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خري نختّ، وأرسو إحلِا أفظو رسيّ، أُزل إحلِا  ،احلٍد هلل رب اىػاملني
ا ًٍ داُا رصاًغا مسخلي ًٍ ٌَ دلُّ رزكً  آحاُاو ،ْو اجليب  ا، وصىل اهلل ىلعا نري

 ،ومصاةيح ادلىج ىأئٍث اهلد وىلع آهل وأصداةّ والرسٔل املجخىب، ،املصػىف
ا ًٍ  ا. نرريً  وسيً تسيي
 أٌا ةػد: 

مرحع  ، واخلروج غَ جادحٓاٌِيفث ودرجث ،ث رحتث رشيفثسِاحتاع الفإن 
 ،واالستِان اجلصٔص حأمر ةاالسخلاٌث وبيو، ومسيم غييو، وكد حٔاحرت

 غَ االةخداع والرواغن.  وحِىه
 ،ةاتلدذير ٌَ ابلدع ومسالهٓا املخلدمٔن واملخأخرون ين غيٍاؤُاوىلد غ  

ٔاة وٌِ  ُج مؤىَّفات. ودو   اْجٓا، فهختج يف ذلم مصِفاتواىغ
ةّ مسيً يف ديِّ،  َم رةابلدغث واالةخداع ٌَ أخػر ٌا ي   اجلرحوال شم أن 

أو ادلغٔة إىل اإلسالم، ويشخد األمر  ،ا إىل اىػيً الرشيعإذا اكن ٌِتستً  وال سيٍا
ومما يزيد األمر خػٔرة  ،إذا اكن اتلتديع ةتدغث اغخلاديث، أو ةتدغث ٌغيظث أو لكيث

كد حتايِج غرائلًٓ،  وحٍيزيْا أن اجلاس يف طتع ابلدغث رةواملسيم وغٔ
ٔس   وٌَ دلازف ةاألخاكم  ،قوٌَ مظي   ،ابلاب ع هلذاواخخيفج ٌِاْجًٓ، فٍَ م

ةابلدغث  يف ريم خماىفّ ال  وٌَ ٌغ  يف طتػٓا وججرائٓا،وٌَ ٌلّص   ،دلرتئ غييٓا
 ًٍ  .  وجٍْااًل ذاًل السِث واحلرص غييٓا ختا ا، وٌَ ٌتساْو يف شأنا وبٓخاًُ ظي

أكآًٌ اهلل  ويػظً اخلػب ويشخد الهرب خني يكٔن اىػػَ فيٍَ
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الل واحلرام، وكذا ٌػالً احل لألٌث ِنيوٌتي   ،ػني غِّ يف األخاكمحػاىل مٔك  
 ،اذلي ةّ يخػتد اخليق  خديد املصػىف خني يكٔن فيٍَ يِلئن

 ويدئِن ةّ ديَ احلق. 
ويعجرب ، عجرب للحكم باتلبديعونو ٌيا مست حاجة إىل نعرفة نا ي

 أمران:  للحكم باتلبديع
 أو االعجلاد.  ،أو الفعل ،اللَل ببدعية و نعارضةأحدٌها: كيام ادليلل السالم ع

ٍها: اىطباق ل احلكم باتلبديع خاىي ً ذلم الَل  أو االعجلاد.  ،أو الفعل ،ىلع نعني وكع ني
، وسالٌث اىليب واجليث هل ٌَ خسَ اىلصد دَّ ذً ٌَ حصدى ذللم ال ة  

اكن  اىػئ يف األرض أو اىفساد د  ص  لَ ق ى  حب لٔ حكيً»واىػٔيث، ذلم أُّ 
ا هل ادليَ اكن ٌَ وجن حكيً ألجو اهلل حػاىل خميًص  ،ثو محيَّ لاح  ةٍزنىث اذلي ي  

 .(1) «املجاْديَ يف سبيو اهلل ٌَ ورذث األُبياء
ابلدغث  أُّ ٌَ حٍام خياغث ادليَ وراعيخّ طتع ٌا حدخيّ وال شم

ٌػصيث، نٍا  وذلم خلال حػخرب لك خماىفث ؛خانٍث وكٔاغد ،ةظٔاةع واطدث
ٌا  دَّ ػَ أن ي    غَال حػد لك ٌػصيث ةدغث، وال لك ةدغث ٌكفرة، وذلم فظاًل 

  ةٍزنىث ٌا حتلق فيّ وصف ابلدغيث! ليٍرشوغيث مسخٔف   ْٔ
وٌا  ،طتع اتلفريع واتلفصيو :وٌَ فٔائد ْذا اتللػيد واتلأصيو

يستختػّ ٌَ األخذ ىلع أيدي ٌَ وىغٔا يف أغراض ةػض أْو السِث املختػني 
ً ج  ـوىَ  ،ةني وال وجينيياْ غري  خىت ُالٔا ٌَ أئٍث السِث املخلدٌنئا يف غئْ

ًسلٔا وظئٍا! فغٔا، وففأكذغٔا وبدَّ  ،وغيٍائًٓ املخأخريَ  ،ابلالء ػظً ةأمْر
ٔدًْ ادلَّ  ٔج ََ واسخفدو ة َِّ ال ي  »: غٍر  َل كٔ اء! وٌا أخس  كً غِػِث  ػجت

 . (2) «غَ أغراض اجلاس فٓٔ الرجو وكفَّ  ،ى األٌاُثوىكَ ٌَ أدَّ  الرجو،
أغراض يف  ٌَ ادليَ فإن الٔكٔع يف الرجال برشوغّ وجذا اكن الالكم

 املسيٍني خفرة ٌَ خفر اجلديً!
                                     

 .(4/972)جمموع الرسائل واملسائل ، لشيخ اإلسالم ( 1)

 .(5/166)اإلصابة ، البن حجر  ( 9)
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احلاصل يف  االتلباس   :أمَر نيٍاوللد داعين إىل مجع نادة ٌذا ابلحح 
َاكع فيها ثدخلً ابلدع نو أمَر ثجعلق  واالشتباه   ،نعرفة ابلدع وثهيزيٌا ال

أخرى بذرائع ابلدع نو املرشواعت،  اا بالعادات واملعامالت، وأحياى  أحياى  
َكف جبامل» :نو ثجهيم نجايب بً بعض األحبةوذلم عالوة ىلع نا طل دعة وم

َابط :هبحح يفب «واجلهاعة نيٍم أٌل السية  َاعد ثهيزيٌا. ابلدع وك ض
 َ َ وكد ي  ٌَ األئٍث د ةّ الساةلٔنىلع ةػض ٌا حفرَّ  االغالع اهلل حػاىل ّسَّ

 أن ُفًٓ حيم جلا إالَّ  فٍا ةيق ،وٌا مجػّ املػارصون ٌَ اىفظالء الهرام ،األغالم
ٔاةع  ؛يص حيم اإلشارات، وأن حناىػتارات يف  وحلػيداتجلخرج ٌَ ذلم لكّ ةظ

ٔاب  واملػامالت، واملِٓيات.  ،واىػادات واىػتادات، ،اىػلائدٌا حدخيّ ابلدع ٌَ  أة
وبيان أُٓا  ،لكّ ةفصو أول يف اتلدذير ٌَ ابلدع مجيثٌِا ذللم كَدَّ وكد  

ٔاغد املٍزيةٌذمٌٔث ٌػيلً  ٔغث ٌَ اىل  ةني ا، وأردفِا يف أول اىفصو اثلاين دلٍ
ذً ، االجخٓادوبني ابلدغث و ،املرسيث واملصيدث وبني ابلدغث ،ابلدغث واملػصيث

اىػيً املخلدٌني فلد  ةٓذا ابلدد غيتثَ  ، وملا اكن املخاغب  خخً ابلدد خباحٍث
 .حكفيّ اإلشارة ، ٌػخًٍدا ىلع أن احلرَّ غتارة   رشح  و أغِاين ْذا غَ حفصيو  

ٔاةػّ حػاىل أسأل   واهللَ  ٔاغده وط وأن يِّص السِث  ،أن يِفع ةٓذا ابلدد وك
ورخً اهلل ٌَ اغيع ىلع غيب  ،ويٓدي أرباةٓا وأن يلٍع ابلدغث ،وحييم أْيٓا

ٔابيخو أ ،ّيدفأص وٌا اكن ٌَ  ،فاهلل حػاىل اهلادي إحلّ و فسدده، وٌا اكن ٌَ ص
 َ واإلسالم وأْيّ ةريئان ٌَ لك  ،الشيػان ع  ي  سَ خػأ فذاك ٌَ جتيث اإلنسان، وٌَ ت

وىلع آهل  ،انوصىل اهلل وسيً وبارك ىلع اجليب اىػدُ ،غَ احلق واىربْان اعر  كٔل 
ٔانوصدتّ ٌا حػاكب امل  واحلٍد هلل رب اىػاملني.  ،ي

 

 كتبه
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عويف اعواوبهل و      ا: تاملبحألو

 

 
 
 

:أولاً ً:ًتعرٌفًالبدعةًلغةا
البدطة يف الؾغة مصدر )َبَدَع(، وهلا إصالقات، مـفا: البدء، واإلكشاء، 

واإلحداث، واالخرتاع، واخلؾق، واالكؼطاع
(1). 

ة دؿصٓ إىل أويني ازنني ٍْة/ اثذؽاء ًٕ ؾه اإلَالكةت مجي اليشء ال َٔ  ْو
 ٌسةل قةثق، واالُلُةع والالكل.

ال واىٕني أوالن؛ أظؽٍْة/ اثذؽاء اليشء / ابلةء والد ثََؽعَ »كةل اثَ فةرس/ 
  ووِّٕ ال َٔ ٌسةل، واثلةين/ االُلُةع والالكل.

ثَْؽُٔخ  فاألول:
َ
 ّ ال َٔ قةثق ٌسةل.اليشء كٔاًل أو فٕاًل إذا اثذؽأدُ  كٔهلً/ أ

ثْؽِٔخ / كٔهلواألصل اآلخر
َ
ثِْؽع ثةلؿصو إذا كد  الؿاظيحُ  ً/ أ

ُ
ُجخ، وأ خ ٔو

ة ثّ. ،خ راكثّإذا كد  ًٕ  أو ُٔجخ وبيق ٌِلُ
 ٍٓ يَ َْ وٌَ ثٕـي ذلم  -ـٍو يْ ٍَ أي/ ثِ - ويلةل/ اإلثؽاع ال يلـٔن إال ث

 .(2)«ابلؽٔحُ  ِخ لد امذُ 
ة إىل األوو األول ًٌ ظير إن اُلُةع اجلةكح  ؛وىٕو األوو اثلةين يؿصٓ أي

؛ ألُّ إظؽاث ألرؿ ػةرج ٍٔة أذيؽ ٌِٓة.والكهل ًً  ة سك ى إثؽا
ا:ـاًـثانٌ ًا:ًتعرٌفًالبدعةًشرعا

                                     
 (،907، 906املعيٍ، ليفريوزآثةدي )ص(، واىلةرٔس 343-1/341اُْؿ/ لكةن اىٕؿب، الثَ ٌِْٔر ) (1)

ؿي 1/245(، ومجٓؿة اليغح، الثَ دريؽ )1/62واملغؿب، الثَ املُؿز ) (، والىعةح، ليضْٔ
(3/1183 ،1184.) 

 ( ثذرصف. 210-1/209ٌٕضً ٌلةييف اليغح، الثَ فةرس ) (2)
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مل يرد يف الؼرآن الؽريم، وإكام جاء ِذْكُر بعِض مشتؼاته،  «البدطة»إن لػظ  «

    ﴿كام يف قوله تعاىل: 
 ﴾ /أي: مل يتؼدمـي رسول، [9]األظلةف ،

فقام أقوله -حمدًثا :أي- : مل أكن ُمبِدًطاوققل
(1). 

 ﴿ وقال تعاىل:
  

   
   

   
﴾ /ٌَا»، و[27]احلؽيؽ أي: أحدثوها ،«اةخدع

(2). 
 ٌَ وصٓني/  وْؾا ذم هلً/ »P كةل اثَ نسري

 أظؽٍْة/ االثذؽاع يف ديَ اهلل ٌة لً يأرؿ ثّ اهلل.  «
ً إىل اهلل  « ّ كؿبح يلؿبٓ ٔا أُ ٍ ٔه ممة ٔز ً ثٍة اىزتر ؽم كيةٌٓ  .»(3)واثلةين/ يفٔ 

  ﴿وٌِّ كٔهل دٕةىل/ 
﴾ /ٍُجِؽع. [117]ابللؿة  ، وابلؽيٓ يلةل لي

يو ابلؽيٓ»كةل اثَ األزري/  ِٕ / ْٔ اخلةىق املؼرتع ال َٔ ٌسةل قةثق، فَ
جِؽع ٌُ ثَؽع فٓٔ 

َ
و، يلةل/ أ ِٕ ف ٌُ  . (4)«ثٍٕىن 

/  يف ظؽير رقٔل اهلل «ابلدعث»وأٌة يف الكِح، فلؽ ورد ىفِ  «
. فٕؿدف (5)«األمَر، فإن لك حمدذث ةدعث، ولك ةدعث ضاللث إياكم وحمدذات  »

                                     
 (.111ٌفؿدات أىفةظ اىلؿآن، لألوفٓةين )ص (1)
 (.27/238دفكري اىُربي ) (2)
 (.4/316دفكري اثَ نسري ) (3)
 (. 1/106اجلٓةيح، الثَ األزري ) (4)
« املكـِؽ»، وأمحـؽ يف «ظكـَ وـعيط»( وكةل/ 2676(، واىرتٌؾي )4607أػؿصّ/ أثٔ داود ) (5)
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 اليَ، وْؾا املٕىن إٍُة يؿصٓ إىل أرؿ ُُمَؽث يف ابلؽٔح/ ثأُٓة كل   اجليب
ٔ اثذؽاء اليشء ثال اكذؽاء  . (1)األوو اليغٔي األول، ْو

ٌٓ رصو  ثؽُحً  ٔرشةَ  ثٕر بكخد  ىعيط أن رقٔل اهلل الوصةء يف 
ثِْؽع يلعد 

ُ
ؿه فيٓة، فٍىض زً رصٓ، فلةل/ ية رقٔل اهلل، نيف أوِٓ ثٍة أ ٌد وأ

ا، ذم اصتغ ىعليٍا »كةل/  ؟ٌِٓة يف دنٍا، ذم اجعلً ىلع صفحخٍا، وال احنٌر
 .(2)«وال أحد نو أٌل رفقخك ،حأكل نيٍا أىج

ثؽع يلعد  
ُ
ْعيَْخ  ٌِٓة، أي/ اىيت َكدْخ  فلٔل الؿصو/ ٌة أ

َ
ؾا (3)ووكَفْخ  وأ ، ْو

ٔ/ االُلُةع والالكل ،املٕىن إٍُة يؿصٓ إىل األوو اليغٔي اثلةين  .(4)ْو
ٔد  « ٍةء وكؽ ِد ي ٔجةرات إى ٓة يف الرشع/ -وػيًفة قيًفة-ٔخ  ؿيف  يف ظؽِّ ابلؽٔح وٕد

املعؽزةت ٌَ »/ P فلةل اإلٌةم النةفيع
األرٔر رضبةن؛ أظؽٍْة/ ٌة أظؽث خيةىف نذةثًة أو 

ًً أو أزًؿا؛ فٓؾه ابلؽٔح الٌالىح  .(5)«قًِح أو إمجة
وابلؽٔح/ ك ٌة كيو »/ P وكةل اثَ ظـم

ْٔ يف اليَ/ ك ٌة لً يأِت يف ، و أو فُٕو ممة ىيف هل أوو فيٍة نُكت إحلّ 
 .(6)« وال َٔ رقٔل اهلل  ،اىلؿآن

ُح يف الرشع/ يه إظؽاث ٌة لً يلَ »/ P وكةل اإلٌةم اجلٔوي َٔ ابِلْؽ

                                                                                      
 .(، ٌَ ظؽير اىٕؿبةض ثَ قةريح 4/126)

 (.1/107اُْؿ/ اجلٓةيح ) (1)
 .( ٌَ ظؽير اثَ ٔجةس 1325أػؿصّ ركيً ) (2)
 (.9/76ح اجلٔوي  ىل وعيط ركيً )اُْؿ/ رش (3)
 (. 1/84(، واىفةاق يف غؿيت احلؽير، ليـخمرشي )1/9اُْؿ/ غؿيت احلؽير، الثَ قالم ) (4)
(، 1/249(، ودرء دٕةرض اىٕلو واجللو، الثَ ديٍيح )4/121اُْؿ/ إٔالم املٔكٕني، الثَ اىليً ) (5)

ٔد   (.218، 217(، واملِسٔر، ليـركيش )ص301دة، آلل ديٍيح )صواملك
 (. 1/47اإلظاكم، الثَ ظـم ) (6)
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 . (1)« يف ٔٓؽ رقٔل اهلل 
إن ابلؽٔح/ ٌة لً سرشّٔ اهلل ٌَ / »P وكةل ميغ اإلقالم اثَ ديٍيح

 .(2)«اًل فيّك ثؽٔح، وإن اكن ٌذأوِّ ٌَ دان بيشء لً سرشّٔ اهلل فؾا اليَ، فكل 
ٍُْعَؽزَةُت »/ P وكةل احلةفِ اثَ ظضؿ ُٓ  وال  ُُمَْؽزَحٍ  مج

ُ
ة أ  َث ؽِ ظْ ، واملؿاد ثٓةٌ 

ؿف الرشع ثؽٔحً  ّ  ، وٌة اكن هل أوو يؽلل وىيف هل أوو يف الرشع، وسَُك ىد يفٔ  ٔيي
ؾرٌٔحٌ  ؿف الرشعٌ   .(3)«خبالف اليغح الرشع فييف ثجؽٔح، فةبلؽٔح يفٔ 

ح »/ Pاإلٌةم النةَيب  وكةل ابلؽٔح/ ٔجةرة َٔ َؿيلح يف اليَ خمرٔت
 .(4)«يف اتلٕجؽ هلل قجعةُّ ثةلكئك ٔييٓة املجةىغحُ  ؽُ َى لْ ، يُ حَ ٌةيه الرشٔيد دُ 

ة/  ًٌ النةرع ٌَ  َٓ ًَ ٌة وَ  ابلؽٔح املؾرٌٔح يه اىيت ػةىفْخ »وكةل أي
 .(5)«األفٕةل أو اىرتوك

وإن نرثت واػذيفخ، فإُٓة دؽور  ىل  ،ؽٔحوأكٔال اىٕيٍةء يف دٕؿيف ابل
 ، ٌِٓة/أقةقيحٍ  ُمةورَ 
ؽي قيف األٌح. أواًل:  ابلؽٔح أرؿ ُمؽث خمةىف ليهذةب والكِح ْو
يَ. ذاىًيا: ًً يه اىيت دلٔن يف الِّ  ابلؽٔح املؾرٌٔح غري املأذون فيٓة رش
ِح، ويه رىةدِ  ذاثلًا: لٔيح، وقجت اليرشيٕح، وخمةىفح جلىٔص  حٌ ٌَ ابلؽٔح ًؽ الكل

فيف  ،ِةكٌٓة يف ُفف الٔكخٌةيه اىُؿيلح الرشٔيح ودُ ذٌٓة أُٓة دُ 
وىيف  َْ دحلاًل وعيًعةركتِؽْة تكتِؽ إىل مجٓح دحلو، أو ٌة يُ 

ة دتنجّ اىٕجة ،نؾلم، وٌَ صٓح ْيئذٓة ووفةدٓة، أو اإللـام ثفٕيٓة
ح وىيكخ نؾلم.  املرشٔو

ذلةد، ويف األفٕةل واىرتوك. ،اىٍٕوأو  ،االثذؽاع يف اليَ يلٔن ثةىلٔل راةًعا:  أو األ
 يف اليَ فٓٔ ثؽٔح. ٍث أن كد زيةدة أو ُله ُمؽَ  خامًصا:

                                     
 (.3/22دٓؾيت األقٍةء واليغةت، لئِوي ) (1)
 (1/42االقذلةٌح، الثَ ديٍيح ) (2)
 (.13/253فذط ابلةري، الثَ ظضؿ ) (3)
ذىةم، لينةَيب ) (4)  (.1/37األ
 (.2/342املٔافلةت، لينةَيب ) (5)
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ييّ/ فك ٌة أظؽث يف اليَ ثةلـيةدة او اجلله ٌَ غري أن  ٔو
يلٔن هل أوو رشيع ٌٕذرب فٓٔ ثؽٔح ٌؾرٌٔح، ولك ٌة لً 

 سرشع ثأويّ وووفّ فٓٔ ثؽٔح رؿدودة.
ٔع االثذؽاع يف اىٕلةاؽ واىٕجةدات، واػذيفٔا يف وادفق اىٕيٍةء  ىل وك

ّٔٔ يف اىٕةدات واملٕةرالت.  وك
ًا:ًتعرٌفًأهلًالبدع:ــاًـثالث

أهل البدع: هم كل من أحدث يف الدين ما لقس مـه يف االطتؼادات، واألقوال، 

 واألطامل، وهذا اإلصالق يرادف مصطؾح أهل األهواء، وأهل االفرتاق، وكحو ذلك.
ٔاء ٌة  ؽل َٕ وابلؽٔح اىيت يُ / »P قالمكةل ميغ اإل ثٓة الؿصو ٌَ أْو األْ

ٔارج  ،امذٓؿ ِٔؽ أْو اىٕيً ثةلكِح خمةىفذٓة ليهذةب والكِح؛ نجؽٔح اخل
 .(1) «واملؿصبح ،واىلؽريح ،والؿوافي

ٌةلم ّ »/ P كةل  ٍةء اهلل ووفةّد والكٌ و ابلؽع اذلَي يذلكٍٔن يف أق ْأ
ٍة قه ّ، وال سكهذٔنٔ  ّ وكؽرد يٍ ً ثإظكةنٔو ٔن هل ّ الىعةثح واتلةٕث ِٔ  .(2)«خ 

 ،أْو األْٔاء واالفرتاق ؛ فينٍو كد وكؽ يُيق ْؾا املىُيط ثإَالق ًم  
ذلةديح، واىفؿق اىلؽيٍح ،واىٍٕييح ،وابلؽع اىلٔحلح ٔارج،  ،واأل واحلؽيسح؛ اكخل

 واملٕزتىح، واىلةديةُيح، وابلٓةايح، وحنٔ ذلم.واملؿصبح، 
ب ابلؽع اىٍٕييح ثإَالق ػةص؛ نأوعةب ثؽع وكؽ يُيق  ىل أوعة

 وحنٔ ذلم.املكةصؽ، واجلِةاـ، واألذاكر، 
ذلةديح ِٔؽًْ  والك اإلَالكني ركذٍٕو، وكؽ يذؽاػالن/ فأْو ابلؽع األ

ذلةد اغبًلة  .ٌَ ابلؽع اىٍٕييح، وأْو ابلؽع اىٍٕييح ِٔؽًْ ٌَ ثؽع األ
ٌد اىٕلجح اثلةُيح/ ويه ٔلجح ابل/ »P كةل اثَ اىليً  ة ثةٔذلةدِ ؽٔح/ إ

ٌد  ، اذلي أرقو اهلل ثّ رقٔهل احلقِّ  ػالِف  ة ثةتلٕجلؽ ثٍة لً وأُـل ثّ نذةثّ، وإ
                                     

 (.35/414دلٍٔع اىفذةوي، الثَ ديٍيح ) (1)
 (.1/217رشح الكِح، ليجغٔي ) (2)
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ةع والؿقٔم املعؽزح يف اليَ اىيت ال يلجو اهلل ٌِٓة ميبًة.  يأذن ثّ اهلل ٌَ األًو
 (1) .«إظؽاٍْة َٔ األػؿى وابلؽٔذةن يف اىغةىت ٌذالزٌذةن كود أن دِفمد 

 ىل املؼةىفني يف  «أْو ابلؽع»الكِح إَالق ووف  ِٔؽ أْو ولً يلٓ
 واىٍٕييح. ،املكةاو االصذٓةديح اىٕيٍيح

وملة اكُخ ابلؽٔح ًؽ الكِح، اكن أْو ابلؽع 
يف ٌلةثو أْو الكِح، وال يٍذِٓ ووف الؿصو 

ٔ ٌَ ٔيٍةء احلؽير ،ثةبلؽٔح وحنٔ  ،أو اىفلّ ،ْو
 واظؽ. ذلم يف آنٍ 

ُّ مجٓ إ /كٔل ثًٌٕٓ َٔ اإلٌةم ٌةلم َٔ  Pُقبو اثَ الىالح 
فأصةب اثَ الىالح ثلٔهل/  ؟ثني الكِح واحلؽير، فٍة اىفؿق ثني الكِح واحلؽير

ٔ ٌجذؽع، » الكِح ْة ِْة ًؽ ابلؽٔح، وكؽ يلٔن اإلنكةن ٌَ أْو احلؽير ْو
ة ثةلكِح؛ أي/ احلؽير، وٌٕذلًؽا  Pوٌةلم  ًٍ مجٓ ثني الكنذني، فاكن ًىـ

 .(2) «احلق ٌَ غري ثؽٔح أْوِ  ّ ٌؾَْت ٌؾْجُ  ليكِح؛ أي/ اكن
ًاللغوي ًالمعنى ًبٌن ًالعالقة ا: ًالشرعًًً،رابعا والمعنى

ًللبدعة:

أما األصل الؾغوي األول، وهو: ابتداء المء وصـعه ال طن مثال، ففو 

؛ ألن البدطة إحداث يف دين اهلل، وابتداءُ  ال أصل  أشقاءَ  متػق مع ادعـى الرشطيِّ

 هلا يف الرشع.

وأما األصل الؾغوي الثاين
(3)

، وهو: االكؼطاع والؽالل، فؿلخوذ من اإلبداع 

وهو الداء الذي يصقب الدابة فقؿـعفا طن ادسر من هزال أو ططب أو كالل، 

                                     
 (.1/222ٌؽارج الكةلهني، الثَ اىليً ) (1)
 (.213أدب املفيت واملكذفيت، الثَ الىالح )ص (2)
 .(210-1/209ٌٕضً ٌلةييف اليغح الثَ فةرس ) (3)
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ب حقث إن ادبتدع دا كص   ؛وهذا ادعـى له طالقة أيًضا بادعـى الرشطي لؾبدطة

 استبدل بسـة رسول بحدوده، وَلـام   كػسه مـصَب اُدستدِرك طذ الرشع ال ادؽتػي

بدطة من طـده فؼد حدث له كوُع اكؼطاٍع طن السر يف صريق اهلدى،  اهلل 

 ومقٌل وَضَؾٌع طن الناط ادستؼقم بحسب بدطته.

ًل  /وممة جيؽر اتلنجيّ إحلّ وأوقٓ ٌَ ابلؽٔح  أن ابلؽٔح ثةملٕىن اليغٔي أٔ
/ ك ٌة أظؽث ال  ىل ٌسةل قةثق، ثٍِٕةْة الرشيع؛ ألن ابلؽٔح يف اليغح يه

أٌة ابلؽٔح يف الرشع فيه/ إظؽاث أرؿ يف اليَ خمةىف جلىٔص وكٔأؽ 
الرشع؛ وذللم فلؽ يلٔن اىفٕو ثؽٔح يف اليغح، وال يلٔن ثؽٔح يف 

أن يأيت يف الرشع احلرل  ىل فٕو إمجةاًل، وال يذعلق فٕيّ إال  /الرشع، ٌسو
ٔد  ُٕح ٌَ فٕيّ يف ٔٓؽه ٌة ؛ ىٕيدحٍ  اجليب ثٕؽ وفةة  ، أو ىٕؽم وص

ٔده ثٕؽ ذلم؛ فٓؾا اىفٕو ِٔؽ اىليةم ثّ ثٕؽ وفةة  امللذيض يف ٔٓؽه  ووص
ٌَ ظير اليغح، وال يلٔن ثؽٔح ٌَ اجلةظيح الرشٔيح،  ؽل ثؽٔحً َٕ يُ  اجليب 

وٌَ أٌسيح ذلم/ مجٓ اجلةس  ىل إٌةم واظؽ يف والة اىليةم يف ررٌةن، ومجٓ 
وٌَ ِْة ال ظؿج  ،ذني، وحنٔ ذلمذّ يف رىعف واظؽ ثني دفد اىلؿآن وكذةث
يٍلَ أن دٕرتيٓة  -ال الرشيعِّ - إن ابلؽٔح ثٍِٕةْة اليغٔيِّ  /يف أن يلةل

 األظاكم اخلٍكح.
أكرث ٌة / »(1)«ٍُٕخ ابلؽٔح ْؾه» /كةل ميغ اإلقالم َٔ كٔل ٍٔؿ 

ؾه تكٍيح ىغٔيح تكٍيح  ال ،يف ْؾا تكٍيح ٍٔؿ ديم ثؽٔح ٌٓ ظكِٓة، ْو
ًل كد  ِٕ  رشٔيح؛ وذلم أن ابلؽٔح يف اليغح دٕ  ،ٌَ غري ٌسةل قةثق اثذؽاءً  َو ٌة فُ

ٌد   . رشيعي  ل ٔييّ دحلٌو ة ابلؽٔح الرشٔيح فك ٌة لً يؽل وأ
كؽ دلد  ىل اقذعجةب فٍٕو أو إجيةثّ ثٕؽ  فإذا اكن ُه رقٔل اهلل  

                                     
 (.2010أػؿصّ ابلؼةري ) (1)
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نهذةب الىؽكح اذلي -ٔدّ ثّ إال ثٕؽ ر رٔدّ، أو دلد ٔييّ ٌُيًلة ولً يٍُْٕو 
ُ  ثٕؽ رٔدّ وطد  فإذا ٍٔو أظؽ ذلم اىٍَٕو  -أػؿصّ أثٔ ثلؿ   ىد كَ أن س

  يف اليغح؛ ألُّ ٌٍٔو  ثؽٔحً 
ٌ
 ، نٍة أن ُفف اليَ اذلي صةء ثّ اجليب ٌجذؽأ

 ُ ُ   ثؽٔحً  ىد كَ س َٔ   ُمؽزًة يف اليغح؛ نٍة كةىخ رقو كؿسل ليِضةيِّ  ىد كَ وس
 ،إن ْؤالء ػؿصٔا ٌَ ديَ آثةآً» /َ إىل احلبنحاملٓةصؿي أوعةب اجليب 

ْٕ  ولً يؽػئا يف ديَ امليم وصةءوا ثؽيَ ُمَؽٍث   . (1)«ُف ؿَ ال ُي
يف الرشيٕح،  ٔييّ الهذةب والكِح ىيف ثؽٔحً  زً ذلم اىٍٕو اذلي دلد  

َ وإن قُ   يف اليغح.  ثؽٔحً  ّمِّ
 فيفِ ابلؽٔح يف اليغح أًٔ ٌَ ىفِ ابلؽٔح يف الرشيٕح. 

ثّ ك ٍٔو  دْ لً يُؿِ « لك ةدعث ضاللث» /  أن كٔل اجليب ًَ يِ ُٔ وكؽ 
فٓٔ ٍٔو ٌجذؽأ، وإٍُة  ٌجذؽأ؛ فإن ديَ اإلقالم، ثو ك ديَ صةءت ثّ الؿقُو 

ٍةل اىيت لً سرشٔٓة ْٔ  ئَ أراد ٌة اثذُؽِ  فك ثؽٔح ُمؽزح يف  ؛(2) «ٌَ اأٔل
 .ؽد ثُ  ديَ اهلل ورشّٔ فيه ًالىح وال

                                     
 (.2/18الكرية اجلجٔيح، الثَ نسري ) (1)
 (.590-2/589ديٍيح )اكذٌةء الرصاط املكذليً، الثَ  (2)
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وواواح ا و ة بتدوا واهايوعواون خطاملبحألو

وهيثثثبثلواوثثنو  ثثم

 

 
 
 

ىلؽ إًُٔ اهلل  ىل أٌح اإلقالم ثٍِٕح ْٔيٍح صيييح، ويه ٍُٕح نٍةل اليَ 
ََ  إال ثٕؽ أن أكٍَو  ودٍةٌّ، فيً َيذََٔفد اهلُل رقٔهَل  ًِ  ُّ ٍد ـوأد الي ٌد  ُّ يَ ور  .حِ لأل

  ﴿كةل اهلل دٕةىل/ 
   

   
  ﴾ /[3]املةاؽة. 

واملؤٌِني أُّ أكٍو هلً  أػرب اهلل ُبيّ »/ كةل اثَ ٔجةس 
َٔ  اإليٍةن، فال حيذةصٔن إىل زيةدةٍ  فال يِلىّ أثًؽا،  هُ ؿُ نْ ذِ  ـد أثًؽا، وكؽ أدٍّ اهلل 

يّ فال سكؼ  .(1)«ُّ أثًؽاوكؽ ًر
وذللم فال جئز ألي إنكةن أن يِله ٌَ اليَ ميبًة، وال أن يـيؽ يف 

 إال ثٍة رشع. ديَ اهلل ٌة ىيف ٌِّ، وال أن يٕجؽ اهلل 
ٌَ الهذةب والكِح وأكٔال الكيف يف  ركذفيٌحً  وكؽ صةءت اجلىُٔص 

 ،، ويف اجليه َٔ ابلؽعةواىرتغيت فيٓ ةاألرؿ ثيـوم الكِح واحلر ٔييٓ
 أْيٓة/ٌَ و ،اتلعؾيؿ ٌِٓةو

 فهو القرآن: 
                                     

 (.2/13(، ودفكري اثَ نسري )6/79دفكري اىُربي ) (1)
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 ﴿/ - آرًؿا ثةدجةع اجليب -كٔل اهلل دٕةىل 
   

   
﴾ /[7]احلرش. 

ًرا اذليَ خيةىفٔن أرؿ ُبيّ-وكٔهل دٕةىل  ٔن َٔ قنذّ  ،ُمؾِّ / - ويًٕؿ
﴿  

    
   
  ﴾ /[63]اجلٔر. 

ـٔ خيةىفٔن َٔ أرـؿه، أي/ ٔـَ أرـؿ رقـٔل اهلل »كةل اثَ نسري/  ، ْو
ٍـةل ثـأكٔاهل   قبييّ وٌِٓةصّ وَؿيلذّ، وقنذّ ورشيٕذّ، فذٔزن األكٔال واأٔل

، وٌة ػةىفّ فٓٔ رؿدود  ىل كةايـّ وفةٔيـّ، اكاًِـة َو وأٍٔةهل، فٍة وافق ذلم كُجِ 
ثةًَِة وّـةًْؿا  خيةىف رشيٕح الؿقٔل  َْ ٌَ  وحلؼَل  فييعؾرْ  /أي ،ٌَ اكن

﴿  ﴾، يف كيـــٔبًٓ  /أي
 .(1)«أو ثؽٔح ،أو ُفةق ،ٌَ ُكفؿ

آرًؿا ثةدجةع رشّٔ، وُمؾًرا ٌَ االحنؿاف َٔ رصاَّ -وٌِّ كٔهل دٕةىل 
 ﴿/ -املكذليً، وٌِهًؿا  ىل ٌَ ظةد َٔ الكبيو

   
    

    
    

  ﴾ /كةل [153]األُٕةم .

                                     
 (.3/308دفكري اثَ نسري ) (1)



 

 

10 

 .(1)«الكجو/ ابلؽع والنجٓةت»دلةْؽ/ 
 ونو الصيث:

حمدذث ةدعث،  األمَر، فإن لُكل  إياكم وحمدذات  »/ كٔل رقٔل اهلل  
 .(2)«ولك ةدعث ضاللث

َ ر  »/ وكؾلم كٔهل  ً فٍ ذا نا ليس ني  .(3)«د  نو أحدث يف أمرىاٌ 
 .(4)«د  نو عهل عهاًل ليس عليً أمرىا فٍَ ر  »ويف روايح/ 

 .(5)«لعو اهلل نو آوى حمدذًا» /وكٔهل 
يـَ ثؽٔـح، وأن ك  األظةدير وغريْة دؽلل فٓؾه   ىل أن ك ُمؽزـح يف الِّ

 ورؿدودة  ىل وةظجٓة. ،ثؽٔح ًالىح
ٔآٌ اللكً ال خيؿج ِّٔ  «لك ةدعث ضاللث»/ فلٔهل »كةل اثَ رصت/  ٌَ ص

ٔ مـبيّ ثلـٔهل  ٔ أوو ْٔيً ٌَ أؤل اليَ، ْو ننو أحندث يف »/ يء، ْو
فك ٌَ أظؽث ميبًة، ونكجّ إىل اليَ، ولً يلَ ، «د  أمرىا ٌذا نا ليس نيً فٍَ ر  

ٔاء يف ذلم ركةاو  هل أوو ٌَ اليَ يؿصٓ إحلّ، فٓٔ ًالىح، واليَ ثؿيء ٌِّ، وق
ٔال اىْةْؿة وابلةَِح، وأٌة ٌة وكٓ يف الكم الكيف  ٍةل، أو األك ذلةدات، أو اأٔل األ

   .(6)«حال الرشٔي ،ٌَ اقذعكةن ثٕي ابلؽع، فإٍُة ذلم يف ابلؽع اليغٔيح

 ونو آذار الصلف:
ِؽ اجلْؿ يف أظٔال وأكٔال الكيف الىةىط ٌَ الىعةثح  واتلةثٕني  ٔو

 دْ ؿِ جنؽ أًُٓ دلٍٕٔن  ىل ذم ابلؽع ودلجيعٓة واتلِفري ِٔٓة، ولً يَ  -هلً ثإظكةن

                                     
 (.203« )قنِّ»أػؿصّ الاريم يف  (1)
 (.12قجق ختؿجيّ )ص (2)
 .( ٌَ ظؽير ًئنح 1718(، وركيً)2697أػؿصّ ابلؼةري) (3)
ًئنح 1/70(، وذنؿه ابلؼةري دٕييًلة )1718أػؿصّ ركيً ) (4) َ ظؽير   ٌ). 
 .( ٌَ ظؽير يلع ثَ أيب َةىت 1978أػؿصّ ركيً ) (5)
 (.266صةٌٓ اىٕئم واحللً، الثَ رصت )ص(6)
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 .(1)ًِٔٓ يف ذلم دٔكف وال اقتسِةء
إيةكً وابلـؽع واتلجؽع واتلُِٓ، »/ كةل ٌٕـةذ ثَ صجو 

ييـلً  .(2)«ثأرؿكً اىٕذيق ٔو
 . (3)«وإيةكً واتلجؽع ،ٔييلً ثةالقذلةٌح واألزؿ»/ وكةل اثَ ٔجةس  

ٓ وال دبذؽع»وكةل هل رصو/ أووين. فلةل/   .(4)«ٔييم ثذلٔى اهلل واالقذلةٌح، ادج
ٔد  ، ولك ًْ ذُ يْ فِ ادجٕـٔا وال دبذؽٔٔا فلـؽ نُ »/ وكةل ٔجؽ اهلل ثَ ركٕ

 .(5)«ثؽٔح ًالىح
ة ٍْة ازنذةن/ اهلؽي والالكم، وأوؽق احلؽير الكم اهلل، إٍُ»/ وكةل 

األرٔر ُمؽزةدٓة، ولك ُمؽزح ثؽٔح،  ، ورشل وأظكَ اهلؽي ْؽي ُمٍؽ 
 .(6)«ولك ثؽٔح ًالىح، ولك ًالىح يف اجلةر

ة  ًٌ ـٍٔٔن أًُٓ يؽُٔٔلً إىل »/ وكةل أي ة ي ًٌ وإُلً قذضؽون أكٔا
ثةىٕيً، وإيةكً واتلجؽع، نذةب اهلل وكؽ ُجؾوه وراء ّٓٔرًْ، فٕييلً 

ييلً ثةىٕذيق  .(7)«وإيةكً واتلُِٓ، وإيةكً واتلٍٕق، ٔو
ة  ًٌ ٓةد يف ابلؽٔح»/ وكةل أي َ االصذ  .(8)«اىلىؽ يف الكِح ػريٌ 

َ ٔجؽ اهلل ثَ ٍٔؿ  ، ػري اليَ ديَ ُمٍؽ »أُّ اكن يلٔل/  ٔو
ٔا ٌة ورشل  ٔا، فإُلً ىَ دٌي ٔا وال دبذؽٔ ادجٕذً األزؿ، إن  األرٔر ُمؽزةدٓة، ادجٕ

دتجُٕٔة فلؽ قجلِةكً قجًلة ثٕيًؽا، وإن ختةىفُٔة فلؽ ًييذً ًالاًل نجرًيا، ٌة 
                                     

يب ) (1) ٔذىةم، لينَة ؿ/ اال ؽي )144 - 1/140اُْ ٕيؽ اىغٌة ٓة، د. ق  (.2/139(، وظليلح ابلؽٔح وأظاكٌ
ًةح يف  (2) َ و ّ اث ٓة»أػؿص ِٔ ؿ/ 61« )ابلؽع واجليه  ٓةين )«احلضح يف ثيةن املعضح»(، واُْ  (.1/331، لألوج
ةح يف  (3)  (.60« )ابلؽع واجليه ِٔٓة»أػؿصّ اثَ ًو
 (.139«)قنِّ»أػؿصّ الاريم يف  (4)
 (.78« )الكِح»(، وُمٍؽ ثَ ُرص يف 205«)قنِّ»أػؿصّ الاريم يف  (5)
جؽ الؿزاق يف 8521« )الهجري»أػؿصّ اىُرباين يف  (6)  .(11/116« )املىِف»(، ٔو

 (.108« )رشح الكِح»(، والاللاكيئ يف 85« )الكِح»أػؿصّ ُمٍؽ ثَ ُرص املؿوزي يف  (7)
 (. 217« )قنِّ»أػؿصّ الاريم يف  (8)
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 . «أظؽزخ أٌح يف ديِٓة ثؽٔح إال رفٓ اهلل ًِٔٓ قِح اهلؽى
 »كةل/ 

َ
إيلد ٌَ أن  تل ظَ وألن أرى يف ُةظيح املكضؽ ُةًرا تنذٕو فيّ اظرتاكًة أ

 .(1)«أرى ثؽٔح ىيف فيّ هلة ٌغريِّ 
ة/  ًٌ ة اجلةس ظكًِة»وكةل أي  .(2)«ك ثؽٔح ًالىح، وإن رْآ

إن الكِح كؽ قجلخ كيةقلً، فةدجٓ وال »/ Pوكةل رشيط اىلةيض
 .(3)«دبذؽع، فإُم ىَ دٌو ٌة أػؾت ثةألزؿ

ثني اىغةيل  ،ثيٍِٓة -واهلل اذلي ال هلإ إال ْٔ-قنذلً »/ P وكةل احلكَ
ٔا أكود  فإن ،-رمحلً اهلل-واجلةيف، فةوربوا ٔييٓة  اجلةس فيٍة  أْو الكِح اكُ

ً أكول  ٔا ٌٓ أْو اإلدؿاف يف إدؿافًٓ،  رىض، ْو اجلةس فيٍة ثيق، اذليَ لً يؾْج
ٔا ربًٓ، فهؾلم  إن -وال ٌٓ أْو ابلؽع يف ثؽًٔٓ، ووربوا  ىل قنذًٓ ظىت ىل

ٔا  -مةء اهلل  .(4)«فهُٔ
حلّ كةااًل/ وكذت رصو إىل ٍٔؿ ثَ ٔجؽ اىٕـيـ سكأهل َٔ اىلؽر فهذت ٍٔؿ إ

ودؿك ٌة  ،واالكذىةد يف أرؿه، وادجةع قِح ُبيّ  ،أوويم ثذلٔى اهلل /أٌة ثٕؽ»
فإُٓـة  ؛، فٕييم ثيـوم الكِحُّ ٔا رؤُذَ فُ أظؽزّ املعؽزٔن ثٕؽٌة صؿت ثّ قنذّ، وكُ 

لم ثإذن اهلل ٔىٍح، زً أيً أُّ لً يبذؽع اجلةس ثؽٔح إال كؽ رىض كجيٓـة ٌـة 
فإن الكِح إٍُة قِٓة ٌَ كؽ ٔيً ٌـة يف ػالفٓـة  ؛(5)يٓةْٔ دحلو ٔييٓة أو ٔربة ف

جلفكم ٌة ريض ثّ اىلـٔم ألُفكـًٓ،  فةرَض  ؛ٌَ اخلُأ والـلو واحلٍق واتلٍٕق
ٔا، وبجرص ُةفؾ كؽ نَ  ٔا أكـٔى، فل فإًُٓ  ىل ٔيً وكف ً  ىل ننف األرٔر اكُ ٔا، ْو

ٔا أوىل، فإن اكن اهلؽى ٌة أُذً ٔييّ ىلؽ قجلذٍ ًْٔ إحلّ، وىنئ وبفٌو ٌة فيّ اكُ
                                     

 (.81«)الكِح»أػؿصّ ُمٍؽ ثَ ُرص املؿوزي يف  (1)
 (.82« )الكِح»أػؿصّ ُمٍؽ ثَ ُرص املؿوزي يف  (2)
 (.1/216رشح الكِح، ليجغٔي ) (3)
 (.216الاريم يف قنِّ )أػؿصّ  (4)
الىح. (5)  أي/ دحلو  ىل أُٓة ثؽٔح ًو
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كيذً/ إٍُة ظؽث ثٕؽًْ فٍة أظؽزّ إال ٌَ ادجٓ غـري قـبييًٓ، ورغـت ثِفكـّ 
 .(1)«…فإًُٓ ًْ الكةثلٔن ؛ًِٔٓ

ة/  ًٌ  ة اهللُ َٓ نُ ِٕ ِْ  ىل يؽي، ولك ُقِح يُ  ة اهللُ َٓ يذُ ٍِ لٔ اكن ثلو ثؽٔح يُ »وكةل أي
. (2)«ا ىل يؽي ثٌٕح ٌَ حلّم ظىت يأيت آػؿ ذلم  ىل ُفيس لاكن يف اهلل سكريً 

 »وزاد رؿة/ 
ُ
  َل ِٕ ُْ لٔال أن أ

ُ
ٔاكًة،  ة رسين أن أٔيَل ٍَ ـثؽٔح ىَ  َخ يْ ٌِ ُقِح وأ يف الُية ف

 َ   دُت دِ َٔ ول
َ
  قِحً  ُٕنُخ أين كٍة أ

َ
ًٔا ٌَ أٌٔةيئ قلٍ  ثؽٔحً  خل ٌَ أو أ أن ٌٔ

 . (3)«ٌٕٓة
 ازداد ٌة ازداد وةظت ثؽٔح اصذٓةًدا إالد »/ P وكةل أئب الكؼذيةين

 .(4)«اٌَ اهلل ثُٕؽً 
 ػال الرشك، ػريٌ  ذٍُت  اىٕجُؽ ثلوِّ   اهللَ َق يْ ألن يَ »/ P وكةل النةفيع

 .(5)«هل ٌَ أن ييلةه بيشء ٌَ األْٔاء
جؽ اهلل اىتكرتي  ٔ ؽث ؽث أظؽكً ثؽٔح ظىت حُي ال حُي »/ P وكةل قٓو َث

ق ثةبلؽٔح هل إثييُف  ٓة، ًز حُيؽث هل ثؽٔح، فإذا ُُ ٓة ،ٔجةدة فيذٕجؽ ث  ودً اجلةس إحل
ّ ديم اخلؽٌح عَ ـَ َُ  ٌِ»(6). 

ٍَ  وةظَت  ٌَ أظتد »/ P وكةل اىفٌيو ثَ ٔيةض اهلل  ثؽٔح أظج
وال  ، اهللَ إالد  ال ُٕجؽَ أاليَ  ومجةعُ  (7)«اإلقالم ٌَ كيجّ ٍٔيّ، وأػؿج ُٔرَ 

 . (8)ه ثةبلؽع إال ثٍة رشع، وال ُٕجؽَ  هُ ُٕجؽَ 
                                     

ةح )2/247اُْؿ/ اإلثةُح، الثَ ثُح ) (1)  (. 73(، وابلؽع واجليه ِٔٓة، الثَ ًو

 (.90«)الكِح»أػؿصّ ُمٍؽ ثَ ُرص املؿوزي يف  (2)
 (. 91املىؽر الكةثق ) (3)
 (.3/9ظييح األوحلةء، أليب ُٕيً ) (4)
 (.1/217جغٔي )رشح الكِح، لي (5)
 (.7/140دفكري اىلؿَيب ) (6)
 (.7/141املىؽر الكةثق ) (7)
 (.11/585دلٍٔع اىفذةوي، الثَ ديٍيح )  (8)
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ٕني ودلذٍٕني الكيف ليجؽع ثةألكٔال فلٍ؛ ثو اكُٔا دلٍ ولً يلَ ذمل 
ِٕ  ِٓ ُْ وقَ  ، ىل ظؿب ابلؽٔح إحلٓة، وٌَ ذلم/ اإلُلةر  ىل  ٓة املٔويحِ ذراا

إىل اإلُلةر  أكٔاهل، والٔٔةِ  املذيبف ثةبلؽٔح واتلعؾيؿ ٌَ دلةلكذّ وقٍةِع 
أْو ابلؽع ثإظيةء الكِح   ىل ثؽٔذّ، ورٔاصٓحِ  والؿدِّ  ،ًالهل ودبينيِ  ،ٔييّ

 إحلٓة. والٔٔةِ 
ٌَ أوىغ ثأذُّ إىل وةظت ثؽٔح ػؿج ٌَ »/ P ٔريكةل قفيةن اثل

 . (1)«-ابلؽٔح /يٕين-إحلٓة  ِكَ وُ ٔىٍح اهلل، وَ 
 إيلد  يف دار أظتل  واخلِةزيؿُ  أَلن جتةورين اىلؿدةُ »/ P وكةل أثٔ اجلٔزاء

 . (2)«ٌَ أْو األْٔاء جيةورين رصٌو  ٌَ أن
ٌل  واذلي وطد َٔ اجليب / »P كةل اثَ اىليً ٔااذ ف أْو ًٓ ٌَ َ

ٔارجُ  ٔه كِّ  ، فإُّ كؽ زجخ فيًٓ احلؽيُر ابلؽع ًْ اخل ٓة وعةح؛ ألن ٌَ وص
 .ًْ ُٓ رايكُ  ُّ ٍَ وكد  ٌلةتلًٓ ظؽزخ يف زٌَ اجليب 

وغريْة ٌَ ابلؽع؛ فإُٓة  ،ً واحلئلٓل ضَ وأٌة اإلرصةء والؿفي واىلؽر واتلد 
 ظؽزخ ثٕؽ اُلؿاض ٔرص الىعةثح.

ة ٌَ اكن ظي  ال ٔرصِ  آػؿَ  وبؽٔح اىلؽر أدركْخ  ة نٕجؽ ىعةثح، فأُلْؿ
ذِ اهلل ثَ ٍٔؿ، واثَ ٔجةس، وأٌسةهلٍة  ٌد فإٍُة  ًْ ِٓ ، وأكرث ٌة ييجء ٌَ ٌَؾ

 ْٔ رٔكٔف  ىل الىعةثح ٌَ كٔهلً فيّ.
ثؽٔح اإلرصةء ثٕؽ اُلؿاض ٔرص الىعةثح فذلكً فيٓة نجةر اتلةثٕني  زً ظؽزْخ 

ْٔة، زً ظؽزْخ  ٓلً ثٕؽ  اذليَ أدرك اُلؿاض ٔرص اتلةثٕني واقذفعو ثؽٔح اتلدَض
ة، واقذُةر رشْة يف زٌَ األاٍح اكإلٌةم أمحؽ وذويّ، زً ظؽزخ ثٕؽ ذلم ثؽٔح  أرْؿ
ة يف زٌَ احلكني احلالج، وكٍة أّٓؿ النيُةن ثؽٔح ٌَ ْؾه  ٓؿ أرْؿ احلئل، ّو
ر املكيٍني ٌِٓة،  َْ يؿدلْة، وحيؾِّ ٌَ ابلؽع وغريْة، أكةم اهلل هلة ٌَ ظـبّ وصِؽه 

                                     
 (. 60رشح الكِح، ليرببٓةري )ص (1)
 (. 2/467، الثَ ثُح )«اإلثةُح» (2)
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 ٕؿف ثّ ظـُب ، وألْو اإلقالم، وصٕيّ ٌريازًة يُ  هلل ولهذةثّ ولؿقٔهل  يعحً ُى
 .(1)«قنِّ، ٌَ ظـب ابلؽٔح وُةرصْة ، وولل  رقٔل اهلل 

واكن ّٓٔر ابلؽع واجلفةق حبكت ابلٕؽ َٔ الكنن »وكةل ميغ اإلقالم/ 
اكُخ إىل  ْة، وكٍة اكُخ أػفد ّٓٔرُ  ؿَ دأػد  واإليٍةن، وكٍة اكُخ ابلؽٔح أمؽد 

؛ فيٓؾا ظؽث أواًل ثؽٔح اخلٔارج والنيٕح، زً ثؽٔح اىلؽريح احلؽوث أكؿَب 
 .(2)«واملؿصبح، واكن آػؿ ٌة ظؽث ثؽٔح اجلٍٓيح

ٔح  ًٍٓ حبليلح ابلؽ ٕي ٓة ى ْي َ أ ٔح واتلعؾيؿٌ  ُيق إمجةع الكيف  ىل ذم ابلؽ وكؽ ُا
ٍح  ىل اىفؿد، ْي ْة إى ٌفةقؽ ْة و ُةر ً ألػ ٓة، وإدرانٓ ِةيذ ً ص ْ ٌح اكفح. ٔو  و ىل األ

                                     
ٔد. 299، 12/298دٕييلةت اثَ اىليً  ىل قنن أيب داود ) (1)  ( ٌُجٔع حبةميح ٔٔن املٕج
 (. 184رشح اىٕليؽة األوفٓةُيح، الثَ ديٍيح )ص (2)
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و خثثبايواوثبثثهيعواون وألاملبحألو

 

 
 
 

ٔاع وأككةم ٌذٕؽدة ثةٔذجةرات خمذيفح، وٌَ ْؾه األككةم ٌة يٌل/  ليجؽع أُ
 وبدعةًإضافٌة:ً،:ًبدعةًحقٌقٌةأولاً

ثؽٔح  /دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ٌؽى دٕيلق أويٓة ثةلحلو الرشيع إىل
 وبؽٔح إًةفيح/  ،حيظليل
َ نذةب وال قِح »/ يه ث احلقيقيثفابلدع « ييٓة دحلو رشيع الٌ  اىيت ًل يؽلٔ 

ِؽ أْو اىٕيً، ال يف اجلٍيح وال اتلفىيو ٕذربٔ   .(1)«وال إمجةع، وال اقذؽاللٌ 
وٌسةهلة/ إظؽاث ٔجةدة ىيف هلة أوو يف الرشع؛ اكتللؿب إىل اهلل 

جةُيح واتلدبَذلِو  ٔد الايع إىل الـواج، كةل اهلل ثةلْؿ  دٕةىل/ ٌٓ وص
﴿  

    
  ﴾ 

ثؽٔح حتهيً اىٕلو ودلؽيٍّ  ىل اجللو،  /، وٌَ أٌسيذٓة نؾلم[27]احلؽيؽ/
ٔقل  و ثأوعةب اىلجٔر، ودٕييق النٍٔع واملىةثيط واكىُٔاف ثةألرضظح واتل

ىٍح  ني،ني واتللجيط اىٕلييواتلعك ،ظٔل األرضظح واىلٔل ثةىلؽر، ٔو
جةدة اهلل ثةلىٍخ الااً األاٍح،  ،أو اتلٕجؽ ثٍة ُىه ِّٔ اكىغِةء والؿكه، ٔو

 وحنٔ ذلم.
                                     

ذىةم، لينةَيب ) (1)  (.50-47(، واُْؿ/ اإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص1/286األ
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 / يه اىيت هلة مةابذةن/ابلدعث اإلضافيثو «
واألػؿى/ » إظؽاٍْة/ هلة ٌَ األدىح ٌذٕيق فال دلٔن ٌَ ديم اجلٓح ثؽٔح،

ة ليجؽٔح احلليليح... فيه ثةىنكجح إىل إظؽى اجلٓذني قِح؛  نٍىيف هلة ٌذٕيق إالد 
ألُٓة ركتِؽة إىل دحلو، وبةىنكجح إىل اجلٓح األػؿى ثؽٔح؛ ألُٓة ركتِؽة إىل 

؛ ألُٓة لٔ ُمٍي  ؛ فييكخ يه حبق  (1)«ال إىل دحلو، أو غري ركتِؽة إىل يء ،مجٓح
ح، وىيكخ ثجةَوٍ  ُخ نؾلم ملة ؛ ألُٓة لٔ اكُمٍي  اكُخ نؾلم لاكُخ ررشٔو

ٌَ أٌسيذٓة/ الًء أو فيه ثؽٔح نكبيح  ىل ْؾا اجلعٔ، و، امتجٓخ  ىل أظؽ
اذلنؿ اجلٍةيع  ىل وفح خمىٔوح لً يؿد ثٓة ُه رشيع، أو اتليعني 

ٓة النةرع ثليةم، فةلًء ، أو ختىيه حليح لً خيىد (2)واتلُؿيت يف األذان
ح ركتِؽة إىل واذلنؿ واألذان واىليةم كٓة ٌَ ظير األوو ٔجة دات ررشٔو

ح  وال دحلَو  ،أدىح رشٔيح، ولهِٓة ٌَ صٓح أػؿى اتلبكخ ثأرٔر غري ررشٔو
ذجةر اثلةين.  ٔييٓة، فىةرت ثؽٔح ثٓؾا األ

ييٓة  ةفيح/ أن احلليليح ال دحلؤ  إذن فةىفؿق ثني ابلؽٔح احلليليح وابلؽٔح اإًل
َ صٓح األوو، أو تكتِؽ ة ىيف ثؽحلو ٌٕذرب ٌ  ةت أو ٌاكحلاكيةت أو املِةأواًل  إىلٌ 

ح أواًل وووًفة ٔاصيؽ، فيه خمرٔت ة أًْٔ ،وإزٍٓة أكرب ،األذواق وامل ٌة  ،ووزْر وأ
 ًٍ َ صٓح األوو كؽ يلٔن كةا ييٓةٌ  ةفيح فةلحلؤ  َ ةاإًل ييٓةٌ  ، ولهِّ غري كةأً 

ٔال أو اتلفةويو َ اظذيةصٓة هل؛ لهُٔٓة دلٓ اغبلًة يف ،صٓح الهيفيةت أو األظ  ثةلؿغًٌ 
ٍيخ الرشيٕح اجله  ىل ديم اتلفةويو دلد  ؽم  اىٕجةدات، وظير ْأ  ٔ ذلم  ىل

يذٓة، أو  ىل امذٍةهلة  ىل رش   ْٔٔم. ررشٔو َ ػري ر ة فيٓةٌ   راصط،  ىلٌ 
فٌةثُٓة أن ك ٌة لً سرشع ٌَ صٓح الكجت أو اىلؽر أو الهيفيح أو الـٌةن 

                                     
ذىةم، لينةَيب ) (1)  (.53-50(، واُْؿ/ اإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص1/286األ
أو إػؿاج  ،ؿوف ٌَ غري خمةرصٓة أو ثغري وفةدٓةحتكني الىٔت ثةألذان قِح، وإػؿاج احل (2)

ٔه ممِٔع.املؽود َٔ ظلِّ   ٓة ثٍة كؽ يغري املٕىن وحن
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 ىح.أو املاكن فٓٔ ثؽٔح، ولك ٌة لً سرشع ٌَ اليَ فٓٔ ًال
ٔد لً ترشع فٓؾا ٌؽػو  فٍة أَيلّ النةرع يجق  ىل إَالكّ، وأٌة دلييؽه ثلي

 »ٌَ ٌؽاػو ابلؽع، 
ُ
ُٔ  َق يِ َْ واىلةٔؽة اجلةفٕح/ أن ٌة أ ثٍُيق ركٍةه  َو ٍِ يف الرشع 

ٔده، ولً جيـ دلؽيؿه وحتؽيؽه ح ووًفة ال  ،(1)«ووص ةفيح خمرٔت ييّ فةبلؽٔح اإًل ٔو
 ح.يأواًل ، وإزٍٓة دون إزً احلليل

ٌَّة:ــاًثانٌ ٌَّة،ًوبدعةًتعبد  ا:ًبدعةًعاد

ً ابلؽٔح ثةٔذجةر دٕيلٓة ثأفٕةل اىٕجةد إىل ديح /دِلك  وبؽٔح دٕجؽيح/ ،ثؽٔحً 
يه اىيت دذٕيق ثةألرٔر اىٕةديح، ويه األرٔر اىيت ال  ث:فابلدعث العاديل  «

ٔد  ٌِٓة اتللؿُب  ؽُ َى لْ يُ  ٔع؛ اكىٕل إىل اهلل دٕةىل ٌَ ظير أويٓة املًٔ
 فيٓة اتللؿب ثةٔذجةر أرؿ غري الزم هلة. املٕةرالت، وإن وطد و

/ فيه اىيت دذٕيق ثِٔع ٌَ أُٔاع اىٕجةدة، ثابلدعث اتلعتديل وأٌة  «
ة يف اثلٔاب. ثّ اتللؿُب  ؽَ ِى واىٕجةدة/ يه ك ٌة كُ  ًٕ  إىل اهلل دٕةىل ٍَ

ٕجةدات ٔع ابلؽع يف اى ن  ىل وك ٌذفٔل ٍةء  ٕي ٔجةدة كيجيح ،واى ٔاء اكُخ  حلح ،ق ٍييح. ،أو ٔك  أؤ 
وأٌة األرٔر اىٕةديح فلؽ اػذيف اىٕيٍةء يف وكٔع االثذؽاع فيٓة؛ وذْت 
اإلٌةم النةَيب إىل اتلفىيو، فلةل/ إن االثذؽاع ال يؽػو يف األرٔر اىٕةديح 

 .(2) ٌَ صٓح ٌة فيٓة ٌَ ٌٕىن اتلٕجؽإالد 
ٌَّة:ًًا:ًبدعةــاًثالث ٌَّة،ًوبدعةًترك  فعل

ً ابلؽٔح ثةٔ ك إىل/ ثؽٔح فٕييحدِلك  /(3)وبؽٔح دؿكيح ،ذجةر اىفٕو واىرتد
يه فٕو ٌة لً سرشع يف اليَ دلؿًبة هلل دٕةىل، وأكرث  فابلدعث الفعليث: «

                                     
 (.73االػذيةرات اىٕيٍيح الثَ ديٍيح، ليجٌٕل )ص (1)
ذىةم، لينةَيب ) (2) (، واإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل 98-2/73( )40-1/37اُْؿ/ األ

 (.2/123(، وأؤل الرسػيس )60-55ُمفٔظ )ص
 (. 2/342املٔافلةت، لينةَيب ) /اُْؿ (3)
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 ابلؽع ٌَ ْؾا اجلٔع.
كيل أٌة  « ًً  ث:ابلدعث الَّتل دلؿبًة إىل اهلل دٕةىل،  ؛فيه دؿك املجةح أو املُئب رش

جةن ٌسو/ دؿك الـواج ثنيح اتللؿب إىل  ودؿك الكعٔر دلؿبًة. ،اهلل؛ نفٕو الْؿ
ا:ًبدعة ٌَّة،ًوبدعةًًًرابعا ٌَّة:ًعمل ًاعتقاد

ذلةد اىليجيح أو  ،دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ٌة دٕيلخ ثّ ٌَ أرٔر األ
 وبؽٔح ٍٔييح/ ،ثؽٔح أذلةديح /اىٕجةدات اىٍٕييح إىل

يه أذلةد يء  ىل ػالف ٌة ْٔ ٔييّ ٌَ  ث:فابلدعث االعخقاديل  «
ذلةد ٍٔو ، املٕؿوف َٔ الؿقٔل  ٔاء أكةن ٌٓ األ  .(1)أم ال ،ق

ؾه ابلؽٔح ال ثٍٕةُؽة، وىلَ ثِٔع  ٔارج واملٕزتىح، ودلٔنْ  ٌسو/ ثؽع اخل
 اغبلًة. وصٓوٍ  مجٓح ودأوللٍ 

 .(2)فيه اتلٕجؽ هلل دٕةىل ثٕجةدة لً سرشٔٓة ث:ابلدعث العهليل وأٌة 
ٌَّة،ًوبدعة ا:ًبدعةًكل ٌَّة:ًًخامسا  جزئ

ٌة يذفؿد  ً ابلؽٔح حبكت  لك ـةت إىل/ ثؽٔـح ِد ـةت واحنؿاف َ خمةىف ـ ٓة ويننأٌ  ِٔ ع 
ـايح/  كيح،  وبؽٔح ص

يه اىيت يلٔن اخليو اجلةمئ ِٔٓة ػياًل كيًّة ال  ث:فابلدعث اللكيل  «
ّ أو اىلٔل ثةتلعكني واتللجيط  ،ٌسو/ إُلةر ظضيح الكِح ،دِعرص فؿٔو

؛ إذ يرتدت ٔييٓة ٌَ املؼةىفةت (3)، أو اىلٔل ثٕىٍح األاٍح نياىٕليي
 واجلله يف اليَ ٌة ال يِعرص ٌَ املكةاو واألظٔال.

فيه اىيت يلٔن اخليو الٔاكٓ بكبجٓة يأيت يف  ث:ابلدعث اجلزئيل وأٌة  «
حبير ختؿج احلؿوف  ،ثٕي اىفؿوع دون ثٕي؛ نجؽٔح اتلُؿيت ثةىلؿآن

ع ٌَ ابلؽع ال دذٕؽى فٓؾا اجلٔ أو ثغري وفةدٓة وأظاكٌٓة؛ ،ٌَ غري خمةرصٓة
                                     

 (.46اإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص (1)
 (.46اإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص (2)
ذىةم، لينةَيب ) (3)  (.55-53(، واإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص2/59اُْؿ/ األ
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 .(1)ٓة، وال دنذًْ حتذٓة غريْة ظىت دلٔن أواًل هلةابلؽٔح فيّ ُميد 
بة ا:ًالبدعةًالبسٌطة،ًوالبدعةًالمركَّ  :(2)سادسا

ٓة إىل ْة ودؽاػي ؽد ذجةر ٕد ً ابلؽٔح ثٔة لك  وبؽٔح رؿكجح/ ،ثؽٔح بكيُح /ِد
ٓ خمةىفةت يه اىيت دلٔن دلؿد خمةىفح بكيُح ال تكتذج فابلدعث البصيطث: «

َْ يُتْجِ  ٍَ ٔه. ثال فةوٍو  اجلفَو  اىفؿَض  ُٓ ـأػؿى؛ ن َ تكبيط، وحن ٌ 
فيه اىيت تنذٍو  ىل ٔؽة ثؽع دؽاػيخ ووةرت  تث:أنا ابلدعث املركل  «

ٌَ  نسريٍ  اُتنةرُ  ًد األاٍح، وٌَ ثَ  نأُٓة ثؽٔح واظؽة؛ اكٔذلةد النيٕح ٔىٍحَ 
ذلةد اىفةقؽ.  ابلؽع  ىل أقةس ْؾا األ

ا:ًب  :(3)رةرة،ًوبدعةًغٌرًمكفً دعةًمكفً سابعا
ييٓة إىل ،دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ظهٍٓة ـ /وٌة يرتدتٔ  لفِّ وبؽٔـح  ،ؿةثؽٔـحٌ 

لفِّ   ؿة/غريٌ 
ٍٓ  أرؿٍ  يه اىيت ييـم ٌِٓة إُلةرُ  رة:فابلدعث املكف   « يف  ٌذٔادؿٍ  ٔييّ، دلٍ

 الرشع، أو ٌٕئٍم ٌَ اليَ ثةلرضورة.
ثةلهذةب وال  فيه اىيت ال ييـم ٌِٓة دلؾيٌت  رة:ابلدعث ػري املكف  وأٌة  «

ة ٔييًٓ  (4)ممة أرقو اهلل ثّ رقيّ؛ نجؽع املؿواُيحبيشء  اىيت أُلْؿ
ـٔٔا يًؽا ٌَ ثيٕذًٓ ألصيٓة،  ً بيشء ٌِٓة، ولً يِـ ؿْو الىعةثح، ولً يلفِّ

ٔات إىل أواػؿ أوكةدٓة.  ٌسو/ دلؽيً اخلُجح كجو والة اىٕيؽ، ودأػري الىي
ً ثًٌٕٓ  ابلؽع إىل/ نجةاؿ، ووغةاؿ، وصٕو الٌةثٍ يف اتلفؿيق ثني وكَكد

ابلؽٔح الهجرية والىغرية ْٔ ٌؽى إػالل ْؾه ابلؽٔح ثرضورة ٌَ 
                                     

ذىةم، لينةَيب ) (1)  (.55(، واإلثؽاع يف رٌةر االثذؽاع، ىٌٕل ُمفٔظ )ص2/60اُْؿ/ األ
(، 1/103اُْؿ/ رٔكف أْو الكِح واجلٍةٔح ٌَ أْو األْٔاء وابلؽع، إلثؿاْيً الؿظيٌل ) (2)

 (.305ىٕـت ُٔيح )ص ،وابلؽٔح
 (.1030-3/1026اُْؿ/ ٌٕةرج اىلجٔل، حلةفِ ظهّم ) (3)
 نكجح إىل رؿوان ثَ ٔجؽ امليم. (4)
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ٌِٓة ثأوو  ٌة أػود »/ P رضوريةت اليَ املٕذربة، كةل اإلٌةم النةَيب
 .(1)«ٌَ ْؾه الرضوريةت فٓٔ نجرية، وٌة ال فيه وغرية

الٌةثٍ ىيف  ىل إَالكّ؛ ألن ظلً وىلَ ينجيغ اتلنجّ إىل أن ْؾا 
يٍّ، وٌة إذا اكن يؽٔٔ إىل ثؽٔذّ أم  الهجرية خيذيف حبكت ظةل املجذؽع ٔو
ال، وٌؽى اُتنةر اىٕيً يف زٌةُّ وراكُّ، وٌؽى إرصاره  ىل ثؽٔذّ، وغري 

 ذلم ٌَ األرٔر املٕذربة يف احللً  ىل ابلؽٔح.
ت إىل أن ابلؽٔح وممة جيؽر اتلنجيّ إحلّ نؾلم/ أن ثٕي اىٕيٍةء ذْ

ٔييّ  دؽور ٌٓ األظاكم اخلٍكح، وىلَ ْؾا ثةَو ال دحلَو ثةملٕىن الرشيع 
 ثو إُّ دلكيً ٌذِةكي يف ُفكّ، وقيْٓؿ ذلم  ،ٌَ اىلؿآن أو الكِح

 صيي ة ِٔؽ احلؽير َٔ أظاكم ابلؽٔح يف املجعر اتلةيل. -إن مةء اهلل-

                                     
ذىةم (1)  (.2/57، لينةَيب )األ
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واوبهيونواوهانوم مبم وعواو اولاملبحألو

 

 
 
 

 
 دحلٍو  ِٔٓة، ويه ًالىح، وأرصحُ  إن ابلؽٔح يف اليَ ثلو أُٔأٓة ٌِيهي 

األمنَر، فنإن لك حمدذنث  وإيناكم وحمندذات  »/ رقٔل اهلل   ىل ذلم كُٔل 
 .(1)«ةدعث، ولك ةدعث ضاللث

 .(2)«د  نو أحدث يف أمرىا ٌذا نا ليس نيً فٍَ ر  »/ وكؾلم كٔهل 
 .(3)«د  يً أمرىا فٍَ ر  نو عهل عهاًل ليس عل»ويف روايح/ 

 ىل أن ك ُمؽزح يف اليَ فيه ثؽٔح، وأن  فٓؾه األظةدير وغريْة دؽلل 
 ورؿدودة  ىل وةظجٓة. ،ك ثؽٔح ًالىح

إن ابلؽٔح يف اليَ يف األوو »/ P كةل ميغ اإلقالم اثَ ديٍيحو
ٔاء يف ذلم ابلؽع اىلٔحلح واىفٕييح، نٍة دلد  ،ٌؾرٌٔح  ٔييّ الهذةب والكِح، ق

ٌذٕني، وأُّ جيت  «لك ةدعث ضاللث»/ وإن املعةفْح  ىل ٍٔٔم كٔل اجليب 
 ٍَ ، وجيٕو ذلم ذريٕح وكجيٍط  اىٍٕو ثٌٍّٕٔ، وأن ٌَ أػؾ يىِف ابلؽع إىل ظك

ثةبلؽٔح  ىل اجليه فلؽ أػُأ، نٍة يفٕو َةافح ٌَ املذفلٓح،  إىل أن ال حيذشد 
ٔا َٔ اىواملذلكٍح، واملذىٔفح،  ٕجةدات املجذؽٔح، والالكم يف اتلؽيَ واملذٕجؽة إذا ُٓ

ح إالد  ثؽٔحَ ٔا أُّ ال َٔ املجذؽع، ادد  ٔد احلؽير إىل أن يلةل/ رهؿْو  ٌة ُيه ِٔٓة، فيٕ
                                     

 (.12قجق ختؿجيّ )ص (1)
 (.20قجق ختؿجيّ )ص (2)
 (.20قجق ختؿجيّ )ص (3)
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ؾا  -اجلجٔة  أو ك ٌة ػةىف ُهد ، مَ ؿِّ ك ٌة ُيه ِّٔ، أو ك ٌة ظُ  فٓٔ ًالىح، ْو
ط ٌَ أن حيذةج إىل ثيةن؛ ثو ك ٌة لً سرشع ٌَ اليَ فٓٔ ًالى  .(1)«حأًو

ة وظؽيسًة ًٍ ثةملٕىن إىل ككٍح ابلؽع  (2)وكؽ ذْت ثٕي أْو اىٕيً كؽي
 إىل ظكِح وقيبح، وممؽوظح وٌؾرٌٔح، وٌلجٔىح ورؿدودة.الرشيع 

 وال خيئ ْؾا اىلٔل املعؽث أن يلٔن كؽ ننأ ٌَ أظؽ األقجةب اآلديح/ 
 دالتلّ. إٌة ٌَ دحلو ًٕيف الكِؽ فال دلجُو  -1
 فيّ أواًل. اإلقِةد ال دالىحَ  وإٌة ٌَ ظؽير وعيط -2
 ؽل َٕ وحنٔ ذلم، ممة ال يُ  ،وإٌة لنجٓح ٌَ صٓح اجلْؿ أو الالكم أو اذلوق -3

 رىؽًرا ٌَ رىةدر اتلييق املٕذربة.
 فهو أنرلث اجلَع األول:

... فها رآه املصلهَن حصًيا فٍَ عيد اهلل حصو، »/ ى ٌَ كٔهل وَ ؿْ ٌة يُ 
 .(3)«ءونا رأوه شيًئا فٍَ عيد اهلل يس

ًً إىل اجليب   ؛ إذ يف قِؽه قييٍةن ثَ ٍٔؿو واحلؽير ال يىط رؿفٔ
ٔ نؾاب يٌٓ احلؽير، ظير ذنؿ ذلم اذلْيب يف املزيان،  (أثٔ داود اجلؼيع) ْو

، وذنؿه اثَ اجلٔزي يف اىٕيو املذِةْيح (4)«اكن يٌٓ احلؽير»وُلو َٔ أمحؽ كٔهل/ 
ٔاْيح  .(5)يف األظةدير ال

ٔد  واحلؽير إٍُة يىط ، نٍة كةل غري رٔكٔفًة ٌَ الكم اثَ ركٕ
                                     

 ( ثذرصف سكري.10/370، الثَ ديٍيح )يدلٍٔع اىفذةو (1)
(، واجلٔوي يف دٓؾيت 174-2/172ثَ ٔجؽ الكالم يف كٔأؽ األظاكم )افيف اىلؽيً/ اىٕـ  (2)

(. ويف احلؽير/ 348، 1/192ةوي يف اىفذةوي )(، والكئيط يف احل3/22األقٍةء واليغةت )
ٔدي يف إظيةء الكِح وإمخةد ابلؽٔح )ص جؽ اهلل ثَ ُمٍؽ الىؽيق 56-52ٔسٍةن ثَ ف (، ٔو

 اىغٍةري، وُمٍؽ ٔئي ٌةليك وغريًْ.
ًً ٌـَ ظـؽير أنـف 1843أػؿصّ اخلُيت يف دةريغ ثغؽاد ) (3) ووكفـّ  ىل اثـَ ، ( رؿفـٔ

ٔد   (.3/83« )املكذؽرك»(، واحلةكً يف 1/379« )ِؽاملك»ِٔؽ أمحؽ يف   ركٕ
ذؽال يف ُلؽ الؿصةل ) (4)  (.3/305اُْؿ/ ٌزيان األ
 «.دفؿد ثّ اجلؼيع، كةل أمحؽ/ اكن يٌٓ احلؽير(/ »1/281الثَ اجلٔزي ) ،اىٕيو املذِةْيح (5)
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زني اكثَ ظـم ، واثَ ٔجؽ (2)، واثَ اجلٔزي(1)واظؽ ٌَ اىٕيٍةء واملعؽِّ
 ، وغريًْ.(6)، واثَ ظضؿ(5)، واثَ اىليً(4)، والـيييع(3)اهلةدي

 فلؽ قلٍ االظذضةج ثّ. فإذا زجخ أُّ ىيف ثىعيط ِّٔ 
 يلٔهل ٌَ ِٔؽ ُفكّ فيّ فإن كيو/ ْٔ ٌَ ثةب كٔل الىعةيب اذلي ال

ٔه اتلةحلح/ ٔص  ظلً الؿفٓ؛ فةجلٔاب ٌَ ال
ٔد يف مأن ابلؽٔح يُ  « جُيّ، ِةكي ْؾا املؾْت ويُ إن اثلةثخ ٌَ الكم اثَ ركٕ

ٔده ثلالٌّ الكةثق ػالف ٌة فًٓ أوعةب ْؾا املؾْت،  ممة يؽلل   ىل أن ٌلى
ٔا وال »، وكٔهل/ (7)«ٌَ اصذٓةد يف ثؽٔح ػريٌ  حٍ ِد يف قُ  اكذىةدٌ »/ ظير كةل  ادجٕ

ٔا، فلؽ نُ  ْٕيّ (8)«ًالىح ثؽٔح فيذً، ولكدبذؽٔ ، ْؾا وغريه ٌَ الكٌّ نسري، وٌَ فِ
ٔ يلٔل/  ْنؿ ظىت أػؿصًٓ ْو أُّ ظىت ثةحلىص ٌَ اصذٍٓ يف ركضؽ الهٔفح لذلِّ

ة، أو كؽ فٌيذً أوعةب ُمٍؽ » ًٍ ة ىلؽ أظؽزذً ثؽٔح ّي ًٍ  .(9)«ٔي
ثٍة رآه  اهللُ  ؽَ جَ ْٕ ثٓؾا الالكم أُّ جئز أن يُ  ؽَ َى لْ فال يٍلَ حبةل أن يُ  «

 اىٕةلً أو املضذٓؽ أو اىٕةثؽ ظكًِة.
أن يلٔل  ولً جيٕو اهلل ألظؽ ثٕؽ رقٔل اهلل »/ P كةل النةفيع

                                     
، أوـاًل ٌَ وصـّ  ^ْؾا ال ُٕيٍّ ينكِؽ إىل رقٔل اهلل (/ »6/194كةل اثَ ظـم يف اإلظاكم ) (1)

ٔد ٔصؽ ابلذح يف ركِؽ وعيط، وإٍُة ُٕؿفّ َٔ اثَ ركٕ  «.وأٌة اذلي ال مم فيّ فإُّ ال ي
ٔد(/ »1/281كةل اثَ اجلٔزي يف اىٕيو املذِةْيح ) (2)  «.ْؾا احلؽير إٍُة يُٕؿف ٌَ الكم اثَ ركٕ
ًً ٔـَ رؿفٔ»... ( َٔ اثَ ٔجؽ اهلةدي كٔهل/ 2214/ح 2/254ُلو اىٕضئين يف ننف اخلفةء ) (3)

ٔد  «.أنف ثإقِةد قةكٍ، واألوط وكفّ  ىل اثَ ركٕ
ٔد(/ »4/133كةل الـيييع يف ُىت الؿايح ) (4) ، ولً أصؽه رٔكٔفًة إال  ىل اثَ ركٕ ًً  «.غؿيت رؿفٔ
، وإٍُة يٌـيفّ إىل ْؾا ىيف ٌَ الكم رقٔل اهلل (/ »298كةل اثَ اىليً يف اىفؿوقيح )ص (5)

ٔد ٌَ كٔهلإىل الكٌّ ٌَ ال ٔيً هل ثةحلؽير، و  «.إٍُة ْٔ زةثخ َٔ اثَ ركٕ
ٔد (/ »2/187كةل اثَ ظضؿ يف الرايح ) (6) ، وأػؿصّ أمحؽ رٔكٔفًة  ىل اثـَ ركـٕ ًً لً أصؽه رؿفٔ

 «.ثإقِةد ظكَ
 (.217« )قنِّ»أػؿصّ الاريم يف  (7)
 (.21قجق ختؿجيّ )ص (8)
ةح يف  (9)  (.8633) (،8630) -ثُٔهل - (، واىُرباين16« )ابلؽع»أػؿصّ اثَ ًو
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ًٍ رىض كجيّ، وصٓح اىٕيً ثُٕؽ/ الهذةب والكِح واإلمجةع  إال ٌَ صٓح ٔي
 .(1)«واآلزةر...

ٔد وممة يؽل  ىل ٌة ذنؿ أن اىٕيٍةء ف غري ٌة  ٍٓٔا ٌَ الكم اثَ ركٕ
ذْت إحلّ اىلةائن حبكَ ابلؽع أظيةًُة، ظير روى اىٕيٍةء ْؾا األزؿ يف 

 .(2)وٌٕؿفح ٌِــتلًٓ ،أثٔاب فٌةاو الىعةثح
»  ُ  ، كةل كةق يف ثيةن وعح ػالفح الىؽيقوْؾا األزؿ إٍُة س

ح إمجةع وْؾا األزؿ فيّ ظاكي»نسري ثٕؽٌة أورد األزؿ ٌَ ركِؽ أمحؽ/  اثَ
َُ  َو َٕ ، وٌسو ْؾا الىِيٓ فَ (3)«الىعةثح يف دلؽيً الىؽيق ديٍيح يف  اث

 .(4)ٌِٓةج الكِح
ـة، وكـؽ اقـذؽلد  يئزً جي « ًٌ ثـّ  ْـؾا األزـؿ يف ثيـةن ظضيـح اإلمجـةع أي

 وغريًْ. ،(8)، واثَ اىليً(7)، واثَ كؽاٌح(6)، واخلُيت(5)ظـم اثَ
ٔد ثةملكيٍني يف ا حلؽير ًْ الىعةثح ثؽحلو ويؤيؽ ْؾا اىفًٓ أن امللى

 ... زً ُْؿ يف كئب اىٕجةد ثٕؽ كيت ُمٍؽ »يف ُفف الكيةق/  كٔهل 
ٔصؽ كئَب  ُبيّ، يلةدئن  ىل  كئب اىٕجةد، فضٕيًٓ وزراءَ  أوعةثّ ػريَ  ف

 .«ديِّ، فٍة رآه املكئٍن ظكًِة فٓٔ ِٔؽ اهلل ظكَ
                                     

 (.25الؿقةىح، لينةفيع )ص (1)
(، وكؾا 3/78ٌٕؿفح الىعةثح يف ركذؽركّ ) /اُْؿ وِيٓ احلةكً ظير صٕيّ يف نذةب (2)

ذلةدابليٓيق إذ أدػيّ يف ثةب اىلٔل يف أوعةب رقٔل اهلل   ، واُْؿ/ األ
 (، وٌسيٍٓة الكةًيت يف دؿديت ركِؽ أمحؽ، ظير صٕو ْؾا األزؿ يف نذةب323-317)ص

 (.368، 1/367لإلٌةم أمحؽ ) ،املِةكت، واُْؿ/ فٌةاو الىعةثح
 (. 10/328ابلؽايح واجلٓةيح، الثَ نسري ) (3)
 (.167، 1/166ٌِٓةج الكِح اجلجٔيح، الثَ ديٍيح ) (4)
 (. 6/194اإلظاكم، الثَ ظـم ) (5)
 (.1/166اىفليّ واملذفلّ، ليؼُيت ابلغؽادي ) (6)
ح اجلةّؿ، الثَ كؽاٌح (7)  (.132)ص رًو
 (.4/138إٔالم املٔكٕني، الثَ اىليً ) (8)
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كًِة فٓٔ ظكَ، واألٌح  ىل أن ٌة رآه املكئٍن ظ إن ّةْؿه يؽلل »كةل النةَيب/ 
 َِ ؛ ألن  يؽلل  يءٍ  ال جتذٍٓ  ىل ثةَو، فةصذٍةًٔٓ  ىل ُظْك ًً  ىل ظكِّ رش

ثّ  اإلمجةع يذٌٍَ دحلاًل رشٔي ة، فةحلؽير دحلو ٔييلً ال ىلً،... فإذا ًل يُؿَدْ 
  أُْو 

ُ
ٔام ثًٌٕٓ، فييـم اقذعكةنُ  يؽَ رِ اإلمجةع وأ ٔ ثةٌَو  ،اىٕ  .(1)«ثإمجةع ْو

 َع اثلاي:ونو أنرلث اجل
َ ذلم/  ين ابلؽع، فٍ ٓة  ىل ُمكِّ ي األدىح الىعيعح اىيت امتجٓخ دالتل ٔ ٕث  ْو

ر ك  قلت   اشخفج  »/ يف ظؽير واثىح ثَ ٌٕجؽ  كٔهل  نا  ، الب 
، واإلذم نا حاك يف اجلفس، وحردد ، واطهأن إحلً القلُب اطهأىج إحلً اجلفُس 

 .(2)«يف الصدر، وإن أفخاك اجلاس وأفخَك
ٕةن ووردت َ قٍ ٔاس ث َ اجل ىنٔ  ؾا امٕل ٌل(3)أظةدير ٓث ٌح ابلْة ٌة  . (4)، وأيب أ

وكؽ اقذُِؽلد ثّ  ىل أن القذعكةن اىٕلٔل وٌيو اجلفٔس أزًؿا يف رشٔيح 
 األظاكم ووعذٓة.

 ٌَ دفىيٍو ثني يؽي اجلٔاب  ىل ْؾه النجٓح  ىل اجلعٔ اآليت/ ؽد ثُ  وال
ٓة ٕح ويف أظاكٌ ؾه الرشي ٕةىل/ ابلي /األوو يفْ  ٍةل، كةل د ٍةم واالنذ ٔر واتل ٓ ةن واْى

﴿   
   

   
 ﴾ /[3]املةاؽة. 

                                     
ذىةم، لينةَيب ) (1)  (.2/152األ
ـرباين )1586(، وأثٔ يًٕل )2533(، والاريم )4/228«)املكِؽ»أػؿصّ أمحؽ يف   (2) (، وكـةل 403، 402(، واُى

وااؽ ) ٓ اـل ـؽي/ ال(/ »1/423اهليسّم يف دلٍ  َٔ َ رهـؿز، كـةل اثـ جؽ اهلل ثـ  َٔ ّ أئب ث ٓ  ىل في  يُذـةثَ
ّ، ووزدلّ اثَ ظجةن .«ظؽيس ًٍ ِؽ ركي ُْٕؽٔ  ٔاس ثَ قٍٕةن املنةر إحلّ َب  ، وسنٓؽ بلٌّٕ ظؽيُر اجل

 (.2553أػؿصّ ركيً ) (3)
 (.5/252« )املكِؽ»أػؿصّ أمحؽ يف  (4)
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ٍا ةعدي إالل  ؛حركخُكم ىلع ابليضاء»ويف احلؽير/  ٌا ال يزيغ عي ٍار ٍا لي ٌالكحلل  »(1). 
، وكؽ أرؿ اهلل دٕةىل  وقِح رقٔهل  ، األرؿ كّ إىل نذةب اهللفةملؿصٓ يف

أو ظؽزذّ ثّ ُفكّ، كةل  ،أن حيلً ثٍة أراه اهلل، ال ثٍة رآه ْٔ ُبيّ ُمًٍؽا 
   ﴿دٕةىل/ 

  
    
 ﴾ /[105]اىنكةء. 

ويجق أن دلةل ْؾا احلؽير ِٔؽ اىرتصيط ثني األدىح الرشٔيح املذاكفبح 
ة ِٔؽ اىرتصيط ثني  ًٌ ٔ أي لى املضذٓؽ، وىيكخ ابلؽع ٌَ ْؾا اجلنف، ْو

وغري ذلم، إذا دٕؾر اىرتصيط بكجت رشيع ٌٕئم،  ،املجةظةت ٌَ امليم واملةل
ة/ ًٌ يف  اجلْؿَ  وكؾلم احللً يف فٌٔل املجةظةت، نٍة أن ٌَ دلةالدّ أي

ٌِةَةت األظاكم، فإُّ ال ييـم أن يلٔن املِةط زةثذًة ثؽحلو رشيع فلٍ، 
ِؽه يىطل  اقذفذةء اىليت يف ٌِةط احللً، ظير لً يلَ ٌِىًٔوة  ٔو

ٔييّ، فإذا اكن ٌِةط احللً ثجُالن الىالة ثلسري اىفٕو واحلؿاكت، فلؽ 
 َ  /ة، وحنٔ ذلمكذفيت املىٌل ُفكّ يف نسري اىفٕو وكيييّ املجُو ليىالس

 .(2)ػؿوج الم اىفةظل وظهٍّ يف الىالة
 ونو أنرلث اجلَع اثلالد:

ـال ٌٍٕٔاًل ثٓة يف مجيٓ األكُةر، واقذلؿد  /كٔهلً َٔ ابلؽع اىٍٕو  إُٓة ال د
ٔييٓة ٌَ غري ُلري، وديلذٓة األٌح صياًل ثٕؽ صيو، وأن ْؾه ابلؽع املعؽزةت 

ٔاز  ، وأن ابلؽع احلْؿُ  دِ ؿِ ، ظير لً يَ ول واحلِ ممة قهخ ِّٔ الرشع، فةألوو فيّ اجل
، وأن َةافح ٌَ داػيح يف ٍٔٔم األوارؿ اىٕةٌح، اكألرؿ ثةإلنسةر ٌَ ذنؿ اهلل 

                                     
« املكـِؽ»، وأمحـؽ يف «ظكـَ وـعيط»(، وكةل/ 2676(، واىرتٌؾي )4607أػؿصّ أثٔ داود ) (1)

 .ؽير اىٕؿبةض ثَ قةريح (، ٌَ ظ4/126)
 (.410-1/400راصٓ/ ظليلح ابلؽٔح وأظاكٌٓة، د. قٕيؽ اىغةٌؽي ) (2)
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ٔااؽ دلؿد  ٔا ثٓة، وفيٓة ف  بح، وحنٔ ْؾا ٌَ الالكم.اىٕيٍةء واىٕجةد ٍٔي
َاب عو نذٌب القائلني ةخحصني ابلدع ىلع اخخالف  وحفصيل اجل

 اآليت: نآخذٌم ىلع اجلحَ 
ابلؽع  / اىلٔل حبكَ ابلؽٔح ٌِةكي لألدىح الرشٔيح الٔاردة يف ذمِّ أواًل 

 .ولً يذٕيق ثٓة ختىيه ،كيؽ كٓة؛ ظير وردت اجلىٔص ٌُيلح َٔ كِّ 
ؾه اللكٍح اجلةٌٕح / »P كةل ميغ اإلقالم   اللكيحوال حيو ألظؽ أن يلةثوْ 

ٔ أن يلةل/ بكيتٔ « لك ةدعث ضاللث»، ويه كٔهل/   ٌَ رقٔل اهلل ٌٍٔٓة، ْو
ؾا إىل رُ ًالىحً  ثؽٔحٍ  ىيكخ كل  ّ  الؿقٔل أكؿُب  حِ ةكد نَ ، فإنْ    (1)«. ىل اتلأويوإٌِ
ٌَ  ذاىًيا: ة َٓ ابلؽع ودلجيعِ  ثٕؽًْ  ىل ذمِّ  َْ أمجٓ الىعةثح واتلةثٕٔن و
ِٓ  ،ٌِٓة واتلعؾيؿِ  أو  ،أو اقتسِةء ،اذلراآ املفٌيح إحلٓة، ٌَ غري دٔكف وكُ

فإُّ دحلو  ىل نٔن املكأىح املؾنٔرة  ؛ض زجٔت يء ٌَ ذلمختىيه، وبفؿ
 وإٍُة ثةملٕىن اليغٔي. ،ىيكخ ٌَ ابلؽع ثٍِٕةْة الرشيع

أو  ،زً إن ابلؽٔح املؾرٌٔح ال يٍلَ أن جتذٍٓ األٌح  ىل اىلٔل ثٓة ذاثلًا:
اىٍٕو ثٓة؛ إذ إُٓة ًالىح يف اليَ، وال جتذٍٓ ْؾه األٌح  ىل ًالىح، فال خيئ 

 أو زٌةن ٌة. ،ة، وإن اُترشت يف ثدل ٌةَٓ كجعِ  ْة وبيةنِ ٌَ إُلةرِ زٌَ 
االثذؽاع ألصو اتللؿب إىل اهلل دٕةىل ممِٔع ٌؾرٔم، وال يىط  راةًعا:

ُٓ  االقذؽالل  ىل صٔاز ابلؽع بكهٔت الرشع؛ ألن األوَو   يف اىٕجةدات املِ
زً قهخ  ،رؿامللذيض لأل ؽَ صِ الحلو  ىل اجلٔاز والرشٔيح، وإذا وُ  دَ ؿِ ظىت يَ 

 فإن ْؾا دحلو  ىل ٔؽم صٔاز اىفٕو. ؛النةرع َٔ ترشيّٕ ٌَ غري ٌةُٓ
ٌَ مجٓ اىلؿآن  ٌة أظؽزّ الىعةثح وأمجٕٔا ٔييّ ثٕؽ ُبيًٓ  خامًصا:

ٌَ ابلؽع؛ إذ هلة أؤهلة الرشٔيح  ؽل َٕ وحنٔ ذلم، ال يُ  ،وكذةثذّ يف املىةظف
 ٍَ / ٔيح دلذٌيٓة، ٌٓ كٔهل ٌَ الٔيح، واملىيعح الرشٔيح املؿ ةُ ؽد املكذ

 .«عليكم بصنيت وشيث اخللفاء الراشديو املٍديني نو ةعدي...»
                                     

 (.274/ 1اكذٌةء الرصاط املكذليً، الثَ ديٍيح )  (1)
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َ  شادًشا: ٌد  اجلْؿ فيٍة ُقّمِّ َٕ ثةبلؽع احلكِح يلذيض ذ ابلةب  ٓة وغيَق ٓة وٌِ
ٔاصيؽ املؤدِّ  ي هلة، ظير فذط ابلةب ليٍذالٔجني دةرة، وليٍذعهٍني ثةألذواق وامل

ٔا يف ديَ اهلل و ٔا ثغري ٔيًدةرة، فلةل ٔا، فإن ٌلذىض اجلْؿ أن  ،ٍٔي ٔا وأًي فٌي
ِّٔز اجلله احلكَ ثةقً ابلؽٔح احلكِح؛ إذ ال  ِّٔز الـيةدة احلكِح أن جي يلةل ملض

 فؿق ثني ابلةثني، فةحلكَ يلٔن ثـيةدة دةرة، وبِله دةرة.
إُّ ُله ٌَ اليَ يؿيؽ زيةدة اتلٕجؽ  /فإُّ يلةل ملَ دؿك الكعٔر دٕجًؽا

 ، وٌسيّ ٌَ دؿك دٕضيو اىفُؿ.-ٌساًل -أو ُٔل  ثلرثة صٔع

ظلً ابلؽٔح ال يٍلَ أن خيؿج َٔ دلةل اجليه  وممة قجق يْٓؿ صيي ة أند 
ٕرتيّ ٌة دْٓؿ أن ياإلثةظح فٌاًل َٔ االقذعجةب أو اإلجيةب، واذلي إىل 

ٌد »/ P ال الرشٔيح، كةل اثَ رصت ،األظاكم اخلٍكح ْٔ ابلؽٔح اليغٔيح ة وأ
فإٍُة ذلم يف  (1)الكم ثٕي الكيف ٌَ اقذعكةن ثٕي ابلؽع ٌة وكٓ يف 

  (2).«ال الرشٔيح ،ابلؽع اليغٔيح
أذجةر ىفِ ابلؽٔح يف لكةن الرشع  -ةلحب-وٌَ ثةب أوىل ال يىط 

ٔدُ  ُف ؿَ ْٕ ، وال يُ ُّ دالتلُ  ىرَ ؽْ دُ دلٍاًل، ال  ظىت يبني، فإُّ ّةْؿ يف ٌِٕةه  ثّ امللى
الرشٔيح أن دُيق  ىل ٌِٕةْة الرشيع دون إذ األوو يف األىفةظ  م؛املؾرٔ

ٔد ْٔ اليغٔي. ٌة يؽلل  ؽَ صِ اليغٔي، إال إذا وُ    ىل أن امللى
ٔع يف الرشع  ليعةدث »يلٔل الكجيك/  فةبلؽٔح ِٔؽ اإلَالق ىفِ رًٔ

ٔه املؾرٔم، ال جئز إَالكّ  ىل غري ذلم، وإذا قُ  يِّؽت ابلؽٔح ثةملكذعجح وحن
  (3) «ة، ظليلح ىغٔيحويلٔن دلةًزا رشٔي  ذلم ليلؿيِح،  فيضٔز، ويلٔن

 ﴿ىلٔهل دٕةىل/  ؛وإذا اكن األوو يف اىٕجةدات املِٓ واحلْؿ

   
                                     

اىلىه ثؽٔح، وٍُٕخ / »P، وكٔل احلكَ ابلرصي «ٍُٕخ ابلؽٔح/ »حنٔ كٔل ٍٔؿ   (1)
ٔدة، وبؽٔح ٌؾرٌٔح ابلؽٔح  ثؽٔذةن/ ثؽٔح/ »Pوكٔل النةفيع « ابلؽٔح  إىغ.«... ُمٍ

 (.226صةٌٓ اىٕئم واحللً )ص  (2)
 (.2/108فذةوي الكجيك ، )  (3)
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  ﴾  / [21]النٔرى. 
ًً  ىل وصّ  وٌة رشع  ىل وصّ اىٍٕٔم ٌَ اىٕجةدات ال يلٔن ررشو

ٔد ثؽٔح رشٔيح ظكِح أرؿ رؿدود وال ثُؽد -خلىٔص إال ثؽحلو ا ٔص  . (1)فإن اىلٔل ث
 عيٍا: حفاوت حكم ابلدع امليه   «

 وٌٓ ذلم فةبلؽع ىيكخ  ىل نكق واظؽ ٌَ ظير احللً/
ؿة.  /فٍَ ابلؽع «  ٌة ْٔ خمؿج ٌَ ريح اإلقالم، فيه ثؽع ٌلفِّ
لح، ودلٔن ثٍزنىح الهجة /وٌِٓة « اؿ، وظلً رؿدلجٓة ظلً ابلؽع املفكِّ

ه النةفيع ؽد ٌَ مجيح اىٕةوني، وظةهل يف املنيبح نعةل قةاؿ  P اىفةقق، ٔو
لك ةدعث ضاللث، ولك »حلؽير/  ؛(2)اىٕىةة. وكُٓ ثٕي النةفٕيح ثأُّ يف اجلةر

 ، والؿاصط األول. (3)«ضاللث يف اجلار
ٕخ لهُٔٓة صـايح ٌَ صٓح، وكؽ وك ؛ٌة ْٔ ثٍِــىح الىغةاؿ /وٌِٓة «

 الد أ /أػؿى، وٌَ رشط الىغرية ٌَ ابلؽع ٌة ٌَ صٓحٍ  ٌة والمتجةهٍ  ثذأويٍو 
 َٔ ََ إحلٓة وأالد  يؽٔ َ الد أثٓة ، و  سكذٕي   .(4)ٔييٓة  رِصد  يُ ْة، وأالد كذعلؿَ  س

ط أن ثٕي ذراآ ابلؽع وإن اكُخ دؽػو حتخ صنف  وجيؽر أن ًُٔ
ً؛ وذلم اكملؽاوٌح  ىل  أن ظهٍٓة كؽ يلٔن الهؿاْح ال اتلعؿياملِٓيةت إالد 

ؾا ُمو ػالف ثني اىٕيٍةء.اجلٔافو املُيلح حبير تنجّ الؿد   ادجح، ْو
 نيٍا: ،وتلفاوت أحاكم ابلدعث أشتاب لررية

يً ٌَ الرشيٕح  أواًل: ُٔ أن ابلؽع كٓة داػيح حتخ صنف املِٓيةت اىيت 
 أُٓة ىيكخ  ىل ردجح واظؽة؛ ثو يه ٌذفةودح يف أظاكٌٓة.

ٌة  /ةت، وٌِٓةٌة يلٓ يف الرضوريد  /فٍِٓة ،ف ٌذٕيلةت ابلؽٔحاػذال ذاىًيا:
                                     

ذىةم )198، 20/196دلٍٔع اىفذةوي )  (1)  (.252-1/249( ، األ
 (.1/218اُْؿ/ املِسٔر، ليـركيش ) (2)
 (.5892، 1786رواه اىنكةيئ يف الهربى ) (3)
ذىةم، لينةَيب )  (4)  (.2/72األ
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 ةت.ٌة يلٓ يف اتلعكيِيد  /ةت، وٌِٓةيلٓ يف احلةصيد 
ذلةديح /أن ابلؽع ٌِٓة ذاثلًا: أو  ،ٌة يلٔن يف ركةاو األؤل األ

ذلةديح /اىٍٕييح، وٌِٓة  /أو اىٍٕييح، وٌِٓة ،ٌة يلٔن يف ركةاو اىفؿوع األ
 ٌة ْٔ رنك يف ٌأػؾه. /أػؾ، وٌِٓةٌة يلٔن ّةْؿ امل

احللً  فيكِّ ٌذٕيق ٌَ ْؾه املذٕيلةت ظلً خيىّ، وٌَ أصو ذلم دفةوَت 
أن ابلؽع ىيكخ كٓة يف ردجح واظؽة، وال يىط  ًُ يَ ْٕ  ىل ابلؽٔح، وٌَ ْؾا يُ 

 .(1)إُٓة  ىل ظلً واظؽ /أن يلةل

                                     
يب ) (1) ٔذىةم، لينَة ؿ/ اال ؽي )40-2/36اُْ ٓة، د. قٕيؽ اىغٌة  .(194، 2/193(، ظليلح ابلؽٔح وأظاكٌ
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ـى ي  ػ٧ى ٨٦ أوٮؿ اإلقبلـ أف دي  ا  ػ ٨٦ ال١ذةب  ٦ة ثٕر اهلل ث٫ حم٧ؽن
كاحل٧١ح، كال خت٫ُ٤ ث٘ريق، كال د٤بف احلٜ ثةبلة٢َ ٢ٕٛ٠ أ٢٬ ال١ذةب؛ ٚإف 

 .(1)اهلل قجعة٫٩ أك٢٧ جلة ادلي٨، كأد٥ ٤ٔي٪ة اجل٧ٕح، كريض جلة اإلقبلـ دي٪نة
ـ أف ٦ٕؿٚ  ح األميةء ثأًؽاد٬ة ٦٪٭ش ٝؿآين، ٧٠ة ٝةؿ قجعة٫٩/كٝؽ دٞؽَّ

﴿      

    

    

   

  

    

   ﴾  /[:69]ابلٞؿة. 
ٍؿىؼى » ، ٧٠ة حيت أف تٕي ٘ىيى ؽاا٫ تليضذ٪ت كتيجٍ ٍؿىؼى قبي٢ ٔأ ٕةىل حيت أف تٕي كاهلل د

٫٧٤ إال  ٮااؽ كاألرسار ٦ة ال ٕي ، كيف ٬ؾق املٕؿٚح ٨٦ ا٣ٛ ٟى يٍك٤ى قبي٢ أكحلةا٫ تًليعىتَّ كت
ٕةىل/  (2)«اهلل   ﴿ٝةؿ د

                                     
 .(59/599)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (1)
 .(555ص)ا٣ٛٮااؽ، الث٨ ا٣ٞي٥  (2)
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﴾ [/ـ ٕة  .[99األ٩
ٕؿؼ ٠يٙ ي٧زي ابلؽٔح ٧ٔة قٮا٬ة؛ ٨٦ أص٢ ذلٟ اكف ظؿيًّة ثل٢ ٦ذجٓ أف يى 

خلبل د٤ذبف ٤ٔي٫ الكج٢، كختذ٤ٍ ٤ٔي٫ امل٪ة٬ش، ٧٠ة أف ٤ٔي٫ ٦ٕؿٚح ردت ابلؽع 
 يذٛةكت.  -ٌبلن ٨ٔ ا٣ٕة٦حٚ- كمٌةر٬ة؛ ٚإ٩٭ة دذٛةكت، كإدراؾ ا٧٤ٕ٣ةء هلة

ٚإ٫٩ ٢ٌ كأك٢٧» كبل٢ ظةؿ  ٚإ٫٩ ٚأ  ٙ ٜ الك٤ ؿي  َ٨ ؽكؿٔ   .(1)«ال يججيغ ا٣ٕ
٤ي٫ ٚإف د٧يزي ابلؽع ٧ٔة قٮا٬ة ٥٤ٔ ْٔي٥ ٝؽرق، رشيٙ ٫٤ٌٚ،  ٔك

 ٧ٔيٜ حبؿق، دٝيٜ مك٫١٤؛ كذلٟ ألمٮر ٦٪٭ة/ 
ا-:ًالبدعةًأولاً ا:ً-غالبا ًمحضا ًليستًباطًلا

ة  ًّٞ ة، أك ظ ٌن كذلٟ أل٩٭ة لٮ اك٩خ ثةَبلن حم
ة ملة امتج٭خ ىلع ٌن  أظؽ، كملة د٪ةزع ٚي٭ة أظؽ؛ حم

كإ٧٩ة دٞٓ م٤ذبكحن ثجٕي احلٜ، كٝؽ يلٮف ٚي٭ة 
ة ٨٦ ص٭ح مكت٪ؽ٬ة، أك ٨٦ ص٭ح  ثٕي اجلٛٓ، كٝؽ تكت٪ؽ إىل ثٕي الرشع؛ إ٦َّ

ة.  ٕن  ٬يئذ٭ة كوٛذ٭ة، أك ٨٦ اجل٭ذني ٦
ًّٞ  دلٮف ال كابلؽٔح»/ Pٝةؿ ميغ اإلقبلـ  ٌن  ةظ  اك٩خ لٮ إذ؛ ةحم

ح لاك٩خ ٠ؾلٟ  لٮ إذ؛ ٦ٛكؽد٭ة ىلع راصعح مى٤عذ٭ة دلٮف كال ،مرشٔك
ح لاك٩خ ٠ؾلٟ اك٩خ ٌن  ثةَبلن  دلٮف كال ،مرشٔك َّٜ  ال ةحم  اك٩خ لٮ إذ؛ ٚي٫ ظ

 . (2)«ابلة٢َ كبٕي احلٜ ثٕي ٚي٭ة يلٮف كإ٧٩ة ؛أظؽ ىلع امتج٭خ ملة ٠ؾلٟ
ل١٪٭ة دلٮف ثؽٔح ث٤٘جح صة٩ت املٛكؽة 

٧يٓ ٚض»ٚي٭ة ىلع املى٤عح، كاملرضة ىلع امل٪ٕٛح؛ 
راصط ىلع ٦ة  املجذؽاعت ال ثيؽَّ أف تنذ٢٧ ىلع رشر 

                                     
 (.68/767دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح ) (1)
 .(7;5-6;5/;6)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (2)
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ة ملة أ٤٧٬ذ٭ة الرشيٕح ؛ٚي٭ة ٨٦ اخلري ٚ٪ع٨ نكذؽؿ  ،إذ لٮ اكف ػري٬ة راصعن
. (1)«ثلٮ٩٭ة ثؽٔح ىلع أف إز٧٭ة أكرب ٨٦ ٩ٕٛ٭ة، كذلٟ ٬ٮ املٮًصتي ل٤٪يه  

ًًًا:ًأغلبًالبدعًلمــاًثاني ً:ُيْنَهًعنهاًبدليلًخاص 

اذلٟ أف ابلؽٔح ا ؛ كإ٧٩ة (2)مل٪ىٮص ىلع اجليه ٔ٪٭ة خبىٮو٭ة ٤ٝي٤ح صؽنٌ
يكذٛةد اجليه ٨ٔ ابلؽع ٨٦ أد٣ح لكيح اع٦ح؛ ظير 

ادلي٨ يف ٬ؽ٦٭ة دْ٭ؿ ٦٪ةٌٝح ابلؽع لىعيط 
ملٞىؽ الرشيٕح األكرب ٨٦ ظِٛ ادلي٨، كٝةٔؽة 
الرشيٕح اللكيح يف أ٧ٔةؿ امللكٛني/ أف دلٮف مٮاٚٞح 

 . ٣ٞىؽ النةرع احل١ي٥ يف ا٣ترشيٓ
ىلع ٦ة قجٜ ٚإف ػبلٚنة ٝؽ يجنأ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةلك٪ح ظٮؿ ٔؽ   كب٪ةءن 

؛ ث٪ةء ىلع حتٜٞ دػٮهلة حتخ ادلحل٢ اليلك ا٣ٕةـ، أك  ثٕي املعؽزةت ثؽاعن
قي!   مىةد٦ذ٭ة ملٞىؽ الرشيٕح اليلك، ك٬ٮ مك٤ٟ ٝؽ يؽؽُّ ٦أػؾي

٥ مم٨ كأية اكف اخلبلؼ يف ٬ؾا األمؿ ٚبل يذؼؾ ذريٕح تلجؽيٓ أ٢٬ ا٤ٕ٣
 ٔؿؼ حتؿي٭٥ كظك٨ ادجةٔ٭٥ ل٤ك٪ح.

ًا:ًالبدعةًأعمًمنًالعمليةًالعبادية:ًــاًثالث

ةرصة يف حم٤٭ة ىلع ا٣ٕجةدات دكف   ٝ ٝؽ يٕذٞؽ ثٕي أ٢٬ ا٢ٌٛ٣ أف ابلؽٔح
٢ٕ ٦ة ل٥ يرشع ثٞىؽ  ذٞةدات ك٦ة أصؿم دلؿا٬ة؛ كذٟل ألف ٦٪ةط اتلجؽيٓ ٬ٮٚ  األ

عكت، كال يذ٨ُٛ إىل دػٮ ذٞةديح يف ذٟل امل٪ةط؛ اتلٞؿب كاتلٕجؽٚ  ؿ ابلؽع األ
ؿيٌحن   ٚ ؛  ،اكٔذٞةد ٦ة ٣حف ثٛؿيٌحو  اليشء يلٮف أف جيٮز ٚبل»ك٦ة ٣حف بك٪حو ق٪حن

 .(3)«اقذعجةث٫ أك إجيةث٫ يٞذيض رشيع ثؽحل٢ إال ةمكذعجنٌ  أك ةكاصجن 

                                     
 .(56:/6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (1)
 ٨ٔ ويةـ ادل٬ؿ، كختىيه اجل٧ٕح ثىيةـ، كاتلٕجؽ ثة٣ٞيةـ يف الن٧ف، كحنٮ ذلٟ.  ٠٪٭ي٫  (2)
 .(5/6:9)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (3)
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يع/  ٝةؿ النٚة ٞةد خمة٣ٙ ل١٤ذةب كالك٪ح كإدمةع ق٤ٙ األ٦ح؛  ٔذ ك٦س٫٤ لك ا
ي أوعةب رقٮؿ اهلل كابلؽٔح/ ٦ة ػة٣» ٨ ٕث  . (1)« ٙ ٠ذةثنة أك ق٪ح أك أزؿنأ 

ٝةؿ اث٨ دي٧يح  ٛةؽ املك٧٤ني»/ Pك ٭ٮ ثؽٔح ثةد ٙ اجلىٮصٚ   . (2)«ك٦ة ػة٣
يب  ٝةؿ النَة بل٣ح»/ Pك ٔح ًك ٚ٭ٮ ثؽ  .(3)«كالؿأم إذا اعرض الك٪ح 

ٕجةديح، كا٣تنج٫ ث٭٥ يف األ ٚي٧ة ٬ٮ ٨٦ ػىةاى٭٥ ا٣ ٛةر  ة منةث٭ح ال١ ٌن مٮر ك٦س٫٤ أي
٧ؿ  ٝةؿٔ  ٕةديح؛  ٤ٔي٭٥»/ ا٣ ٍ يزنؿ  ٚإف الكؼ ٔيؽ٥٬  ؽاء اهلل يف   .(4)«اصذججٮا ٔأ

أ٦ة منةث٭ح أ٢٬ اذل٦ح يف امليبلد كاخل٧حف »/ Pكٝةؿ اذل٬يب  
 . (5)«كاجلريكز ٚجؽٔح كظنح

ٝةؿ اث٨ دي٧يح  ٚي٫ ٨٦ وبلة أك ذ٠ؿ أك »/ Pك ٔجةدة، ك٬ٮ ٦ة   ٓ ٕيؽ املرشكع جي٧ ا٣
ٓ اع ٟ، كجي٧ ـ كال٤جةسوؽٝح أك نك ٕة ٓ يف ا٣ُ ٚي٫ ٨٦ اتلٮق  ٢ٕ  . (6)«دة، ك٬ٮ ٦ة ٛي

ا:ًاشتباهًالبدعًاإلضافيةًوصعوبةًتمييزها: ًرابعا

كذلٟ بكجت ٝيةـ دحل٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح األو٢، أك ٨٦ ص٭ح األد٣ح ا٣ٕة٦ح، 
٣ل٨ ادلحل٢ اتلٛىييل ٗري ٝةا٥ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح ال١يٛيةت أك األظٮاؿ أك 

٥ ٨٦ ظةصذ٭ كا٣ٕجةدات »ة إحل٫ ل١ٮ٩٭ة دٞٓ اغبلنة يف ا٣ٕجةدات، اتلٛةوي٢؛ ثةلٗؿ
 .(7)«٦ج٪ة٬ة ىلع اتلٮٝيٙ كاالدجةع؛ ال ىلع اهلٮل كاالثذؽاع

٥٤ أ٩ٟ ظضؿ ال »ز٥ ٝةؿ/  ،احلضؿ األقٮد كٝؽ ٝج٢َّ ٧ٔؿ  كاهلل إين أٔل
 . (8)«يٞج٤ٟ ٦ة ٝج٤ذٟ كال د٪ٛٓ، كلٮال أين رأيخ رقٮؿ اهلل  درضُّ 

                                     
 .(6>/5)إٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥  (1)
 .(656/5:7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (2)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (3)  .(6/779)األ
 (. 678/=(، كابلي٭ٌف يف الكنن ال١ربل )58 /8أػؿص٫ ابلؼةرم يف اتلةريغ ال١جري )  (4)
 .(576ص)اتل٧كٟ ثةلك٪ح، لزل٬يب  (5)
 .(5/866)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (6)
 .(955-66/956)م، الث٨ دي٧يح دل٧ٮع ا٣ٛذةك (7)
 (.6;56) مك٥٤، ك(;=59)ابلؼةرم  أػؿص٫ (8)
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ْا أو وعاةػ ابلدع اإلعافي ٓا أو كدر َ جٓث شبت ٌا ًل يرشعٌ  ٓا حخغٍَ  ث ُأ
ٓا. ٓا أو ماكُ ٌُا ٓا أو ز  ضفخ

وكد اخخيفج غتارات اىػيٍاء يف اتلػتري غَ ْذا الغاةػ، وإن دارت يف 
 خليلخٓا خٔل ٌػىن واخد.

رصبلن يىيل ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ أكرث ٨٦  Pكملة رأل قٕيؽ ث٨ املكيت 
٩٭ةق؛ ٚٞةؿ الؿص٢/ ية أثة حم٧ؽ! يٕؾثين -ركٕذني يلرث ٚي٭٧ة الؿكٮع كالكضٮد 

 .(1)ال؛ وىكَ يػذةم ىلع خالف الصِثاهلل ىلع الىبلة؟! ٚٞةؿ/ 
ٔاؼَ، وإٍُا يتتع يف » وىيس لك ٌا اكن كربث يف مٔؼَ يكٔن كربث يف لك امل

ٔاعػٓا  .(2)«ذلم لكّ ٌا وردت ةّ الرشيػث يف م
 اذلم اثلةين ا٣ٞك٥ كأ٦ة»كٝةؿ اث٨ أيب مة٦ح/ 

 ك٬ٮ ،دٕةىل اهلل ىلإ كٝؿبح َةٔح اجلةس ٥ْٕ٦ يْ٪٫
 ٨٦ وٮرة يف ث٫ الرشع أمؿ ٝؽ ٦ة /ك٬ٮ ،٫٤ٕٚ ٨٦ أ٢ٌٚ دؿك٫ أك ،ذلٟ خببلؼ
 أك ،ثةل١ٕجح كا٣ُٮاؼ ،ثةجل٭ةر اكلىٮـ ؛٦ٕني ماكف أك ،خمىٮص ز٦ةف ٨٦ الىٮر

 
ي
 ،كاتلؼٛيٛةت ،املجةظةت ٨٦  اجليب اػذهَّ  اكذلم ؛ٗريق دكف مؼهه  ث٫ ؿى مً أ

 ثٌٕ٭ة الىٮر كيٞحف ،ذلٟ ٨ٔ ٦٪يه ك٬ٮ ٚي٫٤ٕٛ ٤ٔي٫ ٩ٛك٫ اجلة٢٬ حفٚيٞ
 يف ٤ٕٚ٭ة ىلع احلؿص ذلٟ ٚيع٧٭٥٤ ،كاألم١٪ح األز٦٪ح ثني يٛؿؽ كال ،ثٕي ىلع

 .(3)«ٚي٭ة ا٣ُةاعت د٤ٟ اختةذ ٨ٔ الرشع ٩٭ة٥٬ كأ٦ةك٨ أكٝةت
فالال / »فلال اىغزايلوغَ ْذا الغاةػ غرب 

                                     
، (;5/58)، كاخلُيت ابل٘ؽادم يف ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ (::6/8)أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف الكنن ال١ربل  (1)

جؽ الؿزاؽ يف املى٪ٙ (:5/55)كادلاريم   .(7/96)، ٔك
 (.6:صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت )ص (2)
 (.>6أليب مة٦ح )صابلةٔر،  (3)
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 فػيّ ٌَ جنس اىؽااعت ٌا لً يالراِع  يكيف يف نٔن الشخص ٌؽيًػا نٔنُ 
 .(1)«فيّ الٔكج والرشط واىرتحيب

                                     
 (.5/87اإلظيةء، ل٤٘ـايل ) (1)
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يز بني ةةيةد التنةواعةق: األولاملبحث 

 ةةهاة  وريةةدعةالب

 

 
 
 

٩ت٪ةكؿ يف ٬ؾا املجعر ٝٮأؽى ًةثُحن ل٤ٛؿؽ كاتل٧يزي ثني ابلؽٔح ٨٦ 
 ص٭ح، كبني املٕىيح كاملى٤عح املؿق٤ح كاالصذ٭ةد ٨٦ ص٭حو أػؿل.

 قواعد التمييز بني البدعة واملعصية: واًلأ

ذلٟ أف لك ثؽٔح ٦ٕىيح كال ١ٔف، ك٬ؾا ٨٦ ص٭ح أف ًّلكًّ ٦٪٭٧ة 
ؿ   ٛ ٜ ك٦يل ٛك  خمة٣ٛح رشٔيح ٦ؾمٮ٦ح، أ٦ة ٨٦ ص٭ح ٠ٮف ابلؽٔح ٦٪٭ة ٦ي

 كو٘رية ككجرية؛ ٚيه مؿادٚح ل٧٤ٕىيح.

ك٬ؾا ٨٦ ص٭ح أزؿ٬ة يف ا٩ؽراس الرشيٕح، كا٧ُ٩ةس قج٢ اهلؽل؛ ٚضجف 
٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب  ٨٦ صجف املٕىيح الن٭ٮا٩يح؛ ١ٚجري٬ة رشر  ابلؽٔح رشر 

 ٨٦ و٘ةاؿ٬ة. الن٭ٮا٩يح، كو٘ري٬ة رشر 

كذلٟ ألف ابلؽٔح ص٪ةيذ٭ة دذى٢ ثة٣ترشيٓ ٚذجذٞى٫ ثةٔذٞةد ٔؽـ ٧٠ةهل، 
ك٨٦ ز٥ الكيع يف د٧ة٫٦، أ٦ة املٕىيح ٧ٚؼة٣ٛذ٭ة دذى٢ حبؽكد اهلل كا٩ذ٭ة٠٭ة، 

ؽـ دْٕي٥ مٕةاؿ اهلل، كبةب ا٣ترشيٓ ٨٦ دكف اهلل دك٫٩ لك ثةب.  ٔك
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 يه /ًبل٣ح يه ٚإف ابلؽٔح الرشٔيح ا٣يت»ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ 
كإجيةب ٦ة ل٥ يٮصج٫  ،اكقذعجةب ٦ة ل٥ حيج٫ اهلل ؛٢ٕ ث٘ري دحل٢ رشيع٦ة ٚي 
٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ٨٦ أذٞةد خية٣ٙ الرشيٕح  ؽَّ ٚبل ثي  ،كحتؿي٥ ٦ة ل٥ حيؿ٫٦ اهلل ،اهلل
  .(1)«إ٫٩ ٢ٕٚ ثؽٔح/٢ٍ ٞى يٕذٞؽ حتؿي٫٧ ل٥ يي  ة حمؿ٦ن نكةف ٕٚبلن  ٤ٚٮ ٢٧ٔ اإلكإالَّ 

، (2)«لكُّ ةدغٍث عالىث»/ ث٧س٢ ٧ٔٮـ ٝٮهل  -اغبلنة- ٔ٪٭ة ٪هى ٚةبلؽٔح يي 
 ك٦٪ةٌٝح ٦ٞةوؽ الرشع املُ٭ؿ، كأ٦ة آظةد املٕةيص ٤ٕٚي٭ة أد٣ح صـايح ػةوح. 

 ابلؽٔح ذ٩ت يف وٮرة َةٔح؛ ١ٚيٙ يذةب ٨٦ ا٣ٞؿبح كا٣ُةٔح؟!  ألف
إىل إث٤حف ٨٦ املٕىيح؛ ٚإف املٕىيح ييذةب  ابلؽٔح أظتُّ »ٝةؿ اثلٮرم/ 

 .(3)«٦٪٭ة، كابلؽٔح ال ييذةب ٦٪٭ة
 . (4)«أف يأذف لىةظت ٬ٮل ثذٮبح أىب اهلل »كٝةؿ ابلرصم/ 

ابلؽٔح إ٧٩ة يه ٔ٪ؽ وةظج٭ة َةٔح يذٞؿب ث٭ة إىل اهلل، قٮاء أكة٩خ 
ا؛ ٚيه م٤عٞحه  ، كيٕذرب٬ة ٨٦ دي٨ اهلل اذلم يذؽي٨ ث٫ ٝىؽن ا أـ ٧ٔبلن أذٞةدن
، أ٦ة املٕىيح ٚؼةرصح ٨ٔ ٩ْةـ ادلي٨  ثةدلي٨ وٮرةن، ٦٪ةٌٝحه هل ظٞيٞحن

ٙه ثةملٕىيح؛ ٚإ٩٭ة ٔ٪ؽاؾ د ؿَّبى ملك ٞى  ىري ثؽٔح.كرق٫٧، إالَّ إف تى

                                     
 (. >76/>٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح، الث٨ دي٧يح ) (1)
 (. 56قجٜ ختؿجي٫ )ص (2)
 .(6;55/8)، الث٨ دي٧يح مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (3)
 (.7>5/6رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح، لبللاكيئ ) (4)
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 ثانّيا: قواعد التمييز بني البدعة واملصمحة املرسمة 
 يه لك مى٤عح ل٥ ي٥ٞ دحل٢ ىلع أذجةر٬ة كال إ٬ؽار٬ة.  املطيدث املرشيث/

٫ يف ٔرص اجلجٮة، كلك  كلك ٨٦ ابلؽٔح كاملى٤عح املؿق٤ح ممة ل٥ يٕ٭ؽ كٝٔٮ
 ٦٪٭٧ة ل٥ ي٥ٞ ىلع ػىٮو٫ دحل٢ رشيع ػةص. 

كٝٓ اًُؿاب كػ٢٤ أدَّل إىل تكٮيٖ ثٕي ابلؽع كبكجت ٬ؾا االمتجةق 
٠ٮ٩٭ة كقةا٢ يٞىؽ ث٭ة اتلٞؿب إىل اهلل؛ ٚيه ٨٦ ثةب املى٤عح إىل اقت٪ةدنا 

 املؿق٤ح، كالٮقةا٢ هلة أظاكـ املٞةوؽ، كأظك٨ الٮقةا٢ ٦ة أدَّل إىل أك٢٧ املٞةوؽ. 
ٔى »كإىل ٬ؾا أمةر النةَيب ثٞٮهل/  كا أكرث املٚإف ٠سرينا ٨٦ اجلةس  ىة٣ط ؽُّ

، كنكجٮ٬ة إىل الىعةثح كاتلةثٕني، كص٤ٕٮ٬ة ظضح ٚي٧ة ذ٬جٮا إحل٫  املؿق٤ح ثؽاعن
 . (1)«٨٦ اػرتاع ا٣ٕجةدات

إثُةؿ بلٕي الٮقةا٢ املى٤عيح ا٣ٕةديح، كظى٢ ٦٪ٓ  -ثةملٞةث٢-٧٠ة كٝٓ 
 ٦٪٭ة حبضح أ٩٭ة ٨٦ ابلؽع ا٣يت جيت إثُةهلة!

ٔاغد اتلفريق ةني ابلدغث  واملطيدث املرشيث/ وفيٍا ييل ةيان ألًْ ك

ابلؽٔح ٦ٞىٮدة ثة٣ٞىؽ األكؿ دلل أوعةث٭ة، كاملجذؽٔح ٦ذٞؿبٮف 
ثجؽٔذ٭٥، ٦ذٕجؽكف ثٌبلتل٭٥! لكةف ظةهل٥ ٩ةَٜ ث٪ٞىةف الرشيٕح كك٧ةؿ 

 ٥. ثؽٔذ٭٥! كلكةف ٕٚةهل٥ ٩ةَٜ ثت٪ٞه الىعةثح كد٧ةـ أا٧ذ٭
٨٦ ثةب الٮقةا٢ ال املٞةوؽ؛  -يف اجل٤٧ح-كأ٦ة املى٤عح املؿق٤ح ٚيه 

٭ة إىل ظِٛ أمؿ رضكرم، أك ا٩ؽراص٭ة يف ثةب/  ٦ة ال يذ٥ الٮاصت إال »لؿصٔٮ
ا  ،، كد٤ٕٞ٭ة ثةتلؼٛيٙ ىلع امللكٙ«ث٫ ال ا٣تنؽيؽ ٤ٔي٫، ٚيه حتٜٞ ٦ٞىؽن

٭ة ٦ة ٬ٮ أمؽ ٦ٛكؽة ل٥ دٕي  ذرب. ٨٦ ٦ٞةوؽ الرشيٕح، ك٦ىت اعًر
                                     

ذىةـ، ل٤نةَيب  (1)  .(;6:/6)األ
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ي
صؿم دلؿل ابلؽٔح دؽػ٢ يف ا٣ٕجةدات كا٣ٞؿبةت ثةدٛةؽ، ككؾا ٦ة أ

ا٣ٞؿبةت، كال دؽػ٢ يف ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت ٨٦ ظير اجل٤٧ح؛ ألف ا٣ٕجةدات 
كا٣ٕةدات دٛىيبلن يف اجل٤٧ح، ك٦ة ال يؽرؾ ٦ٕ٪ةق  ،٦ج٪ة٬ة ىلع اتلٮٝيٙ

 كاملٕةمبلت دبىن ىلع راعيح املىة٣ط كالكيع كراء٬ة. 
ىن،  ٞٮ٣ح امٕل ٕ٪ةق، كصؿل ىلع قنن امل٪ةقجةت امٕل ٢ٞٔ ٦ ٚذبىن ىلع ٦ة  كأ٦ة املى٤عح املؿق٤ح 

بل دػ٢ هلة يف  ٞجٮؿ،ٚ  ٞذ٭ة ثة٣ ٞٮؿ د٤ خ ىلع ا٣ٕ ًٔؿ كا٣يت إذا 
 
ي
ٕجؽات، كال ٦ة أ ٔيةت. صؿم دلؿا٬ة ٨٦ الاتل  رش

ٚة٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة أف ا٣ٕٞٮؿ د٭ذؽم إىل إدراؾ 
 املٕىن يف ا٣ٕةديةت، دكف كصٮق اتلٞؿبةت.

ابلؽٔح ختة٣ٙ أد٣ح الرشيٕح ا٣ٕة٦ح ك٦ٞةوؽ٬ة يف ثةب ا٣ٕجةدات؛ ٨٦ 
٫ ث٧ة رش٫ٔ ىلع ألك٪ح رق٫٤؛ اخلٌٮع هلل دٕةىل، كاالقتكبلـ هل، كاتلٞؿب إحل

ري إال ىلع ٬ؾا اجلعٮ. ٮَّ  ٚيه د٪ةٝي ٦ٞةوؽ الرشيٕح كد٭ؽ٦٭ة، كال تيذىىى
٠ؾلٟ ٚإف ابلؽٔح إػبلؿ ث٪ْةـ الرشع ٨٦ ص٭ح ٚكةد املٮاز٩ح ثني أثٮاث٫/ 
ٚؿاا٫ٌ كقج٪٫، ٔجةداد٫ ك٦ٕةمبلد٫، إوبلح املٕةد كاملٕةش؛ خببلؼ املىة٣ط 

لؿٚٓ ظؿج أك ػ٢٤ أ٩ذض٫ جتؽد كاٝٓ أك ّؿكؼ يف  املؿق٤ح ٚإ٩٭ة كقي٤ح رشٔيح
ة.  ٨ّ املضذ٭ؽ دي٪نة أك ٦ٕةمن

ٞةوؽ النةرع؛ حبير ال د٪ةيف أوبلن ٨٦  ٔذجةر املىة٣ط املؿق٤ح ثلٮ٩٭ة مبلا٧حن مل ٚة
ٮيح ىلع ص٤تو  ٛةقؽ. ل٧٤ىة٣ط كدرءو  أوٮهل، كال دحلبلن ٨٦ دالا٫٤، ٦ُ٪  ل٧٤

ذجةر مىة٣ط ظٞيٞيح راصعح، ك أ٦ة ٦ة ٝؽ ي٨ْ ٨٦ املىة٣ط يف ٚيه ث٭ؾا األ
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 . (1)ابلؽع ٚإ٩٭ة ٦ٛةقؽ، أك مىة٣ط مؿصٮظح أك م٤٘ةة
 ٤غى ال د٤ٕٜ ل٧٤جذؽع ثجةب املى٤عح املؿق٤ح إال ا٣ٞك٥ ال٧ي »ٝةؿ النةَيب/ 

ة! ٞن  . (2)«ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء، كظكجٟ ث٫ ٦ذ٤ٕ

ح؛ ملىةد٦ذ٭ة ملٞىؽ الرشيٕح،   اجليبإف ابلؽٔح ل٥ دٞٓ ز٨٦  أل٩٭ة مم٪ٔٮ
ريق، كدٮاٚؿ ادلايع كا٩ذٛةء املة٩ٓ.  ٦ٓ ٝيةـ ٦ٞذيض ٤ٕٚ٭ة ٨٦ ٠رثة اتلٕجؽ ٗك

ة   ٕن أ٦ة املى٤عح املؿق٤ح ٥٤ٚ دٞٓ ز٨٦ اجلجٮة؛ أل٩٭ة لٮ كٕٝخ لاك٩خ ترشي
ٚيٞةؿ ٔ٪ؽاؾ/ ا٩ذىف ؛   اجليبيجكت إىل ال١ذةب أك الك٪ح أك اصذ٭ةد 

كيًصؽى ٦ة   اجليباملٞذيض ٤ٕٛ٣٭ة ز٨٦  ، أك يٞةؿ/ ٝؽ ٝةـ املٞذيض ٤ٕٛ٣٭ة كى
 .(3)ي٧٪ٓ ٦٪٫

ٍ ك» إذ لٮ أذٞؽكق ٦ٛكؽة ل٥  ؛ة إال أل٩٭٥ يؿك٫٩ مى٤عحزٮف محبن ؽً اجلةس ال حيي
 ٍ ْؿ يف الكجت مى٤عح ٩ي  ةس٧ٚة رآق اجل ،ٚإ٫٩ ال يؽٔٮ إحل٫ ٢ٞٔ كال دي٨ ،زٮقؽً حيي
٣ل٨  ا ظؽث ثٕؽ اجليب ج إحل٫ أمؿن ٚإف اكف الكجت املعٮً  ؛ج إحل٫عٮً امل

ٍو   دؿك٫ اجليب  ،ٚ٭٪ة ٝؽ جيٮز إظؽاث ٦ة دؽٔٮ احلةصح إحل٫ ،ة٦٪َّ  ٨٦ ٗري دٛؿي
٣ل٨ دؿك٫ اجليب  ة ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل ٫٤ٕٛ٣ ٝةا٧ن  ككؾلٟ إف اكف املٞذيض

  .ملٕةرض زاؿ ث٧ٮد٫ 
ٍ  ٦ة ٦ةأك أك اكف الكجت املعٮج إحل٫ ثٕي  ،إحل٫ث قجت حيٮج ؽي ل٥ حيى

 .ذ٩ٮب ا٣ٕجةد ٚ٭٪ة ال جيٮز اإلظؽاث
ا لٮ اكف مٮصٮدن  ٫٤ٕٛ٣ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل  ٚلك أمؿ يلٮف املٞذيض

  .ف ث٧ى٤عححي٥٤ٕ أ٫٩ ٣ ؛مى٤عح كل٥ ي٢ٕٛ

                                     
 (.876ص)الرشيٕح اإلقبل٦يح، د. مىُىف ث٨ ٠ؿا٦ح اهلل ٝٮأؽ الٮقةا٢ يف  (1)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (2)  .(6/579)األ
 .(79ص)ٝٮأؽ ٦ٕؿٚح ابلؽع، ل٤ضزياين  (3)
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ٞذيضكأ٦َّ  ؽ مٮد٫  ة ٦ة ظؽث امل ري ٦ٕىيح اخل٤ٜ-هل ٕث ؽ يلٮف مى٤عح -٨٦ٗ  ٚٞ. 
  /َؿيٞةفز٥ ٬٪ة ل٤ٛٞ٭ةء  

  .ك٬ؾا ٝٮؿ ا٣ٞةا٤ني ثةملىة٣ط املؿق٤ح ،ٔ٪٫ ٪٫ى ل٥ يي  ٦ة ٢ي ٕى ٍٛ أف ذلٟ يي  /أظؽ٧٬ة
ك٬ٮ ٝٮؿ ٨٦ ال يؿل إزجةت  ،ل٥ يؤمؿ ث٫إف  ٢ي ٕى ٍٛ أف ذلٟ ال يي  /كاثلةين 

  /ك٬ؤالء رضبةف ،األظاكـ ثةملىة٣ط املؿق٤ح
 ٦٪٭٥ ٨٦ ال يثجخ احلل٥ إف ل٥ يؽػ٢ حتخ دحل٢ ٨٦ ًّلكـ النةرع أك 

  .ك٥٬ ٩ٛةة ا٣ٞيةس ،٫٤ٕٚ أك إٝؿارق
  .ك٥٬ ا٣ٞيةقيٮف ،ك٦٪٭٥ ٨٦ يثجذ٫ ث٤ِٛ النةرع أك ث٧ٕ٪ةق 
ا لٮ اكف مى٤عح ك٬ٮ ٦ٓ ٬ؾا ل٥ ٫٤ٕٛ٣ مٮصٮدن  ٚأ٦ة ٦ة اكف املٞذيض 

٫ٕ د٘يري دلي٨ اهلل دٕةىل ؛يرش٫ٔ ي  ،ًٚٮ كت إىل د٘يري كإ٧٩ة أدػ٫٤ ٚي٫ ٨٦ ن
  .٦٪٭٥ ثةصذ٭ةد ؿَّ أك ٨٦ زى  ،ةدادلي٨ ٨٦ امل٤ٮؾ كا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٕجَّ 

  .(1)«ٔ٪٫ ٠سري ٨٦ مج٫ ابلؽع احلةدزح ٭٧ة احن٢َّ ٚ٭٧ى  ٨ٍ ك٬ؾاف املٕ٪يةف ٦ى  

                                     
 (.8=6/9اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح ) (1)
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 ثالّجا: قواعد التمييز بني البدعة واالجتًاد

دٕةرض الك٪ح كد٭ؽ٦٭ة، كال  ابلؽٔح ال تكت٪ؽ إىل دحل٢ رشيع ٦ٕذرب، كيه
جيٮز إٝؿار ٤ٔي٭ة، كجيت إ٩لةر٬ة، كاملرصُّ ٤ٔي٭ة ثٕؽ ابليةف كإٝة٦ح ادلحل٢ 

ٖي ا٢٧ٕ٣ى  يكي ى  ثةبلؽٔح ظل٥ي  ٦جذؽع آز٥، كال ي . ظةك٥و كال حمي ٥و  ل 
ك٨٦ ل٥ يىطَّ ث٧ٕيةر ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ ٨٦ املضذ٭ؽي٨، ٚ٭ٮ احلؿم ثةقت٪جةط ٦ة 

اهلٮل ابلةٔري  -٦ٓ اجل٭٢ ثٞٮأؽ الرشع-ػة٣ٙ الرشع؛ إذ ٝؽ اصذ٧ٓ هل 
ا كدٕىجنة ُّٜ ٚيرتك٫ د٤ٞيؽن ة ك٦ٕةداة  ،٤ٔي٫ يف األو٢، كٝؽ يتجني هل احل ٌن أك ث٘

 ألوعةث٫؛ ٚ٭ٮ ث٭ؾا ٦جذؽع.
يح،  ٚبل يٞةث٢ إال ث٧س٫٤،  كأ٦ة االصذ٭ةد ٚيبىن ىلع أوٮؿ رشٔيح، كٝٮأؽ مٔؿ

ٜي ىلع خمة٣ٙ يف االصذ٭ةد إذا اكف ٦ يَّػ ٌى ٨ أ٫٤٬، كال جيٮز أف يجكت إىل كال يي
ك٣حف ٨٦ مأف ا٧٤ٕ٣ةء إَبلؽ ٣ِٛ »/ Pًبلؿ كال اثذؽاع، ٝةؿ النةَيب 

 .(1) «ابلؽٔح ىلع ا٣ٛؿكع
٨ ا٣ٞ٪ٮت كظ٫٧١- Pكٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  ٫٤ٕٚ ق٪ح كدؿك٫ »/ -يف أز٪ةء ظؽيس٫ٔ 

٫٤ٕ، كال يؿك٫٩ ثؽٔح ٤ي٫، كال يلؿ٬ٮفٚ  بل ي٪١ؿكف ىلع ٨٦ داكـٔ  ، ق٪ح، ك٦ٓ ٬ؾاٚ 
٪ؽ اجلٮازؿ، كال يؿكف دؿك٫  ة ل٤ك٪ح، ٧٠ة ال ي٪١ؿكف ىلع ٨٦ أ٩لؿقٔ  ٛن ٫٤ خمة٣ ٔة كالٚ 

ٞؽ أظك٨ ٪خٚ  ة ل٤ك٪ح، ث٢ ٨٦ٝ  ٛن  .(2)«ثؽٔح، كال دةرك٫ خمة٣
ا ملضذ٭ؽ، ٧٠ة ال جيٮز  عى ٨٦ ٝ٪خ أك دؿؾ اصذ٭ةدنا، أك د٤ٞيؽن ٚبل  جيٮز أف ييجىؽَّ

جَّطى ثةملكجعح، كال قي٧ة عى ٨٦ قى ا ٨ٔ اتلْة٬ؿ كا٣تك٧يٓ،   أف ييجىؽَّ إذا اكف ثٕيؽن
ؽ  ا٣تكبيط. ٔى  كاظذةج إىل 

                                     
ذىةـ، ل٤نةَيب  (1)  (.>5/66) األ
 (.9;6-8;5/6) ، الث٨ ا٣ٞي٥زاد املٕةد (2)
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ٚبل ييسىػؿَّبي ىلع املضذ٭ؽ يف لك ٦ة ل٥ يىؿًٍد بنأ٫٩ دحل٢ ٨٦ ٢ٞ٩ وعيط رصيط، 
قي، كاصذ٭ؽى يف ٤َج٫ًً  ُّٜ ٦ٞىؽى ٓى يف  (1)أك إدمةع ٦٪ٕٞؽ، إذا اكف احل ٤ي٫ ٚبل دجؽي . ٔك

صذ٭ةديح، ك٦ىت أ٦ل٨ رىدُّ ٝٮؿو ٨٦ األٝٮاؿ ٨٦ ظير ٠ٮ٩٭ة ا (2)مكةا٢ً االصذ٭ةدً 
. ٕىؽُّ ثؽٔحن و ٚإف ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ال يي  إىل دحل٢و ٦ٕذربى

ةريضى ثني دؿؾ اإل٩لةر يف مكةا٢ االصذ٭ةد، كبني اتلعٞيٜ ا٤ٕ٣يم  ٕى كال تى
 كبيةف ًٕٙ دحل٢ املؼة٣ٙ. 

 كظل٥ احلةك٥ يف املكةا٢ ا٤٧ٕ٣يح يؿٚٓ اخلبلؼ ثةإلدمةع. 

األو٢ أف املضذ٭ؽ املذجٓ مل٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف االقذؽالؿ كاالقت٪جةط ال 
دٞٓ ٦٪٫ ابلؽٔح إال ٤ٚذحن ٩ةدرةن، كاجلةدر ال ظل٥ هل، كالكجت يف ذلٟ أف 

 تكت٪ؽ إىل أو٢ رشيع ٦ٕذرب خببلؼ مكةا٢ االصذ٭ةد. ابلؽٔح ال
ؿىًض »يٞٮؿ النةَيب/  ٕى ، كبة٣ ة املضذ٭ؽ ٚةبلؽٔح ال دٞٓ ٦٪٫ إال ٤ٚذحن أ٦َّ

ثةذلات، كإ٧٩ة تكىم ٤ُٗح أك ز٣ح؛ ألف وةظج٭ة ل٥ يٞىؽ ادجةع املتنةث٫  ال
 .(3)«اثذ٘ةءى ا٣ٛذ٪ح، كاثذ٘ةءى دأكي٢ ال١ذةب

وكٍا أن املجخٓديَ خيخيفٔن يف مصائو 
ٓديَ االجخٓاد اىفروغيث ألشتاب غدة، فإن املجخ

، ٌِٓا/ اشتتاه املصأىث ٌخػددة كد خيخيفٔن يف احلكً ةابلدغيث ألشتاب
خاظر وٌتيح، اكىتصبيح ةالصتدث ٌراًل، وكد يكٔن  /وحِازغٓا ةني أضيني

                                     
 (.59ملع٧ؽ يرسم )صدرة ابليةف،  (1)
ا، ٦س٢  (2) ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ مكةا٢ االصذ٭ةد/ ٦ة ل٥ يل٨ ٚي٭ة دحل٢ جيت ا٢٧ٕ٣ ث٫ كصٮبنة ّة٬ؿن

ةرًضى هل ٨٦ صجك٫. إٔبلـ املٮٕٝني ) ٕى  (.>>7/6ظؽير وعيط ال ٦ي
ذىةـ، (3)  .(:5/58)ل٤نةَيب  األ
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هِ  ٔ أمر اجخٓادي اغبلًا-االخخالف يف كتٔل احلديد َوَردِّ ْٔ ٌنشأ  -ْو
ىتصاةيح، أو االخخالف ةني ٌَ كال ةابلدغيث وغريه، نٍا يف خديد ضالة ا

ٔد دحلو رشيع ٌػخرب، نٍا يف االخخفال ةاملٔدل اجلتٔي؛ ةِاء ىلع  ً وج حْٔ
ٔم االذنني. ضياٌّ   ي

كٝؽ يجنأ االػذبلؼ ٨ٔ  إ٧ٔةؿ ٝةٔؽة قؽ  اذلراآ أك ٚذع٭ة يف ٗري 
٫ٕ، ٧٠ة يف امل٪ٓ ٨٦ املٮاّجح ىلع اجلة٤ٚح اك٣ٛؿيٌح، أك االظذٛةؿ  مًٮ

 ث٧٪ةقجةت ٦ٕي٪ح بنلك رادت.
أك ٦ة ٝؽ يٞٓ ٨٦ خمة٣ٛح اصذ٭ةديح، ل١٪٭ة ٗؽت مٕةرنا أل٢٬ ابلؽع، ٠رتؾ 

دأػري امل٘ؿب إىل امتجةؾ اجلضٮـ، كظ٤ٜ كاملكط ىلع اخلٛني ٨٦ الؿاٌٚح، 
ا٣ٞٛة اذلم ٬ٮ ٨٦ مٕةر اخلٮارج، كدؿؾ اجل٧ٓ كاجل٧ةاعت كاجل٭ةد ٦ٓ األا٧ح، 

ة . ٌن  ك٬ٮ ٨٦ ٢ٕٚ اخلٮارج أي
ذبلٚنة ثني املضذ٭ؽي٨ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، ك٬ٮ ك٬ؾا االمتجةق ٝؽ يٮرث اػ

٤ٝي٢، كحم٫٤ ا٣ٛؿكع اجلـايح، دكف األوٮؿ اللكيح، حب٧ؽ اهلل رب  ا٣ربيح، كال 
 يجكت وةظج٫ ث٫ إىل ثؽٔح رىًديَّح.

ذًَّؼؾى ٨٦ اػذبلؼ ثٕي   كبةجل٤٧ح ٚبل جيٮز لىةظت ػ٤ٜ كدي٨ أف يى
، ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يف احلل٥ ثةبلؽٔح ىلع أمؿ كٝٓ ٚي٫  ًٓ امتجةق دلأةن ل٤ذجؽي

، أك قبجنة تلٮ٬ني مأف ابلؽًع، كأ٩٭ة ػبلٚيح ثني  ًٓ ا ل٨ُٕ٤ كاتلٞؾي ؽن ذى٧ى ٍٕ أك ٦ي
، ٚ٭ؾا مك٤ٟ ٤ٔي٢، كمؿدٓ  سىػؿَّبي ىلع املجذؽٔح دم٤حن أ٢٬ الك٪ح، أك أ٫٩ ال يي

 كبي٢، كاإل٩ىةؼ ٔـيـ.    
ؽي ٤ٔي ٞى ٫ يف مكةا٢ى صـاي حو ٨٦ ك٦ة ٨٦ اعل٥ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح إال كٝؽ كيًصؽى ٦ة ييجٍذى

يح وبلًة الؿاغاًت، كيه  ، كٝؽ ٝةؿ اث٨ الىبلح ث٧رشٔك ٥ٍ أظؽه ٭ي عى ٬ؾا ابلةب، ٧ٚة ثىؽىٌ
، كٝةؿ ٔؽد  يح االظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم، ك٬ٮ ثؽٔحه ، كٝةؿ اث٨ ظضؿو ث٧رشٔك ثؽٔحه

ٍع٭ي٥ٍ أظؽه ! ٚاكف ٦ةذا؟!  ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثذأكي٢ وٛحو أك أكرثى ٚى٤ى٥ٍ ييجىؽ 
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ٞيؽد٫ كمك٫١٤، ٨٧ٚ اكف ٦ٞةًربنة كاال  ٔذجةر حبةؿ ا٣ٕةل٥ ك٦٪٭ض٫ ٔك
، كل٥  ٍر ماك٩ذي٫ي ، ل٥ تيٍ٭ؽى ادىؿىٍت إوةثةدي٫ي دىٮى ٍت قُٞةدي٫ي كدىلةزىؿىٍت كى ؽَّ ٔي ة، كى ٞن مٮاٚ

.٫ًً تلَّ ٍٓ ىلع زى ذيةبى ، كل٥ يي ٍٓ ٔٮردي٫ي  ديتَّجى
 كاالقت٪جةط ىلع كأ٦ة ٨٦ ق٤ٟ مك٤ٟ الٌة٣ني، كأذ٧ؽ يف االقذؽالؿ

يًكتى إحل٭ة، كلٮ اكف ٦ذأ٬بلن لبلصذ٭ةد، ٌٚبلن  ٦٪٭ش الـاا٘ني، ٚإذا ٝةؿ ثجؽٔح ن
 ، ُّٜ ٕٚة٩ىؽى اكف ٦جذؽاعن آز٧ػنة ٗريى ٦ٕؾكرو ى هل احل ٨٧ٔ ٬ٮ دك٫٩، ٚإف ريكصٓ كبيني 

ًؽ ابلؽع كاأل٬ٮاء، كال ٠ؿا٦ح!   كا٩تكت ثؾلٟ إىل أوعةب مك٫ً١ً٤ ٨٦ ًٚؿى

ابلؽٔح ظير ّ٭ؿت مىةد٦ذ٭ة ك٦٪ةٌٝذ٭ة ل٤رشيٕح كاد٭ة٦٭ة ملٞةـ 
 اجلجٮة، كأ٩٭ة ٝٮؿ ىلع اهلل ث٘ري ٥٤ٔ يف رش٫ٔ كدي٪٫ ٚإف وةظج٭ة ٬ٮ املجذؽع.

ـايح ثيٞني ممة كرد ٚي٫ اخلبلؼ أ٦ة ٦ة أػُأ ٚي٫ املضذ٭ؽ ٨٦ ا٣ٛؿكع اجل
ٓي  ؽُّ ٨٦ مكةا٢ االصذ٭ةد، كال ييذةبى ٕى صؿم دلؿل الـ٣ح كاهلٛٮة؛ ٚبل يي

ي
ا، أك أ مةذًّ
ٓي ٤ٔي٫ بكبج٭ة. ٤ٔي٭ة، ال َّ٪ ينى ري ٦زنتل٫، أك ي  تيٍ٭ؽى

يحو ػُأ ل٥  صـايح ٚإف ٝةؿ دلذ٭ؽ ثجؽٔحو  ٚؿٔك
٢ٍ هل ث٧ضؿد ذلٟ ٦جذؽع، ظىت يتجىن أوبلن ثؽٔيًّ  ٞى ة يي

لكيًّة دذٛؿع ٔ٪٫ ثؽع صـايح ال د٪عرص؛ اكتلعكني كاتلٞجيط ا٤ٕٞ٣يني، أك اإلرصةء، 
 أك دأكي٢ الىٛةت، أك إ٩لةر ظضيح الك٪ح، أك رىد  ظؽير اآلظةد دم٤ح.

أك دلرث ابلؽع اجلـايح ٔ٪ؽق ٠رثة دٞٮـ ٦ٞةـ األو٢؛ ٨٧٠ أكَّؿ ثٕي  
ثٕي ا٣ٕٞةاؽ اثلةثذح  الىٛةت، كٝؽح يف ثٕي الىعةثح ٗري املن٭ٮري٨، كأ٩لؿ

 . (1)ثأظةدير آظةد، ككصؽت ٔ٪ؽق ثؽع يف املكةصؽ كالى٤ٮات كاملٮاق٥ كاألذاكر
ة  ي٤ٍي٭ى ً كٝؽ ذ٬ت دمٓ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء إىل أف اإلرصار ىلع و٘ةاؿ اذل٩ٮب حيي

                                     
ذىةـ، ل٤نةَيب ) /ا٩ْؿ (1)  (.6/666األ
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، ك١٬ؾا االقذ١سةر ٨٦ ابلؽع اجلـايح يزنؿ ٦زن٣ح ابلؽٔح اللكيح، كيه  ٠جةاؿى
ؽـ أذجةر٬ة دم٤حن االقذ٭ة٩ح ثةلك٪ح، كدؿؾ دٕ ، ٔك  .(1)ْي٧٭ة أوبلن

٨٦ ظير احلل٥ ٚإف االثذؽاع يف ادلي٨ حمؿـ ٦ؾمٮـ، كاالصذ٭ةد 
ع ث٫ ظىٮؿ النٞةؽ كجنٮـ املكذٮيف لرشاا٫ُ مرشكع ممؽكح، كاالثذؽا

 كاالدٛةؽ. ٦ْ٪ح  االاذبلؼ  -٦ٓ ظىٮؿ اخلبلؼ-كاالصذ٭ةد االٚرتاؽ، 
 (2)كاملضذ٭ؽ ٨٦ األا٧ح كإف أػُأ ٚإ٫٩ ال يأز٥

٥، كإ٧٩ة يؽكر ثني  ىى ؛ أل٫٩ ٣حف ٨٦ رش٫َ أف يٕي
أصؿ االصذ٭ةد، كأصؿم إوةثح الىٮاب ٦ٓ 

إذا خكً احلاكً فاجخٓد ذً أضاب فيّ أجران، »/ االصذ٭ةد؛ ٚٞؽ ٝةؿ اجليب 
ا يف ٤َت ٨٧ٚ اكف ٨٦ ا»؛ (3)«وإذا خكً فاجخٓد ذً أخؽأ فيّ أجر ملؤ٦٪ني دلذ٭ؽن

احلٜ كأػُأ ٚإف اهلل ي٘ٛؿ هل ػُأق اكا٪نة ٦ة اكف؛ قٮاء اكف يف املكةا٢ اجلْؿيح أك 
 . (4)«كدمة٬ري أا٧ح اإلقبلـ  اجليبا٤٧ٕ٣يح، ٬ؾا ٦ة ٤ٔي٫ أوعةب 

ثةصذ٭ةد ٦٪٫ كدلؿر ٥٤ٚ يي٪١ًؿ ٤ٔي٫  ٚةة اجليب ٦ة ٫٤ٕٚ الىعةيب ثٕؽ ك
دؿَّ ٬ؾا ىلع أ٫٩ مرشكع ٔ٪ؽ٥٬، ك٣حف ث٧٧٪ٮع،  -أظؽ ٨٦ الىعةثح ٨٧ٚ دك٩٭٥

ة، كذلٟ  كإف ل٥ خيذةركا ٫٤ٕٚ لكجت ٨٦ األقجةب؛ ١٠ٮ٫٩ ػبلؼى األكىل أك مؿصٮظن
ًٓ األ٢٬ ك(5)حنٮ ٦ة كرد ٨ٔ ثٌٕ٭٥ يف ٔؽ  ا٣تكبيط ثةحلىص كحنٮق األكالد ، أك دم

                                     
 (.:57-5/579ةَيب )ا٩ْؿ/ املٮاٚٞةت، ل٤ن (1)
ٝؽ يـكؿ ٨ٔ ثٕي األمؼةص  -أم/ ابلؽٔح-كإف إز٧٭ة »/  Pٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (2)

 (.56:/6. اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥ )«ملٕةرًضو ٨٦ اصذ٭ةد أك ٗريق
 .(، ٨٦ ظؽير ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص :5;5(، كمك٥٤ )796;أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 .(:67/78) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (4)
، كمى٪ٙ اث٨ أيب محجح (=6/77)٧٠ة يف قنن أيب داكد  ركم ذلٟ ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة  (5)

 . ، ٧٠ة ركم ٨ٔ يلع، كأيب ادلرداء، كقٕؽ ث٨ أيب كٝةص، كأيب قٕيؽ اخلؽرم (5::;)
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ٍػًؾ ٦ة زاد ٨ٔ (2)يف ا٣ٕةدات ، أك املذةثٕح ل٤٪يب (1)ٔ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف كادلاعء
ى
، أك أ

 . (3)ا٣ٞجٌح ٨٦ مٕؿ ال٤عيح ٔ٪ؽ اتلع٢٤ ٨٦ ا٣جكٟ
٧٠ة يف ٝىح اثلبلزح اجلٛؿ -  اجليبأ٦ة ٦ة كٝٓ ٨٦ ثٌٕ٭٥ ٚأ٩لؿق 

، كحنٮ (5)، ككأيب إرسااي٢ يف ٩ؾرق(4) اذلي٨ صةءكا يكألٮف ٨ٔ ٔجةدد٫ 
ة، كد٘ؽك املذةثٕح ٤ٔي٫  -ذلٟ ٞن يذ٫ ٤ُ٦ ٚإف اجليه ٔ٪٫ دحل٢ ٔؽـ مرشٔك

 ٔ٪ؽاؾ ثؽٔح.
يح  ٦ة أ٩لؿق دم٭ٮر   -كإف ل٥ يؽػ٢ يف ظؽ  ابلؽٔح-ك٦س٫٤ يف ٔؽـ املرشٔك

، ٠أك٢ ثٌٕ٭٥   اجليبالىعةثح ىلع أظؽ٥٬ ممة ٫٤ٕٚ ثةصذ٭ةدق، كل٥ يؿ٫ٕٚ إىل 
ىد ك٬ٮ وةا٥ ىلع أ٫٩ ٣حف ثُ ، أك رشب ثٌٕ٭٥ (6)ٕةـ كال رشاب اصذ٭ةدنال٤ربى

 . (7)ل٤ؼ٧ؿ ٦ذأكالن 
 ٨٦ ثٕي الىعةثح 

ن
ثةصذ٭ةد أك دأكي٢ كحنٮ ذلٟ، ٚإ٫٩  ك٦ة كٝٓ ػُأ

ة؛ ٌٚبلن ٨ٔ أف يرتدت ٤ٔي٫ دجؽيٓ أك دٛكيٜ.   ال يٞذيض دأزي٧ن
كأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٦ذٛٞٮف ىلع أف املٕؿكٚني ثةخلري اكلىعةثح »

ري٥٬  ٜ أظؽ ٦٪٭٥، املٕؿكٚني ٗك كَّ ٛى ٨٦ أ٢٬ اجل٢٧ كوٛني ٨٦ اجلة٩بني ال يي
اق ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء إىل قةاؿ أ٢٬  ل ذلٟ ٨٦ ٔؽَّ ؿ، ظىت ٔؽَّ َّٛ ٌٚبلن ٨ٔ أف ييلى

 .(8)«ابليغ؛ ٚإ٩٭٥ ٦ٓ إجيةث٭٥ ٣ٞذةهل٥ ٦٪ٕٮا أف حيل٥ ثٛكٞ٭٥ ألص٢ اتلأكي٢
                                     

، كمى٪ٙ اث٨ أيب محجح (=6>)الث٨ املجةرؾ  ،، كا٩ْؿ/ الـ٬ؽ٧٠ة كرد ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةلٟ  (1)
 .(>:6/8)، كقنن ادلاريم  (;>56)

 .(5/777)، كا٩ْؿ/ املٮَأ ٧٠ة اكف ي٫٤ٕٛ  اث٨ ٧ٔؿ  (2)
 .(6=>9)، ٧٠ة يف وعيط ابلؼةرم كرد ذلٟ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  (3)
 . ، ٨٦ ظؽير أنف (5865)، كمك٥٤ (96:7)أػؿص٭ة ابلؼةرم  (4)
 .، ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس (68;:)أػؿص٭ة ابلؼةرم  (5)
 .(>86;)، كمك٪ؽ ا٣زبار (5868)ة يف مك٪ؽ أيب يٕيل ٧٠ ،ركم ذلٟ ٨ٔ أيب ٤َعح األ٩ىةرم  (6)
 .(7788)٧٠ة يف قنن ادلراُٝين  ،ركم ذلٟ ٨ٔ ٝؽا٦ح ث٨ ٦ْٕٮف  (7)
 .(9=56/8)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (8)
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ة ٦ة ٫٤ٕٚ إ٦ةـ ٨٦ اتلةثٕني ثةصذ٭ةدق، كذاع كمةع يف ٩ةظيح ٦ ة، ٥٤ٚ كأ٦َّ
 -ي٪١ًؿ ٤ٔي٫ أ٢٬ي ز٦ة٫٩ ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني، كدذةثٓ ٢٧ٔ اجلةس ٤ٔي٫

 . (1)ٚإحلة٫ٝ ث٭ؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ذض٫
ة؛ كذلٟ تلٛةكت ٦ة ثني الىعةثح  ٕن كال ثيؽَّ ٨٦ أذجةر ا٣ٞيٮد الكة٣ٛح دمي
كاتلةثٕني يف ا٥٤ٕ٣ كالؿدجح كا٢ٌٛ٣ كا٣ٞؽر؛ ٚإف اصذ٭ةدات الىعةثح إىل 

ة ٦٪٭ة ٦ة أٝؿق اجليب الىٮاب أٝؿب، ك ٌن كل٥ ، ، ث٢ كٝؿرق ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أي
دٕؿؼ ٨٦ أظؽ٥٬ أك د٪٢ٞ ٔ٪٫ ثؽٔح ي٪١ؿ٬ة قةاؿ الىعةثح، كإ٧٩ة ٬ٮ دؿؾ 
ل٤ؿاصط، أك ٢ٕٚ خلبلؼ األكىل، أك كٝٮع يف خمة٣ٛح أك ٦ٕىيح دكف اتلٕجؽ هلل 

 ؽ هلل.دٕةىل ثةبلؽع، كبؽع ا٣ٕجةدات ػةوح ل٥ ديٍؤزىٍؿ ٨ٔ أظؽ ٦٪٭٥، كاحل٧

                                     
. اتلعجري رشح «ال يلةد ييجء يشء ٨ٔ اتلةثٕني إال يٮصؽ ٨ٔ الىعةثح»ٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢/  (1)

يف ٦٪ذه ا٣٘ةيح، يف مكأ٣ح ٨٦  Pٝةؿ النيغ دلؽ ادلي٨ »(، ك58>7/>اتلعؿيؿ، ل٧٤ؿداكم )
ٝةـ ٨٦ ٩ٮـ ال٤ي٢ ٧٘ٚف يؽق يف إ٩ةء ٝج٢ أف ي٘ك٤٭ة يف ٨٧ً ًّلك٫٦/ كزكاؿ َ٭ٮريذ٫ ٝٮؿ احلك٨ 

، ك٬ٮ خمة٣ٙ ل٤ٞيةس، كاتلةثيع إذا ٝةؿ ٦س٢ ذلٟ اكف ظضح؛ ألف ا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ٝةهل ابلرصم 
ة ٨ٔ الىعةثح، أك ٨ٔ ٩ ٛن  (.=77املكٮَّدة، آلؿ دي٧يح )ص .«ه زجخ ٔ٪ؽقدٮٝي
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القواعةةد اجل معةة  يف : الثةة نياملبحةةث 

متييز بدع االعتق دات

 

 
 
 

ذٞةدات؛ كذلٟ ألف ابلؽٔح  ال اػذبلؼ ىلع صؿيةف ابلؽع يف األ
ذٞةديح يه/ أذٞةد يشء ىلع ػبلؼ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ املٕؿكؼ ٨ٔ الؿقٮؿ  األ

ذٞةد ٢٧ٔ أـ ال ،   . (1)قٮاء أكةف ٦ٓ األ
أ٢٬ ابلؽع/ اذلي٨ يذلك٧ٮف يف أق٧ةء اهلل » /Pٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ 

٫٧٤ كٝؽرد٫، كال يك١ذٮف ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ الىعةثح  كوٛةد٫ كالك٫٦ ٔك
 . (2)«كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف

ذٞةديح ا، ك٦٪٭ة دكف ذلٟ /ك٨٦ د٤ٟ ابلؽع األ ؿن  ٛ ، ك٦٪٭ة ٦ة ٦ة يلٮف ٦ل
ة، ك٦٪٭ة دكف ذلٟ. ْن  يلٮف ٤٘٦َّ

ٔاغد/  وفيٍا يأيت ةيان ٌا يخػيق ةخٍيزي  ةدع اىػليدة ٌَ ك

                                     
 .(:8ص)اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع، ل٤نيغ يلع حمٛٮظ  (1)
 .(;5/66)رشح الك٪ح، ل٤ج٘ٮم  (2)
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 القاعدة األوىل: كن عقيدة عارضت الكتاب والشهة وإمجاع الشمف فًي بدعة:

األو٢ يف زجٮت ٔٞةاؽ املك٧٤ني ٬ٮ وعةاط امل٪ٞٮؿ ٨٦ ال١ذةب ا٣ٕـيـ، 
  ثة٣ٞجٮؿ. ، كاإلدمةع املذ٤ًفَّ  كق٪ح الؿقٮؿ 

٨ ٠ذةث٫/   ٔ ٝةؿ رب٪ة   ﴿كٝؽ 

   

﴾  /اجلع٢[<=].  
   ﴿/ كٝةؿ ٨ٔ ق٪ح ٩بي٫ 

     

 ﴾  /[8-7]اجلض٥ . 
ٞةد ٨٦ أكؿ كأكىل ٔذ ٤َّٔ  كبيةف مكةا٢ اال لؤل٦ح يف ٩ىٮص الك٪ح، ك٬ٮ  ٫٧ اجليب ٦ة 

هلؾا اك٩خ ٩ىٮص  ؛أ٦ة٩ح ابلبلغ كالؿقة٣ح أ٩ىط األ٦ح كأٚىع٭ة، كأظؿو٭ة ىلع 
ٓ ال١ذةب يه ٦ي  ٙ ك٦ٕذ٧ى ا ؿي ٮَّ ٕى الك٪ح ٦ ذٞةد.ؽي لك٤  ٥٬ يف االقذؽالؿ ىلع مكةا٢ األ

أل٩٭٥ ؛ ٥٬ أ٢٬ ال١ذةب كالك٪ح» /ٝةؿ ميغ اإلقبلـ ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح
مٮف ٬ؽم ؿكف ًّلكـ اهلل ىلع ًّلكـ ٗريق ٨٦ ًّلكـ أو٪ةؼ اجلةس، كيٞؽ  زً ؤٍ يي 

 .(1)«اة كّة٬ؿن ثةَ٪ن    كيتجٕٮف آزةرق ،٬ؽم لك أظؽ ىلع حم٧ؽ 
ح ا٣ٞؿآف ث٧ٕٞٮؿ أك ٝيةس ٚ٭ؾا »/ -٨ٔ ٦٪٭ض٭٥- Pكٝةؿ  كأ٦ة ٦ٕةًر

 . (2)«ل٥ يل٨ يكذع٫٤ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ
كا٥٤ٔ أ٫٩ ٨٦ ٝةؿ يف دي٨ اهلل ثؿأي٫ »/ Pكيٞٮؿ اإل٦ةـ ا٣ربب٭ةرم 

ةؿ ىلع اهلل ٦ة ال ي٥٤ٕ، ٚٞؽ ٝ -كٝيةق٫ كدأكُّهل ٨٦ ٗري ظضح ٨٦ الك٪ح كاجل٧ةٔح
، ك٨٦ ٝةؿ ىلع اهلل ٦ة ال ي٥٤ٕ ٚ٭ٮ ٨٦ املذلكٛني، كاحلٜ ٦ة صةء ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل 

 ، كاجل٧ةٔح ٦ة اصذ٧ٓ ٤ٔي٫ أوعةب رقٮؿ اهلل  اهلل كالك٪ح ٦ة ق٪٫ رقٮؿ
                                     

 (. ;57/59) م، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةك (1)
 .(5/67)االقذٞة٦ح، الث٨ دي٧يح  (2)
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س٧ةف، ك٨٦ اٝذرص ىلع ق٪ح رقٮؿ اهلل  ٧ؿ ٔك ك٦ة اكف  يف ػبلٚح أيب ثلؿ ٔك
ىلع أ٢٬ ابلؽٔح لك٭٥، كاقرتاح ثؽ٫٩، كق٥٤ هل دي٪٫ إف مةء  (1)٤ٔي٫ اجل٧ةٔح ٚى٤ىشى 

ا٣ٛؿٝح  ، كبنيَّ جلة رقٮؿ اهلل «شخفرتق أٌيت»ٝةؿ/  اهلل؛ ألف رقٮؿ اهلل 
، ٚ٭ؾا ٬ٮ النٛةء كابليةف، كاألمؿ (2)«ٌا أُا غييّ وأضدايب»ٚٞةؿ/  ،اجلةصيح ٦٪٭ة

 . (3)«الٮاًط، كامل٪ةر املكذٞي٥

ف ثة٣ٞؿآف دكف الك٪ح؛ ث٢ ثةلك٪ح كا٣ٞؿآف، كال يل٢٧ كأ٢٬ الك٪ح ال يكذؽلٮ
ي٭٧ة؛ أل٩٭٧ة ممة أكدي٫ الؿقٮؿ  ةؿ دي٨ ا٣ٕجؽ إال ثةإلي٧ةف ث٧ةٚ  أال إين أوحيج »/ ،ٝ 

ػّ ـؿ أظؽ٧٬ة ٨٦ (4)«اىلرآن وٌريٌّ  ٭٧ة يف االظذضةج كاالقذؽالؿ قٮاء، ال يٕي  ٚ،
ةؿ دٕةىل/   ٝ   ﴿أص٢ اتلعةك٥ إىل اآلػؿ،

     

﴾ /كٝةؿ دٕةىل/ [=9]ا٣جكةء ،﴿ 

    

   

﴾ /[9:]ا٣جكةء . 
كيؿيؽ  ،كإذا ق٧ٕخ الؿص٢ دأدي٫ ثةألزؿ ٚبل يؿيؽق»/ Pيٞٮؿ ا٣ربب٭ةرم 

٩ؽٝح؛ ٥ٞٚ ٔ٪٫ كد٫ٔا٣ٞؿآف، ٚبل مٟ أ٫٩ رص٢   .(5)«ٝؽ اظذٮل ىلع اـل
٥٤ ا٣ٕٞيؽة-وعيط اجل٢ٞ  ضي كال يٕةرى   .ثٮ٥٬ الؿأم كػ٢ُ ا٣ٞيةس -٨٦ أد٣حٔ 

ٚاكف ٨٦ األوٮؿ املذٜٛ ٤ٔي٭ة ٨٦ الىعةثح » اث٨ دي٧يح/ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
                                     

 ٤ٚش/ أم/ ّٛؿ كٚةز. (1)
 .ٗؿيت ، كٝةؿ/ ٬ؾا ظؽيرٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك  ( ٨٦ ظؽير6:85ا٣رت٦ؾم ) أػؿص٫ (2)
 (. 89)ص ل٤ربب٭ةرم ،رشح الك٪ح (3)
ك٬ؾا  (8/576أمحؽ )، كٗؿيت ظك٨ ظؽير(، كٝةؿ/ 8::6كا٣رت٦ؾم ) (،8:68أثٮ داكد )أػؿص٫   (4)

 . يلؿب ، ٨٦ ظؽير املٞؽاـ ث٨ ٦ٕؽ٫ْٛ٣
 (. 98ل٤ربب٭ةرم )ص ،رشح الك٪ح (5)
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أ٫٩ ال يٞج٢ ٨٦ أظؽ ٍٝ أف يٕةرض ا٣ٞؿآف، ال ثؿأي٫ كال  /كاتلةثٕني هل٥ ثإظكةف
 ؛ث٫ لٞذؽى ال ٦ٕٞٮهل كال ٝيةق٫ كال كصؽق... ٚاكف ا٣ٞؿآف ٬ٮ اإل٦ةـ اذلم يي ذك٫ٝ ك

 ،كهلؾا ال يٮصؽ يف ًّلكـ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ أ٫٩ اعرض ا٣ٞؿآف ث٢ٕٞ كرأم كٝيةس
 ٌٚبلن  ؛كماكمٛح، كال ٝةؿ ٍٝ/ ٝؽ دٕةرض يف ٬ؾا ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ؽو صٍ كى كال ثؾكؽ كى 

... كل٥ يل٨ !ؿكَّ أف يٛٮض كإ٦ة يي ٚيضت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣، كاجل٢ٞ إ٦ة أ /٨ٔ أف يٞٮؿ
ح اآليح إال ثآيح دٛرس٬ة أك دجكؼ٭ة، أك بك٪ح الؿقٮؿ   الك٤ٙ يٞج٤ٮف ٦ٕةًر

 .(1)«دبني ا٣ٞؿآف كدؽؿ ٤ٔي٫ كدٕرب ٔ٪٫ ٚإف ق٪ح رقٮؿ اهلل  ؛دٛرس٬ة

ة  كق٪ح اجليب  ٞن ال ٚؿؽ يف ذلٟ ثني  ،-برشط الىعح-حيذش ث٭ة ٤ُ٦
٭ة كدلةهلة، كال ثني املذٮادؿ كاآلظةد ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ كاألظاكـ ٨٦ ظير ظضيذ

 ظير زجٮد٭ة كٝجٮهلة.
ذٞةديح أل٫٩ يكت٪ؽ يف ظٞيٞذ٫ إىل الٮيح  ؛كاإلدمةع مىؽر ٨٦ مىةدر األد٣ح األ

ذٞةد حم٢ُّ  ٙ  املٕىٮـ ٨٦ ٠ذةب كق٪ح، كأكرث مكةا٢ األ إدمةع ثني الىعةثح كالك٤
ري٬ة ٓ األ٦ح يف أمٮر ا٣ٕٞيؽة كالٗ  بل٣ح كبة٢َ. الىة٣ط، كال جتذ٧  ىلعً 

ٚةإلدمةع ٬ٮ األو٢ اثلة٣ر اذلم يٕذ٧ؽكف ٤ٔي٫ يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، »
إذ ثٕؽ٥٬ ٠رث اخلبلؼ  ؛كاإلدمةع اذلم ي٪ٌجٍ ٦ة اكف ٤ٔي٫ الك٤ٙ الىة٣ط

ذٞةد ظضح (2)«كا٩ترشت األ٦ح ، كىلع ٬ؾا ٚإدمةع الك٤ٙ الىة٣ط يف أمٮر األ
ٚؽي٨ »، كال جتٮز خمة٣ٛذ٫، رشٔيح م٤ـ٦ح مل٨ صةء ثٕؽ٥٬، ك٬ٮ إدمةع ٦ٕىٮـ

ٚ٭ؾق  ؛ك٦ة ادٛٞخ ٤ٔي٫ األ٦ح ،كق٪ح ٩بي٫ ،املك٧٤ني ٦جين ىلع ادجةع ٠ذةب اهلل
 .(3)«اثلبلزح أوٮؿ ٦ٕىٮ٦ح

                                     
 (. =6-;57/6) ٧يحم، الث٨ ديدل٧ٮع ا٣ٛذةك (1)
 (. ;57/59املىؽر الكةثٜ ) (2)
 (. 66/5:8املىؽر الكةثٜ ) (3)
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٤ٚ٭ؾا اك٩خ احلضح الٮاصجحي االدجةع/ ال١ذةب كالك٪ح »/ Pاث٨ دي٧يح كٝةؿ
ٜر  حبةؿ...  االدجةع، ال جيٮز دؿك٫ ٚي٫، كاصتي  ال ثة٢َى  ،كاإلدمةع، ٚإف ٬ؾا ظ

 . (1)«ك٣حف ألظؽ اخلؿكج ٨ٔ يشء ممة د٣خ ٤ٔي٫
يع  ٝةؿ النٚة ح ٣ٕٞيؽة الك٤ٙ يف ابلؽٔح  ٕةًر ح كامل كيف ثيةف دػٮؿ د٤ٟ املؼة٣ٛ

P /« ٨ أوعةب رقٮؿ اهلل ٙ ٠ذةثنة أك ق٪ح أك أزؿنأ   . (2)« كابلؽٔح ٦ة ػة٣
بل٣ح»كٝةؿ النةَيب/  ٫ الك٪ح ٚ٭ٮ ثؽٔح ًك  . (3)«كالؿأم إذا اعًر

 مما يِدرج حتج ْذه اىلاغدة ٌَ أٌريث ٌا ييل/ و
ابلؽع ا٣يت أظؽزذ٭ة ا٣ٛؿؽ اجلةريح املؼذ٤ٛح؛ اكجل٭٧يح كاملٕزت٣ح يف وٛةت 
اهلل دٕةىل كأق٧ةا٫، ك٦ة أظؽزذ٫ الىٮٚيح احل٤ٮحلح ٨٦ ٔٞةاؽ كظؽة الٮصٮد 
كاحل٤ٮؿ كاالحتةد كبؽع اإلحلةد، ك٦ة أذٞؽد٫ الؿاٌٚح ٨٦ حتؿيٙ ا٣ٞؿآف، كردة 

ري٬ة ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ الٌة٣ح.الىعةثح   ، كا٣ٞٮؿ ثٕى٧ح األا٧ح، ٗك
 القاعدة الجانية: كن عقيدة مل تجبت يف الكتاب، أو الشهة، ومل تهقن عو الشمف فًي بدعة:

ٚبل دذىٮر ٔٞيؽة ل٥ دؿد يف ٠ذةب أك ق٪ح كل٥ د٪٢ٞ ٨ٔ ق٤ٙ األ٦ح، إال 
 كيه حمؽزح.

 ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دذ٨٧ٌ أمؿي٨ ٦٭٧ني ٧٬ة/ 
5-  ُّٙ  . ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ اهلل كرقٮهل، كأمكٟ ٔ٪٫ الك٤ٙ  ال١
 . ظضيح ٚ٭٥ الك٤ٙ كك٧ةؿ ٦ٕذٞؽ٥٬  -6

 األول/  فأٌا الشقُّ 
كردت ٠سري ٨٦ ٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح، كأٝٮاؿ الىعةثح كاتلةثٕني كأا٧ح  ٚٞؽ

  ٙ ٧ٔة ل٥ يؿد يف الرشع، كالك١ٮت ٧ٔة ق١خ  الك٤ٙ كأ٢٬ الك٪ح ثةألمؿ ثةل١
                                     

 . (9/=5)املىؽر الكةثٜ  (1)
 .(6>/5)إٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥  (2)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (3)  .(6/779)األ
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رقٮهل كأمكٟ ٔ٪٫ الك٤ٙ، كدؿؾ اخلٮض ٚي٧ة ال ٥٤ٔ لئلنكةف ث٫ ٨٦ ٔ٪٫ اهلل ك
 .دحل٢ أك أزؿ

     ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

     

  

    

﴾/كق٧ٕخى ؿى كل٥ دى  رأيخى  /ال د٢ٞ»ٝةؿ ٝذةدة/  [:7]اإلرساء ، 
٧٤خى  ، ٔك ٍٓ .(1)«كل٥ د٥ٍ٤ٕ، ٚإف اهلل قةا٤ٟ ٨ٔ ذلٟ لك٫ كل٥ تك٧

٨ أيب ٬ؿيؿة  ذروين ٌا حركخكً؛ فإٍُا »ٝةؿ/  أف رقٮؿ اهلل  ٔك
ْيم ٌَ اكن كتيكً ةكرثة شؤاهلً واخخالفًٓ ىلع أُبيائًٓ، فإذا أمرحكً 

ٔه ٔا ٌِّ ٌا اشخؽػخً، وإذا ُٓيخكً غَ يشء فدغ  .(2)«بيشء فأح
ا، وخرم خرٌات فال  إن اهلل »/ ةؿ كٝ فرض فرائظ فال حغيػْٔ

ا، وشهج غَ أشياء ٌَ غري نصيان، فال  ا، وخدَّ خدوًدا فال حػخدْو حنخٓهْٔ
ٔا غِٓا   .(3)«حتدر

٥٤ًى ٤ٚي٢ٍٞ، ك٨٦ ل٥ ي٥ٍ٤ٕ ٤ٚي٢ٍٞ/ اهلل أ٥٤ٔ، ٚإف كٝةؿ اث٨ مكٕٮد  ٔى  ٨٦ /
 ﴿/ اهلل ٝةؿ جلبي٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ أف يٞٮؿ ملة ال ي٥٤ٕ/ ال أ٥٤ٔ؛ ٚإف 

    

    

﴾ /(4) [:>]ص. 
                                     

 (.;9/6دٛكري اث٨ ٠سري ) (1)
 (.;577(، كمك٥٤ )>>6;أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
(، كابلي٭ٌف يف ال١ربل 558;(، كاحلةك٥ يف املكذؽرؾ )86ين يف قج٪٫ )أػؿص٫ ادلارُٝ (3)

 .٨٦ ظؽير أيب ز٤ٕجح اخلنين  (،56/56)
 (.>=;6(، كمك٥٤ )8;;8أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)
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ذىةـ ٨٦ وعيع٫/  Pكدؿص٥ اإل٦ةـ ابلؼةرم  ثةب/ ٦ة »يف ٠ذةب األ
٨ٍ دىل٤َّٙ ٦ة ال  ًٍٕ٪ي٫ً، كٝٮهل دٕةىل/ ييلؿقي ٨٦ ٠رثة الكؤاؿ، ك٦ى  ﴿يى

    

  ﴾ /ثةب/ ٦ة »ك،  [565]املةاؽة
ًٙ ا٣ٞيةس  ُّ٤ ـ  الؿأم كدىلى ال د٢ٍٞ  ﴾  ﴿ييٍؾ٠ؿي ٨٦ ذ

﴿    

﴾/(1)«[:7]اإلرساء. 
/ ٦ة دٞٮؿ ٚي٧ة أظؽز٫ اجلةس يف الالكـ يف Pكقأؿ رص٢ أثة ظ٪يٛح 

ؿاض كاألص ٦ٞةالت ا٣ٛبلقٛح، ٤ٔيٟ ثةألزؿ كَؿيٞح »كةـ؟ ٚٞةؿ/ اأٔل
 .(2)«الك٤ٙ، كإيةؾ كلكَّ حمؽزح ٚإ٩٭ة ثؽٔح

. ٚٞي٢/ ية أثة ٔجؽ اهلل، ك٦ة «إيةك٥ كابلؽعى »/ Pكٝةؿ ٦ةلٟ ث٨ أنف 
٫٧٤ »؟ ٝةؿ/ ابلؽعي  أ٢٬ ابلؽع اذلي٨ يذلك٧ٮف يف أق٧ةء اهلل كوٛةد٫ كالك٫٦ ٔك

 . (3)«الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةفكٝؽرد٫، كال يك١ذٮف ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ 
اورب »كركل البللاكيئ بك٪ؽق ٨ٔ أيب إقعةؽ ٝةؿ/ قأ٣خ األكزايع ٚٞةؿ/ 

 َّٙ ٮا  ٩ٛكٟ ىلع الك٪ح، كٝٙ ظير كٝٙ ا٣ٞٮـ، ك٢ٝ ث٧ة ٝةلٮا، ككي ُّٛ ٧ٔة ٠ى
 .(4)«ٔ٪٫، كاق٤ٟ قبي٢ ق٤ٟٛ الىة٣ط؛ ٚإ٫٩ يكٕٟ ٦ة كقٕ٭٥

ٟى اجلةس،  ،٤ٔيٟ ثآزةر ٨٦ ق٤ٙ»/ Pكٝةؿ األكزايع ٌى ٚى كإٍف رى
 . (5)«كإف زػؿٚٮ٬ة لٟ ثة٣ٞٮؿ ،الؿصةؿ كإيةؾ كآراءى 

٫ جيت ىلع لك ٩ةّؿ يف ادلحل٢ الرشيع مؿااعة ٦ة ٚ٭٥ ٦٪٫ األكلٮف، ٤ٚ٭ؾا لك  »

                                     
 (.9=/=وعيط ابلؼةرم ) (1)
 (.8/657ل٤٭ؿكم ) ،ذـ الالكـ (2)
ٮم  ، رشح الك٪ح،(568-5/567)احلضح يف ثيةف املعضح، لؤلوج٭ةين  (3)  .(;5/65)ل٤٘ج
ذٞةد، لبللاكيئ ) (4)   (.598 /5رشح أوٮؿ األ
 .(=:ص)ذـ اتلأكي٢، الث٨ ٝؽا٦ح   (5)
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 .(1)«ك٦ة اك٩ٮا ٤ٔي٫ يف ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٚ٭ٮ أظؿل ثةلىٮاب، كأٝٮـ يف ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣
أكي٢ يف آيح أك ق٪ح، ل٥ كال جيٮز إظؽاث د»/ Pكٝةؿ اث٨ ٔجؽ اهلةدم

يل٨ ىلع ٔ٭ؽ الك٤ٙ، كال ٔؿٚٮق كال ثح٪ٮق لؤل٦ح، ٚإف ٬ؾا يذ٨٧ٌ أ٩٭٥ 
 ُّ٤  .(2)«ٮا ٔ٪٫، كا٬ذؽل إحل٫ ٬ؾا املٕرًتض املكذأػؿص٭٤ٮا احلٜ يف ٬ؾا، ًك

جؽ امل٤ٟ ال١ؿيج يف  ٨ أيب احلك٨ حم٧ؽ ث٨ٔ  ٫٤ اث٨ دي٧يحٔ  يٙ ٦ة ٩ٞ ك٨٦ ٣ُ
٨ ا»٠ذةث٫/  ىٮؿ يف األوٮؿٔ  ٌٮؿا٣ٛ ـا٦نة ذلكم ابلؽع كا٣ٛ عٮؿ إل ٟ «ألا٧ح ا٣ٛ ، كذل

ٓ؛ أل٫٩ مة٬ى »ٔ٪ؽ ًّلك٫٦ ىلع اتلأكي٢/  ذأكي٫٤ ٦ٞجٮؿ، ٦ذَّج  ٚ  ؽى إف اكف الك٤ٙ وعةثينٌة
ؿ٩ة يف  ٚأ٦ة إذا ل٥ يل٨ الك٤ٙ وعةثيًّة ٩ْ ؿؼ اتلٛكري كاتلأكي٢...  الٮيح كاتلزني٢، ٔك

٤ح ٤ي٫ األا٧ح املن٭ٮركف ٨٦ ٩ٞ  ٔ٫ ٚإف دةٕث ٞةت  دأكي٫٤،  ٫ٞ اثل األظةدير كالك٪ح، ككٚا
ي٫ منةث٭ح  ٚإ٫٩ كإف ل٥ يل٨ إدمةاعن ظٞيٞحن إال أفٚ  ٞ٪ةق،  ٪ةق، كٝج٤٪ةق ككٚا األزجةت دةٕث

بل٣ح ؛اإلدمةع ٜ املذٞني، اذلي٨ ال جيذ٧ٕٮف ىلعً   .(3)«إذ ٬ٮ قبي٢ املؤ٦٪ني، كدٮٚا
 ق، كإالَّ ٦ة ل٥ يىؿًٍد ث٫ اخلرب إف ٥٤ٔ ا٩ذٛةؤق ٩ٛي٪ة»/ Pٝةؿ ميغ اإلقبلـ 

ق١ذ٪ة ٔ٪٫ ٚبل ٩ثجخ إال ث٥٤ٕ، كال ٩٪يف إال ث٥٤ٕ... ٚةألٝكةـ زبلزح/ ٦ة ٥٤ٔ 
 
ي
٤ى٥ٍ ٩ٛي٫ كال إزجةد٫ قي زجخ، ك٦ة ٥٤ٔ ا٩ذٛةؤق ٩ي زجٮد٫ أ ٍٕ ١خ ٔ٪٫، يف، ك٦ة ل٥ يي

 .(4)«اجلــ ث٪ٛي٫ أك زجٮد٫ ٬ؾا ٬ٮ الٮاصت، كالك١ٮت ٨ٔ اليشء ٗريي 
٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ لك٭ة/ ًجٍ  ٚة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ٨٦/ »P كٝةؿ اث٨ رصت

٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح، كٚ٭٥ ٦ٕة٩ي٭ة، كاتلٞيؽ يف ذلٟ ثةملأزٮر ٨ٔ الىعةثح 
كاتلةثٕني كدةثٕي٭٥ يف ٦ٕةين ا٣ٞؿآف كاحلؽير، كٚي٧ة كرد ٔ٪٭٥ ٨٦ الالكـ يف 
ري ذلٟ، كاالصذ٭ةد ىلع  مكةا٢ احلبلؿ كاحلؿاـ، كالـ٬ؽ كالؿٝةاٜ، كاملٕةرؼ، ٗك

                                     
 (.;;/7املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب ) (1)
 (. ;86الىةرـ امل٪يك، الث٨ ٔجؽ اهلةدم )ص (2)
 (.868->=7/:ثيةف د٤جحف اجل٭٧يح، الث٨ دي٧يح ) (3)
 .(876-875/:5)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (4)
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، ز٥ االصذ٭ةد ىلع الٮٝٮؼ ىلع ٦ٕة٩ي٫ كدٛ٭ُّ  د٧يزي وعيع٫ ٨٦ قٞي٫٧ ٫٧ أكالن
ٔيين كامذ٢٘  .(1)«زة٩ينة، كيف ذلٟ ٠ٛةيح مل٨ ٢ٞٔ، كم٢٘ مل٨ ثة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ 

؛ ٚإف الك٤ٙ ٥٬ الىعةثح وأٌا الشق اثلاين املخػيق حبجيث فًٓ الصيف
 ك٨٦ قةر ىلع درب٭٥ كاٝذىف أزؿ٥٬.

 /كيف حتؽيؽ ٦ٛ٭ٮـ الك٤ٙ، ٝةؿ قجعة٫٩
﴿  

  

  

   

    

    

  

    

  

﴾٨ٍ ٧ى ، ٚةلك٤ٙ اق٥ جي٧ٓ الىعةثح فى [566/]اتلٮبح 
ذً اذليَ  ،خري اجلاس كرين» احلؽير/ثٕؽ٥٬ مم٨ دجٕ٭٥ ثإظكةف إىل يٮـ ادلي٨، كيف 

 .(2)«...يئًُٓ، ذً اذليَ يئًُٓ
٢٧، ك٣ٞؽ ظىك يحك٬ؾق اخلرييح ػري  P اث٨ دي٧يح ٥٤ٔ كإي٧ةف ٔك

. كأ٩٭٥ .ي٨ ي٤ٮ٩٭٥.ز٥ اذل ،ز٥ اذلي٨ ي٤ٮ٩٭٥ ،ػرييح ا٣ٞؿف األكؿ اإلدمةع ىلع
 .(3)أ٢ٌٚ ٨٦ اخل٤ٙ يف لك ٌٚي٤ح

                                     
 (.٢ٌٚ596 ٥٤ٔ الك٤ٙ ىلع اخل٤ٙ، الث٨ رصت )ص (1)
جؽ اهلل ث٨ مكٕٮد6977(، كمك٥٤ )6:96وعيط ابلؼةرم ) (2)  . ( ٨٦ ظؽيرٔ 
 (. >59، ;8/59) م، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةك (3)
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ة ٥٬ ٌن ٨ٍ ق٤ٟ قبي٤٭٥ /كالك٤ٙ أي  ،أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٨٦ الىعةثح ك٦ى
٥٬ الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف إىل يٮـ / »P ٝةؿ مةرح ا٣ُعةكيح

 .(1)«ادلي٨

ك٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ٦ؾ٬ت ٝؽي٥ ٦ٕؿكؼ ٝج٢ أف »/ P كٝةؿ اث٨ دي٧يح
دٕةىل أثة ظ٪يٛح ك٦ةلاكن كالنةٚيع كأمحؽ، ٚإ٫٩ ٦ؾ٬ت الىعةثح اذلي٨ د٤ٞٮق خي٤ٜ اهلل 
، ك٨٦ ػة٣ٙ يف ذلٟ اكف ٦جذؽاعن ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح... كأمحؽ ٨ٔ ٩بي٭٥ 

ث٨ ظ٪ج٢ كإف اكف ٝؽ امذ٭ؿ ثإ٦ة٦ح الك٪ح ٤ٚحف ذلٟ أل٫٩ ا٩ٛؿد ثٞٮؿ أك اثذؽع 
، ٧٤ٔ٭ة كداع إحل٭ة، كورب ىلع ٨٦ ث٢ إف الك٪ح اك٩خ مٮصٮدة ٦ٕؿكٚح ٝج٫٤ ؛ٝٮالن 

 .(2)«ا ٝج٢ املع٪حا٦ذع٪٫ حلٛةرٝ٭ة، كاكف األا٧ح ٝج٫٤ ٝؽ ٦ةدٮ
ة كٝةؿ  ٌن ذٞةد إ٧٩ة أًيٙ إىل أمحؽ» /Pأي ٪٫ ٔ٪ؽ أل٫٩ أّ٭ؿق كبحَّ  ؛كاأل

ُِّ  ،كإال ٚ٭ٮ ٠ذةب اهلل كق٪ح كرقٮهل ،ّ٭ٮر ابلؽع ِ   ظ ٗريق ٨٦  أمحؽ ٦٪٫ ٠ع
٧٠ة ٝةؿ ثٕي أكةثؿ النيٮخ/  ،ب ٔ٪٫كدج٤ي٫٘ كاذلَّ  ٦ٕؿٚذ٫ كاإلي٧ةف ث٫ ؛الك٤ٙ

ذٞةد ملةلٟ كالنةٚيع كحنٮ٧٬ة ٨٦ األا٧ح  كا٣ْ٭ٮر ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢.  ،األ
أل٩٭٥  ؛كأا٧ح الك٪ح ٣حكٮا ٦س٢ أا٧ح ابلؽٔح ٚإف أا٧ح الك٪ح دٌةؼ الك٪ح إحل٭٥

ؾا كهل ؛أل٩٭٥ مىةدر ٔ٪٭٥ وؽرت ؛كأا٧ح ابلؽٔح دٌةؼ إحل٭٥ ،ث٭٥ ّ٭ؿت ٦ْة٬ؿي 
ذٞةد اذلم يؾ٠ؿق أ٢٬ املٞةالت ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٬ٮ ٝٮؿ أمحؽ  اكف دم٢ األ

 .(3)«كأ٦سةهل ٨٦ أا٧ح الك٪ح
أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٢٬ احلٜ، ك٨٦ ٔؽا٥٬ ٚأ٢٬ ابلؽٔح، »/ P اث٨ ظــكٝةؿ 

ق٤ٟ ٦٪٭ض٭٥ ٨٦ ػيةر اتلةثٕني، ز٥  ٨ٍ ، ك٦ى الىعةثح  -أ٢٬ الك٪ح /مأ-ٚإ٩٭٥ 
ادجٕ٭٥ ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء، صيبلن ٚضيبلن إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا، ك٨٦  أوعةب احلؽير، ك٨٦

                                     
 (. 6/988) الث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪يف ،رشح ا٣ُعةكيح (1)
 (. 66:-65:/6الث٨ دي٧يح ) ،٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (2)
 . (;6/76درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ، الث٨ دي٧يح ) (3)
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ؿب٭ة، رمحح اهلل ٤ٔي٭٥  .(1)«اٝذؽل ث٭٥ ٨٦ ا٣ٕٮاـ يف رشؽ األرض ٗك

ة/  ٌن ٝةؿ أي ا دكف رقٮؿ اهلل»ك ح،  ... كأفَّ ٨٦ ادٓج أظؽن ٥٤ٚ يتٓج الك٪ح كال اجل٧ٔة
ني ل٤عؽير ٚ٪ع٨ ٦ٕرشى املذٕج ح،  ٤ٔي٫ أ٢٬ي  كأ٫٩ اكذب يف دٔٮاق الك٪ح كاجل٧ٔة ٕذ٧ؽي٨  امل

ٞنٌة ثة٣رب٬ةف الرضكرم، كأ٩٪ة أ٢٬ اإلدمةع ٠ؾٟل ح ظ  . (2)«الك٪ح كاجل٧ٔة
وةر املذ٧ك١ٮف ثةإلقبلـ املعي ٥٬ »كٝؽ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ 

 .(3)«أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح
األ٦ح  كأ٦ة ٨ٔ ٔى٧ح ٤ٔٮـ الىعةثح ٚيٞةؿ ٚي٫/ إف الىعةثح ٥٬ أثؿُّ 

٭ة ُٚؿة، كأظك٪٭ة رسيؿة، ٤ٝٮبنة، كأ٧ٔٞ٭ة  ة، كأوعُّ ٛن ة، كأ٤ُّٝ٭ة دل٤ ٧٤ٔن
٧٤ٮا أقجةث٫، كٚ٭٧ٮا ٦ٞةوؽ الؿقٮؿ   كأرصظ٭ة ثؿ٬ة٩نة، ظرضكا اتل٪ػـي٢ ٔك

ىلع ا٣ٕةملني قٮل األ٩بيةء  -ىلع ٥٤ٔ-كأدركٮا مؿادق، اػذةر٥٬ اهلل دٕةىل 
ثأف ػري  ٦ٕرتًؼه  أك دي٨و  ث٥٤ٕو  ٨٦ هل لكةف وؽؽ ٨٦ من٭ٮرو  ٚلكُّ »كاملؿق٤ني، 

 .(4)« ٬ؾق األ٦ح ٥٬ الىعةثح
أ٫٩ ٥٤ٔ ٦ة يف ٤ٝٮب٭٥، ٚؿيض ٔ٪٭٥، كأ٩ـؿ الك١ي٪ح  ٨٧ٚ أػرب٩ة اهلل »

 ُّ٢ ً ُّٟ ٚي٭٥ ابلذح ٤ٔي٭٥، ٚبل حيى ٙي يف أمؿ٥٬، أك الن  .(5)«ألظؽ اتلٮٝ
  ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/  Pٝةؿ ٝذةدة 

   

     

   

  
                                     

 (. ;6/56الث٨ ظــ ) ،اجلع٢األ٬ٮاء كا٣ٛى٢ يف امل٢٤ ك (1)
 (. 8/969الث٨ ظــ ) ،اإلظاكـ (2)
 (. =7/59) ٛذةكم، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ (3)
 (. 5:9الث٨ دي٧يح )ص ،رشح ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح (4)
 (. :8/55الث٨ ظــ ) ،اجلع٢اء كاأل٬ٮا٣ٛى٢ يف امل٢٤ ك (5)
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﴾/(1)« أوعةب حم٧ؽ»/ [:]قجأ. 
  ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/  Pكٝةؿ قٛيةف 

    

 ﴾ /٥٬ أوعةب »/ [=9]اجل٢٧
 .(2)«حم٧ؽ 

... ٧٤ٕٚٮا ٦ة »/ ٧P٭٥ كاصذ٭ةد٥٬ كٚذةكي٭٥ ٝةؿ النةٚيع كيف ٦٪ػـ٣ح ٤ٔ
ؿٚٮا ٨٦ قجذ٫ ٦ة ٔؿٚ٪ة  أراد رقٮؿ اهلل  ة كإرمةدنا، ٔك ـ٦ن ة، ٔك ة كػةوًّ اع٦ًّ

ٍمؿو اقذيٍؽرًؾى ث٫ ٥٤ٔه 
ى
٢ٞ، كأ كص٭٤٪ة، ك٥٬ ٚٮٝ٪ة يف لك ٥٤ٔ كاصذ٭ةد، ككرع ٔك

٨ٍ أدرك٪ة مم٨ كاقت٪جٍ ث٫، كآراؤ٥٬ جلة أمحؽ كأكىل ث٪ة ٨٦ رأي٪ة ٔ٪ؽ أ٩ ٛك٪ة، ك٦ى
يًكى جلة ٔ٪٫ ثجرل٩ة وةركا ٚي٧ة ل٥ ي٧٤ٕٮا لؿقٮؿ اهلل  ، أك ظي ٚي٫ ق٪ح إىل  ييؿٍَضى

ٝٮا، ك١٬ؾا ٩ٞٮؿ، كل٥ خنؿج ٨ٔ  ٝٮهل٥ إف اصذ٧ٕٮا، أك ٝٮؿ ثٌٕ٭٥ إف دٛؿَّ
 .(3)«أٝةكي٤٭٥، كإف ٝةؿ أظؽ٥٬ كل٥ خية٫ٛ٣ ٗريق أػؾ٩ة ثٞٮهل

 .ؽي٨ ٚي٫ ثةلىعةثح كأ٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ٦ة اك٩ٮا ٦ٞذ
ة يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، ٧٠ةلٟ، كاألكزايع، كاثلٮرم، »يٞٮؿ اث٨ دي٧يح/  كال جتؽ إ٦ة٦ن

ا٣ٌٛي٢،  /كأيب ظ٪يٛح، كالنةٚيع، كأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، كإقعةؽ ث٨ را٬ٮي٫، ك٦س٢
ق٤ي٧ةف، ك٦ٕؿكؼ ال١ؿيخ، كأ٦سةهل٥، إال ك٥٬ مرصظٮف ثأف أ٢ٌٚ ٧٤ٔ٭٥  كأيب

٥ الىعةثح، كأ٢ٌٚ ٤٧ٔ٭٥ ٦ة اك٩ٮا ٚي٫ ٦ٞذؽي٨ ث٢٧ٕ ٦ة اك٩ٮا ٚي٫ ٦ٞذؽي٨ ث٤ٕ
 .(4)«الىعةثح، ك٥٬ يؿكف الىعةثح ٚٮٝ٭٥ يف دميٓ أثٮاب ا٣ٌٛةا٢ كامل٪ةٝت

ز٥ إف اتلةثٕني كدةثٕي٭٥ ٝؽ ظى٢ هل٥ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ث٧ؿاد اهلل كرقٮهل ٦ة ٬ٮ 

                                     
 (. 66/88دٛكري ا٣ُربم ) (1)
 (. 6;7/7دٛكري اث٨ ٠سري ) (2)
 (. 6>/5الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،إٔبلـ املٮٕٝني (3)
 (. 5:9)ص الث٨ دي٧يح ،رشح ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح (4)
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ؿآف أٝؿب إىل ٦٪ػـ٣ح الىعةثح مم٨ ٥٬ دك٩٭٥؛ كذلٟ ملبلز٦ذ٭٥ هل٥، كامذ٘ةهل٥ ثة٣ٞ
٤ت  ، كرظبلد٭٥ يف ٤َت الىعةثح َك ة كدٛكرينا، كبةحلؽير ركايحن كدرايحن ْن ظٛ

٤ٮ٦٭٥ من٭ٮرة ٦ٕؿكٚح،  ك٨٦ امل٤ٕٮـ أف لك ٨٦ اكف ثلبلـ املذجٮع »ظؽيس٭٥ ٔك
 َّٜ ٮا٬ؿ٬ة أ٥٤ٔ، ك٬ٮ ثؾلٟ أٝٮـ اكف أظ ثةالػذىةص ث٫، كأظٮاهل كبٮا٨َ أمٮرق ّك

 .(1)« ث٥٤ٕ الؿقٮؿ ة٭ىُّ كأػ األ٦ح أف أ٢٬ احلؽير أ٥٤ٔي  كال ريتى 

 ٦ٕؿٚح ٦ة أراد اهلل كرقٮهل »كاملك٧٤ٮف يف مأف ا٣ٕٞيؽة حيذةصٮف إىل 
ثأ٣ٛةظ ال١ذةب كالك٪ح، ثأف يٕؿٚٮا ٣٘ح ا٣ٞؿآف ا٣يت ث٭ة ٩ػـؿ، ك٦ة ٝةهل الىعةثح 

كقةاؿ ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف ٦ٕةين د٤ٟ األ٣ٛةظ، ٚإف  ،كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف
ٔى الؿقٮؿ ملة ػةَج٭٥ ثة ٦ة أراد ثذ٤ٟ األ٣ٛةظ، كاك٩خ  ٥ٍ ٭ي فى ؿَّ ل١ذةب كالك٪ح، 

٘ٮا د٤ٟ املٕةين ٨٦ ظْٛ٭٥ حلؿك٫ٚ، كٝؽ ث٤َّ  الىعةثح ملٕةين ا٣ٞؿآف أك٢٧ى  ٦ٕؿٚحي 
٘ٮا ظؿك٫ٚ، ٚإف املٕةين ا٣ٕة٦ح ا٣يت حيذةج إحل٭ة ٧ٔٮـ ممة ث٤َّ  إىل اتلةثٕني أ٥ْٔى 

ؽ كاإلي٧ةف كاإلقبلـ، كحنٮ ٦ٕىن اتلٮظيؽ، ك٦ٕىن الٮاظؽ كاألظ /املك٧٤ني، ٦س٢
 . (2)«... ٚبل ثيؽَّ أف يلٮف الىعةثح يٕؿٚٮف ذلٟ، ٚإف ٦ٕؿٚذ٫ أو٢ ادلي٨ذلٟ

، ال ٧٠ة يؽٔي٫ املؼة٣ٛٮف، ثةػذبلؼ كأظل٥ي  كأ٥٤ٔي  ٧ٚؾ٬ت الك٤ٙ أق٥٤ي 
إ٩٭٥ ل٥ ي٧٭ؽكا ٝٮأؽ / حن٤٭٥ ك٦ؾا٬ج٭٥، ٚذةرة يٞٮؿ أ٢٬ الكيةقح كامل٤ٟ

يع أ٢٬ النن٘ةهل٥ ثة٥٤ٕ٣ كا٣ٕجةدة، كدةرة يؽَّ  ؛احلل٥ كالكيةقح كاتلؽثري
 ك١٬ؾا. ،النن٘ةهل٥ ثةجل٭ةد كا٣ٞذةؿ ؛اتلىٮؼ أ٩٭٥ ٦ة ظٞٞٮا املٞة٦ةت كاألظٮاؿ

 ُّٜ ٧ٜ ٤ٔٮ٦٭٥، »أف  كاحل لك ٬ؤالء حمضٮبٮف ٨ٔ ٦ٕؿٚح ٦ٞةديؿ الك٤ٙ، ٔك
ٙ ٔ٪٭٥ املذأػؿكف إال ثةتللكُّ  ح دل٤ٛ٭٥، كك٧ةؿ ثىةاؿ٥٬، كدةهلل ٦ة ا٦ذةزى ك٤َّٝ 

ٍى  ا٣ٞٮـ مؿااعةى  كاالمذ٘ةؿ ثةألَؿاؼ ا٣يت اك٩خ ٧٬حي  ج  ٝٮأؽ٬ة، كمؽَّ  أوٮهلة، ًك
٦ٕةٝؽ٬ة، ك٧٧٬٭٥ من٧ؿة إىل املُة٣ت ا٣ٕةحلح يف لك يشء، ٚةملذأػؿكف يف مأف، 

                                     
 (. 5=/8) م، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةك (1)
 (. 797/ ;5) م، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةك (2)
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 .(1)«كا٣ٞٮـ يف مأف آػؿ، كٝؽ ص٢ٕ اهلل للك يشء ٝؽرنا

 ٔؿؼ أف ق١ٮد٭٥ ٧ٔة ،٨٧ٚ ٔؿؼ ٝؽر الك٤ٙ/ »P كٝةؿ اث٨ رصت
 كالـيةدة يف ابليةف ىلع ،ق١ذٮا ٔ٪٫ ٨٦ رضكب الالكـ، ككرثة اجلؽؿ كاخلىةـ

 كػنيح ا، كإ٧٩ة اكف كراعن ، كال ٝىٮرن ، كال ص٭بلن ةل٥ يل٨ ٔيًّ  ؛٦ٞؽار احلةصح
 .(2)« ٧ٔة ال ي٪ٛٓ ث٧ة ي٪ٛٓهلل، كامذ٘ةالن 

لك ٨٦ دل٥٤ ثلبلـ يف ادلي٨ أك يف يشء ٨٦ »/ Pكٝةؿ النةٚيع 
كأوعةث٫ ٚٞؽ أظؽث يف   اجليبف هل ٚي٫ إ٦ةـ ٦ذٞؽـ ٨٦ ٬ؾق األ٬ٮاء، ٣ح

 . (3)«اإلقبلـ ظؽزنة
ك٣ٞؽ أذى٥ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح حبضيح ٚ٭٥ الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ 
الىعةثح كاتلةثٕني ٕٚى٧٭٥ ٬ؾا ٨٦ اتلٛؿؽ كالٌبلؿ، ٚٞةلٮا ث٧ة ٝةؿ ث٫ 

 .كقٕ٭٥كق١ذٮا ٧ٔة ق١ذٮا ٔ٪٫، ككقٕ٭٥ ٦ة  ،الك٤ٙ
 ج ْذه اىلاغدة/ أٌريث مما يدخو حت

اخلٮض يف ٥٤ٔ الالكـ اذلم ذ٫٦  الك٤ٙ؛ ك٬ٮ ٦ة اكف ٨٦ الالكـ يف  -5
 أوٮؿ ادلي٨ ىلع ٗري َؿيٞح املؿق٤ني.

لٮ اكف »/ Pكٝؽ دٮادؿ ٩يه الك٤ٙ ٔ٪٫ كحتؾيؿ٥٬ ٦٪٫؛ ٝةؿ ٦ةلٟ 
ة تللك٥ ٚي٫ الىعةثح كاتلةثٕٮف، ٧٠ة دل٧٤ٮا يف األظاكـ كالرشاآ؛  الالكـ ٧٤ٔن

 . (4)«٢ يؽؿُّ ىلع ثة٢َكل١٪٫ ثةَ
ة ل٥ يل٨ آػؿ أمؿق إالَّ إىل ثؽٔح؛ ألف »كٝةؿ أمحؽ/  كلك ٨٦ أظؽث ًّلك٦ن

 . (5)«الالكـ ال يؽٔٮ إىل ػري
                                     

 (. 66، =5/5الث٨ أيب ا٣ٕـ ) ،رشح ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح (1)
 (. >9الث٨ رصت )ص ،٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ىلع ٥٤ٔ اخل٤ٙ (2)
 .(596ص)وٮف امل٪ُٜ كالالكـ، ل٤كيٮيط  (3)
 .(;9ص)وٮف امل٪ُٜ كالالكـ، ل٤كيٮيط  (4)
 .(=6/97)اإلثة٩ح ال١ربل، الث٨ ثُح  (5)



 

44 

 اتلٕجري ثةأل٣ٛةظ املعؽزح املعذ٤٧ح يف ظٞةاٜ اإلي٧ةف/  -6
إف الك٤ٙ اك٩ٮا يؿأٮف ٣ِٛ ا٣ٞؿآف كاحلؽير »/ Pٝةؿ ميغ اإلقبلـ 

يف اهلل كوٛةد٫ كإٔٚةهل؛ ٚبل يأدٮف ث٤ِٛ حمؽث ٦جذؽع يف  ٚي٧ة يثجذٮ٫٩ كي٪ٛٮ٫٩
 . (1)«اجليف كاإلزجةت؛ ث٢ لك ٦ٕىن وعيط ٚإ٫٩ داػ٢ ٚي٧ة أػرب ث٫ الؿقٮؿ

ة/  ٌن يف ظٜ اهلل ثةجلك٥ ال  -أم/ الك٤ٙ-٥٤ٚ ي٪ُٜ أظؽ ٦٪٭٥ »كٝةؿ أي
ة ٩ٛينة كال إزجةدنة، كال ثةجلٮ٬ؿ كاتلعزي، كحنٮ ذلٟ؛ أل٩٭ة ٔجةرات دل٤٧ح ال ًّٞ ُّٜ ظ ً  حتي

... ث٢ ٬ؾا ٬ٮ الالكـ املجذؽع اذلم أ٩لؿق الك٤ٙ كاألا٧ح  .(2)«كال ديج٢ُ ثةَبلن
ة ألص٢ ة كيجٌ٘ٮف ٝٮ٦ن ٮف ٝٮ٦ن ة ٠سريي٨ حيجُّ كهلؾا جتؽ ٝٮ٦ن »/Pكٝةؿ 

كف ٨٦ ٕةدي أك يي  ،ث٢ يٮالٮف ىلع إَبلٝ٭ة ،أ٬ٮاء ال يٕؿٚٮف ٦ٕ٪ة٬ة كال دحل٤٭ة
ك٨٦ ٗري أف  ،كق٤ٙ األ٦ح ة ٨ٔ اجليبعن  وعيٗري أف دلٮف ٦٪ٞٮ٣ح ٩ٞبلن 
 .كال يٕؿٚٮف الز٦٭ة ك٦ٞذٌة٬ة ،يلٮ٩ٮا ٥٬ ي٤ٕٞٮف ٦ٕ٪ة٬ة

إحل٭ة  ؽىعيي  ة ٦ؾا٬تى ٭ى ٤ي ٍٕ كصى  ٣حكخ ٦٪ىٮوحن  أٝٮاؿو  كقجت ٬ؾا إَبلؽي  
 .(3)«ل ٤ٔي٭ةةدى ٕى  كيي اىلى ٮى كيي 

٤ي٫ ٚإ٫٩ ٨٦ الك٪ح البلز٦ح الك١ٮتي ٧ٔة ل٥ يؿد ٚي٫ ٩هر ٨ٔ اهلل  ٔك
، أك يذٜٛ املك٧٤ٮف ىلع إَبل٫ٝ، كدؿؾ اتلٕؿض هل ث٪يف أك إزجةت، ٧١ٚة كرقٮهل

 .(4)ال ييثٍجىخي إالَّ ث٪هر رشيع؛ ١ٚؾلٟ ال يي٪ىفى إال ثؽحل٢ ق٧يع
٧٠ة ٝةؿ اإل٦ةـ -كاغيح أ٢٬ ابلؽع ٨٦ ٬ؾق األ٣ٛةظ كاملى٤ُعةت املعؽزح يه 

ؽٔٮف»/ -Pأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢  ص٭ةؿ اجلةس  يذلك٧ٮف ثةملتنةث٫ ٨٦ الالكـ، كخيى
ج ٭يٮفى ٤ٔي٭٥، ٚ٪ٕٮذي ثةهلل ٨٦ ا٣ٛنت ينى  .(5)«ث٧ة ي

                                     
 .(9/876)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (1)
 .(5>/7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (2)
 .(5:8-66/5:7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (3)
 .(557ص)ٔٞيؽة احلةٍٚ ٔجؽ ا٣٘ين  (4)
 .(:ص)الؿد ىلع الـ٩ةدٝح كاجل٭٧يح، لئل٦ةـ أمحؽ  (5)
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القواعةةد اجل معةة  يف : الث لةةثاملبحةةث 

متييز بدع العب دات

 

 
 

 
ة يف اثلػٮاب،  اىػتادة/ ٕن لك أمؿ مرشكع ٝىؽ ث٫ اتلٞؿب إىل اهلل دٕةىل؛ ٧َ

 كػٮٚنة ٨٦ ا٣ٕٞةب.
ٕةىل /    ﴿ٝةؿ د

   

   ﴾ 
 .[6=]األ٩بيةء / 

ٙي ىلع ٦ة كرد ث٫  ٓي كاتلٮٝي كٝؽ دٞؿر أف األو٢ يف ا٣ٕجةدات احلْؿي كامل٪
  ﴿الرشع احل٪يٙ، ٝةؿ دٕةىل/ 

    

     

﴾ [65لنٮرل / ]ا. 
 . (1)«د  ٌَ أخدث يف أمرُا ْذا ٌا ىيس ٌِّ فٓٔ رَ »كيف احلؽير/ 

ثةب ا٣ٕجةدات كادلية٩ةت كاتلٞؿبةت ٦ذ٤ٞةة ٨ٔ اهلل كرقٮهل، ٤ٚحف »ك
، إال ثؽحل٢ رشيع  . (2)«ألظؽ أف جي٢ٕ محبنة ٔجةدةن أك ٝؿبحن

                                     
 (. 66قجٜ ختؿجي٫ )ص (1)
 .(75/79)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (2)
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ي ٚي٫ ىلع اجلىٮص، كال يي كبةب ا٣ٞؿبةت يي » َّؼي ٚي٫ ثأ٩ٮٞذرصى اع ذرصى
 . (1)«األٝحكح كاآلراء

ٚبل دي٨ إال ٦ة رش٫ٔ اهلل، ٚةألو٢ يف ا٣ٕجةدات ابلُبلف ظىت يٞٮـ دحل٢ »
 . (2)«ىلع األمؿ

رصبلن يىيل ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ أكرث ٨٦  Pكملة رأل قٕيؽ ث٨ املكيت 
ركٕذني يلرث ٚي٭٧ة الؿكٮع كالكضٮد ٩٭ةق؛ ٚٞةؿ الؿص٢/ ية أثة حم٧ؽ! يٕؾثين 

 .(3)! ٚٞةؿ/ ال، ك٣ل٨ يٕؾثٟ ىلع ػبلؼ الك٪حاهلل ىلع الىبلة؟
ريق ٨٦ ٚٞ٭ةء أ٢٬ احلؽير يٞٮلٮف/ إف األو٢ يف ا٣ٕجةدات » كهلؾا اكف أمحؽ ٗك

 اتلٮٝيٙ؛ ٚبل يرشع ٦٪٭ة إال ٦ة رش٫ٔ اهلل، كإال دػ٤٪ة يف ٦ٕىن ٝٮهل دٕةىل/
﴿   

    

    ﴾  /(4)«[65]النٮرل. 
كاخلبلوح أف ا٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع كٝٮع ابلؽع يف ا٣ٕجةدات؛ قٮاء أكة٩خ 

 ٤ٝجيح، أـ ٝٮحلح، أـ ٤٧ٔيح. 
ٔاغد ْذا املتدد ىلع ُيف اتللرب اذلي لً يرشع ةأضيّ  وحدور ك

ٔكيف، واملِع يف اىػتادات اذلي ْٔ أضو  أو وضفّ؛ وذلم تلدليق كاغدة اتل
ينر ٨ٔ ابليةف أف ا٣ٕجةدات املٞىٮدة ٬٪ة يه ٦ة اك٩خ ٦ذ٧عٌح  ابلاب،ْذا  ٗك

ٍمؿى إجيةب، ٚيؽػ٢ ٚي٭ة 
ى
ٍمؿى اقذعجةب، أك أ

ى
ؿى ث٫ أ مى

ى
يف اتلٞؿب ث٭ة إىل اهلل ممة أ

ري٬ة، ٧٠ة يؽػ٢ ٚي٭ة املٞؽرات الرشٔيح  مٕةاؿ ا٣جكٟ ٨٦ وبلة كويةـ ٗك

                                     
 .(8/865)دٛكري اث٨ ٠سري  (1)
 .(5/788) ا٣ٞي٥ الث٨ ،إٔبلـ املٮٕٝني (2)
 (.>8قجٜ ختؿجي٫ )ص (3)
 (.;5/=6دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح ) (4)
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ًد كحن ؽى ًٕ  ٮ٬ة.٨٦ ال١ٛةرات كاحلؽكد كاملٮارير كا٣
ا يف ٬ؾا  ة ي٪٤ٞت ثةجليح إىل ٔجةدة ٨٦ املجةظةت ٤ٚحف ٦ٞىٮدن ة ٦ى كأ٦َّ

 -خببلؼ أك٤ح الكعٮر كا٣ُٛٮر-الكيةؽ، اكألك٢ ل٤ذٞٮم ىلع ا٣ُةٔح إدمةالن 
يًُّي ل٤ذٞٮم ىلع اجل٭ةد، أك اجل٧ةًع لئلٔٛةًؼ  ك اتلَّػؿى

ى
أك اجلٮـ إلدراؾ ا٣ٞيةـ، أ

 .(1) «ويف ةغع أخدكً ضدكث »/ كٌٝةًء الٮًَؿ، كحنٮ ذلٟ، كيف احلؽير
كٚي٧ة يأيت ٨٦ وٛعةت ثيةفه أل٥٬ ا٣ٞٮأؽ اجلة٦ٕح، كاألمٮر الٌةثُح 

 بلؽع ا٣ٕجةدات.  

                                     
 .( ٨ٔ أيب ذر :566أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
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ي بدعة:   مقاصد أو خالفت (1)القاعدة األوىل: كن عبادة مل تشتهد إىل دلين شرعي معترب  الشرع ًف

ة،  ٛن يح ا٣ٕجةدة رشط ًةثٍ، ك٬ٮ زجٮت ٤َج٭ة أوبلن ككو ٧ٚة ل٥ ملرشٔك
ة ٚ٭ٮ ثؽٔح إًةٚيح.ييرشع أوبلن ٚ٭ٮ ثؽٔح ظٞيٞ ٛن  ح، ك٦ة ل٥ يرشع كو

  ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
    

    
﴾  / [7]األٔؿاؼ. 

   ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 

    
    ﴾  / [65]النٮرل. 

   ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 

    
   

  ﴾  / [597]األ٩ٕةـ. 
ٝةؿ   ٍا رأيخٍٔين أضيل/ » ك ٔا ن ة/ «ضي ٌن ٝةؿ أي ِاشهكًأخذوا غين تل»، ك ٌ». 

ٮع أك مؽيؽ  ذ٧ؽت ىلع ظؽير م١ؾكب مًٮ جةدة ٔا ٟ/ لكٔ  كيؽػ٢ يف ذل
ىمَّ وبلة الؿاغات حل٤ح أكؿ دمٕح يف م٭ؿ  يكى ٕٙ ال دٞٮـ ث٫ ظضح؛ ٠إزجةت وبلة ت اٌل

ٮع رصت ثليٛيح خمىٮوح دؿَّ   . (2)٤ٔي٭ة ظؽير مًٮ
٧٠ة يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٔجةدة ػة٣ٛخ ٝٮأؽ الرشع ك٦ٞةوؽق؛ اكألذاف 

، ككإذأح مٕةاؿ الىبلة يف (3)ؽي٨ ٚإ٫٩ إ٧٩ة يرشع ل٤ٛؿااي دكف ٗري٬ةل٤ٕي

                                     
ري٬ة .ك٬ٮ/ ٦ة ين٢٧ ال١ذةب، كالك٪ح، كاإلدمةع، كبٕي أ٩ٮاع ا٣ٞيةس، كٝٮؿ الىعةيب،. (1) . ٗك

 ح.٨٦ األد٣ح املٕذربة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪
ح، ل١٤ذةين  (2) ، ابلةٔر ىلع إ٩لةر ابلؽع كاحلٮادث، أليب (8=-=>/6)دزني٫ الرشيٕح املؿٚٔٮ

 .(5:->9ص)مة٦ح 
ذىةـ، ل٤نةَيب  (3)  .(>6/5)األ
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م١ربات الىٮت ػةرج املكضؽ ٣٘ري ظةصح؛ إذ املرشكع رٚٓ الىٮت ثةألذاف 
بلـ اجلةس ثؽػٮؿ الٮٝخ، كا٣ٞيةـ ل٤ىبلة ، ككؿٚٓ (1)كاإلٝة٦ح ٚعكت؛ إٔل

ىمَّ  يكى  وٮت املأمٮـ ثةتل١جريات ػ٤ٙ اإل٦ةـ ٨٦ ٗري ظةصح، ك٬ٮ ٦ة ي
 . (2)«اتلج٤يٖ»ثػ

٧٠ة يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٔجةدة اقت٪ؽت إىل اهلٮل، أك االقذعكةف، أك 
ل٥ يىًل٢ٍ محبنة ٨٦ »امل٪ة٦ةت، كحنٮ٬ة؛ ظير ي٥٤ٕ ٨٦ ٝىؽ النةرع أ٫٩ 

ٜى  جٍ قي  اتلٕجؽات إىل آراء ا٣ٕجةد، ٥٤ٚ يى ؽَّ  . (3)«إال الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٦ة ظى
 . (4) «ٌَ أخدث يف أمرُا ْذا ٌا ىيس ٌِّ فٓٔ َرد  »ك

ككـيةدة أ٣ٛةظ ل٥ ترشع يف األذاف، كذ٠ؿ اهلل ثةالق٥ املٛؿد، أك ث٧ٌري 
ملٛؿد ا٣٘ةات، كاالظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم، أك اقذعجةب ٝؿاءة أذاكر ٦ٕي٪ح يف ا

ة ٞن  .  (5)أظٮاؿ ٦ٕي٪ح ثؽكف دحل٢ ٤ُ٦
كأ٦ة ا٣ٞيةس/ ٚة٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع أ٫٩ ال ترشع ٔجةدات مكذعؽزح 

إف صؿل ا٣ٞيةس يف ثٕي ٦ُة٣ت ا٣ٕجةدات كمكةا٤٭ة ظير اكف ثة٣ٞيةس،  ك
كألف ٦ة َؿي٫ٞ ا٣ٞؿب إذا  ل٥ يل٨ ل٤ٞيةس ٚي٫ ٦ؽػ٢، ال »، املٕىن ٦ٕٞٮالن 

                                     
إٝة٦ح الىبلة يف م١ربات الىٮت ٣حف ثجؽٔح ػبلٚنة بلٕي ابلةظسني، ك٤َجح ا٥٤ٕ٣  (1)

ٔيح رٚٓ الىٮت ثةإلٝة٦ح، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت كذلٟ ملة كرد ٨٦ آزةر دؽؿُّ ىلع مرشك ؛املٕةرصي٨
أ٩ة، »/ ، ظير اقت٪جٍ ٨٦ ٝٮؿ اث٨ ٧ٔؿ Pاإل٦ةـ أمحؽ كك٪ة إذا ق٧ٕ٪ة اإلٝة٦ح دًٮ

 «ال تكجٞين ثآ٦ني» /ل٤٪يب  (، كٝٮؿ ثبلؿ =:99املك٪ؽ ) «ز٥ ػؿص٪ة إىل الىبلة
رٚٓ الىٮت  (، أف املؤذ ف يٞي٥ ظير أذَّف، ك٬ٮ ٦ة يٞذيض;7=(، كأثٮ داكد )=6=67املك٪ؽ )

(، >:5/6(، كرشح ٦٪ذه اإلرادات، ل٤ج٭ٮيت )5;/6لئلٔبلـ. ا٩ْؿ/ امل٘ين، الث٨ ٝؽا٦ح )
 (.=5/67ككنةؼ ا٣ٞ٪ةع، ل٤ج٭ٮيت )

يح اتلج٤يٖ ٨٦ ٗري ظةصح، ا٩ْؿ/  (2) ٠نةؼ كٝؽ ٢ٞ٩ احلضةكم اإلدمةع ىلع ٔؽـ مرشٔك
 (.5/776ا٣ٞ٪ةع، ل٤ج٭ٮيت )

ذىةـ، ل٤نةَيب  (3)  .(6/579)األ
 (.>5;5مك٥٤ )  (4)
ذىةـ، (8;5/7)، الك٤ك٤ح الٌٕيٛح، لؤلبلةين (:=56/7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (5) ، األ

 .(6>5-5>6/5)، (5/656)ل٤نةَيب 
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٨ٔ احلضؿ/  كهلؾا ٝةؿ ٧ٔؿ  ؛يكذعت ٫٤ٕٚ كإف اكف ٚي٫ دْٕي٥ إال ثذٮٝيٙ
األراكفى لكَّ٭ة  ، كملة ٝج٢َّ ٦ٕةكيح(1)«يٞج ٤ٟ ٦ة ٝج٤َّذٟ لٮال أين رأيخ رقٮؿ اهلل 

ا، ٚٞةؿ/ إ٧٩ة يه  أ٩لؿ ٤ٔي٫ اث٨ي ٔجةس، ٚٞةؿ/ ٣حف يشء ٨٦ ابليخ ٦٭ضٮرن 
  .(3)«كإف اكف ٚي٫ دْٕي٥ه  ،  اجليب، ٚأ٩لؿ ٤ٔي٫ الـيةدةى  يف ٢ٕٚ (2)الك٪ح 

ؿَّبي إىل اهلل ثة٣ٕةدات إال ٨٦ ص٭ح االقذٕة٩ح ث٭ة  ٞى ذى ك٨٦ ثؽا٬ح ا٣ٞٮؿ أ٫٩ ال يي
، ٨٧ٚ دٕجؽ ثـم ٦ٕني ٦جةح، أك ث٭يبح ٦جةظح، أك ثرتؾ ٣ٕةدة ىلع ا٣ٕجةدات املعٌح

 ، ك٨٦ دٕجؽ ثٕجةدة ٣حكخ كاصجح كال مكذعجح ك٬ٮ »٦ٕي٪ح ل٥ يل٨ ٫٤ٕٚ مرشكاعن
يٕذٞؽ٬ة كاصجح أك مكذعجح ٚ٭ٮ ًةؿر ٦جذؽعه ثؽٔحن قحبح ال ثؽٔح ظك٪ح ثةدٛةؽ 

 .   (4) «أا٧ح ادلي٨؛ ٚإف اهلل ال يٕجؽ إال ث٧ة ٬ٮ كاصت أك مكذعت
٨٧ٚ دٞؿب إىل اهلل ث٢٧ٕ ل٥ جي٫٤ٕ اهلل كرقٮهل ٝؿبح إىل اهلل ٫٤٧ٕٚ ثة٢َ  »

 . (5) «مؿدكد ٤ٔي٫

                                     
 (.>8قج٫ٞ ختؿجي٫ )ص (1)
جؽ الؿزاؽ (6656)أػؿص٫ أمحؽ يف املك٪ؽ  (2)  .«إ٧٩ة يف الك٪ح» /، ٨٦ ٗري ٣ِٛ(9/89)، ٔك
 .(5/696)ط ا٣ٛؿكع، الث٨ ٤ٛ٦ (3)
 (.5/5:6دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح، )  (4)
 (.6:صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت، )ص  (5)
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 القاعدة الجانية: كن عبادة ُحدَِّدِت مو ِقَبِن الشارع فتػيري حدوديا بدعة:

يؽو ثـ٦ةف، أك  ُّٞ ة ٧٤٤ٚلكٙ أف يأيت ث٫ ٨٦ ٗري د ٞن ٦ة اكف ٨٦ ا٣ٕجةدة ٤ُ٦
لٟ ّة٬ؿ يف األذاكر امل٤ُٞح ٨٦ تكبيط كحت٧يؽ كد٭٤ي٢، ماكف، أك ٦ٞؽار، كذ

 ، كويةـ ٤ُ٦ٜ كوبلًة حل٢و كحنٮ٬ة. كوبلة ىلع اجليب 
قي امللكٙ راصطي  يَّؽى يَّؽ٬ة امللكٙ بيشء ٚبل يى٤ط أذٞةد أف ٦ة قى ٚإف قى
ذجةر ٨٦ ص٭ح النةرع، كبرشط أالَّ يٛيض ٬ؾا اإللـاـ إىل دٌييٓ ٦ة ٬ٮ  األ

النةرع، أك آكؽ ٦٪٫، ٦ٓ اٝذىةد حي٢٧ ىلع ادلكاـ، كحييم ٨٦ ٦ٞيَّؽه ٨٦ ٝج٢ 
 اال٩ُٞةع كالالكؿ.

ٍت  ي ؽى ٨٦ ٝج٢ النةرع يف وٛةد٭ة كأظٮاهلة كظؽدت أ٦ة ٦ة اكف ٨٦ ٔجةدة قي
ٚذ٘يري ظؽكد٬ة كٝيٮد٬ة الرشٔيح كا٣زتاـ ذلٟ ثؽٔح.  كقٮاء يف ذلٟ إذا أ٤َٜ 

ة اجلةس ثٞيٮد ز٦ة٩ ٬ى يح أك ماك٩يح أك وٛح أك ٔؽد أك النةرع ا٣ٕجةدة ٚٞيَّؽى
ؽَّ ٚي٫  ، ٚإذا ل٥ يل٨ الرشع  ٝؽ ظى ٗري٬ة؛ ٚةلىٮـ ٦سبلن ٦٪ؽكب إحل٫ دم٤حن
ز٦ة٩نة أك ػهَّ كٝذنة ثىيةـ؛ ٠يٮـ ٔؿٚح، أك ٩ه ٨ٔ ويةـ ثٕي٪٫ اك٣ٕيؽي٨؛ 
ة ثىيةـ  ال ٨٦ ص٭ح  ٚؼىه امللكٙ ٨٦ األقجٮع أك الن٭ؿ أك الك٪ح أيَّة٦ن

 . (1)ٔحالرشع ٚإ٫٩  يىري ثؽ
ى اجلةس وٛذ٫ كظؽكدق ٚإ٫٩  ك٦ة اكف مرشكاعن ىلع وٛح ٦ٞيَّؽة اثذؽاءن  ٚ٘ريَّ

يلٮف ثؽٔح؛ كذلٟ اكملؼة٣ٛح املاك٩يح ثةٔذاكؼ يف ٗري مكضؽ، أك الـ٦ة٩يح 
ؽ٬ة، أك يف اجلجف اكتلٌعيح ثٛؿس، أك يف ٬يبح أك وٛح  اكتلٌعيح ٝج٢ مٔٮ

ٓى ٦ٕي٪حو  ٨٦ ابلؽف ٠٘ك٢ الؿٝجح يف  ٧٠ة يف وٛح وبلة الؿاغات، أك يف مٮاً
ؽد ٠ـيةدة وبلة قةدقح، أك يف دؿديت اكبلؽء  ٮء، أك يف ٝؽر ٔك أٌٔةء الًٮ
ٮء، أك يف د٘يري االجتةق ل٤ٞج٤ح أك ل٤ُٮاؼ أك  ث٘ك٢ ا٣ٞؽ٦ني ٝج٢ الٮص٫ يف الًٮ

                                     
ذىةـ، ل٤نةَيب  (1)  (6/56)األ



 

41 

 

 .(1)ٚ٭ٮ ثؽٔح -ل٤كيع، كحنٮ ذلٟ
 
ي
ٔي كا٣ٞةٔؽة اجلةٕٚح أف ٦ة أ ٢٧ ٤َٜ يف الرشع 

 . (2)ٮدق، كل٥ جيـ دٞؽيؿق كحتؽيؽقث٤ُ٧ٜ مك٧ةق ككص
 يف ٝؿبح اكف ٦ة ٣حف»كأ٦ة ٠ٮف ٦ة ٝيؽق النةرع ٚبل جيٮز د٘يريق ٚؤل٫٩ 

ٞن  ٗري٬ة يف ٝؿبح يلٮف ٔجةدة  يف ةٝةا٧ن  رصبلن   اجليب رأل ٚٞؽ ؛ة٤ُ٦
 ؛يىٮـ كأف ،يكذ٢ْ كال ،يٕٞؽ كال يٞٮـ أف ٩ؾر إ٫٩ /ٚٞي٢ ؛ٔ٪٫ ٚكأؿ الن٧ف

 يف قي كبؿكزى  ٫ي ٝية٦ى  جي٢ٕ ٥٤ٚ ،(3)وٮ٫٦ يذ٥ كأف يكذ٢ْك يٕٞؽ أف  اجليب ٚأمؿق
 اكلىبلة أػؿل مٮآً يف ٔجةدة ا٣ٞيةـ أف ٦ٓ ،ث٪ؾر٧٬ة ّفَّ ٮى يي  ٝؿبحن  الن٧ف
 .(4)«ثٕؿٚح كادلاعء كاألذاف

ادجةع النةرع يف إَبل٫ٝ كدٕيح٪٫، كيف ا٣ٕجةدة امل٤ُٞح خمة٣ٛح  إذناٚةلٮاصت 
٧ٮ٫٦، كيف ٬ؾا ٚذط  ، إلَبلؽ ادلحل٢ ٔك ذلريٕح أذٞةد ٦ة ٣حف مرشكاعن

تل٫ٞ٤ٕ ثةبلؽع اإلًةٚيح، كٝؽ  ؛كاالثذؽاع الٮاٝٓ ٨٦ ٬ؾق اجل٭ح دٝيٜ املأػؾ
 ي٪ؽر اتل٨ُٛ هل. 

ك٦ة رش٫ٔ اهلل كرقٮهل ل٢٧ٕ٤ ث٫ ثٮوٙ ا٧ٕ٣ٮـ كاإلَبلؽ ال يٞذيض أف 
 . (5)يلٮف مرشكاعن ثٮوٙ اخلىٮص كاتلٞييؽ 

٥٤ أ٫٩ ٣حف لك»/ Pكٝةؿ اث٨ دي٧يح  أظؽ، ث٢ كال أكرث اجلةس يؽرؾ  كٔا
ح، ث٢ أكلٮ األبلةب ٥٬  ٚكةد ٬ؾا اجلٮع، ال قي٧ة إذا اكف ٨٦ صجف ا٣ٕجةدات املرشٔك

 .(6)«ثٕي ٦ة ٚي٫ ٨٦ ا٣ٛكةداذلي٨ يؽركٮف 
                                     

ـ، ل٤نةَيب (=6->6ص)، ابلةٔر، أليب مة٦ح (597ص)األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط  (1) ذىة ، (:6/6)، األ
ٍ ابلؽ(5;7ص)إاغزح ال٤٭ٛةف، الث٨ ا٣ٞي٥  ةث  .(65-66ص)ٔح ك٦ة دؽػ٫٤، لك٤ي٧ةف املةصؽ ،ً 

 .(7;ص)االػذيةرات ا٧٤ٕ٣يح الث٨ دي٧يح، ل٤جٕيل  (2)
 .( ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس 68;:أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 .(6:ص)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت  (4)
 (.:=66/5) ، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةكل  (5)
 .(66:/6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (6)
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ـي ثٮوٙ جي٤ٕ٭ة م١ؿك٬ح اكجل٢ٛ امل٤ُٜ يف أكٝةت  يَّػ ح كٝؽ ديػ٧ى ٚةلىبلة مرشٔك
ـي ثٮو يَّػ ٠ىيـة يٮيم ا٣ٕيؽ،  مم٪ٮاعن  ٙ جي٫٤ٕ م١ؿك٬نةاجليه، كالىٮـ مرشكع كٝؽ يي٧ى
ـ، ك ؿاد اجل٧ٕح ثىية ٟ، أك ٚإ ٣حف ألظؽ أف يك٨ ل٤٪ةس ٩ٮاعن ٨٦ األذاكر »أك يٮـ الن

جٮف ىلع  ٤ي٭ة، ٧٠ة يٮّا ت  اجلةسٔ  جةدة رادجح  يٮّا ري املك٪ٮ٩ح كجي٤ٕ٭ةٔ  كاألدٔيحٗ 
 . (1) «الى٤ٮات اخل٧ف، ث٢ ٬ؾا اثذؽاعي دي٨و ل٥ يأذف ث٫ اهلل 

ٍٞؿيبي ٨٦ احلٞيٞيح أف »/ Pكٝةؿ النةَيب ةٚيح ا٣يت تى ك٨٦ ابلؽع اإًل
، إالَّ أ٩٭ة ختؿج ٨ٔ أو٢ رشٔيذ٭ة ث٘ري دحل٢ دٮ٧٬نة  يلٮف أو٢ ا٣ٕجةدة مرشكاعن

يَّؽى إَبلٝ٭ة ثةلؿأم ٞى  .(2)«أ٩٭ة ثةٝيح ىلع أو٤٭ة حتخ ٦ٞذىض ادلحل٢، كذلٟ ثأف يي
ة املعٌح، أك دٞييؽ ث٧اكف أك كممة يججيغ اتلجج٫ هل أف لك ختىيه ل٤ٕجةد

يؽػ٢ يف ظؽ ابلؽٔح، قٮاء أكةف ذلٟ ثةٔذٞةد  -ز٦ةف أك ظةؿ أك وٛح
يح ىلع الٮص٫ اخلةص أك املٞيؽ، أـ اكف ٬ؾا اتلؼىيه أك اتلٞييؽ  املرشٔك
، ٝةؿ  ث٧عي ا٣ٕةدة، أك املؽاك٦ح ا٣يت دٛيض إىل أذٞةد ٠ٮ٫٩ ٤ُ٦ٮبنة رشاعن

... ككص٫ دػٮؿ االثذؽاع ٬٪ة أف لك ٦ة »/ -يف أ٩ٮاع املؽاك٦ةت-النةَيب 
٨٦ اجلٮا٢ٚ كأّ٭ؿق يف اجل٧ةاعت ٚ٭ٮ ق٪ح؛  كاّت ٤ٔي٫ رقٮؿ اهلل 

ٚة٢٧ٕ٣ ثةجلة٤ٚح ا٣يت ٣حكخ بك٪ح ىلع َؿيٜ ا٢٧ٕ٣ ثةلك٪ح إػؿاج ل٤٪ة٤ٚح ٨٦ 
 . (3)«ماك٩٭ة املؼىٮص ث٭ة رشاعن 

يرشع املؽاك٦ح »ٚٞةؿ/  ،كٝؿر اث٨ دي٧يح املٕىن ذاد٫ ىلع اجل٧ةٔح يف إ٫٩ ال ت
ٚي  ٢ٕ أظية٩نة وبلة اتلُٮع، أك اقذ٧ةع ا٣ٞؿآف، أك ذ٠ؿ اهلل، كحنٮ ذلٟ، كأ٫٩ إذا 

ٮاـ  ٚ٭ٮ ظك٨، كأف اختةذ اصذ٧ةع رادت يذ١ؿر ثذ١ؿر األقةثيٓ كالن٭ٮر كاأٔل
                                     

 (.66/955) ، الث٨ دي٧يحدل٧ٮع ا٣ٛذةكل  (1)
 .(7/655)املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب  (2)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (3) ٚيض٢ٕ الك٪ح   ٤ح كالك٪حٚىلع َؿيٞح ٨٦ يٛؿؽ ثني اجلة ، ٬ؾا (:5/78)األ

اكلؿكادت ٦ٓ ا٣ٛؿااي، كاجل٢ٛ ٦ة زاد ىلع ذلٟ. ا٩ْؿ/ ابلعؿ   اجليب٦ة داكـ ٤ٔي٫ 
 (.9>5/6 )املعيٍ، ل٤ـركيش
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ةيه االصذ٧ةاعت ل٤ى٤ٮات اخل٧ف كل٤ض٧ٕح،  ح يٌي ٗري االصذ٧ةاعت املرشٔك
، ثي عي املعؽى جٍذىؽى ب٢/ ٢٬ يلؿق أف جيذ٧ٓ ك٢ٞ٩ ٨ٔ أمحؽ أ٫٩ قي  كذلٟ ٬ٮ ا٣ػ٧ي

ا٣ٞٮـ يؽٔٮف اهلل كيؿٕٚٮف أيؽي٭٥؟ ٚٞةؿ/ ٦ة أكؿق لئلػٮاف إذا ل٥ جيذ٧ٕٮا ٨ٔ 
 ٧ٔؽ إال أف ييٍلرًثيكا.

ح ا٣يت دذ١ؿر ثذ١ؿر األكٝةت ظىت »ين ٬ؾا ىلع/ كبي   أف ا٣ٕجةدات املرشٔك
ظؽث اصذ٧ةع دىري قج٪نة كمٮاق٥ ٝؽ رشع اهلل ٦٪٭ة ٦ة ٚي٫ ٠ٛةيح ل٤ٕج

ي
ةد؛ ٚإذا أ

 «. زااؽ ىلع ٬ؾق االصذ٧ةاعت ٦ٕذةد اكف ٬ؾا مٌة٬ةةن ملة رش٫ٔ اهلل كق٪٫...
١ٚؾلٟ دُٮع ا٣ٞؿاءة كاذل٠ؿ كادلاعء دمةٔحن كٚؿادل، »إىل أف ٝةؿ/ 

ؽي ثني ال١سري  ؿَّ ٛى كدُٮع ٝىؽ ثٕي املنة٬ؽ، كحنٮ ذلٟ لك٫ ٨٦ ٩ٮع كاظؽ، يي
ري املٕذةد، ككؾلٟ لك ٦ة اكف مرشكعى ا٣ْة٬ؿ ٦٪٫، كا٤ٞ٣ي٢ اخليف، كامل ٕذةد ٗك

 .(1)«اجلجف، ٣ل٨ ابلؽٔح اختةذق اعدةن الز٦حن ظىت يىري ٠أ٫٩ كاصت
ذٞةد كا٣ٞىؽ كإ٧٩ة ٠ؿق اتلؼىيه ملة وةر »ٚٞةؿ/  ،كٝؽ رصح ثةٔذجةر األ

ذٞةد كاالٝذىةد خيهُّ   . (2)«٦ة ال ػىٮص هل ثةأل
ة/  ٌن ك٪ٮف مٌة٬ةةي ٗرًي امل»كٝةؿ اث٨ دي٧يح أي

 . (3)«ثةملك٪ٮف ثؽٔحه 
كبةجل٤٧ح ٚإف ٨٦ أ٬ؽر ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة امل٭٧ح ا٩ذه إىل إ٩لةر كصٮد 
ابلؽٔح اإلًةٚيح، كا٠ذىف ث٧ٕٮ٦ةت اجلىٮص يف دٞييؽ ٦ة مةء ٨٦ ا٣ٕجةدة 

٫ي ٬ؾا ثؽٔحن ظك٪ح!  ٕى  امل٤ُٞح، كقىمَّ و٪ي
ٝةؿ أظؽ٥٬  اي٥٤ٕي االد جةعى كيٞيؽ ث٫ أوعةث٫ ، ظىت إذ ك٣ٞؽ رأي٪ة اجليب 

 /  . (4)«ال، وُبيم اذلي أرشيج »ٝةؿ هل/  «كرقٮلٟ اذلم أرق٤خ»يف داعءو
                                     

 .(78:-77:/6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (1)
 ، كاالٝذىةد ٬ٮ ا٣ٞىؽ.(79:/6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
 .(;=66/5)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (3)
 .( ٨ٔ ا٣رباء ث٨ اعزب 56;6( كمك٥٤ ) 696;،  :9=9،  98=9،  96=9،  688أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)
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/ كملة داع أظؽ٥٬ ىلع ٩ٛك٫ أف يٕض٢ اهلل هل ٔٞٮبذ٫ يف ادل٩ية ٝةؿ 
أفال كيَج/ امهلل آحِا يف ادلُيا  -أك ال تكذُي٫ٕ-شتدان اهلل ال حؽيلّ »

  .(1) «خصًِث، ويف اآلخرة خصًِث، وكِا غذاب اجلار
ٍٕؿًًٮا ٤ٔي٫ ريٝىة٥٬، كٝةؿ/  ٤ت ٦٪٭٥ أف يى ََق ٌا لً يكَ فيّ »َك ال ةأس ةالرُّ

 ، ٧٠ة اكف ي٧٤ٕ٭٥ اتلعيةت كالاقذؼةرة ٧٠ة ي٧٤ٕ٭٥ الكٮرة ٨٦ ا٣ٞؿآف. (2)«رشك
ك٦ة اكف ٨٦ خمة٣ٛح يف ويٖ األذاكر الرشٔيح املٮّٛح، أك يف ٔؽد٬ة، 

قي ال ؽَّ ٭ة ٨ٔ ٦ة ظى ٍؿًصي ح.أكوٛذ٭ة ىلع كص٫ خيي  نةرع ٚ٭ٮ ثؽٔح مم٪ٔٮ
ٝيح أك ذ٠ؿ أك داعء ٚي٫ يشء ثة٢َ، أك ٦ٕذٞؽ خمة٣ٙ، أك  ك٦ة اكف ٨٦ ري

ح. ة ثؽٔح مم٪ٔٮ ٌن  ٤ٗٮ مم٪ٮع، أك أذؽاء يف ادلاعء، ٚ٭ٮ أي
، أك ظؿكٚنة، أك  ٥ي ٭ى ٍٛ ٨ى َبلق٥ى ال تي َّ٧ ٌى ك٦ة اكف ٨٦ رٝيح، أك ذ٠ؿ أك داعء دى

ة ثؽٔح مم ٌن ، ٚ٭ٮ أي ٤ى٥ي ٍٕ ح.ٔجةراتو ال تي  ٪ٔٮ
يًض إىل ٦ٛكؽةو كال يزنؿ  ، كال يٛي ك٦ة ٔؽا ذلٟ ممة حيٜٞ املًٞىؽى الرشيعَّ

 زٮر ٚ٭ٮ صةاـ مرشكع، كإف ل٥ يىؿًٍد ثؾلٟ ٩هر رشيع.آيف ا٢ًٌٛ٣ ٦زن٣حى امل
٤ىٍخ ٨ٔ ٠سري ٨٦ أقبلٚ٪ة  ًٞ بةته ٩ي ٢ي أ٧ٔةؿه كأذاكره كدلؿَّ ٧ٍى كىلع ذلٟ حتي

ٔؽة اجلةٕٚح أف ػري اهلؽًم ٬ؽمي الىةحلني ٨٦ الىعةثح ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬. كا٣ٞة
 .ثٕي وعةثذ٫ ٤ٔي٫ ٚ٭ٮ ٨٦ ٬ؽي٫  ، ك٦ة أٝؿَّ اجليب  حم٧ؽو 

                                     
 .( ٨ٔ أنف >>:6أػؿص٫ مك٥٤ )  (1)
 .( ٨ٔ ٔٮؼ ث٨ ٦ةلٟ األمضيع 6666أػؿص٫ مك٥٤ )  (2)
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 القاعدة الجالجة: كن عبادة وقع فيًا غمو وتشدد فأخرجًا عو حديا فًي بدعة:

 ، بلـ الٮقُيحي ـي دي٨ى اإلقبلـ ك٦٪٭شى أ٢٬ الك٪ح اأٔل ي ػ ٧ى ٨٦ أ٥ْٔ ٦ة يي
ٍه ثنيٚ   ا٣٘ةيل ٚي٫ كاجلةيف ٔ٪٫.ؽي٨ اهلل دٕةىل كق

ٍٚؿًدىٍت، ٚةملجة٣٘ح يف 
ي
ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة اك٣ٛؿع ٨ٔ قةثٞذ٭ة، إال أ٩٭ة أل٧٬يذ٭ة أ

اتلٕجؽ إىل درصح ختؿج ٨ٔ ٦ٞىٮد النةرع، أك دٮٝٓ يف اجليه، أك دٛذط ذراآ 
 ابلؽٔح ٚيه ثؽٔح. 

ا، كدىٮـ  ك٨٦ ذلٟ/ اتلٞؿب إىل اهلل ثؿ٬جة٩يح ٦جذؽٔح دٞي٥ ال٤ي٢ أثؽن
ة، كدٕزتؿ ا٣جكةء ثرتؾ الـكاجاجل ٞن  .(1)٭ةر ٤ُ٦

ك٨٦ ذلٟ/ ا٤٘٣ٮ يف ٝؽر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني ظىت أٚىض إىل دػٮؿ 
 .(2)أك أٝجط ٦٪٫ ،يف ظ٤ٮؿ كاحتةد، ينج٫ ٝٮؿ اجلىةرل

 أل٫٩ أث٤ٖ.  ؛ك٨٦ ذلٟ/ ريم اجل٧ةر ثةحلضةرة ال١جةر ثؽالن ٨٦ الى٘ةر
ة/ اإلرساؼ يف اقذ٧ٕة ٌن ٮء كا٣٘ك٢، كالٮقٮقح يف ذٟل لك٫، ك٦٪٫ أي ؿ ٦ةء الًٮ

ٮء.  ري املرشكع يف الًٮ  كوت املةء ىلع املع٢ٗ 
٢٧ًٍي ىلع اختةذ ٦ة ٣حف ثٮاصت كاصجنة، كاختةذ ٦ة  ٤٘ٮ حيى ٓ يف ذٟل كاتل٧ٕٜ كا٣ كاتلُ٪

٧ً١ٍ٭ة ٘يري ٣ػعي ٕجةدة؛ أل٫٩ د ٝيٮد ا٣ ٘يري ظؽكد ك ـ ظؿا٦نة، ك٬ٮ أمؽ ٨٦ د  . (3)٣حف حبؿا

                                     

ر٬ٍ  حصةء زبلز ٝةؿ/ أنف ث٨ ٦ةلٟ ( بك٪ؽق ٨ٔ 96:7أػؿج ابلؼةرم يف وعيع٫ ) (1)
 ،  يكألٮف ٨ٔ ٔجةدة اجليب   اجليبإىل ثيٮت أزكاج 

ي
 /ٚٞةلٮا ؛ٮ٬ةػربكا ٠أ٩٭٥ دٞة٣ُّ ٧٤ٚة أ

أ٦ة أ٩ة ٚإين  /ٝةؿ أظؽ٥٬ .ؿـ ٨٦ ذ٩ج٫ ك٦ة دأػَّ ؟ ٝؽ ٗٛؿ اهلل هل ٦ة دٞؽَّ   اجليب أي٨ حن٨ ٨٦
أ٩ة أٔزتؿ ا٣جكةء ٚبل  /كٝةؿ آػؿ ،أ٩ة أوٮـ ادل٬ؿ كال أُٚؿ /كٝةؿ آػؿ ،اأويل ال٤ي٢ أثؽن 

 ينإأُخً اذليَ كيخً نذا وكذا؟ أٌا واهلل » /ٚٞةؿ ٚضةء رقٮؿ اهلل  ،اأدـكج أثؽن 
ٔم وأفؽر ؛لاكً هلألخشاكً هلل وأح فٍَ رغب  ؛وأحزوج اىنصاء ،وأضيل وأركد ،لهين أض

 .»غَ شنيت فييس ٌين
 .(:;/5)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
 .(5=6ص)األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط  (3)
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   ﴿دٕةىل/ كٝؽ ٝةؿ 

    

    

 ﴾  /[5;5]ا٣جكةء. 
ٝةؿ  ٔ يف ادلَي»/ ك ً ةاىغي َ اكن كتيك ْيمٌ  ٍا  َ؛ فُإ َّٔ يف ادلي ً واىغي  . (1)«إياك

ةت »ٝةؿ النةَيب/  إف يف دٮٝيخ النةرع كّةاٙ ا٣ٕجةدات؛ ٨٦ ٦ٛؿًك
٦ة  -كمك٪ٮ٩ةت كمكذعجةت، يف أكٝةت ٤ٕ٦ٮ٦ح ألقجةب ّة٬ؿة ك٣٘ري أقجةب

٧ةؿ، كٝؽ ٝي٢ يف ٝٮهل  ًٓ ثٞىؽ النةرع إىل إدا٦ح اأٔل ٍُ ٞى يليف يف ظىٮؿ ا٣
   ﴿دٕةىل/ 

﴾  /إف ٔؽـ مؿااعد٭٥ هلة ٬ٮ دؿك٭ة / [;6]احلؽيؽ
ؤػؾ ظل٥ ٦ة ألـ٫٦ الىٮٚيح ثٕؽ ادلػٮؿ ٚي٭ة كاالقذ٧ؿار. ٨٧ٚ ٬٪ة ي

 . (2)«أ٩ٛك٭٥ ٨٦ األكراد يف األكٝةت
دٕٞيجنة ىلع ٝىح ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك ث٨ - Pكٝةؿ اذل٬يب 

 املعةْٚح ٦ٓ ال٤ي٢ ٝيةـ د٭ضؽ يف ا٣ٞؿآف ًٓ جٍ قي  دؿدي٢ إف ٚٮاهلل»/ -ا٣ٕةص
 اثلةثذح، املأزٮرة ذاكراأل ٦ٓ املكضؽ، كحتيح كالٌىح، الؿادجح، اجلٮا٢ٚ ىلع
 اجلةٚٓ ا٥٤ٕ٣ يف اجلْؿ ٦ٓ ؿ،عى كالكَّ  امل١ذٮبح كدثؿ كاحلْٞح، اجلٮـ ٔ٪ؽ ٣ٞٮؿكا

 كزصؿ كدٛ٭ي٫٧، اجلة٢٬ كإرمةد ثةملٕؿكؼ، مؿاأل ٦ٓ هلل، ةخم٤ىن  ث٫ كاالمذ٘ةؿ
 كا٩لكةر ك٧َأ٩ح٪ح خبنٮع دمةٔح يف ا٣ٛؿااي أداء ٦ٓ ذلٟ، كحنٮ ،ا٣ٛةقٜ
 كاالقذ٘ٛةر، ادلاعء ةككرث ال١جةاؿ، كاصذ٪ةب الٮاصت، أداء ٦ٓ كإي٧ةف،

ى  -ذلٟ دميٓ يف ػبلصكاإل كاتلٮآً، الؿظ٥، كو٤ح ،كالىؽٝح  ْٔي٥ ٢ه ٍ٘ ني ل

                                     
(، كاث٨ ػـي٧ح يف 95>5(، كأمحؽ يف املك٪ؽ )=766(، كاث٨ ٦ةص٫ );769أػؿص٫ ا٣جكةيئ ) (1)

 .(، ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس ;:>6وعيع٫ )
 .(6/686)املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب  (2)
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ـي ٞى ٧ى ػك٣ى  صكي٥، ، ٤ُ٦ٮب ذلٟ قةاؿ ٚإف املذٞني، اهلل كأكحلةء ،احل٧ني أوعةًب  ة
 ي٪٭ي كل٥ الك٧عح، احل٪يٛيح ػة٣ٙ ٚٞؽ يٮـ، لك يف خبذ٧ح ا٣ٕةثؽ تنة٢ٗ ٧ٚىت
 .يذ٤ٮق ٦ة ثؿدؽ كال ذ٠ؿ٩ةق ٦ة ثأكرث

 رػىحى  ٝج٤خي  ٤يتينٚ/ مةخ ملة يٞٮؿ اكف الىةظت ا٣ٕةثؽ الكيؽ ٬ؾا
/ هل ٝةؿ ظىت ي٪ةٝى٫ زاؿ ك٦ة الىٮـ، يف  هل ٝةؿ ككؾلٟ . اهلل رقٮؿً 

ٔمِ  أفغَو  ضً» ٔم الط ٔم ضيام ؛داود ض ٔم وإفؽار ي  .(1)«ي
 ويةـ ٨ٔ  ك٩ه، (2)«داود ضيام الطيام أفغو»/ ٝةؿ أ٫٩ كزجخ

ٔم هينل»/ كٝةؿ ال٤ي٢، ٨٦ ٝكٍ ث٪ٮـ  كأمؿ، (3)ادل٬ؿ  وأضيل ،وأفؽر أض
 .(4)«ٌين فييس شنيت غَ رغب فٍَ ؛اىنصاء وأحزوج ،وأركد

 كيرت٬ت ي٪ؽـ اجلجٮيح ثةلك٪ح كأكرادق دٕجؽق يف ٩ٛك٫ ـٍ ـً ٤ٍ يي  ل٥ ٨٦ كلك
 الؿظي٥ كؼءالؿ ٩بي٫ ق٪ح ٦ذةثٕح ٨٦ ٠سري ػري كيٛٮد٫ مـاص٫، كيكٮء

 ٧ٔةؿ،األ أ٢ٌٚ ٦حلؤل ة٧ن ٤  ٕى ٦ي   زاؿ ك٦ة ٩ٕٛ٭٥، ىلع يهاحلؿ ثةملؤ٦٪ني،
 ك٩ه الىٮـ، رسد ٨ٔ ٚ٪ه ؛ث٭ة جٕريي  ل٥ ا٣يت كالؿ٬جة٩يح اتلبذ٢ ث٭ضؿ اكآمؿن 
٨ الٮوةؿ، ٨ٔ  ا٣ٕـبح ٨ٔ ك٩ه ،ةػرياأل ا٣ٕرش يف إالَّ  ال٤ي٢ أكرث ٝيةـ ٔك

 .يهكاجلٮا كامؿاأل ٨٦ ذلٟ ٗري إىل ،ال٤ع٥ دؿؾ ٨ٔ ك٩ه ل٧٤كذُيٓ،
ٕةثؽ ٕةثؽ ٦أصٮر، ٦ٕؾكر ذٟل ٨٦ ل١سري ٦ٕؿٚح ثبل ٚة٣ ٕةل٥ كا٣  املع٧ؽيح، ثةآلزةر ا٣

ٕةىل اهلل إىل ٧ٔةؿاأل كأظت ٦٘ؿكر، ٦ٌٛٮؿ هلة املذضةكز  .(5)«٢َّ ٝى  كإف أدك٦٭ة د
 يؽؿُّ ىلع أمٮر ٦٭٧ح، ٦٪٭ة/ Pك٬ؾا ٫ٞٚ ٩ٛحف ٨٦ اإل٦ةـ اذل٬يب 

ـاـ ثة٣ٕجةدة كدٞييؽ اجلٛف ث٭ة يج -5 جيغ أف يلٮف كقي٤ح تلعٞيٜ أف اإلل
                                     

 .( ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 9696) ابلؼةرم أػؿص٫ (1)
 .(، ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ 685;ا٣جكةيئ ) أػؿص٫ (2)
 .٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك  (=559) كمك٥٤ (،=;=5) ابلؼةرم أػؿص٫ (3)
  .٨٦ ظؽير أنف  (5865) كمك٥٤ ،(96:7) ابلؼةرم أػؿص٫ (4)
 .(:>-8>/7)قري أٔبلـ اجلجبلء، لزل٬يب  (5)
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 املٞىؽ الرشيع ٦٪٭ة، كإال أىت ذلٟ ث٪ٞيي ا٣ٞىؽ امل٤ُٮب.
إجيةب جلٮا٢ٚ ا٣ٕجةدات ظك٨ ٦ىت أذٞةد ىلع ذلٟ ٚإف اتلٞييؽ ٨٦ ٗري   -6

ـي اال٩ُٞةع . ؽ  أ٦ل٨ املؽاك٦حي ٤ٔي٫ ٔك

ال يججيغ أف يٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾا اتلٞييؽ أ٫٩ ٦ٞىٮد ٨٦ ص٭ح النةرع احل١ي٥، كإال  -7
ة٣ٛذ٫ أظية٩نة لكؽ  ذريٕح االثذؽاع، أك اتل٤جحف ىلع ٨٦ يؿاق ٨٦ كصجخ خم

 ا٣ٕة٦ح ٚيْ٪٫ ٤ُ٦ٮبنة ث٭ؾق الىٛح.

ـي كاتلٞييؽ إىل ٦ٛكؽة راصعح ٨٧٠ يك٭ؿ ٔي٪٫ يف  -8 أالَّ يٛيضى ٬ؾا  اال٣زتا
 ا٣ٞيةـ، ز٥ ي٪ةـ ٨ٔ وبلة ا٣ٛضؿ!  

ذؽاًؿ كدىؿًٍؾ ا٤٘٣ٮ اكف أٝؿبى إىل الك٪ح  -9 لك٧ة اكف املك٥٤ أٝؿبى إىل األ
ٕنة.   كا٣ُٛؿة ٦
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، ومل يشرعًا، ومل يفعمًا أين القروى  الهيبالقاعدة الرابعة: كن عبادة مل يفعمًا 

 الجالثة املفضمة، ومل يجبتويا بوجٌ ما فًي بدعة: 

 كيؽػ٢ يف ذلٟ/ 
 ؿ يف الىبلة.اجل٭ؿ ثةجليح ٔ٪ؽ ادلػٮ «
 ا٣ُٮاؼ ثة٣ٞجٮر كاتل٧كط ث٭ة. «
 األذاف ل٤ٕيؽي٨ كلىبلة ا٣رتاكيط. «
 .االظذٛةؿ ث٧ٮدلق  «
 .االظذٛةؿ ثأيةـ خمىٮوح ث٧سةثح ا٣ٕيؽي٨ «

 اقذعج٫ كال يك٪٫ ل٥ ٦ة لك أف ك٤ٕ٦ٮـ»ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ 
 ٚإ٫٩ ،دي٪٭٥ يف املك٧٤ٮف ث٭٥ يٞذؽم اذلي٨ ٬ؤالء ٨٦ أظؽ كال  اهلل رقٮؿ

 إذ ظك٪ح؛ ثؽٔح إ٫٩ /٬ؾا ٦س٢ يف أظؽ يٞٮؿ كال ،امل٪١ؿات ابلؽع ٨٦ يلٮف
 ٭ةيكذعجَّ  أف ؽَّ ثي  ال -كقحبح ظك٪ح إىل ابلؽع يٞك٥ ٨٦ ٔ٪ؽ- احلك٪ح ابلؽٔح

 دحل٢ كيٞٮـ ،ث٭٥ لٞذؽى يي  اذلي٨ ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ ٨٦ أظؽ
 .(1)«اقذعجةث٭ة ىلع رشيع
٤ى٥ي دىٍؿؾي   ٍٕ ثةجله ىلع ل٢ٕٛ٤   اجليبكيي

 دؿك٫، أك ثٕؽـ ٫٤ٞ٩ ٦ٓ دٮاٚؿ دكايع ٫٤ٞ٩.
ري٧٬ة ٨٦ صٮا٩ت  لؤلكؿ ثرتك٫  ػ٢ي سَّ ٧ى كيي  ـى الؿك٪ني النة٦يني ٗك اقذبل

 ل٤سةين ثةالظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم.  ػ٢ي سَّ ٧ى ابليخ، كيي 
وأضداةّ  ومما يدل ىلع اغختار اىػيٍاء جليف مرشوغيث ٌا لً يفػيّ 

ً ٌا   ييل/ واتلاةػٔن وحاةػْٔ
 كيه مكذٛيٌح ٤ٕ٦ٮ٦ح.  ،ٕٚبلن كدؿاكن  األد٣ح ىلع كصٮب ادجة٫ٔ   «

                                     
 (.596/;6دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح ) (1)
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 ٨٧ٚ ذلٟ/  ،ك٨٦ ثٕؽ٥٬ كأ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ثةلىعةثح  «
ٔا ةٓا، »/ ٝٮهل  ُه غييكً بصنيت، وشِث اخليفاء الراشديَ املٓديني، حٍصَّ

ٔاجذ، وإياكً وحمدذاِت األمٔر، فإن لك حمدذث ةدغث ٔا غييٓا ةاجل  .(1)«وَغغُّ
ٚبل  لك ٔجةدة ل٥ يذٕجؽ ث٭ة أوعةب رقٮؿ اهلل»/ ٝةؿ ظؾيٛح 

»ؿ ٦ٞةالن لآلػً  دذٕجؽكا ث٭ة؛ ٚإف األكؿ ل٥ يؽعٍ 
(2). 

ينة ٤ٚيذأسَّ ثأوعةب حم٧ؽو »/  كٝةؿ اث٨ مكٕٮد ٨٦ اكف ٦٪ل٥ ٦ذأق 
  

ى
ٞى ػثى ، ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا أ ة، كأ٤َّٝ ؿَّ ٬ؾق األ٦ح ٤ٝٮبنة، كأ٧ٔ ة، ٭ة دل٤ُّ ٭ة ٧٤ٔن ٛن

 ٍٝ
ى
٦ى كأ ة اػذةر٥٬ اهلل دٕةىل لىعجح ٩بي٫ ٭ة ظةالن ٭ة ٬ؽينة، كأظك٪ى ٮى ، ، ٝٮ٦ن

 ٍٔ  . (3)«ٮ٥٬ يف آزةر٥٬، ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا ىلع اهلؽل املكذٞي٥ٕي جً ٭٥، كادَّ ٮا هل٥ ٤ٌٚى ٚي ؿً ٚة
٣حف مل٨ »/ Pٝةؿ أثٮ ق٤ي٧ةف ادلاراين 

٫ي  ٕى ٣ٍػً٭٥ى محبنة ٨٦ اخلريات أف ي٢٧ٕ ث٫ ظىت يك٧
ي
أ

٢٧ًى ث٨٦٫ األزؿ، ٚإذا ق ٔى ؽى اهلل  ،٫ٕ٧ ٨٦ األزؿ  ً كمحى
 .(4)«دٕةىل ظني كاٜٚ ٦ة يف ٤ًٝج٫ً 
مكعٮا ىلع  لٮ أف أوعةب حم٧ؽ »/ Pكٝةؿ إثؿا٬ي٥ اجلؼيع 

 . (5)«يف اد جةٔ٭٥ ا٢ًٌٛ٣  ّٛؿو ملة ٗك٤ذ٫ اتل٧ةسى 
جىرٍي  ٕيؽ ث٨ صي ٝةؿ ق ٤ٚحف ٨٦ ادلي٨»/ P ك ؿ٫ٚ ابلؽريٮف   . (6)«٦ة ل٥ ٕي

ٝةؿ  ػى »/ Pثؿا٬ي٥ اجلؼيعإك ج   ؿٍ ل٥ ييؽَّ ٢ٌو  ئى ٣ل٥ يشءه ػي ٮـ ٣ٛ ٨ٔ ا٣ٞ
                                     

، (86)، كاث٨ ٦ةص٫ «ظك٨ وعيط»، كٝةؿ/ (:;:6)، كا٣رت٦ؾم (;8:6)أػؿص٫ أثٮ داكد  (1)
 .، ٨٦ ظؽير ا٣ٕؿبةض ث٨ قةريح (776)، كاحلةك٥ (9=)، كادلاريم (8=::5)كأمحؽ 

ذىةـ، ل٤نةَيب (2)  (.6/576) األ
 (. 56>5صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب ) (3)
 .(>56ص)أليب مة٦ح  ،ابلةٔر (4)
 (.8;6 /:ا٣ُجٞةت ال١ربل، الث٨ قٕؽ ) (5)
 (.5869صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب ) (6)
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 . (1)«ٔ٪ؽك٥
، ك٦ة ل٥ جيئ  ا٥٤ٕ٣ ٦ة صةء ٨ٔ أوعةب حم٧ؽ »/ Pكٝةؿ األكزايع

 . (2)«٨ٔ كاظؽو ٦٪٭٥ ٤ٚحف ث٥٤ٕ
زٮؾ ٨ٔ أوعةب رقٮؿ اهلل »/ Pكٝةؿ النٕيب ٍؾ ث٫، ك٦ة  ٦ة ظؽَّ ٚؼي

جي٢ٍ ٤ٔي٫  . (3)«ٝةلٮا ٚي٫ ثؿأي٭٥ فى
٨٦ ٢ٞ٩ اثلٞةت، كصةء  ٦ة صةء ٨ٔ اجليب »/ Pٔجؽ ا٣ربكٝةؿ اث٨ 

ٍظًؽثى ثٕؽ٥٬ كل٥ يل٨ هل 
ي
افي ث٫، ك٦ة أ ٥ٍ٤ه ييؽى ًٔ ٨ٔ الىعةثح كوطَّ ٔ٪٭٥ ٚ٭ٮ 

بل٣ح  . (4)«أو٢ه ٚي٧ة صةء ٔ٪٭٥ ٚجؽٔح ًك
كأ٦ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٚيٞٮلٮف يف لك  ٢ٕٚو »/ Pكٝةؿ اث٨ ٠سري

ا لكجٞٮ٩ة إحل٫ ؛ثؽٔح/ ٬ٮ كٝٮؿو ل٥ يثجخ ٨ٔ الىعةثح   ؛أل٫٩ لٮ اكف ػرين
 . (5)«أل٩٭٥ ل٥ يرتكٮا ػى٤ح ٨٦ ػىةؿ اخلري إال ثةدركا إحل٭ة

ٚةملجذؽع م١ؾبه ث٭ؾا لك٫، ٦٪ةٝي تلٌٛي٢ اهلل كاػذيةرق هل٥، ٦ٕةرض 
ككويذ٫ ث٭٥، خمة٣ٙ ملة قجٜ ٨ٔ الك٤ٙ يف ثيةف ٦زن٣ح  تلٌٛي٢ اجليب 

 الىعةثح كماك٩ذ٭٥ ٨٦ ادلي٨. 
ٝةؿ  ـ ك جؽ الكبلـ اا٣ٕ ق ىلع ثؽٔح وبلة الؿاغات يف ٦ٕؿض رد  - Pث٨ٔ 

٤ي٢ ٠ٮ٩٭ة ثؽٔح ـ  كممة يؽؿُّ »/ -كٕد بل ٧٤ةء اذلي٨ ٥٬ ٔأ ىلع اثذؽاع ٬ؾق الىبلة أف ا٣ٕ
ري٥٬ مم٨ دىكَّف ال١ذت  ني ٗك ني كدةثيع اتلةٕث ادلي٨ كأا٧ح املك٧٤ني ٨٦ الىعةثح كاتلةٕث

٤ ًة ظؿو٭٥ ىلع ٕد ؿاايى كالكننى يف الرشيٕح ٦ٓ ًمؽَّ ٨ أظؽ  -ي٥ اجلةس ا٣ٛ ل٥ ي٪٢ٞٔ 
ًي٢ٍي أف  ٕةدة حتي ٕىؿَّض هلة يف دلةهل، كا٣ ٦٪٭٥ أ٫٩ ذ٠ؿ ٬ؾق الىبلة، كال دىك٩َّ٭ة يف ٠ذةث٫، كال تى

                                     
 (. >6>5املىؽر الكةثٜ ) (1)
 (. 5865، 5866املىؽر الكةثٜ ) (2)
 (. =8/75) ، أليب ٩ٕي٥ظ٤يح األكحلةء (3)
 (. :6>5صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب )(4)
 (. ;8/59دٛكري اث٨ ٠سري ) (5)
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ـ ادلي٨ كٝؽكة املؤ٦٪ني بل ٨ ٬ؤالء اذلي٨ ٥٬ ٔأ  ٔ ً٘يٍتي  . (1)«دلٮف ٦س٢ ٬ؾق ق٪ح كدى
/ -ٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮمق ثؽٔح االظذيف ٦ٕؿض رد  - Pكٝةؿ اث٨ دي٧يح

ؽـ املة٩ٓ ٦٪٫، كلٮ اكف ٬ؾا » ٚإف ٬ؾا ل٥ ي٫٤ٕٛ الك٤ٙ ٦ٓ ٝيةـ املٞذيض هل، ٔك
 َّٜ ة لاكف الك٤ٙ أظ ة أك راصعن ٌن ا حم حمجح لؿقٮؿ  ث٫ ٦٪ة؛ ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا أمؽَّ  ػرين

ة هل ٦ً٪َّة، ك٥٬ ىلع اخلري أظؿص. اهلل   كدْٕي٧ن
ٍمؿًقً، كإظيةء قجذ٫ كإ٧٩ة ٧٠ةؿ حمجذ٫ كدْٕي٫٧ يف ٦ذةثٕذ٫، كَ

ى
ةٔذ٫، كات جىةًع أ

ًٕرى ث٫، كاجل٭ةًد ىلع ذلٟ ثة٤ٞ٣ت كاحلؽ كال٤كةف.  ا، كنرًش ٦ة ثي ة٬ؿن  ثةَ٪نة ّك
ٚإف ٬ؾق َؿيٞح الكةثٞني األك٣ني ٨٦ امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر كاذلي٨ 

 . (2)«ادجٕٮ٥٬ ثإظكةف
احل٧ؽ هلل، ٬ؾق »٨ٔ ثٕي ابلؽع ٚٞةؿ/  Pكقب٢ دٌف ادلي٨ الكجيك 

ٍٕؿىٍؼ يف ز٨٦ ث ُّٟ ٚي٭ة أظؽ، كال يؿدةب يف ذلٟ، كيليف أ٩٭ة ل٥ تي ىني ؽٔح ال ي
 . (3)«، كال يف ز٨٦ أوعةث٫، كال ٨ٔ أظؽ ٨٦ ٧٤ٔةء الك٤ٙ  اجليب

ألف دىٍؿؾى ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٨٦ »/ -٤ٕ٦بلن ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة- Pكٝةؿ النةَيب
٭٥، ٝؽ يف دميٓ ٧ٔؿق، كدىٍؿؾى الك٤ٙ الىة٣ط هل ىلع دٮايل أز٦٪ذ  اجليب

ـى أ٫٩ ٩هر  ٨ دؿؾ؛ ٨ لك ٦ى ٦ً  يف ا٣رتؾ، كإدمةعه  دٞؽَّ
 ً٫  .(4)«ألف ٢٧ٔى اإلدمةًع ٠٪ى 

إف الك١ٮت »ٚٞةؿ/  Pكٝؽ أدم٢ النةَيب 
إدمةع  -إذا كيًصؽى املٕىن املٞذيض هل، كا٩ذىف املة٩ٓ ٦٪٫-٨ٔ ظل٥ ا٢ٕٛ٣ أك ا٣رتؾ 

ة  ٨٦ لك قة٠خ ىلع أٍف ال زااؽى ىلع ٦ة اكف؛ إذ لٮ اكف ذلٟ ٘ن ة رشاعن أك قةا ٞن الا
 َّٜ ًٜ إىل ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٤ٕٛ٣ٮق؛ ٚ٭٥ اك٩ٮا أظ  . (5)«ثإدرا٫ً٠ً كالكج

                                     
ح (1) ٔٮ ٨ وبلة الؿاغات املًٮ يتٔ  ـ ا٣رٗت جؽ الكبلـا، ل٤ٕ  .(;8ص)، ابلةٔر، أليب مة٦ح (=ص) ث٨ٔ 
 .(59:/6)اٝذىةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
 .(=6/98)ٚذةكم الكجيك  (3)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (4)  .(5/7:9)األ
ذىةـ، ل٤نةَيب  (5)  .(5/7:7)األ
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القاعدة اخلامشة: ال تدخن البدعة يف وسائن العبادات، إال إذا ُقِصَد بًا التعبُد، أو غريت 

 يف حدود العبادة الشرعية:

٢ي ث٭ة إ ذىٮىوَّ ىل حتٞيٜ د٤ُٜ الٮقةا٢ ثإَبلؽ اعـ ىلع األقجةب ا٣يت يي
٢ي ث٭ة إىل حتىي٢ املٞةوؽ  -٦سبلن -٦ٞىؽ ٨٦ املٞةوؽ؛ ٚة٣ٕجةداتي  ذىٮىوَّ كقي٤ح يي

ة الؿمح٨ كدػٮؿ اجل٪ةت.  األػؿكيح ٨٦ ًر
كاإلَبلؽ اخلةص ل٤ٮقي٤ح يؿاد ث٫ ٦ة يٛيض إىل ٗريق ٨٦ ٗري أف يلٮف 

ا ثة٣ٞىؽ األكؿ، ك٬ؾا ٬ٮ املٕىن املٞىٮد يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة.   ٦ٞىٮدن
٢ي إىل حتٞيٞ٭ة ٨٦ ٗري أف يلٮف يف ٚٮقةا٢ ا٣ ٕجةدات ٦ة يٛيض إحل٭ة كييٮىو 

 . (1)ردبذ٭ة؛ إذ يه أػٛيي ردجحن ٨٦ املٞةوؽ يف ظ٧١٭ة
َّٟ أف اثلٮاب ىلع املٞةوؽ أ٥ْٔي ٨٦ اثلٮاب ىلع الٮقةا٢، كلك٧ة اكف  كال م

 . (2)اكف زٮاث٫ أ٥ْٔى  اليشء أرشؼى 
اتلعىي٢ كاملجةرشة،  كمأف الٮقةا٢ أف دذٞؽـ ىلع املٞةوؽ ٨٦ ظير

 . (3)ٚةلٮقةا٢ يذٞؽـ ٤ٕٚ٭ة رشاعن 
ة أف دلٮف ٨٦ صجف ا٣ٕجةدات ة أف دلٮف ٨٦  ،كالٮقةا٢ ثةملٕىن ا٣ٕـة إ٦َّ كإ٦َّ

إ٩٭ة حمىٮرة ثٕؽد،  إف اك٩خ ٨٦ صجف ا٣ٕجةداتٚ   ٚ صجف ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت؛
٤ي٫، كمؿدُّ حتؽيًؽقً إىل اجلىٮص   ٔ ـىادي ة٣ٕجةدات ك٦ٞيؽة ث٧ٞؽار ٦ٕني، ال يي الرشٔيح؛ٚ 

٪ؽ ظؽكد اجله  ٔ ٙي ي٭ة ٬ٮ اتلٮٝ  ٚ تي ٤ي٭ة، كاألو٢ ا٣ػ٧يٍكذىٍىعى إذ يه  ؛(4)ال زيةدةىٔ 
؛ كإ٧٩ة يؿاد ٦٪٭ة اخلٌٮعي هلل دٕةىل كاتلٞؿب. ٞى٢ي ٦ٕ٪ة٬ة دٛىيبلن ٍٕ ٕةؿ ال يي  ٚأ

كأ٦ة الٮقةا٢ ا٣يت يه ٨٦ صجف ا٣ٕةدات احليةديح كاملٕةمبلت اإلنكة٩يح؛ 

                                     
 .(6/77)ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف  (1)
 .(5/75)ث٨ ٔجؽ الكبلـ اٝٮأؽ األظاكـ، ل٤ٕـ  (2)
 .(5/599)اذلػرية، ل٤ٞؿايف  (3)
 .(5/788)، إٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥ (75/79)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (4)
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كيه - ٞٮد، كاملآلك، كاقذ٧ٕةؿ آالت االدىةؿ كاملٮاوبلتاكبليٮع، كا٣ٕ
ةو ث٧ٞؽار -املؿادة ٔ٪ؽ اإلَبلؽ  . (1)ٚإ٩٭ة ٗريي حمىٮرةو يف ٔؽد كال ٦ٞيَّؽى

 ؛إٔٚةؿ امللكٛني حبكت اجلْؿ الرشيع ٚي٭ة ىلع رضبني»/ Pٝةؿ النةَيب 
أظؽ٧٬ة/ أف دلٮف ٨٦ ٝجي٢ اتلٕجؽات، كاثلةين/ أف دلٮف ٨٦ ٝجي٢ 

 . (2)«ا٣ٕةدات
٭ٮ املؿاد ثةتلٕجؽم، »  ٚ،٫٪ٔ ٞى٢ٍ ٦ٕ٪ةق ىلع اتلٛىي٢ ٨٦ املأمٮر ث٫، أك امل٪يه  ٍٕ ك٦ة ل٥ يي

ٕةدم ٭ٮ املؿاد ثة٣ ٔيًؿٚىٍخ مى٤عذ٫ ك٦ٛكؽد٫ ىلع اتلٛىي٢ٚ  ٢ًٞى ٦ٕ٪ةق ك ٔي  . (3)«ك٦ة 
ـ ٚإف ٦ة اكف ث٧سةثح الٮقي٤ح ا٣ٕةديح ل٤ٕجةدة ٚإف ابلؽٔح  كب٪ةء ىلع ٦ة دٞؽَّ

٢ي هل ٦ٕىنن دٛىيبلن إىل ٦ة ال دؽػ٫٤؛ خل ٞى ٍٕ ؿكص٫ ٨ٔ ٦ٕىن اتلٕجؽ اذلم ال يي
٢ي ٦ٕ٪ةق، كييٍؽرىؾي ٦٘ـاق. ٞى ٍٕ  يي

ؽ يلٮف ٤ُ٦ٮبنة ث٪ٮع ٨٦  كاتلضؽيؽ يف الٮقةا٢ ا٣ٕةديح ال يٕذرب ثؽٔح؛ ث٢ٝ 
ـ املٞةوؽ.  ٟ أف الٮقةا٢ هلة أظاك  أ٩ٮاع ا٤ُ٣ت؛ إ٦ة أف يلٮف مكذعجًّة أك كاصجنة؛ ذل

دلٔٮة إىل اهلل ٔجةدةن ٨٦ ا٣ٕجةدات ٚإف كقةا٤٭ة ا٣ٕةديح ال ٚإذا اك٩خ ا
 دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، كال يذُؿؽ إحل٭ة اثذؽاع. 

كال يٕين ٬ؾا صٮاز ا٢٧ٕ٣ ثأم كقي٤ح ثؽكف ًٮاثُ٭ة الرشٔيح، كال يذأىت 
 لرلأيح أف يأػؾ ثأم كقي٤ح ٝج٢ أف يٕؿؼ ظ٧١٭ة الرشيع. 

ػ٢ي  ٧ٍٕى ٤ٍػ٥و يى ًٔ رٍيً  ٘ى ٨ٍ ثً ُّ ٦ى لكي  كى
 

ي   ػػةهلي ٍع٧ى
ى
ٍٞجىػػ٢ي أ ػػؿٍديكدىةه الى تي   مى

 

ىطي جلٮاز كقي٤حو ٦ة ٨٦ كقةا٢ ادلٔٮة أف يىؿًدى جبٮاز٬ة  يٍنرتى كاملٞىٮد/ أ٫٩ ال ي
 .  ٩هر ػةصر كإالَّ اٍعذيرًبىٍت ثؽٔحن

كاتلج٤يٖ ال يذٞيَّؽي ثليٛيح ٤ٕ٦ٮ٦ح؛ أل٫٩ ٨٦ ٝجي٢ »/ Pٝةؿ النةَيب 
                                     

 .(:56-569)ٝٮأؽ الٮقةا٢، د. مىُىف ث٨ ٠ؿا٦ح اهلل خمؽكـ  (1)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (2)  .(=:6/9)األ
ذىةـ، ل٤نةَيب  (3)  .(6;6/9)األ
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٨ احلِٛ كاتل٤ٞني كال١ذةثح، املٕٞٮؿ املٕىن، ٚيىط ثأم يشء أ٦ل٨ ٦
٫ي ٨ٔ الـيٖ كاتلعؿيٙ ثليٛيح دكف أػؿل ْي ٍٛ  . (1)«ككؾلٟ ال يذٞيَّؽي ًظ

، ث٢ يه  ٤ي٫ً ٚبل ظؿجى أف يٞةؿ/ إف كقةا٢ ادلٔٮة ٣حكخ دٮٝيٛيَّحن ٔك
ـٍ  ٜي املٞىٮدى الرشيعَّ كاملى٤عحى املذٮػةةى، كل٥ ي٭ؽ  ٞ ى ، ٦ة دا٦خ حتي اصذ٭ةديَّحه

، ك يذى٭ة ٩هر ٭ة ىلع ظبلهلة. مرشٔك ٤ًٍت ظؿا٦ي ٍ٘  ل٥ دل٨ مٕةرنا لاكٚؿ، كل٥ يى
كٝؽ دمٓ الىعةثح ا٣ٞؿآف يف مىعٙ كاظؽ، ٦ٓ ٔؽـ كصٮد اجله، 
كاصذ٧ٕٮا ثٕؽ ذلٟ ىلع أ٧ٔةؿ ٠سرية أػؾكا ٚي٭ة ثةلٮقةا٢ ا٣يت اٝذٌذ٭ة املى٤عحي 

ٮق،  ُي جى ًى يٮق، ك لكَّ ، كك٧ة ٩ُٞٮا املىعٙ ككذجٮق، ٚإف اتلةثٕني مى بيٮق، الؿاصعحي َـّ كظى
ٮق، كدُٮرت ا٤ٕ٣ٮـ يف أق٧ةا٭ة كدىة٩يٛ٭ة، كاملٕة٬ؽ الرشٔيح يف أماكهلة  ق٧َّي كرى

 كدؿادحج٭ة ٨٦ ٗري ٩لري؛ ٚبل دلةؿى إذف لبلثذؽاع يف الٮقةا٢ ا٣ٕةديًَّح ل٤ٕجةدات. 
ٍر لٌجٍ الىٙ يف الىبلة،  ة ٨٦ ػى ٌن ٓى أي ة ىلع ٦ة ذي٠ًؿى دأويبلن ٚبل ٦ة٩ ٞن كدُجي

ًٓ ٔبل٦ةت تلعؽيؽ ثؽايح ا٣ُٮاًؼ، كبيةًف ماكف اهلؿك٣ح يف الكيع، كدٕؽًد  كًك
رى ٠ٮ٩ي٫ي كقي٤حن ٦ٕٞٮ٣حى املٕىن،  ىؿَّ أدكار املكضؽ احلؿاـ دحكرينا ىلع ا٣ُةاٛني؛ ظير حتى

 . ة مكذعتر ٚيه مكذعجحه ٬ى ة، ٧ٚٞىؽي  ٚبل دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، كهلة ظل٥ي ٦ٞىًؽ٬ى
ـو ثني الؿصةؿ كا٣جكة ء يف املكضؽ؛ إذ ٬ٮ كقي٤حه ك٦س٢ ٬ؾا/ كصٮدي ظةص

 ، بحن حمٌحه ك٦ٕٞٮ٣حي املٕىن إذا دٔخ إحل٫ ظةصح، ٚإف اك٩خ ا٤ٞ٣ٮبي ٦ذًٮ
.٫ً ًٛ ، ٚبل ظؿج ٨٦ ٔؽـ دل٤ُّ حن ، كالىية٩حي دة٦َّ  كاجلٛٮسي ٦ذُ٭ؿةن، كادلية٩حي اكم٤حن

عي اتلضؽيؽي أك  -٦سبلن -ٚإف اك٩خ الٮقةا٢ ٔجةديح؛ اكألذاًف  يرٍشى ٚإ٫٩ ال ي
ٚ ، بل جيٮز إًةٚح أ٣ٛةظ صؽيؽة إىل أ٣ٛةظ األذاف أك اقتجؽاؿ ثٕي اتل٘يريي

 ً٫ ًّ  ، أك كو٫٤ ثأذاكر ل٥ يىؿًٍد ث٭ة دٮٝيٙ ٨٦ النةرع. (2)أ٣ٛة
ٓى الىٮت ثةلىبلة  ٍف كإذا اكف إٔبلف األذاف مكذعجًّة ثؿٚٓ الىٮت ٚإفَّ رى

                                     
ذىةـ، ل٤نةَيب ) (1)  (.:>5/5األ
 «.يح ىلع الىبلة»كاقتجؽاهلة ثػ  «يحَّ ىلع ػري ا٢٧ٕ٣»كذلٟ ٠إًةٚح  (2)
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؛  ىلع اجليب  تَّ يٍكذىعى ٙ الىٮت خمة٣ ٚإٔبل٩٭ة ٔرب م١رباتثٕؽ األذاف ل٥ ي
ِي ٚي٫ ٦ٕىن اتلٕجًؽ اذلم يججيغ الٮٝٮؼي ٔ٪ؽ ظؽكد  ل٤٭ؽم األكؿ؛ ٦ٓ أف ٬ؾا يي٤ٍعى

 الٮارد ٚي٫. 
ل٥  -ككؾا داعء ػذ٥ ا٣ٞؿآف ىلع الىٛح ا٣يت دلٮف يف دؿاكيط رمٌةف

٢ى ٨ٔ أظؽ ٨٦ الىعةثح أ٫٩ أٝةـ ٬ؾا ادلاعء ثةلىٛح   اجليبي٫٤ٕٛ  ًٞ ، كال ٩ي
 .(1)ٝج٢ الؿكٮع، كيف ٗري داعء الٮدؿ املٕؿكٚح احلٮـ يف وبلة ا٣رتاكيط

٦ة ق٧ٕخ أ٫٩ يؽٔٮ ٔ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف، ك٦ة ٬ٮ ٨٦ »/ Pكٝؽ ٝةؿ ٦ةلٟ 
 . (2)«٢٧ٔ اجلةس

يةًد لـيةرة  ـً اأٔل ك٦س٢ ٬ؾا يف امل٪ٓ كدػٮؿ ابلؽٔح ٚي٫/ ختىيهي أية
يح زيةرة ا٣ٞجٮر، كأ٩٭ة اع٦ح ٤ُ٦ٞح يف لك كٝخ،  املٞةثؿ؛ ثؽٔٮل مرشٔك

ـو ث٭ة، ٌٚبلن ٨ٔ أف دلٮف ٬ؾق كالىٮاب أ٩٭ة ٠ ؾلٟ؛ ٚبل يججيغ ختىيهي أية
 األيةـ يه أيةـ ا٣ٕيؽ.

كبةجل٤٧ح ٚةلٮقةا٢ ا٣ٕةديح ال دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، إالَّ إذا ٝيًىؽى ث٭ة اتلٞؿب 
٦ة ي٧٪ٓ ا٩ذٛةء إىل اهلل ، أك إذا ٝةـ ٦ة يٞذيض ترشيٕ٭ة يف الـ٨٦ األكؿ، ٦ٓ 

ٍع، أ٦ة الٮقةا٢ ا٣ٕج يرٍشى ةديح اك٣ُ٭ةرة ل٤ىبلة، كاألذاف لئلٔبلـ ٦٪٭ة كل٥ ت
ٚيه دٮٚيٞيح دؽػ٤٭ة  -ثؽػٮؿ كٝخ ا٣ٛؿيٌح، كإٝة٦ح احلؽكد ٣ٕٞٮبح اجل٪ةة

 ابلؽٔح ثةتل٘يري يف وٛةد٭ة، أك ثةإلظؽاث ٚي٭ة.

                                     
 .(=;5/6)، دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح (6>7/6)املؽػ٢، الث٨ احلةج  (1)
أ٫٩ رأل أ٢٬ م١ح ي٤ٕٛٮ٫٩ ىلع د٤ٟ  P. كٝؽ كرد ٨ٔ أمحؽ (==6/6)املؽػ٢، الث٨ احلةج  (2)

جيذى٫ي  يف   -ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥-ل١٪٫ ٝؽ يٛيؽ  ،الىٛح كٚي٭٥ قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح، ك٦ٓ أف ٬ؾا ال ييثٍجًخي قي
 (.97;/5لرشح ال١جري )ا /اتلٮٝٙ ٨ٔ ا٣ٞٮؿ ثجؽٔيذ٫، كاهلل أ٥٤ٔ. ا٩ْؿ
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، دكف  كصٮب ا٦ذسةؿ ٦ة ٝةهل ثةب »ثٮَّب الرشاح يف وعيط مك٥٤/  رشاعن
ظؽيرى  P، كقةؽ اإل٦ةـ مك٥٤ «٦ة ذ٠ؿق ٨٦ ٦ٕةيل ادل٩ية ىلع قبي٢ الؿأم

 . (1)«دُياكً ةأمر أغيً أُخً»كٚي٫/  ،دأثرًي اجلؼ٢ املن٭ٮرى 
ك٬ٮ يؽؿُّ ىلع أف أمٮر ادل٩ية ٨٦ ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت إ٧٩ة يٌجُ٭ة الرشع 

٬ة ثٞي ، كيٞي ؽي ٍى اع٦حو ٮد تك٧ط ثذعؿؾ ي٪ةقت لك ٝٮـ يف ظيةد٭٥، كلك ثٌٮاث
 َةاٛح يف و٪ٕذ٭ة كظؿٚذ٭ة. 

 ٚةألو٢ يف ا٣ٕجةدات/ أف ال يرشع ٚي٭ة إالَّ »
 ٍ  ؿى ْى ٦ة رش٫ٔ اهلل، كاألو٢ يف ا٣ٕةدات/ أف ال حيي

١ف ٬ؾا ا٣ٕٞٮد كاملُة٥ٔ األو٢ ٚي٭ة الىعح ». (2)« ٦ة ظْؿق اهلل٦٪٭ة إالَّ  ٔك
، إالَّ ٦ة أث٫٤ُ  ٫٦كاحًل٢ُّ   (3) «اهلل كرقٮهل كظؿَّ

ة ا٣ٕةدات ٚيه ٦ة أذةدق اجلةس يف د٩ية٥٬ ممة حيذةصٮف إحل٫، كاألو٢ » كأ٦َّ
ؿي ٦٪٫ إال ٦ة ظْؿق اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل؛ كذلٟ ألف  ْى ٍ ٚي٫ ٔؽـ احلْؿ؛ ٚبل حيي
األمؿ كاجليه ٧٬ة رشع اهلل، كا٣ٕجةدة ال ثيؽَّ كأف دلٮف ٦أمٮرنا ث٭ة، ٧ٚة ل٥ 

                                     
 . ( ٨٦ ظؽير اعئنح كأنف 67:7أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 .(6>6/9)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
 (.59;/6أظاكـ أ٢٬ اذل٦ح، الث٨ ا٣ٞي٥ )  (3)
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 ٮر ث٫ ٠يٙ حيل٥ ٤ٔي٫ ثأ٫٩ حمْٮر؟!يثجخ أ٫٩ ٦أم
ؿي ٦٪٭ة إال ٦ة ظؿ٫٦ اهلل، كإال دػ٤٪ة  ،كا٣ٕةدات األو٢ ٚي٭ة ا٣ٕٛٮ ْى ٍ ٚبل حيي

   ﴿يف ٦ٕىن ٝٮهل دٕةىل/ 

     

   

    

     

﴾  /[=9]يٮنف . 
 . (1)«ك٬ؾق ٝةٔؽة ْٔي٧ح ٩ةٕٚح

ـ دحل٢ ىلع ابلُبلف كاتلعؿي٥» ٮ ٕةمبلت الىعح ظىت ٞي ٞٮد كامل  . (2)«ٚةألو٢ يف ا٣ٕ
كإ٧٩ة ابلؽٔح ٦ة يكذعؽز٫ اجلةس يف أ٩ٮاع ا٣ٕجةدات ٍٚٞ، ك٦ة اكف يف ٗري »

 . (3)«بلن ٤ٚحف ثؽٔح أو -ا٣ٕجةدات، كل٥ خية٣ٙ ٝٮأؽ الرشيٕح
كٝؽ ػة٣ٙ ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾا ٚأدػ٤ٮا ابلؽٔح يف ا٣ٕةديَّةت 

٦ة ٬ٮ  /ث٨ ٔجؽ الكبلـ كا٣ٞؿايف، ك٦س٤ٮا ذللٟ ثأ٦س٤ح ٦٪٭ةاكاملٕةمبلت؛ اك٣ٕـ 
٦ة  /٦ٕةصو يف اجل٤٧ح؛ اكمل١ٮس، كاملْةل٥، كدٞؽي٥ اجل٭ةؿ ىلع ا٧٤ٕ٣ةء، ك٦٪٭ة

ؽ    . (4)ابلؽٔح ٬ٮ ٦جةظةت، ٚبل يؽػ٢ يشء ٨٦ ذلٟ يف ظى
ًٕنيى كاملضٮ ًزي٨ى  كإف ا٣ٕةديَّةت ٨٦ »ٚٞةؿ/  ،كدٮقٍ النةَيب ٚض٧ٓ ثني املة٩ً

ٓى اتلٕجؽ  ٓي مًٮ جَّؽي ث٭ة، أك دًٮ ٕى ذى ظير يه اعديَّح ال ثؽٔح ٚي٭ة، ك٨٦ ظير يي
ا  . (5)«دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، كظى٢ ثؾلٟ ادٛةؽ ا٣ٞٮ٣ني، كوةر املؾ٬جةف ٦ؾ٬جنة كاظؽن

                                     
 (.;5/=6دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح ) (1)
 (.5/788إٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥ ) (2)
ح اجلؽيح ٨٦ د٤ٕيٜ النيغ أمح (3)  .(6;/5)ؽ مة٠ؿ ىلع الؿًك
ذىةـ، ل٤نةَيب  (4)  .(>=-7;/6)، (86-;5/7)األ
ذىةـ، ل٤نةَيب  (5)  .(>=/6)األ
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٤ي٫ ٚإف ابلؽع ٝؽ  ٓى يشءه ٦٪٭ة ٔك ًً اًػ٢ي ا٣ٕةديَّةت كاملٕةمبلت إذا كي ديؽى
 . ٍٕؿىؼي ًؽي٨و يي ، أككى ٙي ىة٣ى  ٠رشعو ال خيي

ٮاثٍ ٦ة دؽػ٫٤ ابلؽٔح يف ا٣ٕةدات.  كٚي٧ة يأيت ٨٦ وٛعةت ثيةف ٣ٞٮأؽ ًك
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القاعدة األوىل: كنُّ تقرٍُّب أو إلزاٍم بفعٍن أو ترِك عاادٍة أو معامماة عماج وجاٌ ال ُيِعَتادُّ باٌ       

 رّعا فًو بدعة: ش

، إالَّ أٍف  األو٢ يف ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت كالٮقةا٢ املضؿدة ٬ٮ اإلثةظح كاحًل٢ُّ
ٓو  كحنٮ ذلٟ؛  ، (1)يىؿًدى ٨٦ النةرع احل١ي٥ ٦ة يؽؿُّ ىلع دٞييؽو أك حتؽيؽو أك ٦٪

ٚي١ٮف ٬٪ة دؽي٨ه ثةال٩ٌجةط ث٧ة كىرىدى ٨٦ النةرع قجعة٫٩، ٚإذا ػؿج امللكٙ ٨ٔ 
أك جتةكز امل٪ٓ مٌة٬ينة ثؾلٟ  ،أك د٤ٟ ا٣ٞيٮد ،ٚ٘ريَّ يف ٬ؾق احلؽكد ٬ؾا اال٩ٌجةط
ؽ  ابلؽٔح.  -أظاكـ الرشع  ٚٞؽ ػؿج ٨ٔ ظؽكد اإلثةظح كدػ٢ يف ظى

ذٞؽ  ٚإذا ٢ٕٚ ٦ة جيٮز كيكٮغ رشاعن ٨٦ ا٣ٕةدات أك املٕةمبلت ىلع كص٫ يٕى
 .(2)ٚي٫ أ٫٩ ٤ُ٦ٮب رشاعن ٚ٭ٮ م٤عٜ ثةبلؽٔح

  ٢ى ٕى فى  ٨ٍ كلك ٦ى »
ى
ة أ٫٩ مرشكعؿنا مٮ٬ً مٍ أ ك٣حف  ،٧ن

ىلع اهلل  ٚي٫، ٝةا٢ه  يف دي٪٫ ٦جذؽعه  ٠ؾلٟ، ٚ٭ٮ اغؿو 
ٜ   ٗريى   . (3)«أك لكةف ظةهل ،ث٤كةف ٦ٞةهل احل

ة ٦ٕي٪نة ىلع كص٫ اتلٞؿًُّب إىل اهلل  ٨ٍ ٣ىًبفى الىٮؼى أك ٗريق، أك ا٣زتـ بلةقن ٧ى فى
ـً يف الن٧ًف كدىٍؿًؾ دٕةىل، أك دٞؿَّبى ثةلى٧ًخ ادلاا٥ً كدىٍؿًؾ الالكـ، أك  ثة٣ٞية

، أك ثأك٢ً اجلجةًت كدىٍؿًؾ أك٢ً (4)االقذْبلؿً  ـو ًٙ الؿأًس يف ٗرًي إظؿا ، أك ثلن
ؽ  ابلؽٔح ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣.   ال٤ع٥ً، كحنٮ ذلٟ، ٚٞؽ دػ٢ يف ظى

 ك٬ٮ؛ مكذعجح كال كاصجح ٣حكخ ثٕجةدة دٕجؽ ك٨٦»ٝةؿ ميغ اإلقبلـ/ 

                                     
األو٢  يف ا٣ٕجةدات احل٢ُّ إالَّ ٦ة اقتس٪ةق النةرع، أك إالَّ ٦ة أث٫٤ُ النةرع، أك إالَّ  »كذلا ٝي٢ /  (1)

 (.5/788) ، الث٨ ا٣ٞي٥إٔبلـ املٮٕٝني «٦ة  ظْؿق النةرع
ذىةـ، ل٤نةَيب  (2)  .(=6/56)، (;78-:5/78)األ
 .(65-66ص)ابلةٔر، أليب مة٦ح  (3)
خيُت إذا   ثح٪ة اجليبُّ  /٨ٔ اث٨ ٔجةس ٝةؿ( 68;:كيؽؿُّ ىلع ذلٟ ٦ة أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)

ـى  ؛أثٮ إرسااي٢ /ٚكأؿ ٔ٪٫ ٚٞةلٮا ،٬ٮ ثؿص٢ ٝةا٥  ٥ى كال يذلك ،كال يكذ٢َّْ  ،كال يٕٞؽى  ٩ؾر أف يٞٮ
ـى  ً   هُ ر  مُ /». ٚٞةؿ اجليب كيىٮ ًَّ  ،وحللػد   ،وىيصخظوَّ  ،فييخلك ٌَ  وحلخ   .»ُّ ضٔ
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 ظك٪ح ثؽٔح ال ،قحبح ثؽٔح ذؽع٦ج ًةؿر  ٚ٭ٮ مكذعجح أك كاصجح يٕذٞؽ٬ة
 . (1)«مكذعت أك كاصت ٬ٮ ث٧ة إال ؽي جى ٍٕ يي  ال اهلل ٚإف ؛ادلي٨ أا٧ح ثةدٛةؽ

ٍمؿه اعدمر يذعٮؿ ثةجليح إىل ٔجةدة؛ ٨٧٠ ي٪ٜٛ ىلع 
ى
كال يؽػ٢ يف ٬ؾا أ

زكص٫ أك كدلق ي٤ُت األصؿ، ك٨٦ يأيت أ٫٤٬ ي٤ُت األصؿ، ك٨٦ يأك٢ أك ي٪ةـ 
 حيتكت ٚي٫  االقذٕة٩حى ىلع ٔجةدة ييسةبي ٤ٔي٭ة. أك ي٢ٕٛ ٕٚبلن اعديًّة 

/ ُّ أ٩َّ٭ة أمٮر يف اجل٤٧ح ٤ُ٦ٮبح رشاعن ثة٣ٞىؽ األكؿ، أك ثةتلجٓ؛  وعاةُؽ
ًٜ ٤ٔي٫ ٚبل ظؿجى ٤ٔي٫، ك٨٦ ٩ٮل ثةجلٛٞح 

ٛى ٍ٪ ة ا٣ػ٧ي ٨٧ٚ ٤ٕٚ٭ة ي٤ُت ث٭ة ًر
، ك٬ؾا خببلؼ دىٍؿًؾ أك٢ ال٤ع٥ أك ٣بف الىٮؼ، ٚإ٩٭ة ال  ًصؿى

ي
ة اهلل أ دؽػ٢ ًر

 كال ثةتلجٓ. ،ال ثة٣ٞىؽ األكؿ ،يف امل٤ُٮبةت الرشٔيح
، كأف ا٣ٕةداًت ممة  ٢ي ٦ٕ٪ةق دٛىيبلن ٞى ٍٕ ـى أف اتلٕجؽ ممة ال يي ى ممة دٞؽَّ كٝؽ دبنيَّ
ذىرًبٍقي  ٍٕ ، ٤ٚٮ أف إنكة٩نة ٢ٞ٩ ا٣ٕةدة إىل ا٣ٕجةدة، ىلع كص٫ ل٥ يى ٢ي ٦ٕ٪ة٬ة دٛىيبلن ٞى ٍٕ يي

ل٥ ييؤٍذىٍف هل ٚي٭ة، ز٥ ٬ٮ يذض٫ ث٭ة ٣٘ري اهلل؛ الرشع؛ ٚإ٫٩ ثؾلٟ خيرتع ٔجةدةن 
٢ي ٦ٕ٪ةق، ك٨٦ ٬٪ة اكف الك٤ٮؾي  ٞى ٍٕ ٟى  ألف اتلٕجؽ ممة ال يي  ثة٣ٕةدات مك٤

 . (2)حمؿ٦ح اتلٕجؽات ثؽٔحن 
٨٧ٚ دٞؿَّب إىل اهلل ث٢٧ٕ ل٥ جي٫ٍ٤ٕي اهلل كرقٮهل ٝؿبحن إىل »ٝةؿ اث٨ رصت/ 

 . (3)«اهلل ٤٧ٕٚي٫ي ثة٢َ مؿدكد ٤ٔي٫
لـاـ ث٢ٕٛ املٕةمبلت كاملجةظةت ا٣ٕةديَّح ظىت دىري مٌة٬يح ككؾا اإل

ٕ٭ة لبل٣زتاـ ث٭ة ٚإ٫٩ يلٮف ثؽٔح ٨٦ ٬ؾق اجل٭ح.  ح يف ًك  ل٤ٕجةدة املرشٔك
ٓ امل١ٮس يف ٦ٕةمبلت اجلةس كأف ذلٟ ٝؽ -ٝةؿ النةَيب  ثٕؽ ًذ٠ًٍؿ ًك

ٍضًؿ اتلرصٚةت كٝذنة ٦ة، أك جلي٢ ظُةـ ادل٩ية ٢٧ٕ٠  يلٮف ىلع ٝىؽ ظى

                                     
 .(5/5:6)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (1)
 .(:6ص)ًةثٍ ٦ة دؽػ٫٤ ابلؽٔح، ل٧٤ةصؽ  (2)
 .(6:ص)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت  (3)
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ةوجني، ك٦ة يذ٧ٌ٪٫ ذلٟ ٨٦ املٕىيح أك ا٥٤ْ٣، ك٬ؾا ممة ال دؽػ٫٤ ثؽٔح، ا٣٘
ؿى ا٣ٞىؽ اثلةين كاذلم دؽػ٫٤ ابلؽٔح  ٝىؽ ىلع يلٮف أك... »ٚٞةؿ/  -ز٥ ذى٠ى

٫ٕ ٮع اكدلي٨ ؛اجلةس ىلع ًك  أكٝةت يف أك ،ةداا٧ن  ٤ٔي٭٥ املعذٮـ كاألمؿ، املًٮ
ٍ  اذلم دلاا٥ا املرشكعى  دٌةيه حبير مرضكبح ٠يٛيةت ىلع حمؽكدة  ٤ٔي٫ ٢ي ٧ى حيي
 زاكة أػؾ يف ٧٠ة ؛ا٣ٕٞٮبحي  ٦٪٫ امل٧ذ٪ٓ ىلع ٫ي صَّ ٮى كدي  ،ث٫ ؤػؾكفكيي  ا٣ٕة٦حي 

 ل٧٤لكٛني كإلـاـ ،زااؽ ترشيٓ ٬ٮ إذ ؛ثؽٔح أ٫٩ ْٚة٬ؿ /اثلةين ٚأ٦ة ...املٮايش
حى  الـاكةى  إلـا٦٭٥ يٌةيه ٟر  ثبل ثؽٔح يىري اجل٭ح ٬ؾق ٨٧ٚ ...املٛؿًك  أل٫٩ ؛م

 ص٭ح ٨٦ ٩ْؿ/ ٩ْؿاف هلة ا٣ٛؿض ٬ؾا ىلع امل١ٮس ٚذىري ...ؾه رى ؽٍ ذى كٍ مي  رشعه 
 املٮًت  إىل اجلةسي  ث٫ ؾي ؤػى يي  ٣ترشيٓ اػرتااعن  ٠ٮ٩٭ة ص٭ح ٨٦ ك٩ْؿ، حمؿ٦حن  ٠ٮ٩٭ة

ة[ /]أم  ٨ٔ ٩يه/ ٩٭يةف ٚي٭ة ٚةصذ٧ٓ ؛اتلاكحلٙ بكةاؿ ؤػؾكفيي  ٧٠ة داا٧ن
 .(1)«ابلؽٔح ٨ٔ ك٩يه ،املٕىيح

ًٜ اتلٕجًؽ، كاػرتاًع ٚةالثذؽاع ٨٦ ٬ؾق اجلةظ ؿي ـً ادلي٨ً َك يح يذأىت ثذ٘يرًي ٩ْة
ًَّٝح ل٤رشًع املُ٭ًؿ.  ًٓ كاملنة  ا٣ترشي

ة-كيؽػ٢ يف ٦ٕىن ا٣ٞةٔؽة  ٌن / اقتجؽاؿي األظاكـ الرشٔيح، كحت١ي٥ي -أي
رات الرشٔيح؛ ٠إثةظح الؿبة، أك  ٕيح، كد٘يريي املعؽكدات كاملٞؽَّ ا٣ٞٮا٩ني الًٮ

ًد،  د٘يري ظؽ الـ٩ة، أك د٘يري ؽى ًٕ ةراًت كا٣ َّٛ أ٩ىجح املٮارير، أك ٦ٞةديًؿ ال١
رىدى الرشع ثٌج٫ُ كظؽ   . كحنٮ٬ة ممة كى ٢ي هل ٦ٕىنن دٛىيبلن ٞى ٍٕ  ق كدٞؽيًؿقً، ممة ال يي

     ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

    

﴾  /ٙ[86]يٮق. 
ٕةىل/  ٝةؿ د   ﴿ك

                                     
ذىةـ، ل٤نةَيب ) (1)  (.6>/6األ
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﴾  /[>8]املةاؽة . 
؛ ٚٞةؿ لزلم ز٩ة اث٪ي٫ي ثةمؿأًة رص٢و اكف   اجليبُّ كٝؽ رىدَّ  احلل٥ى ابلة٢َى

 / ـو د  غييم، املائث شاة واخلادم رَ »اث٪ي٫ي أصرينا ٔ٪ؽق ٚةٚذؽل ٦٪٫ ث٧ةاًح مةةو كػةًد
 . (1)«اعمٍ  ، وحغريُب ٌائثٍ  وىلع اةِِِم جرلُ 

كأ٦ة املٕةمبلت اك٣ٕٞٮد كا٣ٛكٮخ كحنٮ٧٬ة، ٧ٚة اكف ٦٪٭ة »ٝةؿ اث٨ رصت/ 
ؽ  الـ٩ة ٔٞٮبحن ٦ةحلح، ك٦ة أمج٫ ذلٟ ٚإ٫٩ مؿدكد  ةع الرشٔيح؛ ٠ض٢ًٕ ظى د٘يرينا لؤلًك

 . (2)«ألف ٬ؾا ٗري ٦ٕ٭ٮد يف أظاكـ اإلقبلـ ؛٨٦ أو٫٤ ال يجذ٢ٞ ث٫ امل٤ٟ
 ٤ٔي٭ة ٬ٮ كاظؽة ظة٣ح ٨ٔ يذ٘ري ال ٩ٮعه / ف٩ٮاع األظاكـ»كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 

 ،الٮاصجةت ٠ٮصٮب ؛األا٧ح اصذ٭ةد كال األم١٪ح كال األز٦٪ح حبكت ال
 ال ٚ٭ؾا ؛ذلٟ كحنٮ اجلؿاا٥ ىلع ثةلرشع رةاملٞؽَّ  كاحلؽكد ،املعؿ٦ةت كحتؿي٥
ٓ ٦ة ٙي ة٣ً خيي  اصذ٭ةد كال د٘يري إحل٫ يذُؿؽ   .٤ٔي٫ ًك

 ؛كظةالن  ةكماك٩ن  ةز٦ة٩ن  هل املى٤عح اٝذٌةء حبكت يذ٘ري ٦ة/ اثلةين كاجلٮع
 .(3)«كوٛةد٭ة ،كأص٪ةق٭ة ،اتلٕـيؿات ٧٠ٞةديؿ

كال يؽػ٢ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ة اكف ادلايع إحل٫ ٦ٕٞٮؿى املٕىن، كاًطى الكجت، 
 ٦ٌٛينة إىل املى٤عح؛ ٚ٭ؾا يؽػ٢ حتخ املىة٣ط املؿق٤ح، كال جيؿم ٚي٫ اثذؽاع. 

ي/ ا٣رتاديت اإلداريح ك اإلصؿاءات اتل٪ْي٧يح ا٣يت حتٜٞ املىة٣ط ا٣ٕة٦ح، ك٦سةهلي
كدؽٚٓ املٛةقؽ الٮإٝح أك املذٮٕٝح؛ ٠أ٧ْ٩ح املؿكر، كإوؽار الؿػه، كد٪ْي٥ املؽف، 

 كلٮااط ابل٪ةء، كاالمرتاَةت ا٣ٞيةقيح يف املىة٩ٓ كامل٪ذضةت، كحنٮ ذلٟ. 
كالٌةثٍ ا٣ٕةـ/ أف ختىيه ا٣ٕةدات أك 

                                     
 . ٨ ظؽير أيب ٬ؿيؿة، كزيؽ ث٨ ػةدل ( ٦>6>:أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 .(5:ص)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت  (2)
 .(775-5/776)إاغزح ال٤٭ٛةف، الث٨ ا٣ٞي٥  (3)



 

 

454 

ٜه ثةلـ٦ةف أك املاكف أك احلةؿ أك املٕةمبلت ث٧عؽكدات ػبلؼ امل ُّ٤ ٕى رشكع، ممة هل تى
٢ي هلة ٦ٕىن ىلع اتلٛىي٢ ٞى ٍٕ ًريٍؽى ث٭ة اتلٞؿبي هلل دٕةىل،  -الىٛح، كال يي

ي
ثؽٔح؛ قٮاء أ

ة.   دٍ ؿى أـ ٣٘ريق، أـ ل٥ يي  ٞن ٤ُ٦ 
يةد الرشٔيح ٚإ٩٭ة -٦سبلن -ك٨٦ ذلٟ  كإف - إظؽاثي أٔيةد زااؽة ٨ٔ اأٔل

يةد  -ٕجؽي ٝي٢ ال ييؿاد ث٭ة اتل دق النةرع؛ اكأٔل ؽَّ إ٧٩ة صةءت ىلع ػبلؼ ٦ة ظى
ا ٚي٫  املك٧ةة ثة٣ٞٮ٦يح، أك األيةـ الٮَ٪يح، كحنٮ٬ة، كدْٕي٥ الـ٦ةف جب٫٤ٕ ٔيؽن

ًعى ا٣ٕيؽ.   مٌة٬ةةه ل٧٤ٕىن الرشيع اذلم ألص٫٤ رشي
بلـ، كإيٞةؼ  ادنا ىلع ٨٦ ٦ةت، ٦ٓ د٪١حف اأٔل ككؾا الى٧خ أك الٮٝٮؼ ًظؽى

ح.ّ٭ٮر أك وؽكر  بلـ، كحنٮ ذلٟ، ٚلك٫ُّي يؽػ٢ يف ظؽ ابلؽٔح امل٧٪ٔٮ  كقةا٢ اإٔل
كاملىة٣ط املؿق٤ح ٦ذبلا٧ح ٦ٓ ٩ْةـ الرشع ٨٦ ص٭ح ٔؽـ أذجةر٬ة أك إ٬ؽار٬ة 
ٓى ا٣ٕةـ  ٜي اجلٛ  ٞ ى دٕيح٪نة، ٗريى أ٩٭ة مكت٪ؽة إىل ٦ٞةوؽ اجلْةـ الرشيع  اليلك ؛ ٚيه حتي

٨٧ٍى  ًً األد٣ح اللكيح كا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ح، ك٬ؾا ٦ذضةنكحن ثؾلٟ ٦ٓ الرشع؛ ث٢ يه 
ة؛ إذ إ٩َّ٭ة ٨٦ اجلْةـ اجلـيئ   يةد املٞىٮدة ٬٪ة ػىٮون ة كاأٔل خببلؼ ابلؽٔح ٧ٔٮ٦ن
٢ي حتخ املىة٣ط املؿق٤ح؛ ٧٠ة أف الرشع  ، ك٦ة اكف ٠ؾلٟ ٚبل يىٍؽػي ا٣ترشييع 

جح أك ي٭ؽؼ إىل دٕجيؽ اجلةس هلل دٕةىل يف لك مأ٩٭٥ ػةوحن ٦ة يذ٤ٕٜ ثذْٕي٥ أك حم
؛ ٚإف ٬ؾق األمٮر ٨٦ ػىةاه ا٣ٕجةدة؛ ذلا حيؿص ا٣ترشيٓ ىلع إظؿاز٬ة ٫و دىٮىصُّ 

جُ٭ة  خلبلَّ د٪٤ٛخي أك د٤ذٛخي ٨ٔ املٞىٮد ث٭ة. ؛كراعيذ٭ة ًك
 كبةجل٤٧ح ٚإف االثذؽاع يذُؿؽ إىل ا٣ٕةدات ٨٦ ص٭ذني/

 ٤ٕٚ٭ة ىلع كص٫ اتلٕجؽ ث٭ة يف ذاد٭ة. األوىل/
يث/ ٕى٢ى ىلع ك اثلُا ٍٛ ًَّٝح ظل٥ الرشع املُ٭ؿ.أف تي ـ ادلي٨ كمنة ْة  ص٫ اخلؿكج ىلع ٩

٧٠ة يرتدت ىلع دؿؾ ا٣ٕةدة دػٮؿه يف ابلؽٔح، إذا اكف دؿك٭ة ل٤ذؽي٨ ثؾلٟ 
، كالـكاجى ل٤ذٕجؽ ، ٚاكف ٬ؾا  ـً ا٣رتؾ، ٨٧٠ دىؿىؾى اجلٮـ ل٤ٞيةـ، كا٣ُٛؿى ل٤ىية

٨ٍ دىؿىؾى ا٣ٕةدة جحن ٨ٔ الك٪ح، كدػٮالن يف ابلؽٔح، خببلؼ ٦ى محيَّحن أك ٠كبلن أك  ٗر
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ا لزلريٕح كحنٮ ذلٟ. ، أك قؽًّ  كراعن
 



 

 

454 

القاعدة الجانية: كن أمر عادي ترتب عمج أمر بدعي فًو ممحق بالبدعة؛ ألى ما ُبِهاَي عماج   

 حمدث فًو حمدث:

جىذٍ٭ىة أمٮر يه اعديَّحه يف األو٢، ل١٪٭ة  ؽدة، ز٥ إ٫٩ وةظى ؽ اثذؽع اجلةس ثؽاعن ٦ٕذ ٣ٞ
٢٧ ٍخ ث٭ؾا ا٣ٕ ٕةدم؛  اػذىَّ ٟ اردجةط ثني ابلؽٔح كاألمؿ ا٣ ٨ ذل ٚ٪ذشٔ  جىذ٫ٍي،  ةظى ابلؽيع كوى

ٕنة ألو٤٭ة ٞح ثةبلؽٔح دج ٕةدة ٨٦ ٬ؾا الٮص٫ م٤ذع ٨ ا٣  . (1)ٚاكف ٦٪٭يًّةٔ 
ـ أف األو٢ يف ا٣ٕجةدات أف ال يرشع ٦٪٭ة إال ٦ة رش٫ٔ اهلل، كاألو٢  كٝؽ دٞؽَّ

ؿى ٦٪٭ة إال ٦ة ظْؿق اهلل ْى ٍ  . (2)يف ا٣ٕةدات/ أف ال حيي
كال مٟ أف يف ٢ٕٚ ٬ؾق امل٤عٞةت كامل٧١بلت دٞٮيحن لنٕةر أ٢٬ ابلؽع، 

 . (3)كإّ٭ةرنا ل٧٤٪١ؿ كإاع٩حن ٤ٔي٫
ىح، كٝؽ ٝةؿ ٔ٪٭ة  يٍؽي ٨ٔ ا٣ُٛؿ كاأًل ـً يةد يف اإلقبلـ ال دى ٤ٕ٧ٚٮـ أف اأٔل

ٔم اىفؽر»/  ٩بي٪ة ٔم األعىح، وي  . (4)«إن اهلل كد أةدىكً ةٍٓا خريًا ٌٍِٓا/ ي
ة  كٝةؿ ٌن ٔم»/ أي ٔم غرفث ي  أْو غيدُا اىترشيق وأيام اجلدر وي
 . (5)«ورشب أكو أيام ويه ،اإلشالم

ًف ىلع إثُةؿ ٦ة قٮا٧٬ة،  /«غيدُا أْو اإلشالم»كٝٮهل/  «أةدىكً»/ ٚٞٮهل  الَّ يىؽي
يةد املك٧٤ني، كىلع ٬ؾا مٌخ ا٣ٞؿكف امل٤ٌٛح. ؽا٧٬ة ٣حف ٨٦ ٔأ  كأفَّ ٦ةٔ 

ا  ، أك إىل   اجليبنكجٮق إىل ادلي٨؛ ٠ٕيؽ مٮدل ٚإذا أظؽث اجلةس ٔيؽن
؛ ٠ٕيؽ  ٍمؿو دةرييخر أك ٝٮيمر أك قيةيسر

ى
٦٪ةقجح ديجيح؛ اكإلرساء كاملٕؿاج، أك إىل أ

اثلٮرة، أك ٔيؽ االقذٞبلؿ، أك ٔيؽ اتلعؿيؿ، أك أٔيةد دأقحف ادلكؿ، كحنٮ 
                                     

 (98، 96، ;8، 85ص)ث٨ ٔجؽ الكبلـ، كاث٨ الىبلح امكةص٤ح ٧٤ٔيح ثني اإل٦ة٦ني/ ا٣ٕـ  (1)
 (.6>6/9اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح ) (2)
 .(=7ص)كاحلٮادث، أليب مة٦ح  ابلؽع إ٩لةر ىلع ٔرابلة (3)
 .(، ٨٦ ظؽير أنف :5666(، كأمحؽ ):599(، كا٣جكةيئ )5578أػؿص٫ أثٮ داكد ) (4)
(، 7668( كٝةؿ/ ظؽير ظك٨ وعيط، كا٣جكةيئ )7;;(، كا٣رت٦ؾم )=685أػؿص٫ أثٮ داكد ) (5)

 . (، ٨٦ ظؽير ٔٞجح ث٨ اعمؿ =;7;5كأمحؽ )
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 ٚيه ثؽٔح. -ذلٟ
ؽي ىلع اتلٕجؽي يةد إ٧٩ة دىٍىؽي ي٢/ إف اأٔل  ح ادليجيح دكف ا٣ٕةديَّح أك اتلةرخييح. كإفٝ 

ٔاب/ يةد ٚي٭ة املٕ٪يةف/ الرشيع اتلٕجؽم، كا٣ٕةدم/ أ فاجل  ف اأٔل
ي٫ ٨٦ وبلة أك ًذ٠ٍؿو »/ Pٝةؿ اث٨ دي٧يح  جةدةن، ك٬ٮ ٦ةٚ   ٔ ٓي ٧ٍى يؽ املرشكع جيى ا٣ٕ

ـ كال٤جةس ٕة ٓ يف ا٣ُ ٚي٫ ٨٦ اتلٮق  ٢ٕ ٓي اعدةن ك٬ٮ ٦ة ٛي ٧ٍى ٟ، كجيى  . (1)«أك وؽٝح أك نك
اىعى ٚي٫ اػذيةر الـ٦ةف ثؽكف ٦٪ةقجح  ٚبل خي٤ٮ ٬ؾا اإلظؽاث ٨٦ ٦ٕىن ييؿى

 .  ٤ٞٔيح، كإظؽاث أ٧ٔةؿ جت٢ٕ ٨٦ ٬ؾا احلؽث مٌة٬ةةن ل٤ٕيؽ الرشيع 
رى  االظذٛةؿ ث٫ لك اعـ ثؽٔح، ٚإف ٦ة  اجلجٮمَّ أف املٮدل  -٦سبلن -ٚإذا دٞؿَّ

ًٍؽزي٫ي اجلةس ٚي٫ ٨٦ أمٮر اعديَّح اكتلٮقٕح ثأ ك٢ احل٤ٮل املؼىٮوح يف ٬ؾا حيي
الٮٝخ ممة ي٤عٜ ثةبلؽٔح يف ٦ٕ٪ة٬ة، ك٦ة يىعت ذلٟ ٨٦ االصذ٧ةع 
لبلظذٛةؿ يف حل٤ذ٫؛ ٚإف ذلٟ يٌةيه االصذ٧ةع ل٤ى٤ٮات اخل٧ف، كل٤ض٧ٕح، 

 .(2)كل٤ٕيؽي٨، كل٤عش، كذلٟ ٬ٮ املجذؽع املعؽث
ك٤ٕ٦ٮـ أ٫٩ إذا ٢ٕٚ ٦ة ٬ٮ صةاـ رشاعن ىلع 

ٮب ثٮص٫ ٦ة ٨٦ كصٮق كص٫ يٕذٞؽ ٚي٫ أ٫٩ ٤ُ٦
ة ل٧٤٪ةقجةت ابلؽٔيح  ؛(3)ٚ٭ٮ م٤عٜ ثةبلؽٔح -ا٤ُ٣ت ٕن ٚإفَّ ٦ة يلٮف دةث

يح ٨٦ األمٮر ا٣ٕةديح أحلٜ ثةبلؽٔح.  ٧ةؿ ٗري املًؿ  كاأٔل
٦ة ي٫٤ٕٛ ثٌٕ٭٥ حل٤ح اجلىٙ ٨٦ مٕجةف ٨٦ زيةدة الٮٝيؽ  /ك٦س٢ ٬ؾا

٢ ٨٦ احل٤ٮل ىلع املٕذةد، ك٦ة يرتدت ىلع ذلٟ ٨٦ م٘ت يف املكةصؽ، كاألك
ري٬ة، كاتلٮقٕح ٚي٭ة ثةإل٩ٛةؽ؛ لك ذلٟ ثؽٔح دةثٓ ألو٫٤  . (4)ٗك

                                     
 .(5/866)ط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح اٝذٌةء الرصا (1)
 .(76:/6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
ذىةـ، ل٤نةَيب ) (3)  .(=6/56)(، ;78-:5/78األ
. كٝؽ صؿل ػبلؼ (:=ص)، ابلةٔر، أليب مة٦ح (96، ;8، 85ص)مكةص٤ح ٧٤ٔيح ثني اإل٦ة٦ني  (4)

ظةو٢ ىلع أ٩٭ة حل٤ح ٚة٤ًح ٦جةركح ثني الك٤ٙ يف إظيةء حل٤ح اجلىٙ ٨٦ مٕجةف، كاالدٛةؽ 
 دتزنؿ ٚي٭ة ٦٘ٛؿة اهلل كرمحذ٫ ىلع ٔجةدق.
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؛ ٧٠ة أ٫٩  ٫ي ًع ٨٦ اعدات ٚإ٫٩ يتجٓ ظ٧١ى ة ل٤ٕيؽ املجذؽى ٕن ٚلك ٦ة يلٮف دةث
 . (1)دةثٓ هل يف دي٨ اإلقبلـ
يةد الاكٚؿي٨، أك ٦٪ةقجةت  /كممة ي٤ذعٜ ث٭ؾا اصذ٪ةبي ثٕي املك٧٤ني أٔل

، ز٥ اتلٮ  قٕح ىلع األ٢٬ ٝؿيجنة ٨٦ ذلٟ اتلٮٝيخ ٝج٫٤، أك ثٕؽق ث٤ٞي٢. املجذًؽٔنيى
ٚإف ثٕي اجلةس ٝؽ يى٧ذ٪ٓ ٨٦ إظؽاًث أميةءى يف أيةـ ٔيؽ٥٬؛ ٠يٮـ »

اخل٧حف كامليبلًد، كيٞٮؿ ٣ٕيةهل/ أ٩ة أو٪ٓ ٣ل٥ ٬ؾا يف األقجٮع أك الن٭ؿ 
ٮا اآلػؿ، كإ٧٩ة املعؿ ؾي هل ىلع إظؽاًث ذلٟ كصٮدي ٔيًؽ٥٬ كلٮال ٬ٮ ل٥ يى  ٌي ذى ٍٞ

ىةؿي األ٢٬ ىلع ٔيؽ اهلل كرقٮهل،  ذلٟ، ٚ٭ؾا  ٨٦ ٦ٞذٌيةت املنةث٭ح، ٣ل٨ حيي
ٮا ٚبل  ٥ٍ إىل ٗريق، ٚإف ل٥ يىًؿ ٭ي ٓي اقترشافى ٍٞىضى هل٥ ٚي٫ ٨٦ احلٞٮؽ ٦ة يُٞ كيي

ة٥٬ ةق اهللي كأًر ٨ٍ أٌٗتى أ٤٬ى٫ي هلل أًر  . (2)«ظٮؿى كال ٝٮةى إال ثةهلل، ك٦ى
ا٣ٕةديًَّح إ٧٩ة ٬ٮ ٩يه ٨ٔ الٮقةا٢ كاذلراآ  ك٬ؾا اجليه ٨ٔ د٤ٟ األمٮر

أك ٨ٔ ال٤ٮازـ كامل٧١بلت البلظٞح هلؾق ابلؽع، ك٬ٮ ثةجل٤٧ح دكف  ،املٌٛيىحً 
 ال الٮقةا٢ً. ،اجليه ٨ٔ ابلؽٔح ثؾاد٭ة؛ إذ اجليه ٨ٔ ابلؽع ٨٦ ثةب املٞةوؽً 

 

                                     
 .(6;5/8)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (1)
 .(6/956)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
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 القاعدة الجالجة: كن عادة اختصَّ بًا الكفاُر اتباُعًم عميًا بدعة: 

قٮاء يف ذلٟ ٦ة اكف ٝؽي٧نة ٨٦ أٔؿاٚ٭٥، أك ٦ة اقذعؽزٮق ٝؿيجنة ٨٦ اعداد٭٥؛ 
ٚة٣تنج٫ ث٭٥، كالك٤ٮؾ ىلع َؿيٞذ٭٥ ادل٩يٮيح اخلةوح، كأذيةد اعداد٭٥ املبلز٦ح 

  ٔ٪٫ ٨٦ ص٭ح ا٣تنج٫ امل٧٪ٮع، ك٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ إظؽازنة يف دي٨ اإلقبلـ. ٪هى ممة يي  -هل٥
ٔم الصاغ »كيف احلؽير /  ث خىت حأخذ أٌيت ةأخذ اىلرون كتيٓا شربًا ال حل
َِ اجلاُس إال »لؿكـ؟ ٚٞةؿ/ ، ٚٞي٢/ ية رقٮؿ اهلل ٠ٛةرس كا«بشرٍب وذرااًع ةذراٍع  ٌَ و

َّٟ أف اال٩لٛةؼ ٨ٔ ا٣تنج٫ ث٭٥ ٦ٞىؽه ٨٦ ٦ٞةوؽ ادلي٨.  (1)«أوخلم  كال م
كأو٢ آػؿ، ك٬ٮ أف »/ -٨ٔ امل٪ٓ ٨٦ منةث٭ح ال١ٛةر- Pٝةؿ اث٨ دي٧يح 

ينةث٭ٮف ٚي٫ ٨٦ ٔجةدة أك اعدة أك لكي٭٧ة ٬ٮ ٨٦ املعؽزةت يف ٬ؾق  ٦ة لك
ا٣ح  ؛األ٦ح ك٨٦ ابلؽٔح إذ الالكـ ٚي٧ة اكف ٨٦ ػىةاى٭٥... ٚض٧يٓ األد٣ح ادلَّ

ة ة أك دزني٭ن  -٨٦ ال١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع ىلع ٝجط ابلؽع، ككؿا٬ذ٭ة حتؿي٧ن
ح، كأ٩٭ة منةث٭ح د٪ؽرج ٬ؾق املنةث٭ةت ٚي٭ة، ٚيضذ٧ٓ ٚي٭ة أ٩٭ة ثؽع حمؽز

 . (2)«ل٤اكٚؿي٨، كلك كاظؽ ٨٦ الٮوٛني مٮًصت ل٤٪يه
ًٓ ٨٦ ٬ؾا ا٣تنج٫ً، كدىٍؿًؾ املٮاٚٞح يف ٌكاألد٣ح ٦ذْة٬ؿة ٦ذ ةٚؿة ظٮؿ امل٪

؛ كممة يذ٤َّٕٜ (3)اهلؽم كالك٧خ ا٣ْة٬ؿ ممة هل د٤ُّٕٜ ثة٣ٕةدات يف ثٕي األظيةف
ىمَّ اآلف -ابلبلء  ث٭ة ثؾلٟ يف الٮاٝٓ املٕةرص/ األ٣بكحي ا٣يت ٥َّٔ  يكى ٚي٧ة ي

ةت كاملٮديبلت يةد  أك األ٣بكحي ا٣يت ختهُّ  -ثةملًٮ ثٕي امل٪ةقجةت كاأٔل
 دلي٭٥، أك َؿيٞحي ث٪ةء ابليٮت كدأزحس٭ة كدـيح٪٭ة، كحنٮ ذلٟ.

َّٟ أف محبنة ٨٦ ٬ؾق املؼة٣ٛةت ٝؽ كٝٓ ٨٦ ٝؽي٥، ك٨٦ األ٦س٤ح ىلع  كال م
َّٛ »٦ة ذ٠ؿق اآلصؿم ثٞٮهل/  /ذلٟ ٍمؿى ٬ؾق األ٦ح ٨٦ اعل٥ اع٢ٝ ٥٤ٔ ٨٦ دى

ى
طى أ

                                     
 .أيب ٬ؿيؿة  ٨٦ ظؽير( >>>:أػؿص٫ ابلؼةرم )  (1)
 .(868-5/867)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
، كٚىٍؿًؽ مٕؿ الؿأس ثؽالن ٨٦ اإلقؽاؿ، كدىٍؿًؾ  /ك٨٦ ذلٟ (3) األمؿ ثذ٘يرًي النيت كإٔٛةًء ال٤ ىحى

٨ ا٣تك٤ي٥ً ثةإلوجٓ،  ينةث٫ًي ٬يبةد٭٥، ٔك ٣بف اذل٬ت كاحلؿيؿ، كاجليه ٨ٔ اجل٤ٮس ىلع ٬يبح ت
ري ذلٟ.  كاالمذ٧ةًؿ ثةثلٮب اكمذ٧ةًؿ احل٭ٮد، ٗك
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أف أكرث٥٬ ا٣ٕةـ ٦٪٭٥ جتؿم أمٮر٥٬ ىلع قنن أ٢٬ ال١ذةثني، ٧٠ة ٝةؿ اجليب 
كذلٟ ٦س٢/ الك٤ُ٪ح  ،، كىلع قنن ٠رسل كٝيرص، كىلع قنن أ٢٬ اجلة٤٬يح

ٍمًؿ املىةات كاألٚؿاح، 
ى
ري٥٬، كأ كأظاك٦٭٥، كأظاكـ ا٧ٕ٣ةؿ كاألمؿاء ٗك

احل٤يح، كاألك٢ كالرشب كالٮالا٥، كاملؿا٠ت كاخلؽـ كاملكةك٨ كال٤جةس ك
 . (1)«كاملضةلف كاملضةلكح، كابليٓ كالرشاء كاملاكقت...

ٔ »كيف احلؽير /  َ اكن كتيكً شربًا بشرٍب، وذرااًع ةذراع، خىت ل ََّ شننٌ  تَلَتَّتُِػ
ٔه َر َعبٍّ لصيهخٍ ٔا ُجد  ةؿ/ «شيه ٤٪ة/ ية رقٮؿ اهلل احل٭ٮد كاجلىةرل؟ٝ   . (2) «فٍَ،ٝ 

ة/ املنةث٭ح يف أٔيةد٥٬ ادل٩يٮيح ٌن ٮ٩ى٫ي ثٕيؽ  /٦س٢ ،كممة يؽػ٢ يف ٬ؾا أي ُّ٧ يكى ٦ة ي
 األـ، أك ٔيؽ األب، أك ٔيؽ احلت، أك ٦ة ينج٫ ذلٟ اكٔذ٧ةد اتلأريغ اإلٚؿ٩يج. 
ة، كيرتدت ىلع ذلٟ ا٣تنج٫ً  ٕن يةد جت٧ٓ ٔجةدة كاعدة ٦ ـ أف اأٔل ٨٦  كٝؽ دٞؽَّ

ٜى مأًف ا٣رباًء ٨٦ ال١ٛةر يشءه  املٛةقؽ املذ٤ٕٞح ثةملي٢ يكذ٭ةفي ث٫.  إحل٭٥، كدؿٝي  ال ي
٥ٍ ث٫ ٨٦ ا٣ٕةدات ممة  ٭ي ٮَّري اػذىةوي ًٓ ٦ة ال ييذىىى ىلع أ٫٩ خيؿج ٨٦ ٬ؾا امل٪

جيٕحي  ٥ٍ َك ىنرتؾ ٚي٫ ث٪ٮ اإلنكةف، كدٞذٌي٫ ًصج٤ًَّذي٭ي ي
ظيةد٭٥، كاقذٞة٦حي أمٮر٥٬ يف ٦ٕةم٭٥، اك٣رتاديًت 

ذهُّ ث٫ اإلداريح يف صٮا٩ت  احليةة ا٤٧ٕ٣يح، ٧ٚة ال خيى
٥ٍ ٚي٫ ٣حف ثجؽٔح،  ذي٭ي ال١ٛةر ٨٦ ا٣ٕةدات منةبى٭ى

ـً  يُّػ ككؾا ٦ة اكف مرشكاعن يف رشاإ٭٥ كرشيٕذ٪ة، ٚي٤زتـ الٮاردي يف رشٔ٪ة ٦ٓ اتل٧َّى
ٜه ثةملُة٥ٔ كاملنةرب  ٔ٪٭٥ يف ظؽكد الٮارد يف رشيٕح اإلقبلـ، حنٮ ٦ة هل د٤ُّٕ

 ؽق أ٢٬ اإلقبلـ ٨٦ و٪ةاعد٭٥ كدٞ٪يةد٭٥ املؼذ٤ٛح.كاملبلبف، ك٦ة يكذٛي
َّٟ أف  ة ث٭٥، ك٦ة ل٥ يل٨ ٠ؾلٟ، كال م ؽي ثني ٦ة اكف خمذىنٌ ؿ  ٛى كا٣ٕؿؼ يي

 ا٣ٕؿؼ يذٛةكت ٨٦ ماكف إىل ماكف، ك٨٦ ز٦ةف إىل ز٦ةف، ك٨٦ ظةؿ إىل ظةؿ.
ىلع أف دىٍؿؾى املنةث٭ح ٣حف ٤ٕ٦َّبلن ثْ٭ٮر املٛكؽة؛ ٧ٕ٣ٮـ اجليه ٨ٔ ذلٟ، 

٤َّحي اتلعؿي٥.ك ًٔ  ألف ٩ٛف ا٢ٕٛ٣ امل٧٪ٮع ٬ٮ 

                                     
 .(768-5/767)الرشيٕح، لآلصؿم  (1)
 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم =::6( كمك٥٤ )=:76أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
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القواعةد اجل معة  يف   : اخلة مس املبحث 

متييز البدع يف امل  ي ت

 

 
 
 

٤ىٍخ ىلع كصػ٫ اتلٕجػؽ املٕىيح كاصجح ا٣رتؾ؛ ٚبل يكٮغ ٤ٕٚ٭ة اثذؽاءن  ًٕ ، ٚإذا ٚي
بنة ث٧ة ل٥ يرش٫ٔ اهلل، كحتٍٞٞخ ٚي٭ة ابلؽٔػح احل  ،ٞيٞيػحكاتلٞؿب إىل اهلل اكف دٞؿُّ

   ﴿ٝػػػػػةؿ دٕػػػػػةىل/ 

    

      

   

    

   

﴾  /[65]النٮرل. 
ٔاغد اجلاٌػث هلذا امل  ػىن/ وفيٍا يأيت ةيان اىل

 القاعدة األوىل: كن تقرب إىل اهلل مبحرم فًو بدعة: 

يؽػ٢ يف ذلٟ دػٮالن أكحلًّة لكُّ ٦٪يه ٔ٪٫ ٨٦ املٕةيص كاملعؿ٦ةت، كإذا زجخ 
 يىط اتلٞؿب إىل اهلل ث٢ٕٛ أف اتلٞؿب إىل اهلل ال يىط ثة٣ٕةدات؛ ٨٧ٚ ثةب أكىل أالَّ 

 ٦ة ٩يه ٔ٪٫ ٨٦ املٕةيص كاملعؿ٦ةت.
٨ دٞؿَّبى إىل اهلل بك٧ةع ا٣٘٪ةء املعؿـ، كالؿٝه، كقةاؿ ٤ٔي٫/ ٧ٚ كب٪ةءن 
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ح، اكف ثؾلٟ ٦جذؽاعن   . (1)املٕةزؼ كاملبليه امل٧٪ٔٮ
يب/  ٔجةدة ل٥ يي »ٝةؿ النَة ٕجةدة؛ إذ لٮ اك٩خ  ٤ٚحكخ ث ٔ٪٭ة  ٔجةدة ٩يه  ٔ٪٭ة،  ٫ى ٪ٍ لك 

ٓ ٬ؾا اجليه اكف ٦جذؽاعن  ٕجؽ ٦ ٚي٭ة اتل ؽ  ٔٞذ ٚإذا ا ري مرشكع،  ٕةم٢ ث٭ة اعم٢ ٘ث  . (2)«ٚة٣
كيؽػ٢ يف ذلٟ لكُّ دٞؿُّبو إىل اهلل ثة٣تنج٫ ثةل١ٛةر يف ٔجةداد٭٥؛ قٮاء 

زح ٔ٪ؽ٥٬ ،اكف ٨٦ دي٪٭٥ ح كحمؽى ث٢ ٝؽ كرد اجليه ٨ٔ وبلة  ،أك اك٩خ خمرتٔى
ل١ٮف ال١ٛةر  ؛يف أكٝةت خمىٮوح؛ اكجليه ٨ٔ الىبلة ٔ٪ؽ ٤َٮع الن٧ف

ا لىية ًؿ د٧يزين عى ٦٪ة ٨ٔ وية٦٭٥، كاألمؿ يى٤ٮف هلة، كاكألمؿ ثأك٤ح الكَّ
ثذٕضي٢ ا٣ُٛؿ خمة٣ٛح ٣٘ري٩ة يف ُٚؿ٥٬، كيف اإلٚةًح ٝج٢ ٤َٮع الن٧ف 

امل٪ٓ ٨٦ ا٣تنج٫  /ٚاكف ٨٦ قجت اجليه كظ٧١ذ٫ ،خمة٣ٛح ل٧٤رشكني يف ظض٭٥ 
 ثةل١ٛةر يف ٔجةداد٭٥. 

 منةركذ٭٥ كمٮاٚٞذ٭٥ يف اظذٛةهل٥ ثأٔيةد٥٬ ادليجيح. /ك٨٦ ذلٟ
ث٭ح أ٢٬ اذل٦ح يف امليبلد كاخل٧حف كاجلريكز أ٦ة منة»/ Pٝةؿ اذل٬يب 

 . (3)«ٚجؽٔح كظنح
ك٨٦ ابلؽع كامل٪١ؿات/ منةث٭ح ال١ٛةر كمٮاٚٞذ٭٥ يف »/ Pكٝةؿ الكيٮيط 

٧٠ة ي٫٤ٕٛ ٠سري ٨٦ ص٭٤ح املك٧٤ني ٨٦ منةركح  ،أٔيةد٥٬ كمٮاق٧٭٥ امل٤ٕٮ٩ح
ريق  .(4)«اجلىةرل كمٮاٚٞذ٭٥ ٚي٧ة ي٤ٕٛٮ٫٩ يف مخحف ابلىيًٍي ٗك

ح دلي٭٥ كدْٕ ٥ اجلاكرة ظني دلٮف املنةركح كاملٮاٚٞح يف أٔيةد خمرٔت
ك٦ؽػ٤ح ىلع أدية٩٭٥؛ ٚذ١ٮف ابل٤يح ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭ة منةث٭ح، ك٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭ة 

زح ثة٣جكجح ل٤اكٚؿي٨  ٠ٕيؽ امليبلد كم٥ ا٣جكي٥.  ،حمؽى

                                     
 .(686ص)، أظاكـ اجل٪ةاـ، لؤلبلةين (6:ص)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، الث٨ رصت  (1)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (2)  .(6/78)األ
 .(576ص)اتل٧كٟ ثةلك٪ح، لزل٬يب  (3)
 .(585ص)األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط  (4)
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ة، »/ Pٝةؿ اث٨ دي٧يح  ... ٚإ٫٩ لٮ أظؽز٫ املك٧٤ٮف ٣ٞؽ اكف يلٮف ٝجيعن
ث٢ أظؽز٫ الاكٚؿكف، ٚةملٮاٚٞح ٚي٫ ّة٬ؿة  ،ف ممة ل٥ يرش٫ٔ ٩يبر ١ٍٚٝيٙ إذا اك

 . (1)«ا٣ٞجط، ٚ٭ؾا أو٢
ة ٦جكٮػح برشيٕذ٪ة،  ح، كإ٦َّ زح خمرتٔى ة حمؽى كال مٟ أف أٔيةد٥٬ اع٦ح إ٦َّ

 . (2)كاملك٥٤ ال يٞؿُّ ىلع كاظؽ ٦٪٭٧ة
ة٩٭ة أك ماك٩٭ة دٞؿُّب ثٕجةدة كىرىدى اجليه ٔ٪٭ة لـ٦ ٧٠ة يؽػ٢ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة لكُّ 

ي  ٍٕذىربى أك لىٛح ٚي٭ة؛ ٚإف إيٞةٔ٭ة ىلع الىٛح امل٪يه ٔ٪٭ة دٞؿبنة ثذ٤ٟ الىٛح هلل يي
أك خيهُّ حل٤ذ٭ة ثٞيةـ، أك يىٮـ ادل٬ؿ  ،يٮـ اجل٧ٕح كيٛؿدق ثىيةـ ٨٧٠ خيهُّ ، ثؽٔح

٫َّي  ة(3)لكي ٞن ، أك ، أك يرتؾ اجلاكح دؽي٪نة ثةلؿ٬جة٩يح، أك يت٪٢ٛ يف أكٝةت اجليه ٩ٛبلن ٤ُ٦
ةيح، أك يذٕجؽ ثلنٙ الؿأس يف ٗري إظؿاـ.   يٌيح ثةملٕيجح ٨٦ اأًل

اتلٕجؽ ث٧ة اكف ٤ٔي٫ أ٢٬ اجلة٤٬يح ممة كرد بنأ٫٩ اجليه،  /كيؽػ٢ يف ذلٟ
عي يف اإلقبلـ يرٍشى  . (4)أك ل٥ ي

رىدى يف احلؽير/  كذلٟ أف أ٢٬ اجلة٤٬يح »، (5)«ال غلر يف اإلشالم»كٝؽ كى
ٝرب الؿص٢ اجلٮاد، يٞٮلٮف/ جنةزي٫ ىلع ٫٤ٕٚ؛ أل٫٩ اكف اك٩ٮا يٕٞؿكف اإلث٢ ىلع 

يٕٞؿ٬ة يف ظيةد٫ ٚي٧ُٕ٭ة األًيةؼ، ٚ٪ع٨ ٩ٕٞؿ٬ة ىلع ٝربق؛ تلأك٤٭ة ا٣ُري 
ة يف ممةد٫ ٧ن ًٕ ُ ة يف ظيةد٫ ،كالكجةع ٚي١ٮف ٦ي ٧ن ًٕ  .  (6)«٧٠ة اكف ٦ُ

ًخ امؿأة مى٧ذح ال دذلك٥ رآ٬ة أثٮ ثلؿ  ضَّ ٚٞةؿ/ ٦ة هلة ال  كملة ظى
، ٬ؾا ٨٦ ٥ي ٤َّ لى دى  ُّ٢ ً ٍخ مى٧ذح، ٝةؿ هلة/ دل٤يم ٚإف ٬ؾا ال حيى ضَّ ؟ ٝةلٮا/ ظى

                                     
 .(5/867)الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح اٝذٌةء  (1)
 .(596ص)األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط  (2)
 كاملعْٮر ٨٦ ذلٟ ويةـ ٦ة ظؿـ وٮ٫٦ ٠يٮيم ا٣ٕيؽ. (3)
 .(;5/76)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (4)
 .(، ٨٦ ظؽير  أنف 7666أػؿص٫ أثٮ داكد ) (5)
 .(5;5ص)احلٮادث كابلؽع، ل٤ُؿَٮيش  (6)
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ؤه ٨٦ امل٭ةصؿي٨. ٝة٣خ/  ٢٧ٔ اجلة٤٬يح. ٚذلك٧خ ٚٞة٣خ/ ٨٦ أ٩خ؟ ٝةؿ/ اٍمؿي
، أ٩ة أثٮ ثلؿ ؤكؿه ىكى ًٟ ل  . (1)٨٦ أم ٝؿيل أ٩خ؟ ٝةؿ/ إ٩َّ

٤٭ة ىلع ٬ة اإلقبلـ يف اجل٤٧ح، ٚبل ظؿج يف ٕٚكأ٦ة ٦ة اكف ٨٦ ٔجةدات أٝؿَّ 
ح.   الىٛح املرشٔك

                                     
 .(، ٨٦ ظؽير ٝحف ث٨ أيب ظةزـ 78>7ػؿص٫ ابلؼةرم )أ (1)
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 القاعدة الجانية: كن أمر مشروع أفضج إىل بدعة فًو ممهوع:

٢ املعْٮر ّة٬ؿق اإلثةظح إذا أدل إىل ٕٚ ٓي ٦ة  ٍ٪ ح املُ٭ؿة ٦ى ؿَّ يف الرشٕي ؽ اقٞذ ٣ٞ(1). 
ًٓ أو٢ه ٨٦ األوٮؿ ا٣ُٕٞيح يف الرشع  . (2)كقؽُّ اذلراا

ثٞؽر ذلٟ  ٤ُ٦ٮبحه  إثةظحن  كك٧ة أف كقي٤ح امل٤ُٮب كصٮبنة أك ٩ؽثنة أك
ة،  كل٤ٮقةا٢ أظاكـ املٞةوؽ، كإحلةؽ  ٌن ح أي ا٤ُ٣ت، ١ٚؾا كقي٤ح املعؿـ مم٪ٔٮ
ذراآ ابلؽٔح ثةبلؽٔح كتك٧يذ٭ة ثةق٧٭ة إ٧٩ة يىطُّ ٨٦ ص٭ح دزني٢ اليشء 

ًة  ٦زن٣حى  يض إحل٫ ، ك٬ؾا اإلحلةؽ يذٛةكت حبكت مؿدجح اذلريٕح، كٝيٮَّ ٦ة يٛي
ؽٔح ٠جرية، كاإلٌٚةء إحل٭ة ث٭ؾق اذلريٕح  ٝٮيًّة، اك٩خ إٌٚةا٭ة، ٚإف اك٩خ ابل

اذلريٕح ٨٦ ٝجي٢ ال١جةاؿ،  كإف اك٩خ ابلؽٔح دكف ذلٟ ١ٚؾلٟ اذلريٕح 
ٍمؿو ٦ة ذريٕحن (3)املٌٛيح إحل٭ة 

ى
إىل  ٦ٌٛيحن  ، ىلع أ٫٩ جيت اتلعٮط دلل أذجةر أ

ك٣حف  ،ةابلؽٔح، ٚيججيغ أف يلٮف اإلٌٚةء إىل ابلؽٔح ٦ُٞٮاعن ث٫ أك ظٞيٞينٌ 
ة. ٧ن ذىٮى٬َّ   ﴿ كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/ ٦ي

    

    

 ﴾  /[>56]األ٩ٕةـ. 
َّٙ  ؛ٚاكف ٩٭ينة ٨ٔ ٦جةحو  يض إحل٫ ٨٦ حمْٮرو، كٝؽ ٠ى ة يٛي ٨ٔ   اجليب ٣ًػ٧ى

 ، ك٩ه ٨ٔ ُٝٓ األيؽم يف ا٣٘ـك ذللٟ. ٣ًػ٧ىة خيىش ٨٦ املعْٮر ؛ٝذ٢ امل٪ةٚٞنيى 
كيف ثةب قؽ  ذراآ ابلؽع مٌخ الك٪ح ثلؿا٬ح إٚؿاد يٮـ اجل٧ٕح 

ا ذلريٕح اختةذ رشع ل٥ يأذف ث٫ اهلل؛ ٨٦ ختىيه  ،ثةلىٮـ كحل٤ذ٭ة ثة٣ٞيةـ؛ قؽًّ

                                     
عٮؿ، ل٤نٮاكين (6/968)املٞؽ٦ةت امل٧٭ؽات، الث٨ رمؽ  (1)  .(;65ص)، إرمةد ا٣ٛ
 .(5/566)املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب  (2)
، إ٧ٔةؿ ٝةٔؽة قؽ اذلراآ يف (6/77)، ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف (7/579)إٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥  (3)

 .(68-65ص)حم٧ؽ اجلزياين  ثةب ابلؽٔح، د.
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ٓى ٚي٫ أ٢٬ ال١ذةب قى ٫ي ث٫؛ ٚيف ذلٟ كٝٮعه ٚي٧ة كى يىَّ  . (1)ز٦ةف أك ماكف ث٧ة ل٥ خيى
، أك أدَّل إىل أذٞةد ٚلكُّ  ٥ى اجلة٢٬ى ػبلؼى ظ٫ً٧ً١ الرشيع  ك٬ٍى

ى
ٝٮؿ أك ٢ٕٚ أ

ة ثـ٦ةف أك ماكف أك  خمة٣ٙ، أك ٗريَّ يف الىٛح أك ال١يٛيح، أك أك٥٬ ختىيىن
ح ة يرتدت ٤ٔي٫.  -أظٮاؿ ٗري املرشٔك ؛ ٣ًػ٧ى  ٚإ٫٩ يلٮف مم٪ٮاعن

ٮَّل  يكى ـً ا٣ٕة٦ح مم٨-ٚبل يى٤ط أف ي ثني  -ل ث٫ٞذؽى يي  ْ  دلل ا٢ٕٛ٣ أ٦ة
ٚةملجةظةت إ٧٩ة دلٮف ٦جةظح »الٮاصت كامل٪ؽكب، كال ثني امل٪ؽكب كاملجةح، 

إذا ص٤ٕخ ٦جةظةت، ٚأ٦ة إذا اختؾت كاصجةت أك مكذعجةت اكف ذلٟ دي٪نة ل٥ 
 . (2)«يرش٫ٔ اهلل

ٮَّل ثني امل١ؿكق كاملجةح.  يكى ٨ امل١ؿكق، كال ي  ٔ ـً كاجليهي ٨ املعؿَّ  ٔ  ٧٠ة ال يكذٮم اجليهي
كجتي إىل أذٞةد ظل٥ رشيع ىلع كا٣ت

ة د٧ٌ٪٫ ٨٦  ػبل٫ٚ ذريٕحه إىل ابلؽٔح امل٪١ؿة؛ ٣ًػ٧ى
. ا أك ٧ٔبلن  دجؽي٢ً الرشع أذٞةدن

ييٛيض إىل أذٞةد أ٩٭ة ق٪ح  ٚإذا اكف إٝة٦حي اجلة٤ًٚح دمةٔحن يف املكضؽ قى
ٓي  ٧ٍ٪ى ِي ٤ٔي٭ة ٚ٭ؾا ممة يي ىةفى ا لزلريٕح ؛رادجح حيي  .(3)قؽًّ

َّ دمٕح يف وبلة ا٣ٛضؿ كإذا اك٩خ ٝؿاءة ق  قذٛيضٮريت الكضؽة كاإلنكةف لكي
٤ىتي املؼة٣ٛح يف ثٕي األظيةف.  ٍُ ذي يح فى  إىل أذٞةد ا٣ًٛؿ

ذيٛيض إىل أذٞةد أ٫٩ مك٪ٮف،  كإذا اك٩خ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف يف ا٣ُٮاؼ قى
رٍتىؾى أظية٩نة  ألص٢ ذلٟ.  ؛ٚيججيغ أف يي

ـً رادتو ٗرًي رمٌةفى يذ١ؿَّ  ـً ككؾا االصذ٧ةعي ٣ٞية  . (4)ري ىلع ادلكا

                                     
 .(>7/56)ٔبلـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥ إ (1)
 .(55/896)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (2)
ذىةـ، ل٤نةَيب (::ص)احلٮادث كابلؽع، ل٤ُؿَٮيش  (3)  .(5/789)، األ
ٞي٥، الث٨ دي٧يح  (4) ٌةء الرصاط املك ٝذ  .(6>5ص)، األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط (76:/6)ا
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الكضٮدى ل٤ذبلكة ػنيح أف يٕذٞؽ اجلةس أف الكضؽة  كٝؽ دىؿىؾى ٧ٔؿي 
ة ٤ٔي٪ة إال أٍف ننةءى »كاصجح؛ كٝةؿ/   .(1)«إف اهلل ل٥ يلذجٍ٭ى

٥ٍ، »/ ٝةؿ أثٮ مكٕٮد األ٩ىةرم  كي ً يرٍسى
ى
إين ألدؿؾ أًعييت كإين مل٨ أ

٨َّ اجلرياف أ٩٭ة كاصجح خمةٚحى  ْي  . (2) «أف يى
ةح ٝة كٝؽ اكف ٦ةلٟ يلؿق لك ثؽٔح كإف اك٩خ يف »/ Pؿ اث٨ ًك

ؾى ذلٟ  ػري، ك٣ٞؽ اكف ٦ةلٟ يىلؿق امليجءى إىل ثيخ املٞؽس ػيٛحى  ذَّؼى أف يي
، كاكف يىلؿق ٦يجءى ٝجٮر الن٭ؽاء، كيىلؿق ٦يجءى ٝجةء  ػٮٚنة ٨٦ ذلٟ،   ق٪حن

ة ػةؼ ا  اجليبكٝؽ صةءت اآلزةر ٨ٔ  جح يف ذلٟ، ك٣ل٨ٍ ٣ػ٧َّ ٧٤ٕ٣ةءي ثةلٗؿ
 . (3)«اعٝجحى ذلٟ دؿكٮق

دلؿق أف جيذ٧ٓ ا٣ٞٮـ يؽٔٮف اهلل كيؿٕٚٮف »/ Pكٝؽ قب٢ اإل٦ةـ أمحؽ 
، إال أٍف ييٍلرًثكا ٧ٍؽو  . (4)«أيؽي٭٥؟ ٝةؿ/ ٦ة أكؿ٫٬ لئلػٮاف  إذا ل٥ جيذ٧ٕٮا ىلع عى

،  إالَّ  ٢٧ أو٫٤ زةثخ رشاعن لكٔ  ٤ي٫ كبةجل٤٧حٚ  ٭ةر ا٢٧ٕ٣ ث٫ كاملؽاك٦حٔ   أف يف ّإ
٫ي ٤ُ٦ٮب يف اجل٤٧ح ٨٦ ثةب قؽ  اذلراا٦ٓة  ٠ٍي ٞىؽى أ٫٩ ق٪ح مؤكؽة،  فىرتى ذ ىةؼي أف يٕي  .(5)خيي

 ابلؽ٩يح ا٣ٕجةدات ٨٦ ٔجةدة ا٣زتـ مل٨ يججيغ ال»/ Pكٝةؿ النةَيب 
 إحل٫ ٦٪ْٮرنا اكف إذا ،الٮصٮبى  ٦٪٭ة اجلة٢٬ يٛ٭٥ مٮاّجحن  ٤ٔي٭ة يٮاّت أف اجلؽثيح
 ٥ى ٤ى ٍٕ يي  ظىت األكٝةت ثٕي يف يؽٔ٭ة أف هل يججيغ ماذل ث٢ ذللٟ، ٦ْ٪حن  أك مؿمٮٝنة،

  .كاصجح ٗري أ٩٭ة
ـي  رً امل١ؿَّ  الٮاصًت  ػةويح ألف ـي  اال٣زتا  ال حبير أكٝةد٫، يف ٤ٔي٫ كادلكا

                                     
 (.6>8أ، ملةلٟ )املٮَ (1)
 .(8/589)، كوعع٫ اث٨ ظضؿ يف اتل٤ؼيه احلجري (6:9/=)الكنن ال١ربل، ل٤جي٭ٌف  (2)
ةح  (3)  .(96ص)ابلؽع كاجليه ٔ٪٭ة، الث٨ ًك
ي٥، الث٨ دي٧يح (6>5ص)األمؿ ثةالدجةع، ل٤كيٮيط  (4) ٌةء الرصاط املكٞذ ٝذ  .(76:/6)، ا
ذىةـ، ل٤نةَيب  (5)  .(6/75)األ
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ـي  امل٪ؽكب ػةويح أف ٧٠ة، ٔ٪٫ ٙي ٤َّ ؼى ذى يي  ـً  ٔؽ  ٦٪٫ اجلةّؿ ٥ى ٭ً ٚى  ا٣زت٫٦ ٚإذا ،اال٣زتا
 .٢َّ ٌى ٚى  ذلٟ ىلع اقذ٧ؿَّ  ز٥ الٮصٮب، ىلع ٫ي ٤ى ٧ى عى ٚى  ل٤ٮاصت؛ ا٣يت اخلةويح ٩ٛفى 

 ا٣ٕجةدة د٤ٟ يف ثٌٕ٭ة ٨٦ ٥ي ٭ى ٍٛ يي  ٠يٛيةت ىلع دذأىت ا٣ٕجةدة اك٩خ إذا ككؾلٟ
 ا٣ٕجةدة إىل ٔجةدة ٗري أك ٔجةدة ٍخ ٧َّ ًي  أك، األػؿل ال١يٛيح ىلع ٦٪٭ة ٥ي ٭ى ٍٛ يي  ال ٦ة
  .دك٫٩ ٥ي ٭ى ٍٛ يي  ال ٦ة االٝرتاف بكجت ٥ي ٭ى ٍٛ يي  ٝؽ

 هل ينةحتؿً  كاظؽ كص٫ ىلع ٚي٫ ؿي ةثً سى يي فى  كصٮق؛ ىلع ٫٤ٕٚ يذأىت ةحاملج اكف أك
  .قٮاق ٦ة كيرتؾ
 يف ٦٪٫ ٥ي ٭ى ٍٛ يي  حبير ّة٬ؿ، قجت ٗري ٨٦ دم٤حن  املجةظةت ثٕي يرتؾ أك
 .مرشكع أ٫٩ ا٣رتؾ

 ٫ٕ٦ ؽى ضى كقى  ؽى ضى قى  ز٥ امل٪رب ىلع الكضؽة اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ٝؿأ ة٧َّ ػ٣ كذللٟ
ٕ٭ة ٨٦ ٝؿبى  ة٧٤َّٚ  أػؿل، ةو ؿَّ ٠ى  يف ٝؿأ٬ة اجلةس،  د٭يَّ  مًٮ

ى
 ٥٤ٚ ل٤كضٮد اجلةس أ

 . (1)«ننةءى  أف إال ٤ٔي٪ة ة٭ى جٍ يلذي  ل٥ اهلل إف/ »كٝةؿ ة،٬ى ؽٍ يكضي 
ىطي يف امل٪ٓ ٨٦ اذلراآ أف يٮصؽ ٨٦  يٍنرتى كال ي
ي  ٍٕذىربى ٚة٤ٔ٭ة ٝىٍىؽه إىل ابلؽٔح؛ ذلٟ أف اذلراآ ال يي

ي  ة ا٣ٞىؽي كاجليح، ث٢ املٕذىربى ٬ى ة إىل يف قؽ   ٬ٮ إٌٚةؤي٬ى
ا  ل٧٤ٛكؽة،  أك  ر ًع ٝةوؽن ذىؾى ٛىخي ظيجبؾو إىل ٠ٮف ا٣ػ٧ي املٛكؽة  ٚعكٍت، كال يي٤ذ

 .(2)ة ث٭ة، أك ٗري اعل٥ ٗريى ٝةوؽو هلة، اع٣ػ٧ن 
حبرضة اجلةس، كظير ي٧ل٨ االٝذؽاء ثة٣ٛة٢ٔ،  ٢ى ًٕ ك٬ؾا لك٫ إ٧٩ة ٬ٮ ٚي٧ة ٚي »

ٕى٤ى٫ي يف ٩ٛك٫، كظيري ال يي  ٨ٍ فى ٓي ٤ٔي٫ ٦ٓ أذٞةدق ىلع ٦ة ٬ٮ ث٫ ٚبل ثأسى كأ٦ة ٦ى ٤ى َُّ»(3). 
 كممة يؽػ٢ يف ذلٟ/

                                     
 .(777-7/776)ل٤نةَيب  املٮاٚٞةت، (1)
 .(69ص)إ٧ٔةؿ ٝةٔؽة قؽ  اذلراآ، د. حم٧ؽ اجلزياين  (2)
 .(7/777)املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب  (3)
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 ٮ٥٬ًي ا٣ٕة٦حى دىؿٍؾي إ٩لةر املٕةيص ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، كأمؽُّ ٦٪٫ املنةركح ٚي٭ة ممة يي 
ذجةر، كٝؽ ٝي٢/  ٬ة، ٚيجنأ أذٞةده صٮازى   . (1)«ز٣َّحي ا٣ٕة٣ًػ٥ً ز٣َّحي ا٣ٕة٣ىػ٥ً »ٚةقؽ ث٭ؾا األ

 ّ٭ٮر ٦ٓ ،اإل٩لةري  مأ٫٩ مم٨ اإل٩لةر ؽـٔي  ٚإذا»/ Pٝةؿ النةَيب 
ؽـ كا٩تنةرق ا٢٧ٕ٣  ٔ٪ؽ دؿَّ  -ي٢ٕٛ ٥٤ٚ ٤ٔي٫ ا٣ٞؽرة ككصٮد ،ؿً امل٪١ً  ػٮؼ ٔك
ذٞةد ٬ؾا ٚي٫ ٚجنأ ؛ٚي٫ ظؿج ال صةاـ ٢ه ٍٕ ًٚ  أ٫٩ ىلع ا٣ٕٮاـ  ثذأكي٢ ا٣ٛةقؽ األ

 .(2)«ثؽٔحن  املؼة٣ٛحي  ٚىةرًت  ا٣ٕٮاـ ٨٦ اكف ٨٦ ث٧س٫٤ ٓي ٪ى ٍٞ يى 
ي أ٬ٮ ثؽٔح ٚيي  كممة ذىػجىنيَّ قي ٥٤ٚ يي ٍمؿي

ى
 ٪هى يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٢٧ٔ امتج٫ أ

 ث٫؟  ٢ي ٧ٕى أـ ٗريي ثؽٔحو ٚيي  ،ٔ٪٫
ا ذلريٕح الٮٝٮع يف ابلؽٔح ٫ي قؽًّ  . (3)ٚةألظٮطي دىٍؿ٠ي

ا ٦ة دىعتي ابلؽٔحى ٨ٍ٦ً م٧١بلد٭ة أك لٮاظٞ٭ة أك ا٣ٕةداًت املؿدجًُح  ككسرين
٫ي أ -ث٭ة يٍنذىػجى٫ي ظ٧١ي ـي دىٍؿؾي ذلٟ ٤َجنة ٦ة ي ؽ٫ً٦ً؛ ٚةحلـ دي ٚي٫ ثني صٮازو ٔك ىدَّ رتى ك يي

 . ة يشءه ًؽ٣يػ٭ى ٍٕ  ل٤كبل٦ًح، كالكبل٦حي يف ادلي٨ ال يى
كٝؽ يٞةؿ ٧ٔة ل٥ ، كإ٧٩ة الك٪ح مٮاٚٞح األد٣ح الرشٔيح كابلؽٔح خمة٣ٛذ٭ة»

٫ ٨٦ أ٩ ٥ٍ ٤ى ٍٕ إذ األو٢ أ٫٩ ٦ة ل٥ يي  ؛أ٫٩ مٮاٜٚ هلة أك خمة٣ٙ/ إ٫٩ ثؽٔح ٥ٍ ٤ى ٍٕ يي 
أ٫٩ مرشكع ٚٞؽ  ٥ٍ ٤ى ٍٕ  ل٥ يي ٢٧ٔ ٧ٔبلن  ٨ٍ ٧ٚى  ،ةكدي٪ن  رشيٕحن  ؾي ؼى ذَّ الرشع ٚبل يي 

ى بى دى  كإف اكف ذلٟ ا٢٧ٕ٣ي  ،ابلؽٔح إىل عى رَّ ؾى دى  ككؾلٟ  ،أ٫٩ مرشكع هل ٚي٧ة ثٕؽي  نيَّ
ى بى كإف دى  ،إىل ابلؽٔحً  عى رَّ ؾى ٚإ٫٩ دى  رشيعر   ثبل دحل٢و ٝٮالن  ٨ً يٍ ٝةؿ يف ادل   ٨ٍ ٦ى  ة هل ٚي٧ نيَّ

 .(4)«حً ٪َّ ل٤كي  ٫ي مٮاٚٞذي  ثٕؽي 
٨ه ٦ة ل٥ يي » كى ًي ثىةظج٫ إىل خمة٣ٛح الك٪ح، ٚإذا أٚىض إىل ٍٛ كاالظذيةطي لرلي٨ ظى

                                     
 .(8;66/6)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (1)
ذىةـ، ل٤نةَيب  (2)  .(6/566)األ
ر، أليب مة٦ح  (3) يب (::ص)ابلٔة ـ، ل٤نَة ٔذىة ؽ ٦ٕؿٚح ابلؽع، ل٤(;-:/6)، اال ٮٔا  .(9;5ص)ضزياين ،ٝ 
 (.5/586درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ، الث٨ دي٧يح ) (4)
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 .(1)«ذلٟ ٚةالظذيةطي دىٍؿؾي ٬ؾا االظذيةًط 

                                     
 .(5;5ص)إاغزح ال٤٭ٛةف، الث٨ ا٣ٞي٥  (1)
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B
 

 
 
 

ا ىلع  ًٌ احلٍد هلل ىلع حٔفيلّ، والشهر هلل ىلع تصديده، وضالًة وشال
 اىبشري اهلادي، وىلع آهل وضحتّ وحزبّ ٌَ لك حارٍض وباٍد، وبعُد: 

فإن ْذا ابلحد وإن كرصت عدد ضفحاحّ فلد طاىج، وإن دروبّ ىلع 
 كربٓا فلد تشعتج وحعددت، ورحيث حلرير ْذه اىلٔاعد وعتطٓا شائكث

 شائلث، اشخفاد فيٓا الالحق ٌَ الصاةق. 
وكد رأيج ٌَ املِاشب جتريد حيم اىلٔاعد ىلع حرححتٓا، وإحتاعٓا ةفرائد 
ٌَ اىفٔائد املِرٔرة يف أذِائٓا، واجليث ٌِعلدة ةإذن اهلل حعاىل ىلع مٔاضيث 
حدكيلٓا، وعتطٓا، وادلعٔة ٌلدٌث ليعيٍاء واىفغالء جللدْا؛ إذ اىعيً رحً 

 جاٌعث، وكئب أْو الصِث مشفلث، وألصجخًٓ ُاضحث.  ةني أْيّ
ٔاةطّ، وأن جيزي خرًيا لكَّ ٌَ  ٔاعد اتلتديع وع واهلَل أشأل أن ئفق تلحرير ك
ٔاين وأحتايب  أاعن ىلع إجناز ْذا ابلحد ةلراءة أو مراجعث أو حدكيق، وأخصُّ إخ

َ اهلل يل وهلً طريًلا إىل جِخّ، وَفخََح يل   وهلً ةاةًا إىل طاعخّ. ةدار اىحرِس يرَسَّ
 

 ،مه وسمَّبحمَّم وبارك عمى نبينا حممٍد، وعمى آله وصى اهلل وسوصمَّ

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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مشرد بقواعد متييز البدع الواردة يف الرسالة

 

 
 
 

 قواعد التمييز بني البدعة وغريها
 

 

 .ٌَ املعطيث ابلدعث أخصُّ  القاعدة األوىل:
ٔاُيث ججس ابلدعث شر  القاعدة اثلانية:  .ٌَ ججس املعطيث الشٓ
 .وىحصج نذلم لك ٌعطيث ،لك ةدعث عالىث القاعدة اثلاثلة:
وعَ املعطيث  ،مصتِد اجليه عَ ابلدعث عٌٍٔات لكيث القاعدة الرابعة:

 .أدىث جزئيث اغبًلا
 .بث املتخدع أةعد ٌَ حٔبث اىعايصحٔ القاعدة اخلامسة:
 .ابلدعث حغايه اىطاعث ظاًْرا القاعدة السادسة:
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ٔشائو القاعدة األوىل: َ ةاب ال َ ةاب امللاضد، واملطيحثٌ   .ابلدعثٌ 
طيحث ابلدعث حخعيق ةاتلعتدات وٌا جرى جمراْا، وامل القاعدة اثلانية:

  .حخعيق ةاملعلٔالت
 .ابلدعث حِاكظ ٌلاضد الرشيعث، واملطيحث حتللٓا القاعدة اثلاثلة:
ٔعث ٌع كيام ٌلخغيٓا ؛ خبالف املطيحث املرشيث القاعدة الرابعة:  .ابلدعث ممِ

 

 .ابلدعث حلاةو الصِث، واالجخٓاد الراجح يلاةيّ املرجٔح القاعدة األوىل:
ّ ابلدعث إال فيخث القاعدة اثلانية: ع ّ ال حلعٌ   .االجخٓاد املصخٔيف لرشائط
َ حبىن أضاًل ةدعيًّ  القاعدة اثلاثلة: ٌتخدع.ٌ  ٔ ّ ٓف  ا لكيًّا، أو نرثت ابلدع اجلزئيث دلي

 .االةخداع ٌأذً، واالجخٓاد ٌغًِ القاعدة الرابعة:
ٌاَ رياري ُكاري  ةاجخٓااد ر فعيّ ٌَ ضحايبٌا حكرَّ  القاعدة اخلامسةة:

 فيحس ةتدعث.
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 اجلامعة يف متييز بدع االعتقاداتالقواعد 
 

 .لك عليدة اعرعج الهخاب والصِث وإمجاع الصيف فيه ةدعث القاعدة األوىل:
ً حثتج يف الهخاب أو الصِث القاعدة اثلانية: َ الص ،لك عليدة ل لو ع ً ِح  .يف فيه ةدعثول

 

 

 د اجلامعة يف متييز بدع العباداتالقواع
 

عخرب فيه ةدعث القاعدة األوىل: ً تصتِد إىل دحلو شيعٌ   .لك عتادة ل
 .حدودْا ةدعث الشارع فخغيريُ  ِو ٌَ كِتَ  ْت دَ د  لك عتادة حُ  القاعدة اثلانية:

ٔر  القاعدة اثلاثلة: َ حد   دٌ وتشدُّ  لك عتادة وكع فيٓا ريي  .ْا فيه ةدعثفأخرجٓا ع
َ  اجليب لك عتادة لً يفعيٓا  القاعدة الرابعة: ا ولً يفعيٓا أْو َٓ عْ رْشَ ولً ي

ٔجّ ٌا فيه ةدعث ،اىلرون اثلالذث املفغيث ا ة  .ولً يثتخْٔ
ةٓا  دَ ِط  إذا كُ ال حدخو ابلدعث يف وشائو اىعتادات إالَّ  القاعدة اخلامسة:

 .أو ريريت يف حدود اىعتادة الرشعيث ،اتلعتد
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 يف متييز بدع العادات واملعامالتالقواعد اجلامعة 
 

ةفعو أو حرك اعدة أو ٌعاميث ىلع وجّ ال  أو إلزامٍ  ٍب لك حلرُّ  القاعدة األوىل:
 .ةّ شاًع فٓٔ ةدعث دُّ خَ عْ يُ 
لك أمر اعدي حرحب ىلع أمر ةديع فٓٔ ميحق ةابلدعث؛ ألن  القاعدة اثلانية:

 .ٌا ةين ىلع حمدث فٓٔ حمدث
 .عييٓا ةدعث ًْ ُٓ اعُ تَ الهفار ات   اخخص ةٓالك اعدة  دة اثلاثلة:القاع

 

 

 امعة يف متييز البدع يف املنهياتالقواعد اجل
 

 .إىل اهلل ةٍحرم فٓٔ ةدعث ٍب لك حلرُّ  القاعدة األوىل:
 .لك أمر مرشوع أفىض إىل ةدعث فٓٔ ممِٔع القاعدة اثلانية:
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فهرس الضوابط والفوائد

 

 
 
 

كه مطؾوب بوجه ما من وجوه الطؾب فقه أإذا فعل ما هو جائز رشًعا عذ وجه يعتؼد  

 501 ............................................................. ففو مؾحق بالبدعة.

إذا وجد ادعـىى ادؼت ى لىها واكتػىى ادىاك   -إن السؽوت عن حؽم الػعل أو الرتك  

 79 ............................ .إمجاع من كل ساكت عذ أن ال زائد عذ ما كان -مـه

األصل يف العبادات أن ال يرشىع فقفىا إال مىا رشعىه ااا واألصىل يف العىادات  أن ال  

 501 ....................................................... حيظر مـفا إال ما حظره اا.

 11 ............................................. أغؾب البدع مل يـه عـفا بدلقل خاص. 

 11 ............................................... لقست باصًًل حمًضا.  -اغالبً -البدع  

ريىد اىا ختصقص العادات أو ادعامًلت بؿحدودات خًلف ادرشوع بدعة8 سىوا  أ 

 509 ........................................ مطؾًؼا. د  ر  التؼرب ا تعاىل أم لغرها أم مل ي  

التسبب إىل اعتؼاد حؽم رشعي عذ خًلفه ذريعة إىل البدعىة ادـؽىرة8 دىا تضىؿـه مىن  

 551 .................................................... تبديل الرشع اعتؼاًدا أو عؿًًل.

 11 ............... مجق  ادبتدعات ال بد أن تشتؿل عذ رش راجح عذ ما فقفا من اخلر. 
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إلضافقة أهنا تتضؿن ما مل يرشع من جفة سببفا أو قدرها أو صىػتفا أو ضابط البدع ا 

 14 ................................................................ زماهنا أو مؽاهنا.

 15 ................. اتا دون وجوه التؼربات. العؼول هتتدي إىل إدراك ادعـى يف العادي   

 15 ..............  فإن قال جمتفد ببدعة جزئقة فروعقة خطل مل يؼل له بؿجرد ذلك مبتدع 

يف ديـه مبتىدع فقىها قائىل عىذ اا  وع ولقس كذلكا ففو غال  كل من فعل أمًرا مومًها أكه مرش 

 77 ....................................................... .غر احلق بؾسان مؼاله أو لسان حاله

وكىىأ أن ادجتفىىدين وتؾػىىون يف مسىىائل االجتفىىاد الػروعقىىة ألسىىباب عىىدةا فىىإن  

 11 .........................  ادجتفدين قد وتؾػون يف احلؽم بالبدعقة ألسباب متعددة

 551 .................. من فاعؾفا قصد إىل البدعة.يوجد ال يشرتط يف ادـ  من الذرائ  أن  

ال يؽػي يف كون الشخص مطقًعا كون فعؾه من جـس الطاعات ما مل يراع فقه الوقت  

 15 .............................................................. والرشط والرتتقب.

 15 .......................... لقس كل ما كان قربة يف موصن يؽون قربة يف كل موصن. 

شقًئا من اخلرات أن يعؿل به حتى يسؿعه مىن األرىرا فىإذا سىؿعه مىن  م  ف  ىل  لقس دن أ   

 70 ................................. األرر عؿل به ومحد اا تعاىل حني وافق ما يف قؾبه.

 65 ............ ما أصؾق يف الرشع عؿل بؿطؾق مسأه ووجودها ومل جيز تؼديره وحتديده. 

 506 ...................... لقس ببدعة.ما ال وتص به الؽػار من العادات مشااتفم فقه  

 16 ........... من األئؿة وإن أخطل فإكه ال يلرم8 ألكه لقس من رشصه أن يعصم. ادجتفد 

 61 .............................................. مضاهاة غر ادسـون بادسـون بدعة. 

 67 ...... أو بعدم كؼؾه م  توافر دواعي كؼؾهيعؾم ترك الـبي ^ لؾػعل بالـص عذ تركه  
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فهرس املوضوعات

 

 
 
 

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

 9 ................................................................... الفصل األول: التحذيز من البدع وبيان أنواعها

 11 ........................................................... املبحث األول: تعزيف البدعة وأهلها.

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

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

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

 41 .......................................................................د وضوابط متييز البدع الفصل الثاني:قواع

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

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

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

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

 97 ........... ادات واملعامالت.املبحث الزابع: القواعد اجلامعة يف متييز بدع الع

 109 ................. املبحث اخلامس: القواعد اجلامعة يف متييز البدع يف املنهيات.

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

 118 ....................................................... مشزد بقواعد متييز  البدع الواردة يف الزسالة

 121 ........................................................................................ فهزس الضوابط والفوائد 

 125 ................................................................................................... فهزس املوضوعات 




