربه يف هذا الوق  علري  ًه



:القذعدةتوضيح

هةةذه القاعةةدت خاصةةة باملةةأذون فيةةه  ةةرع ا مةةن    

املباحةةات واملكروهةةات، وذلةةك إذا فىعةةل علةةري وجةةه   

.يوهم أنه مطلوب  رع ا

: ل علىاألمثلةمن

ئخرفة املساجد؛ إذ كإً من النايف يعتقد أنها من 

قبيل برفيةع بيةوت ا ، ويعةد اانفةاذ يف ذلةك      

.إنفاق ا يف سبيل ا  العشرولالقذعدة 

عل مذ هو جذئز شرًعذ على وجه  إ ا في
ييعتقد فيه أنه مطلوب شرًعذ فهو

.ملحق بذلبدعة



:القذعدةتوضيح

هذه القاعدت واليت بليها خاصتان باملعاصةي إذا فىعلة    

.علري وجه ي وهم أنها ليس  معصية

وكلتا القاعدبني حصل اايهاا فيها من ِقبل العلمةار؛  

إمةةا بفعلةةهم للمعصةةية، كمةةا يف هةةذه القاعةةدت، أو      

بسةةكوبهم عةةن إنكارهةةا عنةةدما بشةةيع وبنتشةةر بةةني  

.النايف، كما يف القاعدت التالية

ذلك أن العواا يرجحون عمل العامل علري قوله إْن نصَّ 

  هذا العامل علري منعه؛ ألن العامل املنتصب للفتيا مفة 

لةو  : للنايف بعمله كما هو مف  بقوله، إذ يقول العةواا 

.كان ممنوع ا أو مكروه ا المتنع منه العاِلم والعشرونالقاعدة الحادية 

دى إ ا َعمل بذلمعصية العلمذء الذين ييقت
بهم على وجه الخصوص وظهرت من 

جهتهم حتى أل المنِكر عليهم ل 
هذه ييلتفت إليه، بحيث يعتقد العذمة أل

.دعةالمعصية من الدين فهذا ملحق بذلب



وعدا اانكار ممن  أنه اانكةار مةع   : قال الشاطيب

ظهور العمل وانتشاره وعةدا خةوا املنِكةر ووجةود     

القدرت عليه فلم يفعةل؛ دلَّ عنةد العةواا علةري أنةه      

فعل جائق، ال حرج فيه، فنشأ فيةه هةذا االعتقةاد    

الفاسد بتأويةل ُيقنةع لإلةه مةن العةواا، فصةارت       

.املخالفة بدعة

: ل علىاألمثلةمن

املنكةةةرات الرةةةاهرت املتفشةةةية؛ كالتعامةةةل بالربةةةا، 

واقتنةةار مةةا مةةرا مةةن وسةةائل ااعةةالا، والقةةول أن 

اخلمر ليس  حبراا، والعيب فيها، وإمنةا العيةب أن   

.  يفعل بها ما ال يصلح

والعشرونالقاعدة الثانية 

إ ا َعمل بذلمعصية العوام وشذعت 
فيهم وظهرت، ولم ينكرهذ العلمذء الذي
ييقتدى بهم وهم قذدرول على اإلنكذر، 

بحيث يعتقد العذمة أل هذه المعصية
.ممذ ل بأس به فهذا ملحق بذلبدعة



فينبهةةةي أال يسةةةوَّ  

بةةةةةني الواجبةةةةةات  

املوّسةةةةةةعة وبةةةةةةني 

الواجبةةةةات املكةةةةررت 

.املىعتادت

وأال يسةةوَّ  يف الفعةةل  

بةةةةةةني املنةةةةةةدوبات   

والواجبةةةات، وال بةةةني  

املندوبات وبني بعة   

املباحةةةات يف الةةة   

.املطلق من  ً بيان

وأال ُيسةةةوَّ  بةةةني  

املىباحةةةةات وبةةةةني 

املنةةةةةةةةةةدوبات أو 

.املكروهات

وأال يسةةةةةوَّ  بةةةةةني 

املكروهةةةةات وبةةةةني  

احملرمةةةةات أو بةةةةني  

املكروهةةةةات وبةةةةني  

.املباحات

وأال يسةةةةةوَّ  بةةةةةني 

املىحرمةةةةةات وبةةةةةني  

 ًهةةا ممةةا لةةيس    

.حمرم ا

:(22-21-20-19)األربعالقواعدلهذهالجذمعالقدر

أن لكةةل حكةةم  ةةرعي خاصةةية، والواجةةب أال ُيسةةوَّ  بةةني هةةذه 

.األحكاا الشرعية، ال يف القول وال يف الفعل وال يف االعتقاد



وقد ذكةر الشةاطيب الةةاب     

وهةذا كلةه إمنةا    ): لذلك فقةال 

فيما فىعل حبةرت النةايف، هو 

وحيةةةةث ميكةةةةن االقتةةةةدار  

بالفاعةةل، وأمةةا مةةن فعلةةه يف 

نفسه وحيث ال يطّىلةع عليةه   

مع اعتقاده علري مةا هةو بةه    

.(بأيففال 



:ممذ يلحق بذرائع البدعة
أهو بدعة فُينهري عنه أا  ً : كل عمل ا تبه أمره فلم يتبني

فاألحوط بركه سد ا لذريعة الوقوع يف بدعة فُيعمل به؟ 

.البدعة



والعشرونالقاعدة الثالثة 

ة كل مذ يترتب على فعل البدع المحدث
في الدين من اإلتيذل ببعض األمور 

عة؛ التعبدية أو العذدية فهو ملحق بذلبد
.ألل مذ انبنى على المحدث محدث

: ل علىاألمثلةمن

ما ُيفعل يف ليلة النصف من  ةعبان، مةن ئيةادت    ▪

الوقيد علري املعتاد، وما ي بةب علةري ذلةك مةن     

 هب يف املساجد، واألكل مةن ا لةو  و ًهةا،    

والتوسعة فيها باانفاذ، كل ذلك بدعةة بةابع   

.ألصله

ما مصل يف األعياد واالحتفاالت املبتدعة من ▪

.التوسع يف الطعاا واللبايف واللعب والراحة



:توضيح هذه القذعدة

هذه القاعدت خاصة باألمور امل ببةة علةري فعةل البدعةة،     

هةةذه األمةةور ملحقةةة بةةذرائع  فإإ  الناجتةةة عةةن وجودهةةا، 

.البدعة من جهة التكميل

:ذلك أن الشارع إذا  رع حكم ا أ ق لوائمه ومكمالبه، وهي

إما أن بكون ُممهّ ةدت هلةذا ا كةم، وهةي الوسةائل الةيت       ▪

يتوقف وجود ا كم عليها من أسةباب و ةروط، فهةذه    

.هي الذرائع

وإما أن بكون ملحقة به، وهي بوابعه ومكمالبه التابعة ▪

.له املتفرعة عنه



ى من المفذسد المترتبة عل
:عدم اعتبذر توابع البدعة

أن يف فعةل هةذه املكمةالت بقويةةة لشةعار أهةل البةدع، وإظهةةار ا       

.للمنكر و إعانة عليه



الخذتمة



.(11،12،13القذعدة):العتقذدات-1

).10،19إلى1منالقذعدة):والقربذتالعبذدات-2

:مجذلت البدعة



.)16،17،18القذعدة):الكذفرينمشذبهة-5

.(7،21،22القذعدة(:والمنهيذتالمعذصي-4

).6،14،15،20،23القذعدة):والمعذمالتالعذدات-3



بحمد اهللتم  


