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احلمد هلل رب العاملني، أنزل إيلنا خري كتبه، وأرسل إيلنا أفضل رسله، 
وهدانا رصاًطا مستقيًما، وآتانا من دلنه رزًقا كريًما، وصىل اهلل ىلع انليب 
املصطىف، والرسول املجتىب، وىلع آهل وأصحابه أئمة اهلدى ومصابيح ادلىج، 

 وسلم تسليًما كثرًيا. 
 بعد:  أما

فإن اتباع السنة رتبة رشيفة، ودرجة منيفة، واخلروج عن جادتها مرتع 
وبيل، ومسلك عليل، وقد تواترت انلصوص تأمر باالستقامة واالستنان، 

 وتنىه عن االبتداع والرواغن. 
ولقد ُعين علماؤنا املتقدمون واملتأخرون باتلحذير من ابلدع ومسالكها، 

  للك مصنفات ودوننت مللففات. والغواة ومناهجها، فكتبت يف
وال شك أن اجلرح بابلدعة واالبتداع من أخطر ما يُرَمى به مسلم يف دينه، 
وال سيما إلا اكن منتسبًا إىل العلم الرشيع، أو ادلعوة إىل اإلسالم، ويشتد األمر 
 إلا اكن اتلبديع ببدعة اعتقادية، أو ببدعة مغلظة أو لكية، ومما يزيد األمر خطورة
واملسلك وعورة: أن انلاس يف ضبط ابلدعة وتميزيها قد تباينت طرائقهم، 



 

 

ع هلذا ابلاب، ومن مضينق، ومن جمازف باألحاكم  واختلفت مناهجهم، فمن موسن
جمرتئ عليها، ومن مقِّصن يف ضبطها وإجرائها، ومن مغاٍل يف ريم خمالفه بابلدعة 

 رص عليها اخالاًل وإهمااًل. ظلًما وبهتانًا، ومن متساهل يف شأن السنة واحل
ويعظم اخلطب ويشتد الكرب حني يكون الطعن فيمن أقامهم اهلل 
تعاىل موقنعني عنه يف األحاكم، ومبيننني لألمة معالم احلالل واحلرام، وكذا 

اذلي به يتعبد اخللق،  حني يكون فيمن ينقلون حديث املصطىف 
 ويدينون به دين احلق. 

ىل معرفة ما يعترب للحكم باتلبديع، ويعترب ومن هنا مست حاجة إ
 للحكم باتلبديع أمران: 

 أحدهما: قيام ادليلل السالم عن معارضة ببدعية القول، أو الفعل، أو االعتقاد. 
 ثانيهما: انطباق احلكم باتلبديع ىلع معني وقع منه ذلك القول، أو الفعل، أو االعتقاد. 

القصد وانلية، وسالمة القلب  ثم من تصدى ذللك ال بُدف هل من حسن
ْصِد العلو يف األرض أو الفساد اكن »والطوية؛ للك أنه  لو تكلم حبق ِلقى

بمزنلة اذلي يُقاتِل محيفة، وإن تكلم ألجل اهلل تعاىل خملًصا هل ادلين اكن من 
 .(1)« املجاهدين يف سبيل اهلل من ورثة األنبياء

: ضبط ما تدخله ابلدعة وال شك أنه من تمام حياطة ادلين وراعيته
بضوابط واضحة، وقواعد حاكمة؛ وللك ئلال تعترب لك خمالفة معصية، كما 
دف ما  ال تعد لك معصية بدعة، وال لك بدعة مكفرة، وللك فضاًل عن أن ُيعى

 هو مستوٍف للمرشوعية بمزنلة ما حتقق فيه وصف ابلدعية! 
فصيل، وما ومن فوائد هذا اتلقعيد واتلأصيل: ضبط اتلفريع واتل

يستتبعه من األخذ ىلع أيدي من ولغوا يف أعراض بعض أهل السنة املتبعني 
                                      

 (.4/279( جمموع الرسائل واملسائل ، لشيخ اإلسالم )1)



 

 

وا يف غلوهم حىت نالوا من أئمة السنة املتقدمني  جُّ غري هيابني وال وجلني، ولـى
قوا وظلموا! فعظم بأمرهم ابلالء،  عوا، وفسف وعلمائهم املتأخرين، فأقذعوا وبدف

اء! وما ال يُعجبنفكم طنطنُة : »أحسنى قولى عمر  واستفحل بوجودهم ادلف
 . (1)« الرجل، ولكن من أدفى األمانة، وكفف عن أعراض انلاس فهو الرجل

وإلا اكن الالكم يف الرجال برشوطه من ادلين فإن الوقوع يف أعراض 
 املسلمني حفرة من حفر اجلحيم!

حلاصل يف ولقد داعين إىل مجع مادة هذا ابلحث أمور منها: االتلباُس ا
معرفة ابلدع وتميزيها، واالشتباهُ الواقع فيما تدخله ابلدع من أمور تتعلق 
أحيانًا بالعادات واملعامالت، وأحيانًا أخرى بذرائع ابلدع من املرشواعت، 

املبتدعة وموقف »وذلك عالوة ىلع ما طلبه بعض األحبة من تتميم كتايب: 
 ابلدع وقواعد تميزيها.  بمبحث يف: ضوابط« أهل السنة واجلماعة منهم

ى اهلل تعاىل االطالع ىلع بعض ما تفرفد به السابقون من األئمة  ىَّسف وقد ي
األعالم، وما مجعه املعارصون من الفضالء الكرام، فما بيق نلا إالف أن نفهم تلك 
العبارات، وأن حنيص تلك اإلشارات؛ نلخرج من للك لكه بضوابط وتقعيدات يف 

 ابلدع من العقائد، والعبادات، والعادات، واملعامالت، واملنهيات. أبواب ما تدخله 
منا ذللك لكه بفصل أول يف اتلحذير من ابلدع مجلة، وبيان أنها   وقد قىدف

مذمومة مطلًقا، وأردفنا يف أول الفصل اثلاين جمموعة من القواعد املمزية بني 
ابلدعة واالجتهاد، ثم  ابلدعة واملعصية، وبني ابلدعة واملصلحة املرسلة، وبني

ختم ابلحث خباتمة، وملا اكن املخاطُب بهذا ابلحث طلبةى العلم املتقدمني فقد 
 رشِح عبارةٍ، معتمًدا ىلع أن احلرف تكفيه اإلشارة.وأغناين هذا عن تفصيٍل 

 
                                      

 (.5/166(  اإلصابة ، البن حجر )1)



 

 

واهللى تعاىل أسأُل أن ينفع بهذا ابلحث وقواعده وضوابطه، وأن ينِّص السنة 
قمع ابلدعة ويهدي أربابها، ورحم اهلل من اطلع ىلع عيب وحييم أهلها، وأن ي

فأصلحه، أو خلل فسدده، وما اكن من صواب فاهلل تعاىل اهلادي إيله، وما اكن من 
لُِّط الشيطان، واإلسالم وأهله بريئان من لك  ىسى خطأ فذاك من جبلة اإلنسان، ومن ت

نليب العدنان، وىلع آهل قول اعٍر عن احلق والربهان، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع ا
 وصحبه ما تعاقب امللوان، واحلمد هلل رب العاملني. 
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احلمد هلل ىلع توفيقه، والشكر هلل ىلع تسديده، وصالًة وسالًما ىلع 
 البشري اهلادي، وىلع آهل وصحبه وحزبه من لك حارٍض وباٍد، وبعُد: 

فقد طالت، وإن دروبه ىلع فإن هذا ابلحث وإن قِّصت عدد صفحاته 
قربها فقد تشعبت وتعددت، ورحلة تقرير هذه القواعد وضبطها شائكة 

 شائقة، استفاد فيها الالحق من السابق. 
وقد رأيت من املناسب جتريد تلك القواعد ىلع ترتيبها، وإتباعها بفرائد 

مواصلة من الفوائد املنثورة يف أثنائها، وانلية منعقدة بإلن اهلل تعاىل ىلع 
تدقيقها، وضبطها، وادلعوة مقدمة للعلماء والفضالء نلقدها؛ إل العلم رحم 

 بني أهله جامعة، وقلوب أهل السنة مشفقة، وألسنتهم ناصحة. 
واهللى أسأل أن يوفق تلحرير قواعد اتلبديع وضوابطه، وأن جيزي خريًا لكف من 

وأخصُّ إخواين وأحبايب  أاعن ىلع إجناز هذا ابلحث بقراءة أو مراجعة أو تدقيق،
ى اهلل يل وهلم طريًقا إىل جنته، وفىتىحى يل وهلم بابًا إىل طاعته.  ىَّسف  بدار اليَِّس ي

 
 وصلَّى اهلل وسلَّم وبارك على نبينا حممٍد، وعلى آله وصحبه وسلَّم،

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 



 

 

 مسرد بقواعد متييز البدع الواردة يف الرسالة

 
 

 
 

 قواعد التمييز بني البدعة وغريها
 

 

 .من املعصية ابلدعة أخصُّ  القاعدة األوىل:
 .من جنس املعصية الشهوانية جنس ابلدعة رشر  القاعدة اثلانية:
 .وليست كذلك لك معصية ،لك بدعة ضاللة القاعدة اثلاثلة:
مستند انليه عن ابلدعة عمومات لكية، وعن املعصية  القاعدة الرابعة:

 .أدلة جزئية اغبًلا
 .توبة املبتدع أبعد من توبة العايص القاعدة اخلامسة:
 .ابلدعة تضايه الطاعة ظاهًرا القاعدة السادسة:

 
 



 

 

 .، واملصلحة من باب الوسائلابلدعة من باب املقاصد القاعدة األوىل:
ابلدعة تتعلق باتلعبدات وما جرى جمراها، واملصلحة  القاعدة اثلانية:

 . تتعلق باملعقوالت
 .ابلدعة تناقض مقاصد الرشيعة، واملصلحة حتققها القاعدة اثلاثلة:
 .ابلدعة ممنوعة مع قيام مقتضيها ؛ خبالف املصلحة املرسلة القاعدة الرابعة:

 

 .ابلدعة تقابل السنة، واالجتهاد الراجح يقابله املرجوح القاعدة األوىل:
 .االجتهاد املستويف لرشائطه ال تقع معه ابلدعة إال فلتة القاعدة اثلانية:
 دع.من تبىن أصاًل بدعيًّا لكيًّا، أو كرثت ابلدع اجلزئية دليه فهو مبت القاعدة اثلاثلة:

 االبتداع مأثم، واالجتهاد مغنم. القاعدة الرابعة:
ر فعله من صـحايب باجتهـاد مـن غـري نكـري  القاعدة اخلامسة: ما تكرف

 فليس ببدعة.



 

 

 

 

 القواعد اجلامعة يف متييز بدع االعتقادات
 

 .لك عقيدة اعرضت الكتاب والسنة وإمجاع السلف فيه بدعة القاعدة األوىل:
 .عقيدة لم تثبت يف الكتاب أو السنة، ولم تنقل عن السلف فيه بدعة لك القاعدة اثلانية:

 

 

 القواعد اجلامعة يف متييز بدع العبادات
 

 .لك عبادة لم تستند إىل ديلل رشيع معترب فيه بدعة القاعدة األوىل:
دىْت من ِقبىِل الشارع فتغيرُي حدودها بدعة القاعدة اثلانية:  .لك عبادة ُحدن

ها فيه بدعة لك عبادة وقع فيها غلور  ة:القاعدة اثلاثل دٌ فأخرجها عن حدن  .وتشدُّ
ا ولم يفعلها أهل  انليب لك عبادة لم يفعلها  القاعدة الرابعة: ْعهى ىرْشى ولم ي

 .القرون اثلالثة املفضلة، ولم يثبتوها بوجه ما فيه بدعة
دى بها ال تدخل ابلدعة يف وسائل العبادات إالف إلا قُِص  القاعدة اخلامسة:

 .اتلعبد، أو غريت يف حدود العبادة الرشعية



 

 

 

 

 القواعد اجلامعة يف متييز بدع العادات واملعامالت
 

لك تقرٍُّب أو إلزاٍم بفعل أو ترك اعدة أو معاملة ىلع وجه ال  القاعدة األوىل:
 .ُيْعتىدُّ به رشاًع فهو بدعة

لحق بابلدعة؛ ألن لك أمر اعدي ترتب ىلع أمر بديع فهو م القاعدة اثلانية:
 .ما بين ىلع حمدث فهو حمدث

 .لك اعدة اختص بها الكفار اتنبىاُعُهْم عليها بدعة القاعدة اثلاثلة:

 

 

 القواعد اجلامعة يف متييز البدع يف املنهيات
 

 .لك تقرٍُّب إىل اهلل بمحرم فهو بدعة القاعدة األوىل:
 .ممنوعلك أمر مرشوع أفىض إىل بدعة فهو  القاعدة اثلانية:

 



 

 

 

 

 

 

فهرس الضوابط والفوائد

 

إذا فعل ما هو جائز رشًعا عىل وجه يعتقد فيه أنه مطلوب بوجه ما من وجوه الطلب  

 105.............................................................. فهو ملحق بالبدعة.

إذا وجد املعنى  املقت ى لىها وانتفى  املىان   -إن السكوت عن حكم الفعل أو الرتك  

 92 ............................. ما كان. إمجاع من كل ساكت عىل أن ال زائد عىل -منه

األصل يف العبىااات أن ال يعىع فيهىا إال مىا رشعىه األا واألصىل يف العىااات  أن ال  

 104 ....................................................... حيظر منها إال ما حظره األ.

 44 ............................................... أغلب البدع مل ُينَْه عنها بدليل خاص. 

 44 ................................................. ليست باطًًل حمًضا.  -غالًبا-البدع  

بدعة؛ سىوا  أييىد  ىا ختصيص العااات أو املعامًلت بمحدواات خًلف املعوع  

 102 ........................................ التقرب أل تعاىل أم لغريها أم مل ُيَرْا مطلًقا.



 

 

التسبب إىل اعتقاا حكم رشعي عىل خًلفه ذييعة إىل البدعىة املنكىر ؛ ملىا تضىمنه مىن  

 113 .................................................... تبديل العع اعتقاًاا أو عمًًل.

 44 ................ مجي  املبتدعات ال بد أن تشتمل عىل رش ياجح عىل ما فيها من اخلري. 

ضابط البدع اإلضافية  أهنا تتضمن ما مل يعع من جهة سببها أو قديها أو صفتها أو  

 46 .................................................................. زماهنا أو مكاهنا.

 51 ................. العقول هتتدي إىل إاياك املعن  يف العاايَّاتا اون وجوه التقربات.  

 57 .............. فإن قال جمتهد ببدعة جزئية فروعية خطأ مل ُيَقْل له بمجرا ذلك مبتدع  

ا مومًها أنه معوع وليس كذلكا فهو غاٍل يف اينه مبتدع فيىها قائىل عىىل األ كل من فعل أمرً  

 99 ....................................................... غري احلق بلسان مقاله أو لسان حاله.

وكىىأ أن املجتهىىدين وتلفىىون يف مسىىائل االجتهىىاا الفروعيىىة ألسىىباب عىىد ا فىىإن  

 55 ......................... املجتهدين قد وتلفون يف احلكم بالبدعية ألسباب متعدا  

 115 ..................   من الذيائ  أن يوجد من فاعلها قصد إىل البدعة.ال يشرتط يف املن 

ال يكفي يف كون الشخص مطيًعا كون فعله من جنس الطاعات ما مل يراع فيه الوقت  

 47 ............................................................... والعط والرتتيب.

 47 ............................ ليس كل ما كان قربة يف موطن يكون قربة يف كل موطن. 

ه مىن األرىرا فىإذا سىمعه مىن ليس ملن ُأْلىِهَم شيًئا من اخلريات أن يعمل به حت  يسمع 

 90 ................................. األرر عمل به ومحد األ تعاىل حني وافق ما يف قلبه.



 

 

 81 ............ ما أطلق يف العع عمل بمطلق مسأه ووجواها ومل جيز تقديره وحتديده. 

 108 ...................... ما ال وتص به الكفاي من العااات مشا تهم فيه ليس ببدعة. 

 58 ........... ه ليس من رشطه أن يعصم.املجتهد من األئمة وإن أخطأ فإنه ال يأرم؛ ألن 

 83 ............................................... مضاها  غري املسنون باملسنون بدعة. 

 89 ..... يعلم ترك النبي ^ للفعل بالنص عىل تركها أو بعدم نقله م  توافر اواعي نقله 



 

 

 
 فهرس املوضوعات

 

 5 .................................................................................................................  املقدمة

 9 ................................................................ لتحذير من البدع وبيان أنواعهاالفصل األول: ا

 11 ........................................................ املبحث األول: تعريف البدعة وأهلها.

 19 ......................... املبحث الثاني: خطورة االبتداع والتحذير من أهل البدع.

 26 ....................................................................... املبحث الثالث: أنواع البدع. 

 32 .................................................. املبحث الرابع: البدع يف الدين مذمومة .

 41 ................................................................... الفصل الثاني:قواعد وضوابط متييز البدع 

 43 ................................................................................................. متــــهــــيد.

 48 .................................... املبحث األول: قواعد التمييز بني البدعة وغريها.

 61 ....................... املبحث الثاني: القواعد اجلامعة يف متييز بدع االعتقادات.

 75 .......................... املبحث الثالث: القواعد اجلامعة يف متييز بدع العبادات.

 97 .......... املبحث الرابع: القواعد اجلامعة يف متييز بدع العادات واملعامالت.

 109 ................ اعد اجلامعة يف متييز البدع يف املنهيات.املبحث اخلامس: القو

 117 ................................................................................................................ خامتة 
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