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 مقدمة
  

احلمد هلل على اإلسالم والسنة والعافية ؛ فإن سعادة الدنيا واآلخرة ونعيمهما مبينٌّ على     
األركان الثالثة ، وما اجتمعن يف عبد بوصف الكمال إال وقد كملت نعمة هللا عليه ، وإال هذه 

 .  (1)فنصيبه من نعمة هللا حبسب نصيبه منها 
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني ، والتابعني هلم     

 إبحسان إىل يوم الدين . 
ى البدعة وضبط معناها فريقان : أما بعد فالناس يف       حتديد مسمَّ
دلُيلها  فريق ابلغ يف التبديع ، وتساهل يف احلكم ابلبدعة على كل حمدثة أو قضية مل يبلغه     

 ، وهؤالء جعلوا ابب االبتداع واسًعا ورمبا أدرجوا حتت مسّمى البدعة شيًئا من الشريعة والسنة . 
ع يف ارتكاهبا ، وهؤالء جعلوا ابب االبتداع ضيًقا ،  وفريق تساهل يف األخذ ابلبدعة     ، وتوسَّ

ال يدخل فيه سوى البدع األمهات ، وكبائر احملداثت ، ورمبا وصل احلال هبم إىل إدراج الكثري 
 من البدع واحملداثث حتت مسّمى الشريعة والسنة .

عوا مسّمى البدعة حىت     أدخلوا فيه ما ليس منه ،  فانظر رمحك هللا كيف أن الفريق األول وسَّ
وهم يف املقابل َقَصروا مسّمى الشريعة على ما عرفوه وألفوه من النوازل واألحكام ، حىت أخرجوا 

 من مسّمى الشريعة بعض ما هو منها . 
وانظر كيف أن الفريق اآلخر ضيَّقوا مسّمى البدعة حىت أخرجوا منه بعض أفراده ، وهم يف     

عوا مسمّ   ى الشريعة والسنة حىت أدخلوا فيه ما ليس منه .املقابل وسَّ
ما عند كل فريق من اخلطأ يف ضبط معىن البدعة ، وهو  -أيها الناظر  -ومن هنا يتبني لك 

الذي أمثر اخلطأ يف معىن السنة ، إذ السنة والبدعة معنيان متقابالن ، وُعلم هبذا أن كل فريق 
 آخذ بطرف ، مائل به عن الوسط .

 ار ابن تيمية إىل حنو ذلك بقوله :وقد أش    

                                                

 ( .33( انظر اجتماع اجليوش اإلسالمية )1)
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) لكنَّ أعظم املهم يف هذا الباب وغريه متييز السنة من البدعة ؛ إذ السنَّة ما أَمر به الشارع     
 ، والبدعة ما مل يشرعه من الدين  .

فإن هذا الباب كثر فيه اضطراُب الناس يف األصول والفروع ، حيث يزعم كل فريق أنَّ     
نة ، وطريَق خمالفه هو البدعة ، مث إنه حيكم على خمالفه حبكم املبتدع ، فيقوم من طريقه هو الس

 . (1)( ك من الشر ما ال حيصيه إال هللا ذل
د هذا الواجب      وكان الواجب إعطاء البدعة معناها دون إجحاف وال إسراف . وإمنا يتمهَّ

 دودها ، وما يدخل فيها وما ال يدخل . بوْضع ضوابط جليَّة ملعىن البدعة ورْسِم معامل بيِّنة حل
وهبذا يتأّتى احلكم على آحاد البدع وأعياهنا ، وذلك عندما تردُّ كلُّ بدعة إىل قواعدها     

 الكليَّة . 
 من هنا تظهر أمهية حتديد القواعد اليت تُعرف هبا البدع .     
ل األحكام الكثرية املتفرقة أوعى ومن جهة أخرى فإنَّ ضبط األمور املنتشرة املتعددة ، وإمجا    

 حلفظها ، وأدعى لرسوخها . 
ف إليه النفس .      واحلكيم إذا أراد التعليم ال بد له أن جيمع بني بيانني : إمجايل تتشوَّ

 .  (2)وتفصيلي تسكن إليه 
مع اجت (3)وبعد إطالة النظر وإمعان الفكر فيما حرَّره أهل العلم يف ابب البدع واحملداثت     

 املشني .  لديَّ ثالث وعشرون قاعدة ، عليها يقوم االبتداع يف الدين ، وإليها يؤول اإلحداث 
ِإنَّ يف َذِلَك  ﴿ومن املوافقات اللطيفة أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سين البعثة احملمدية     

ْمَع َوُهَو َشِهيدٌ   .  ﴾ َلذِْكَرى لَِمن َكاَن َلُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ
                                                

 ( .1/13( االستقامة )1)

 ( . 66،  1/65عد للزركشي )( انظر املنثور يف القوا2)
 ( من أبرز ما ُكتب يف هذا الباب وأنفعه : 3)

 ه  .  276. البدع والنهي عنها البن وضاح القرطيب ، املتويف سنة 1    
 ه  .  530. احلوادث والبدع للطرطوشي ، املتويف سنة 2    
 ه  .  665. الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة ، املتويف سنة 3    
 ه  .  728 ن ابن تيمية ، املتويف سنة. اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم لتقي الدي4    
 ه  .  790. االعتصام للشاطيب ، املتويف سنة 5    
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 وقد رأيت أن أجعل بني يديَّ هذه القواعد مدخلني :     
 أوهلما يف حد البدعة ، واثنيهما يف األصول اجلامعة لالبتداع .     

 

 املدخل األول يف حد البدعة .    
 

 وفيه مثان مسائل :     
 . معىن البدعة يف اللغة . 1    
 . معىن البدعة يف الشرع . 2    
 بني املعىن اللغوي واملعىن الشرعي .  . موازنة3    
 . العالقة بني االبتداع واإلحداث . 4    
 . العالقة بني البدعة والسنة . 5    
 . العالقة بني البدعة واملعصية . 6    
 . العالقة بني البدعة واملصلحة املرسلة . 7    
 . خصائص البدعة . 8    

 

 لالبتداع . املدخل الثاين يف األصول اجلامع     
 

 وفيه تفصيل الكالم على األصول اجلامعة لالبتداع ، وهي ثالثة :    
 * األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .     
 * األصل الثاين : اخلروج على نظام الدين .     
 * األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .     

 

بيان القواعد اليت تُعرف هبا البدع  فسطاطه وهو أما موضوع هذا الكتاب وعمود    
مته إىل ثالثة أقسام ؛ بناء على أن هذه القواعد  راجعة  -وعددها ثالث وعشرون  -فقد قسَّ

 إىل أصول ثالثة ، وذلك على النحو التايل :
 األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .     
 وحتته عشر قواعد :     
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 املستندة إىل حديث مكذوب . العبادة -1    
 العبادة املستندة إىل اهلوى والرأي اجملرد . -2    
 العبادة املخالفة للسنة الرتكية .  -3    
 العبادة املخالفة لعمل السلف .  -4    
 العبادة املخالفة لقواعد الشريعة .  -5    
 التقرب إىل هللا ابلعادات واملباحات .  -6    
 إىل هللا ابملعاصي .  التقرب -7    
 إطالق العبادة املقيدة . -8    

 تقييد العبادة املطلقة . -9    
 الغلو يف العبادة . -10    

 

 األصل الثاين : اخلروج على نظام الدين .     
 

 وحتته مثان قواعد :     
 ما كان من االعتقادات واآلراء معارًضا لنصوص الوحي .  -11    
 رد يف الوحي ومل يؤثر عن الصحابة والتابعني من اعتقادات .ما مل ي -12    
 اخلصومة واجلدال يف الدين .  -13    
 اإللزام بشيء من العادات واملعامالت .  -14    
 أن حيصل بفعل العادة أو املعاملة تغيرٌي لألوضاع الشرعية الثابتة . -15    
 لكافرين يف خصائصهم . مشاهبة ا -16    
 مشاهبة الكافرين يف حمداثهتم .  -17    
 اإلتيان بشيء من أعمال اجلاهلية . -18    

 

 األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .     
 وحتته مخس قواعد :

 أن يفعل ما هو مطلوب شرًعا على وجه يُوهم خالف ما هو عليه يف احلقيقة .  -19    
 وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرًعا . أن يفعل ما هو جائز شرًعا على  -20    
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أن يعمل ابملعصية العلماء وتظهر من جهتهم ، حبيث يعتقد العامة أن هذه املعصية  -21    
 من الدين . 

أن يعمل ابملعصية العوام وتشيع فيهم ، وال ينكرها العلماء وهم قادرون على اإلنكار  -22    
  أبس به . ، حبيث يعتقد العامة أن هذه املعصية مما ال

 ما يرتتب على فعل البدع احملدثة من األعمال .  -23    
تضمنت عرًضا جمماًل هلذه القواعد ، وبيان جماالت  مث ذيَّلت هذه القواعد خبامتة    

 البدعة . 
 هذه مجلة موضوعات الكتاب .     
داع ، وأن يرفع واملقصود من مجع هذه القواعد وترتبيها أن يستبني طريق الضاللة واالبت    

 االلتباس الناشئ بني السنن والبدع . 
 ومها أمران ال اثلث هلما : إتباع السنة ، وإتباع اهلوى .    
ْحكمة وعمل السلف     

ُ
فمن أراد إتباع السنة فإنه سيأخذ جباّدة الطريق ، وهي : النصوص امل

 الصاحل وسبيلهم . 
ات الطريق ، وسيجد هنالك : عمومات ، أو ومن أراد إتباع هواه فسيسلك لذلك بُنيَّ     

ظاهرها أدلة ، وما يف قياًسا ، أو قول صحايب أو اتبعي ، أو رأًًي لبعض أهل العلم ، مجيع هذه 
 أبدلة .  -عند التحقيق  -هي 

وكلُّ صاحب مذهب ال يعجزه أن يستدل ملذهبه بدليل شرعي ؛ صحَّ أو مل يصح ، واحلقُّ     
يُبتغى يف إتباع الدليل الناصع واقتفاء السبيل الواضح ، ال يف موافقة مجهور  إمنا -ًي مبتغيه  -

 الناس وجماراهتم ، والتوسعة عليهم . 
ينحو حنو  -أعين خمالفة مجهور الناس وعوائدهم  -األمر  اواعلم أن املتعرِّض ملثل هذ    

قال : أال وإين أُعاجل أمرًا ال اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يف العمل حيث 
يعني عليه إال هللا ، قد فين عليه الكبري ، وكرب عليه الصغري ، وفصح عليه األعجمي ، وهاجر 

  .( 1)عليه األعرايب حىت حسبوه ديًنا ال يرون احلق غريه 

                                                

 ( .1/32( انظر االعتصام )1)
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ويرزقنا اجتنابه  أسأل هللا جل شأنه أن يرينا احلقَّ حقَّ ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل ابطالً     
 . 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني ، واحلمد هلل رب العاملني .     
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املدخل األول
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 حدُّ البدعة
 

 وفيه مثان مسائل :       
 معىن البدعة يف اللغة . -1  
 معىن البدعة يف الشرع .  -2  
 للغوي واملعىن الشرعي .موازنة بني املعىن ا -3  
 العالقة بني االبتداع واإلحداث . -4  
 العالقة بني البدعة والسنة . -5  
 العالقة بني البدعة واملعصية .  -6  
 العالقة بني البدعة واملصلحة املرسلة .  -7  
 خصائص البدعة . -8  
 
 
 
 

 . (1) املسألة األوىل : معىن البدعة يف اللغة
     

 على معنيني :  ة) بدع ( يف اللغأتيت مادة 
ُقْل َما ُكنُت  ﴿ومنه قوله تعاىل ، أحدمها : الشيء املخرتع على غري مثال سابق     

ْن الرُُّسِل    . ﴾ِبْدًعا مِّ
                                                

( ، واملصباح املنري 44،  43( ، وخمتار الصحاح )107،  1/106( انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر )1)
 ( . 1/36( ، واالعتصام )38)
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، وقول غريه من  (1)وجاء على هذا املعىن قول عمر رضي هللا عنه : ) نعمت البدعة (     
دعتان : بدعة حممودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة األئمة ؛ كقول الشافعي : ) البدعة ب

 .  (2)فهو حممود ، وما خالف السنة فهو مذموم ( 
قال ابن رجب : ) وأما ما وقع يف كالم السلف من استحسان بعض البدع فإمنا ذلك يف     

رمضان   البدع اللغوية ال الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي هللا عنه ملا مجع الناس يف قيام 
 .  (3)على إمام واحد يف املسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه ( 

 

يقال : أبدعت اإلبل إذا بركت يف الطريق من هزال ،  : التعب والكالل ينواملعىن الثا    
: ل فقال : إين أُبدع يب فامحلين فقا أو داء أو كالل ، ومنه قول الرجل الذي جاء إىل النيب 

من  »:    فقال رجل : ًي رسول هللا أان أدله على من حيمله فقال رسول هللا «ما عندي  »
   . (4) «دل على خري فله مثل أجر فاعله 

 

ألن معىن أبدعت اإلبل : بدأ هبا التعب بعد أن  ؛وهذا املعىن رجع إىل املعىن األول     
 مل يكن هبا . 

 

  الشرع .املسألة الثانية : معىن البدعة يف
 

فمن  البدعة ،وردت يف السنة املطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إىل املعىن الشرعي للفظ     
 ذلك : 

                                                

 .  2010( برقم 4/250( أخرجه البخاري )1)

 ( . 9/113( أخرجه أبو نعيم يف احللية )2)

 (  . 1/129( جامع العلوم واحلكم )3)

 ( . 39 - 13/38( أخرجه مسلم )4)
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وإًيكم وحمداثت  »:   حديث العرابض بن سارية رضي هللا عنه ، وفيه : قوله -1    
 . (1) «األمور ؛ فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة 

 »كان يقول يف خطبته :    هللا رضي هللا عنه ، وفيه : أن النيب حديث جابر بن عبد -2    
إن أصدق احلديث كتاب هللا ، وأحسن اهلدي هدي حممد ، وشر األمور حمداثهتا ، وكل حمدثة 

 .  (2) «بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 
 اإلحداثيُنظر يف معىن  ستدعى ذلك أناوإذا تبنيَّ هبذين احلديثني أن البدعة هي احملدثة     

 يف السنة املطهرة ، وقد ورد يف ذلك :
من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه  »:   حديث عائشة رضي هللا عنها وهو قوله - 3    

 . (3) «رد و فه
 . (4) «من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد  »ويف رواية :  -4    
حد البدعة وحقيقتها يف نظر انها تدل على هذه األحاديث األربعة إذا تؤملت وجد    

 . الشارع
ختتص هبا ، والشيء ال يكون بدعة يف الشرع إال  قيوًدا ثالثةلك أن للبدعة الشرعية ذ    

 بتوفرها فيه ، وهي : 
 اإلحداث . -1    
 أن يضاف هذا اإلحداث إىل الدين . -2    
 ق خاص أو عام .أال يستند هذا اإلحداث إىل أصل شرعي ؛ بطري -3    

 

                                                

( ، والرتمذي 42( برقم 1/15اجة )( وابن م4607( برقم 4/201( أخرجه أبو داود يف سننه ، واللفظ له )1)
( وقال : هذا حديث حسن صحيح ، واحلديث صححه األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج 2676( برقم 5/44)

 .  27( برقم 17السنة البن أيب عاصم )

( ، ولالستزادة راجع  3/153( ، واحلديث أصله يف مسلم )3/188( أخرجه هبذا اللفظ النسائي يف سننه )2)
 خطبة احلاجة لأللباين . كتاب 

 ( واللفظ له .2/16، ومسلم ) 2697( برقم 5/301( أخرجه خباري )3)
 ( .12/16( أخرجه  مسلم )4)
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 وإليك فيما أييت إيضاح هذه القيود الثالثة :    
 

 اإلحداث . - 1    
 . «وكل حمدثة بدعة  »، وقوله :  «من أحدث  »:   والدليل على هذا القيد قوله    
. فيدخل  (1)واملراد ابإلحداث : اإلتيان ابألمر اجلديد املخرتع ، الذي مل يسبق إىل مثله     

 خمرتع ، مذموًما كان أو حمموًدا ، يف الدين كان أو يف غريه . فيه كل
وهبذا القيد خرج ما ال إحداث فيه أصاًل ؛ مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات املكتوابت     

، وصيام شهر رمضان ، ومثل اإلتيان بشيء من األمور الدنيوية املعتادة كالطعام واللباس وحنو 
 ذلك .

داث قد يقع يف شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع يف شيء من أمور الدين ؛ وملا كان اإلح    
 حتتَّم تقييد هذا اإلحداث ابلقيدين اآلتيني :

 

 أن  يضاف هذا اإلحداث إىل الدين . -2    
وشرعه  واملراد أبمره ها هنا : دينه .  «يف أمران هذا  »:   والدليل على هذا القيد قوله    

(2) . 
أن يكون اإلحداث من شأنه أن يُنسب إىل الشرع  املقصود يف البدعة : فاملعىن    

وهذا املعىن حيصل بواحد من أصول ثالثة : األصل  ، ويضاف إىل الدين بوجه من الوجوه
األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع ، والثاين : اخلروج على نظام الدين ، ويلحق هبما أصل 

 دعة .بإىل ال اثلث ، وهو الذرائع املفضية
                                                

( سواء يف ذلك : ما ُأحدث ابتداء أول مرة ، إذ مل يسبقه مثيل ؛ كعبادة األصنام أول وجودها ، وهذا هو 1)
 اإلحداث املطلق .

ق إىل مثله ، فُفعل بعد انداثر ؛ كعبادة األصنام يف مكة ، فإن عمرو بن حلي هو وما ُأحدث اثنًيا ، وقد سب    
الذي ابتدعها هنا لك ، وهذا هو اإلحداث النسيب . ومنه : كل ُأضيف إىل الدين وليس منه ، كما دل على ذك 

صة ، وهو قد ال فيسمى حمداًث ابلنسبة إىل الدين خا «من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد  »حديث : 
 يكون حمداًث ابلنسبة إىل غري الدين .

 ( .1/177( انظر جامع العلوم واحلكم )2)
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، وكذلك  وهبذا القيد خترج املخرتعات املادية واحملداثت الدنيوية مما ال صلة له أبمر الدين    
إال إن  ماستحدثت ، ومل تكن من قبل ، فهذه ال تكون بدعة ، اللهاملعاصي واملنكرات اليت 

 فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إىل أن يظن أهنا من الدين .
 

 أال يستند هذا اإلحداث إىل أصل شرعي ؛ بطريق خاص وال عام . -3    
 

 . «ليس عليه أمران  »، وقوله :  «ما ليس منه  »:   والدليل على هذا القيد : قوله    
وهبذا القيد خترج احملداثت املتعلقة ابلدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص ، فمما     

ىل دليل شرعي عام : ما ثبت ابملصاحل املرسلة ؛ مثل مجع ُأحدث يف الدين وكان مستنًدا إ
للقرآن ، ومما ُأحدث يف هذا الدين وكان مستنًدا إىل دليل شرعي  مالصحابة رضي هللا عنه

خاص : إحداث صالة الرتاويح مجاعة يف عهد عمر رضي هللا عنه فإنه قد استند إىل دليل 
ورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت حبسب الزمان شرعي خاص . ومثله أيًضا إحياء الشرائع املهج

 واملكان تفاواًت بيًِّنا ، ومن األمثلة عليه ذكر هللا يف مواطن الغفلة .
وابلنظر إىل املعىن الغوي للفظ اإلحداث صحَّ تسمية األمور املستندة إىل دليل شرعي     

جرت أو ُجهلت ، فهو حمداثت ؛ فإن هذه األمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة اثنية بعد أن هُ 
 إحداث نسيب .

 –يف نظر الشرع  –ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فال يسمى     
على ما ال  -رع يف نظر الش -إحدااًث ، وال يكون ابتداًعا ، إذ اإلحداث واالبتداع إمنا يطلق 

 دليل عليه .
 

 ة من كالم أهل العلم :وإليك فيما أييت ما يقرر هذه القيود الثالث    
 

نسبه إىل الدين ، ومل يكن له أصل من الدين ) فكل من أحدث شيًئا و  قال ابن رجب :    
 . (1) ؛ فهو ضاللة ، والدين منه بريء (يرجع إليه 

                                                

 ( .2/128( جامع العلوم واحلكم )1)
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) واملراد ابلبدعة : ما ُأحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل عليه ، فأما ما  وقال أيًضا :     
 . (1)( بدعة شرًعا ، وإن كان بدعة لغًة لشرع يدل عليه فليس بكان له أصل من ا

 

له من  ما أحدث وال دليل «كل بدعة ضاللة  ») واملراد بقوله : : وقال ابن حجر     
 . (2)( الشرع بطريق خاص وال عام 

من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو  »يعين حديث  ]) وهذا احلديث وقال أيًضا :     
معدود من أصول اإلسالم وقاعدة من قواعده ؛ فإن من اخرتع يف الدين ما ال يشهد [  «رد 

 . (3) «له أصل من أصوله فال يلتفت إليه 
ميكننا مما سبق حتديد معىن البدعة يف الشرع أبهنا ما مجعت التعريف الشرعي للبدعة :     

ما  )أن يقال : البدعة هي :  القيود الثالثة املتقدمة ، ولعل التعريف اجلامع هلذه القيود
 ( .عام وال خاص يدل عليه ُأحدث يف دين هللا ، وليس له أصل 

 ( . ما ُأحدث يف الدين من غري دليل) أو بعبارة أوجز :     
 

 املسألة الثالثة : موازنة بني املعىن اللغوي للبدعة 
 واملعىن الشرعي .

 

 وذلك من وجهني :    
للبدعة أعم من املعىن الشرعي ، فإن بينهما عموًما وخصوًصا مطلًقا أن املعىن اللغوي  -1    

؛ إذ كل بدعة يف الشرع داخلة حتت مسمى البدعة يف اللغة ، وال عكس ؛ فإن بعض البدع 
 . (4)غري داخلة حتت مسمى البدعة يف الشرع  –كاملخرتعات املادية   –اللغوية 

                                                

 ( .2/127( املصدر السابق )1)
 ( .13/254( فتح الباري )2)

 ( .23د )( ، وشرح ملعة االعتقا2/426( ، وانظر أيًضا معارج القبول )5/302( املصدر السابق )3)
 ( .2/590( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )4)
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دون  «كل بدعة ضاللة  »الواردة يف حديث  أن البدعة ابإلطالق الشرعي هي البدعة -2    
البدعة اللغوية ، ولذلك فإن البدعة الشرعية موصوفة أبهنا ضاللة ، وأهنا مردودة ، وهذا 

كل بدعة  »لبدعة اللغوية فإهنا غري مقصودة حبديث ااالتصاف عام ال استثناء فيه ، خبالف 
الذم ، وال احلكم عليها ابلرد والبطالن فإن البدعة اللغوية ال يالزمها وصف الضاللة و  «ضاللة 

.  
 

 املسألة الرابعة : العالقة بني االبتداع واإلحداث .
 

االبتداع واإلحداث يردان يف اللغة مبعىن واحد ؛ إذ معنامها : اإلتيان ابلشيء املخرتع بعد     
 أن مل يكن .

لى أن للبدعة يف دلت األحاديث األربعة املتقدمة عوأما يف املعىن الشرعي فقد     
 الشرع امسني : البدعة واحملدثة .

 خاصة ( .) األمر املخرتع املذموم  يف الدين ه على إال أن لفظ البدعة غلب إطالق    
 ( .وأما لفظ احملدثة فقد غلب إطالقه ) على األمر املخرتع املذموم يف الدين كان أو يف غريه 

ع ؛ لكون لفظ اإلحداث شاماًل لكل خمرتع مذموم وهبذا يعلم أن اإلحداث أعم من االبتدا     
  ، يف الدين كان أو يف غريه ، إذ يدخل يف معىن اإلحداث : اإلمث وفعل املعاصي ، ومنه قوله

 (2) (أي أحدث املعصية  )، قال ابن حجر :  (1) «من أحدث فيها حداًث أو آوى حمداًث  »: 
. 

متوسط بني معنيي البدعة يف اللغة والشرع  -ا النظر هبذ -وبذلك يتبني لنا أن لفظ احملدثة     
 ، فهو أخص من معىن البدعة يف اللغة ، وأعم من معناها يف الشرع .

 فتحصل لدينا ثالثة معان :    
 مذموًما كان أو حمموًدا ، يف الدين كان أو يف غريه . األمر املخرتع -1    
 يف غريه . يف الدين كان أو األمر املخرتع املذموم -2    

                                                

 ( .9/140، ومسلم ) 1870( برقم 4/81( أخرجه البخاري )1)
 ( .13/281( انظر فتح الباري )2)
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 يف الدين خاصة . األمر املخرتع املذموم -3    
 فاألول عام ، وهو املعىن اللغوي للبدعة وللمحدثة .    
 للمحدثة . –الغالب  –والثاين خاص ، وهو املعىن الشرعي     
املعىن الشرعي اآلخر  -أيًضا  -والثالث أخص ، وهو املعىن الشرعي للبدعة ، وهو     

 للمحدثة .
 

 املسألة اخلامسة : العالقة بني البدعة والسنة .
 

لفُظ السنة ، وبيان  -يف هذين اإلطالقني : اللغوي والشرعي  -أييت نظري لفظ البدعة     
 ذلك :

 ابلنظر إىل املعىن اللغوي . -1    
ت أو أتيت السنة يف اللغة مبعىن البدعة يف اللغة ؛ إذ السنة لغًة مبعىن الطريقة ؛ حسنة كان    

 . (1)سيئة ، فكل من ابتدأ أمرًا عمل به قوٌم من بعده قيل هو سنة 
 لفظان مرتادفان . –يف املعىن اللغوي  –فالسنة والبدعة     

من َسنَّ يف  »:   قول الرسولومن األمثلة على ورود لفظ السنة مبعناه اللغوي     
 أن ينقص من أجورهم شيء ، اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري

ومن َسنَّ يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص 
 . «من أوزارهم شيء 

 ابلنظر إىل املعىن الشرعي : -2    
ا هي طريقة أتيت السنة ابملعىن الشرعي يف مقابل البدعة ابملعىن الشرعي ؛ إذ السنة شرعً     

 وأصحابه .   ا لطريقة النيبوالبدعة هي ما كان خمالفً  .وأصحابه   النيب
 لفظان متقابالن ، فمن ذلك .  –يف املعىن الشرعي  –فالسنة والبدعة     
 :   قول النيب    

                                                

 ( .292( انظر املصباح املنري )1)
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 خري من إحداث  بسنة، فتمسٌك  السنةإال رفع مثلها من  بدعةما أحدث قوم  »    
  . (1) « بدعة

فرتة ؛ فإما إىل سنة وإما إىل بدعة ، فمن  ، ولكل شرة إن لكل عابد شرة ف » :  وقوله    
 .  (2) «اهتدى ، ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد هلك فقد كانت فرتته إىل سنة 

     

 واملعصية . املسألة السادسة : العالقة بني البدعة
  

 وجوه اجتماع البدعة مع املعصية :  -أ    
 

ما منهي عنه ، مذموم شرًعا ، وأن اإلمث يلحق فاعله ، ومن هذا الوجه فإن أن كالً منه -1    
 . (3)البدع تدخل حتت مجلة املعاصي 

 وهبذا النظر فإن كل بدعة معصية ، وليس كل معصية بدعة . 
ابتفاق  –ليس على درجة واحدة ؛ إذ املعاصي تنقسم أن كاًل منهما متفاوت ،  -2    

، وكذلك البدع ؛ فإهنا تنقسم إىل ما  (4)ر به ، وإىل كبائر وإىل صغائر إىل ما يكفَّ  –العلماء 
ر به ، وإىل كبائر وإىل صغائر   . (5)ُيكفَّ

أهنما مؤذانن ابندراس الشريعة وذهاب السنة ؛ فكلما كثرت املعاصي والبدع وانتشرت كلما     
ع ، فالبدعة ضعفت السنن ، وكلما قويت السنن وانتشرت كلما ضعفت املعاصي والبد 

                                                

 ( . 4/105( أخرجه أمحد يف مسنده )1)
 ( . 2/158( أخرجه أمحد يف مسنده  )2)
 ( . 2/60)( انظر االعتصام 3)
 ( . 145/150( انظر اجلواب الكايف )4)

( وهذا التفاوت واالنقسام إمنا يصح إذا ُنسب بعض البدع إىل بعض ، فيمكن إذ ذاك أن تتفاوت رتبها ، ألن 5)
الصغر والكرب من ابب النسب واإلضافات ؛ فقد يكون الشيء كبريًا يف نفسه لكنه صغري ابلنسبة إىل ما هو أكرب 

املعاصي =  = تعد من الكبائر ، وليست بصغائر ، وذلك ابلنسبة لسائر  –يف ذاهتا  –فإن صغار البدع منه ولذا 
 النقطة .  ( وسيأيت مزيد بيان لذلك يف النقاط الالحقة هلذه 62 – 2/57خال الشرك . انظر االعتصام )
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مقرتانن يف العصف ابهلدى وإطفاء نور احلق ، ومها يسريان حنو ذلك  –هبذا النظر  –واملعصية 
 يف خطني متوازيني . يوضح هذا :

 أن كالً منهما مناقض ملقاصد الشريعة ، عائد على الدين ابهلدم والبطالن . -4    
 

  وجوه االفرتاق بني البدعة واملعصية : –ب     
 

هو األدلة اخلاصة ، من نصوص الوحي  –غالًبا  –تنفرد املعصية أبن مستند النهي عنها  -1  
هو األدلة العامة ،  –غالًبا  –أو اإلمجاع أو القياس ، خبالف البدعة ؛ فإن مستند النهي عنها 

 . «كل بدعة ضاللة  »:   ومقاصد الشريعة ، وعموم قوله
للمشروع ؛ إذ هي تضاف إىل الدين ، وتلحق به ، وتنفرد البدعة بكوهنا مضاهية  -2    

خبالف املعصية فإهنا خمالفة للمشروع ، إذ هي خارجة عن الدين ، غري منسوبة إليه ، اللهم إال 
أهنا معصية  -من وجهني خمتلفني  - اأن فُعلت هذه املعصية على وجه التقرب ، فيجتمع فيه

 وبدعة يف آن واحد .
زة حدود هللا ابلتشريع ؛ إذ حاصلها و وهنا جرًما عظيًما ابلنسبة إىل جماوتنفرد البدعة بك -3    

خمالفة يف اعتقاد كمال الشريعة ، ورمي للشرع ابلنقص واالستدراك ، وأهنا مل تكتمل بعد ، 
خبالف سائر املعاصي ؛ فإهنا ال تعود على الشريعة بتنقيص وال غض من جانبها ، بل صاحب 

 ر مبخالفته حلكمها .املعصية متنصل منها ، مق
وتنفرد املعصية بكوهنا جرًما عظيًما ابلنسبة إىل جماوزة جدود هللا ابالنتهاك ؛ إذ  -4    

حاصلها عدم توقري هللا يف النفوس برتك االنقياد لشرعه ودينه ، وكما قيل : ) ال تنظر إىل صغر 
حبها يرى أنه موقر هلل ، ، خبالف البدعة ؛ فإن صا (1) اخلطيئة ، ولكن انظر إىل من عصيت (

ويعتقد أنه قريب من ربه ، وأنه ممتثل ألمره  ، وهلذا كان السلف يقبلون  معظم لشرعه ودينه ،
تحل الكذب ، خبالف من يقرتف سرواية املبتدع إذا مل يكن داعية إىل بدعته ، ومل يكن ممن ي

 املعاصي فإنه فاسق ، ساقط العدالة ، مردود الرواية ابتفاق .

                                                

 ( .2/62( ، واالعتصام )150 - 149،  58(  اجلواب الكايف )1)
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ابلتوبة والرجوع ، نفسه وألجل ذلك أيًضا فإن املعصية تنفرد أبن صاحبها قد حُيدِّث  - 5    
خبالف املبتدع ؛ فإنه ال يزداد إال إصرارًا على بدعته لكونه يرى عمله قربة ، خاصة أرابب 

د قال سفيان وق ﴾أََفَمن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فَ َرآُه َحَسًنا  ﴿البدع الكربى كما قال تعاىل : 
الثوري : ) البدعة أحب إىل إبليس من املعصية ؛ ألن املعصية يتاب منها والبدع ال يتاب منها 

ذنوب ، وأهلكوين ابالستغفار وب  ) ال إله إال ( ويف األثر أن إبليس قال : ) أهلكت بين آدم ابل
هنم حيسبون أهنم ( فلما رأيت ذلك بثثت فيهم األهواء ، فهم يذنبون وال يتوبون ؛ ألهللا 

 . (1)حيسنون صنًعا ( 
ولذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس املعصية ، ذلك أن ) فتنة املبتدع يف أصل  - 6   

،  وهذا كله إمنا يطرد ويستقيم إذا مل يقرتن أبحدمها  (2)الدين ، وفتنة املذنب يف الشهوة ( 
 قرائن وأحوال تنقله عن رتبته . 

بدعة    معصية كانت أو  –أن املخالفة  القرائن واألحوال :ذه هومن األمثلة على     
رة هتعظم رتبتها إذا اقرتن هبا املداومة واإلصرار عليها أو االستخفاف هبا أو استحالهلا أو اجملا -

اإلصرار عليها أو يقل خطرها إذا اقرتن هبا التسرت واالستخفاء أو عدم إليها و هبا أو الدعوة 
 ا . الندم والرجوع عنه

أن املخالفة يف ذاهتا تعظم رتبتها بعظم املفسدة  ومن األمثلة على هذه القرائن أيًضا :    
، فما كانت مفسدته ترجع إىل كلي يف الدين فهو أعظم مما كانت مفسدته ترجع إىل جزئي فيه 

 ، وكذلك : ما كانت مفسدته متعلقة ابلدين فإنه أعظم مما كانت مفسدته متعلقة ابلنفس . 
مراعاة احلال واملقام ، بد فيها من  واحلاصل أن املوازنة بني البدع واملعاصي ال    

واعتبار املصاحل واملفاسد ، والنظر إىل مآالت األمور ؛ فإن التنبيه على خطورة البدع واملبالغة يف 
ن إىل االستخفاف ابملعاصي والتحقري م -يف احلال أو املآل  -تعظيم شأهنا ينبغي أال يفضي 

يف  –شأهنا ، كما ينبغي أيًضا أال يفضي التنبيه على خطورة املعاصي واملبالغة يف تعظيم شأهنا 
 إىل االستخفاف ابلبدع والتحقري من شأهنا .  –احلال أو املآل 

 

                                                

 درين السابقني .( انظر املص1)
 ( . 20/103( ، وانظر جمموع الفتاوى )58( اجلواب الكايف )2)
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 . (1) املسألة السابعة : العالقة بني البدعة واملصلحة املرسلة
 

 : وجوه اجتماع البدعة واملصلحة املرسلة  –أ     
  

أن كال من البدعة واملصلحة املرسلة مما مل يعهد وقوعه يف عصر النبوة ، وال سيما  -1   
يف  -وهذا قليل  -املصاحل املرسلة ، وهو الغالب يف البدع إال أنه رمبا وجدت بعض البدع 

 .   قصة النفر الثالثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النيب ؛ كما ورد ذلك يف  عصره
واملصلحة املرسلة خال عن الدليل اخلاص املعني ،  -يف الغالب  -أن كال من البدعة  -2    

 إذ األدلة العامة املطلقة هي غاية ما ميكن االستدالل به فيهما . 
 

 وجوه االفرتاق بني البدعة واملصلحة املرسلة :  –ب     
 

، وما يلتحق هبا من أمور الدين  تنفرد البدعة يف أهنا ال تكون إال يف األمور التعبدية -1    
خبالف املصلحة املرسلة ؛ فإن عامة النظر فيها إمنا هو فيما عقل معناه ، وجرى على املناسبات 
املعقولة اليت إذا ُعرضت على العقول تلقتها ابلقبول فال مدخل هلا يف التعبدات ، وال ما جرى 

 جمراها من األمور الشرعية . 
 –يف الغالب  –بكوهنا مقصودة ابلقصد األول لدى أصحاهبا ؛ فهم وتنفرد البدعة  -2    

هبا  لإهدار العم -عند أرابب البدع  -ا يتقربون إىل هللا بفعلها ، وال حييدون عنها ، فيبعد جدً 
؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها ، خبالف املصلحة املرسلة ؛ فإهنا مقصودة 

فهي تدخل حتت ابب الوسائل ؛ ألهنا إمنا شرعت ألجل التوسل ابلقصد الثاين دون األول ، 
هبا إىل حتقيق مقصد من مقاصد الشريعة ، ويدل على ذلك أن هذه املصلحة يسقط اعتبارها ، 

إليها شرًعا مىت عورضت مبفسدة أرىب منها ، وحينئٍذ فمن غري املمكن إحداث البدع  وااللتفات
 حل املرسلة .امن جهة املص

                                                

 ( . 92 - 83( ، واإلبداع للشيخ علي حمفوظ )135 - 2/129(  انظر االعتصام )1)
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تنفرد البدعة أبهنا تؤول إىل التشديد على املكلفني ؛ وزًيدة احلرج عليهم ، خبالف و  -3    
املصلحة املرسلة ؛ فإهنا تعود ابلتخفيف على املكلفني ، ورفع احلرج عنهم ، أو إىل حفظ أمر 

 ضروري هلم .
رسلة ؛ وتنفرد البدعة بكوهنا مناقضة ملقاصد الشريعة ، هادمة هلا ، خبالف املصلحة امل -4    

ال بد أن تندرج حتت مقاصد الشريعة ، وأن تكون خادمة هلا ،  –لكي تعترب شرًعا  –فإهنا 
 وإال مل تعترب .

وتنفرد املصلحة املرسلة أبن عدم وقوعها يف عصر النبوة إمنا كان ألجل انتفاء املقتضي  - 5    
الف البدعة فإن عدم وقوعها لفعلها قائم لكن وجد مانع مينع منه ، خب يلفعلها ، أو أن املقتض

 يف عهد النبوة كان مع قيام املقتضي لفعلها ، وتوفر الداعي ، وانتفاء املانع .
أن املصاحل املرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع ، مباينة هلا ،  واحلاصل :    

ط اعتبارها وال يسق –واحلالة كذلك  –وامتنع جرًين االبتداع من جهة املصلحة املرسلة ؛ ألهنا 
 تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة ، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة .

 

 املسألة الثامنة : خصائص البدعة .
 

بنظرة فاحصة يف القيود الثالثة الواردة يف املعىن الشرعي للبدعة ميكننا استخراج مسات     
ويقرتب منها . وهي هبا به البدعة عما يشت االبدعة وخصائصها ، تلك اخلصائص اليت تفرتق هب

 أربع خصائص :
 

، وإمنا يستدل على  (1)دليل خاص  –غالبًا  –أنه ال يوجد يف النهي عن البدعة  األوىل :    
 نع منها ابلدليل الكلي العام .ملالنهي عنها وا

 أن البدعة ال تكون إال مناقضة ملقاصد الشريعة ، هادمة هلا ، وهذا هو الدليلالثانية :     
 الكلي على ذمها وبطالهنا ، وألجل ذلك ُوصفت يف احلديث أبهنا ضاللة .

 

                                                

،  2/586( يستثىن من ذلك البدع اليت هُني عنها أبعياهنا ، وهي قليلة جًدا . انظر اقتضاء الصراط املستقيم )1)
587. ) 
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وال يف   ا تكون بفعل أمور مل تعرف يف عهدهمنإ –يف الغالب  –أن البدعة  الثالثة :    
 عهد صحابته رضي هللا عنهم .

 

 . (1) ارة عن فعٍل مل يكن ؛ فُابُتدع () البدعة : عبقال ابن اجلوزي :     
لذا مسيت البدعة بدعة ؛ فإن البدعة يف اللغة : الشيء الذي أحدث على غري مثال سواء  و     

 –كان حمموًدا أو مذموًما ، ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر 
 ، كما ورد ذلك عن اإلمام الشافعي .  مل حيدث يف عهده –حمموًدا كان أو مذموًما 

 

 ا .هبعة مشاهبة وال بد لألمور الشرعية ملتبسة أن البد الرابعة :    
 

 بيان ذلك : أن البدعة حتاكي املشروع وتضاهيه من جهتني :     
من جهة مستندها ؛ إذ البدعة ال ختلو من شبهة أو دليل موهوم ، فهي تستند إىل  -1    

 ليل صحيح .، كما أن العبادة املشروعة تستند وال بد إىل د (2)دليل يظن أنه دليل صحيح 
من جهة هيئة العبادة املشروعة وصفتها ؛ من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو  -2    

 املكان ، أو من حيث اإللزام هبا ، وجعلها كالشرع احملتَّم .
 

 ذكر أمور ال تشرتط يف البدعة .    
 

ائص من املستحسن بعد بيان خصائص البدعة التنبيه على أمور قد يظن أهنا من خص    
 البدعة وليست كذلك ، فمن ذلك :

ال يشرتط يف البدعة أال يوجد هلا بعض الفوائد ، بل قد توجد لبعض البدع بعض  -1    
، وال هي من الشر احملض  هالفوائد ، إذ ليست البدع من قبيل الباطل اخلالص الذي ال حق في

 الذي ال خري فيه .

                                                

 ( .16( تلبيس إبليس )1)
 ( وهذا الدليل ال خيلو أن يكون واحد من نوعني : إما أدلة عامة مطلقة ، أو أدلة خاصة واهية .2)
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البدع ال جتعلها مشروعة ، ذلك ألن اجلانب وهذه الفوائد اليت قد توجد يف بدعة من     
الغالب يف البدعة هو املفسدة ، وأما جانب الفائدة واملنفعة فهو مرجوح ؛ فال يبىن عليه وال 

 يلتفت إليه .
) بل اليهود والنصارى جيدون يف عباداهتم أيًضا فوائد ، وذلك ألنه ال بد قال ابن تيمية :     

ا ، مشروع من جنسه ، كما أن أقواهلم ال بد أن تشتمل على أن تشتمل عباداهتم على نوع م
صدق ما ، مأثور عن  األنبياء مث مع ذلك ال يوجب ذلك أن نفعل عباداهتم أو نروي كلماهتم 

. 
ألن مجيع املبتدعات ال بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من اخلري ، إذ لو كان     

 خريها راجًحا ملا أمهلتها الشريعة .
فنحن نستدل بكوهنا بدعة على أن إمثها أكرب من نفعها ، وذلك هو املوجب للنهي ،     

 . (1)وأقول : إن أمثها قد يزول عن بعض األشخاص ملعارض : الجتهاد أو غريه 
مرة  لال يشرتط يف البدعة أن تُفعل على وجه املداومة والتكرار ، بل إن الشيء قد يُفع -2    

 يكون بدعة ، وذلك كالتقرب إىل هللا بفعل املعاصي أو ابلعادات . واحدة دون تكرار و 
ال يشرتط يف البدعة أن تُفعل مع قصد القربة والتعبد ، بل إن الشيء رمبا كان بدعة  -3    

قصد القربة يف البدع احلاصلة من جهة اخلروج على  – مثالً  –دون هذا القصد ، فال يشرتط 
 -رين ، وال يف الذرائع املفضية إىل البدعة ، إال أن غالب البدع نظام الدين ؛ كالتشبه ابلكاف

 جتري من جهة قصد القربة .  -خاصة يف ابب العبادات 
ال يشرتط يف البدعة أن يتصف فاعلها بسوء املقصد وفساد النية بل قد يكون املبتدع  -4    

لك يف أثر ابن مسعود ومع ذلك فعمله يوصف أبنه بدعة ضاللة ، كما ورد ذ ا للخري ،مريدً 
 .  (2)رضي هللا عنه حيث قال : ) وكم من مريد للخري لن يصيبه ( 

ختلو عن داللة األدلة العامة عليها ، بل قد تدل األدلة العامة  نال يشرتط يف البدعة أ -5    
على مشروعيتها من جهة  املطلقة على شرعها من جهة العموم ، وال يكون ذلك دليالً 

                                                

 ( . 759،  610 – 2/609( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
حصى ، ( قال ذلك رضي هللا عنه حني رأي قوًما يف املسجد جيلسون حلًقا ، ويف كل حلقة رجل ويف أيديهم 2)

 ( .  69 – 68 /1فيقول : كربوا مئة . أخرجه الدارمي يف سننه )
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بوصف العموم واإلطالق ال يقتضي أن يكون   أن ما شرعه هللا ورسوله اخلصوص ؛ إذ
ًَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ِذْكرًا َكِثريًا  ﴿ا بوصف اخلصوص والتقييد ، كقوله تعاىل : مشروعً 

 فإنه ال يقتضي بعمومه مشروعية األذان للعيدين على وجه اخلصوص .  ﴾
 
 

* * * 
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 املدخل الثاين
 

 األصول اجلامعة لالبتداع
 

 : وهي ثالثة أصول      
 األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .   
 األصل الثاين : اخلروج على نظام الدين .   
 األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .  
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 توطئة : 
 

رفة البدع جتمعها أصول ثالثة اقتضى ذلك اإلشارة إىل هذه األصول قبل ملا كانت قواعد مع    
 الشروع يف بيان القواعد . فأقول ومن هللا أستمد اإلعانة والتوفيق : 

  اإلحداث يف الدين .قد ُعلم مما تقدم يف حد البدعة أن املعين الكلي لالبتداع هو     
 يشمل جانبني :    الدينولفظ     
 التقرب إىل هللا مبا شرعه سبحانه من الدين .  األول :اجلانب     
 االنقياد لدين هللا ابخلضوع .  واجلانب الثاين :    

؛ إذ املراد أبمره  «أمران هذا يف من أحدث  »هذا ما دلَّ عليه حديث عائشة رضي هللا عنها : 
  دينه وشرعه .ها هنا : 

.  (1) «أحدث يف ديننا ما ليس فيه فهو رد من  »وقد ورد يف بعض ألفاظ هذا احلديث :     
 : واملراد ابلدين : دين اإلسالم ، وهو حكم هللا وشرعه ، واالنقياد لشريعته ابلطاعة ، قال تعاىل 

يَن ِعنَد اَّلّلِ اإِلْساَلُم  ﴿  .  (2)يقال : دنتهم فدانوا : أي قهرهتم فأطاعوا  ﴾ِإنَّ الدِّ
 حيصل بواحد من أصلني : من هنا يُعلم أن اإلحداث يف الدين 

 

 األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .     
 

ذلك أن القاعدة املطردة يف هذا الدين أن التقرب إىل هللا ال يكون إال بفعل ما شرعه هللا     
 فقد ابتدع .   من العبادة فمن تعبد هللا بشيء مل يشرعه هللا وال رسوله  ورسوله

 

 ين : اخلروج على نظام الدين . واألصل الثا   
 

ذلك أن القاعدة املطردة يف هذا الدين هي وجوب الرجوع إىل هذه الشريعة ، واالنقياد إىل     
 أحكامها ابخلضوع والطاعة ، فمن أعطى غري شريعة اإلسالم حق االنقياد والطاعة فقد ابتدع . 

                                                

 ( . 1/176( ذكر هذا اللفظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )1)
 ( . 2/148( ، والنهاية يف غريب احلديث واألثر )323( انظر املفردات للراغب )2)
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 فهذا أصالن جامعان لالبتداع .     
 صلني أصٌل اثلث ، وهو : ويلحق هبذين األ    

 

 الذرائع املفضية إىل البدعة .    
 

، وذلك بفعل أمر ال إحداث  مآالً يقع ذلك أن اإلحداث يف الدين كما يقع ابتداء فقد     
مل يشرع ، وال من جهة اخلروج على نظام الدين ،  ال من جهة التقريب إىل هللا مبا فيه البتة :

فعل هذا األمر يف اثين احلال ؛ لكونه يفضي يف املآل إىل لكن اإلحداث يف الدين وقع ب
 اإلحداث ، فُأعطيت الذرائع املؤدية إىل البدعة حكم البدعة . 

اليت تدل على أن االبتداع قد حيصل  «من عمل عمالً  »وقد أشار إىل هذا األصل رواية :     
 . (1)ث منه وال قصد اإحد ا فيه غريممن قام ابإلحداث وابتدأه ، وقد حيصل ممن كان اتبعً 

 فهذه ثالثة أصول جامعة :     
 )أ( التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .     
 )ب( اخلروج على نظام الدين .    
 )ج( الذرائع املفضية إىل البدعة .     

 وإليك فيما أييت مزيد بيان هلذه األصول الثالثة :     
 

 رع .األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يش
 

فقد جاء   بشيء مل يشرعه هللا وال رسوله أن كل من تعبد هللا معىن هذا األصل :    
ببدعة ضاللة ؛ إذ ال يتقرب إىل هللا إال مبا شرعه من طاعات ، وال يعبد سبحانه إال مبا أذن به 

 من عبادات .
أَْم هَلُْم  ﴿حانه : ذلك أن األصل يف العبادات املنع ؛ إذ هي مبنية على التوقيف . قال سب    

يِن َما ملَْ أَيَْذن ِبِه اَّللَُّ  َن الدِّ يعلم أن ) كل من دان بشيء مل يشرعه  وهبذا ﴾ُشرََكاء َشَرُعوا هَلُم مِّ
 . (1)هللا فذاك بدعة ( 

                                                

 ( . 46( انظر اإلبداع للشيخ علي حمفوظ )1)
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ا وليس قال الشاطيب : ) وال معىن للبدعة إال أن يكون الفعل يف اعتقاد املبتدع مشروعً     
 . (2)مبشروع ( 

بل إنه مقتضى توحيد  أصول هذا الدين ، منعظيم أصل والتقرب إىل هللا مبا شرع     
اإلتباع ، وهو أحد شرطي العمل الصاحل إذ ال بد لقبول العمل من هللا واإلميان به ، وهو توحيد 

 شرطني : اإلخالص واملتابعة . 
يتقرب به إىل هللا ،  أنواملقصود أن االبتداع يقع من جهة هذا األصل يف كل ما ميكن     

 فيشمل التقرب إىل هللا بنوعني من العبادات : 
 

التقرب إىل هللا ابلعادت أو ابملعاصي ، وهذه هي العبادات املخرتعة من جهة  أوهلما :    
 أصلها ووصفها . 

 وهذا النوع من اإلحداث ال يكون بدعة إال مع قصد القربة .     
 

  ابلعبادات الثابتة من جهة أصلها ، املخرتعة من جهة وصفها . التقرب إىل هللا واثنيهما :    
ال يفتقر إىل قصد القربة ، بل يقع بدعة على كل حال  -حىت يكون بدعة  -وهذا النوع     

 ؛ إذ ال يتصور يف أمور العبادات غري قصد القربة . 
 كن وقوعه . وأما افرتاض عدم قصد القربة يف العبادات فهو افرتاض ختيلي ال مي    
حِدث  وبذلك يعلم    

ُ
أن اإلحداث يف العبادات احملضة بدعة على كل حال ؛ سواء قصد امل

 بعبادته القربة أو مل يقصدها . 
اك  -يف كال النوعني  -واالبتداع احلاصل من جهة هذا األصل      يتأّتى من العبَّاد والنسَّ

 واملنتسبني إىل الدين . 
 

 على نظام الدين . األصل الثاين : اخلروج
 

                                                                                                                                          

 ( . 108،  107 /4( . وانظر جمموع الفتاوى )1/42( االستقامة )1)

 ( . 2/108( االعتصام )2)
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أن كل من جعل لغري شريعة اإلسالم حقَّ االنقياد والطاعة فقد جاء  معىن هذا األصل :    
 ببدعة ضاللة ؛ إذ االنقياد واإلذعان ال ينبغي أن يكون لشيء إال لدين اإلسالم . 

لناس مث جرى بعض ا (1) «ال محى إال محى هللا ورسوله  »قال الشاطيب : ) وكذلك جاء     
َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّلّلِ ُحْكًما ّلَِقْوٍم  ﴿ممن آثر الدنيا على طاعة هللا ؛ على سبيل حكم اجلاهلية 

 .  ﴾يُوِقُنوَن 
ولكن اآلية واحلديث وما كان يف معنامها أثبت أصالً يف الشريعة مطرًدا ال ينخرم ، وعاًما ال     

ن املكلفني والكبري ، والشريف والدينء ، يتخصص ، ومطلًقا ال يتقيد ، وهو أن الصغري م
 والرفيع والوضيع يف أحكام الشريعة سواء . 

فكل من خرج عن مقتضى هذا األصل خرج من السنة إىل البدعة ، ومن االستقامة إىل     
 .  (2)االعوجاج ( 

 

 أن يكون الدين واخلضوع هلل وحده ، فمن أحدث شيًئا خيرج به عن فاألصل املستقر :    
حَدث رأًًي أو عادة أو تعامالً .

ُ
 دين هللا وشرعه فهو مبتدع ، سواء كان امل

واالبتداع احلاصل من جهة هذا األصل يتأّتى من أصحاب الرائسات وأهل املطامع     
 واألهواء .

قال شارح الطحاوية : ) فامللوك اجلائرة يعرتضون على الشريعة ابلسياسات اجلائرة ،     
 ، ويقدموهنا على حكم هللا ورسوله . ويعارضوهنا هبا

وأحبار السوء ، وهم العلماء اخلارجون عن الشريعة آبرائهم وأقيستهم الفاسدة ، املتضمنة     
حتليل ما حرم هللا ورسوله ، وحترمي ما أابحه ، واعتبار ما ألغاه ، وإلغاء ما اعتربه ، وإطالق ما 

 قيَّده ، وتقييد ما أطلقه ، وحنو ذلك . 
والرهبان وهم جهال املتصوفة ، واملعرتضون على حقائق اإلميان والشرع ابألذواق واملواجيد     

واخلياالت والكشوفات الباطلة الشيطانية ، املتضمنة شرع دين مل أيذن به هللا ، وإبطال دينه 
 .    )(1) الذي شرعه على لسان نبيه

                                                

 .  2370( برقم 5/44( أخرجه البخاري )1)
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حىت لو مل يقصد حُمِدث البدعة بفعلها  واالبتداع من جهة هذا األصل واقع على كل حال ،    
 معارضة الشرع واخلروج على نظام الدين . 

وال يشرتط أيًضا يف مثل هذه احملداثت حىت تكون بدعة أن يقصد هبا فاعلها التقرب إىل     
 هللا ، فهي بدعة دون هذا القصد .

األول ، األصل هبذا القصد إىل أما إذا اقرتن هبذا النوع من احملداثت قصد القربة فإهنا تنتقل     
 وهو التقرب إىل هللا مبا مل يشرع . 

أصل التقرب إىل هللا مبا مل يشرع ، وأصل  الفرق بني هذين األصلني :وبذلك يعلم     
 اخلروج على نظام الدين . 

الدخول حتت حكم الشريعة ، اث يف األصل األول إمنا حصل بقصد ذلك أن اإلحد    
هنا يريد التقرب ، لكنه وقع يف اإلحداث بتقربه  لطاعة واخلضوع ، فاحملِدث هاواالنقياد هلا اب

 هذا ، وذلك ألنه تقرََّب إىل هللا مبا مل يشرع . 
أما اإلحداث يف األصل الثاين فإنه يوجد دون قصد التقريب ، فاحملِدث ها هنا ال يريد     

حكم الشريعة ، أو االنقياد لدين هللا  إبحداثه التقرب إىل هللا ؛ إذ هو ال يقصد الدخول حتت
عن حكم هذه الشريعة  –من حيث قصد أو مل يقصد  –ابخلضوع ، لكنه إبحداثه هذا خرج 

 ونظام هذا الدين .
 

  
 األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .

  

 يُفضي إىل اإلحداث يف الدين –ولو كان مشروًعا  –أن كل عمل  معىن هذا األصل :   
 فهو ملحق ابلبدعة إن مل يكن بدعة .

                                                                                                                                          

 ( .222( شرح العقيدة الطحاوية )1)
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قال ابن اجلوزي : ) فإن ابُتدع شيء ال خيالف الشريعة ، وال يوجب التعاطي عليها ؛ فقد      
كان مجهور السلف يكرونه ، وكانوا ينفرون من كل مبتدَع وإن كان جائزًا ؛ حفظًا لألصل ، 

 .  (1)(  اإلتباعوهو 
ائع ، وهو أصل شرعي معترب ، مبناه على وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذر     

 .  (2) االحتياط ومحاية أحكام الدين
ة : ) والذريعة : ما كان وسيلة وطريًقا إىل الشيء ، لكن صارت يف عرف يقال ابن تيم    

الفقهاء عبارة عما أفضت إىل فعل حمرم ، ولو جتردت عن ذلك اإلفضاء مل يكن فيها مفسدة ( 
(3)  . 

: أن هللا هنى عن سب آهلة الكفار مع كونه من مقتيضات اإلميان أبلوهيته  مثال ذلك    
 سبحانه وتعاىل عدًوا وكفرًا على وجه هللاسبحانه ، وذلك لكون هذا السب ذريعة إىل أن يسبوا 

 .  ﴾ْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّلّلِ فَ َيُسبُّواْ اَّلّلَ عَ  ﴿قابلة . قال تعاىل : امل
وبذلك يعلم أن ما أدى إىل املمنوع كان ممنوًعا ؛ إذ للوسائل أحكام املقاصد ، ولذا فإن ما     

 أفضى إىل البدعة وأّدى إليها فهو ملحق هبا ، حكمه حكمها . 
ىل إال أنه ال بد من التبنيُّ يف إطالق احلكم على عمل ما من األعمال جملرد إفضائه إ    

 االبتداع أبنه ذريعة إىل البدعة ؛ فإن هناك شروطًا ال بد من مراعاهتا يف هذا احلكم . 
 

 شرط اعتبار الفعل ذريعة إىل البدعة :     
 

 يشرتط يف أي فعل حىت يعترب ذريعة مفضية إىل البدعة ؛ فيلتحق هبا شروط ثالثة :     
 البدعة . الشرط األول : أن يكون هذا الفعل مفضًيا إىل     

                                                

 ( . 16( تلبيس إبليس )1)

( ، 159-3/135وقعني )( ، وإعالم امل370-1/361( وإغاثة اللهفان )33-2/32( انظر الفروق )2)
 ( . 2/390واملوافقات )

 ( . 6/172( الفتاوى الكربى )3)
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ثالثة   بيان ذلك أن العمل املشروع يفضي إىل البدعة ويصري ذريعة إليها بواحد من أمور     
(1) : 

ة  –والسيما ممن يُقتدى به  –إظهار هذا العمل  -1     وإشهاره يف جمامع الناس ، كإقام
 النافلة مجاعة يف املساجد . 

كالتزام قراءة سورة السجدة يف صالة الفجر من املداومة على هذا العمل وااللتزام به ،   -2    
 يوم اجلمعة . 

    3-  : اعتقاد فضيلة هذا العمل ، وحتري فعله عن قصد وعمد ، وقد سئل اإلمام أمحد 
إلخوان ؛ إذا مل لما أكرهه يرفعون أيديهم ؟ قال : ) تكره أن جيتمع القوم ، يدعون هللا و 

 . (2)جيتمعوا على عمد ، إال أن يكثروا ( 
له اثبت شرًعا ، إال أن يف إظهار العمل به صقال الشاطيب : ) وابجلملة : فكل عمل أ    

الذرائع (    واملداومة عليه ما خُياف أن يعتقد أنه سنة ؛ فرتكه مطلوب يف اجلملة من ابب سد 
(3)  . 
 

 .  الشرط الثاين : أن يكون إفضاء هذا الفعل إىل البدعة مقطوًعا به أو غالًبا    
 

اندرًا أو قلياًل فإنه ال عربة  -حسب العادة  -أما إن كان إفضاء هذا الفعل إىل البدعة     
 ابلقليل النادر ، إذ األحكام الشرعية إمنا تبىن على الكثري الغالب . 

عند البعض  -مثال ذلك : استالم احلجر األسود وتقبيله مع كونه مشروًعا فإنه قد يُفضي     
اع ، وذلك ابعتقاد النفع والضر يف هذا احلجر ، ودعائه من دون هللا ، لكن ملا  إىل االبتد -

 كان هذا اإلفضاء اندرًا مل يلتفت إليه . 
فإن هذا سنة ؛ ملا ثبت يف   اليت يف مسجد النيب األسطوانةوكذلك حتري الصالة عند     

 .  (1)كان يتحرى الصالة عندها    الصحيحني أن النيب

                                                

 ( . 33-2/22( ، ولالستزادة ينظر منه )31،  2/28( انظر االعتصام )1)

 ( . 180( ، واألمر ابإلتباع )2/630( اقتضاء الصراط املستقيم )2)

 ( . 2/31( االعتصام )3)
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ود أن الذرائع اليت تفضي إىل البدعة ال متنع بكل حال ، وإمنا مينع من هذه الذرائع واملقص    
 ما كان إفضاؤه إىل البدعة غالًبا معتاًدا .

 

الشرط الثالث : أال يرتتب على اعتبار هذه الذريعة املفضية إىل البدعة بسدها     
 واملنع منها مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة . 

 

ن ترتب على سد الذريعة املفضية إىل البدعة الوقوُع يف مفسدة أعظم فالواجب ها هنا أما إ    
رتكاب مفسدة البدعة ؛ إذ هي أدىن ابارتكاب أدىن املفسدتني دفًعا ألعالمها ، ويكون ذلك 

 املفسدتني . 
مثال ذلك : أن اإلمام أمحد قيل له عن بعض األمراء : إنه أنفق على مصحف ألف دينار     

 فقال : دعهم ، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب . 
قال ابن تيمية تعليًقا على ذلك : ) مع أن مذهبه ] أي اإلمام أمحد [ أن زخرفة املصاحف     

 مكروهة . 
ل بعض األصحاب أنه أنفقها يف جتويد الورق واخلط .       وقد أتوَّ
ه مصلحة ، وفيه أيًضا مفسدة ُكره وليس مقصود أمحد هذا ، إمنا قصده أن هذا العمل في    

 ألجلها . 
فهؤالء إن مل يفعلوا هذا وإال اعتاضوا بفساد ال صالح فيه ؛ مثل أن ينفقها يف كتاب من      

 .  (2)كتب الفجور ؛ من كتب األمسار أو األشعار ، أو حكمة فارس والروم ( 
كم عليه أبنه ذريعة إىل هذه هي الشروط الالزم توفرها يف أي فعل من األفعال حىت حي    

 البدعة . 
 مث إنه ال يشرتط يف املنع من الذرائع أن يوجد من فاعلها القصد إىل البدعة .    

                                                                                                                                          

،  502( برقم 1/577( ، واحلديث أخرجه البخاري )748،  2/746( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( . 4/226ومسلم )

 ( . 618 -2/617( اقتضاء الصراط املستقيم )2)
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ذلك أن الذرائع ال يعترب يف سدها القصد والنية ، بل املعترب يف سدها ومنعها إمنا هو     
ملتذرِع قاصًدا للمفسدة أو اإلفضاء املعتاد إىل املفسدة فحسب ، وال يلتفت حينئذ إىل كون ا

ا هبا أو غري عامل . 
ً

 غري قاصد هلا ، عامل
معدودة يف البدع اإلضافية ، وذلك ألن  -غالًبا  -ومن هنا كانت البدعة يف هذا األصل     

أهنا فعل مأذون فيه شرًعا ، أو فعل  -الذريعة إىل البدعة حكمها من حيث األصل غالًبا 
 مطلوب . 

 

)      ة اليت توض ِّح هذه الشروط ما ذكره أبو شامة ، حيث يقول :ومن األمثل    
وجرت عادة الناس أهنم يصلون بني األذانني يوم اجلمعة متنفلني بركعتني أو أربع وحنو ذلك إىل 
خروج اإلمام ، وذلك جائز ومباح وليس مبنكر من جهة كونه صالة ،  وإمنا املنكر اعتقاد 

منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها ، كما يصلون السنة قبل الظهر ،  ةهالعامة منهم ومعظم املتفق
 . (2)أبهنا سنة اجلمعة (  (1)ويصّرِحون يف نيتهم 

فهذا مثال خاص بصالة الركعتني قبل اجلمعة ، وإليك فيما أييت بيان انطباق الشروط     
 السابقة على هذا املثال : 

أن يكون هذا الفعل مفضًيا إىل البدعة ،  أواًل :ة يشرتط يف اعتبار الفعل ذريعة إىل البدع    
ويف هذا املثال جند أن صالة الركعتني قبل اجلمعة صارت مفضية إىل البدعة بسبب إظهارها يف 
جمامع الناس واملداومة عليها ، فإنه قال : ) جرت عادة الناس ( مث إن فعل هاتني الركعتني إمنا 

 مجع كبري من الناس . يكون يف املسجد اجلامع الذي يشهده 
: أن يكون إفضاء هذا الفعل إىل البدعة غلًبا ال اندر ، ويف هذا املثال جند أن اثنًياويشرتط     

اجلمعة فعل هاتني الركعتني إىل اعتقاد أهنا سنة عظم املتفقهة منهم صاروا بسبب عامة الناس وم
 ة اجلمعة . القبلية ، كسنة الظهر ، بل إهنم يصرحون يف نيتهم أبهنا سن

أال يرتتب على سد ذريعة البدعة مفسدة أعظم من مفسدة البدعة ، ويف  اثلثًا :ويشرتط     
هذا املثال نرى أن املفسدة املرتتبة على ترك هاتني الركعتني أهون من مفسدة البدعة ؛ ذلك أن 

                                                

 ( مل يرد ما يدل على صحة التلفظ ابلنية يف الصالة ، بل النية حملها القلب . 1)

 ( . 96( الباعث )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 34 

اد الناس أن فعل هاتني الركعتني داخل حتت التنفل املطلق ، فال ضرر إن تُركت ، خبالف اعتق
هاتني الركعتني سنة راتبة للجمعة قبلها فإن هذا خمالفة واضحة لألمر الشرعي ، وهو أْن ليس 

 للجمعة قبلها سنة راتبة . 
إن صالة الركعتني قبل اجلمعة يؤدي إىل مفسدة شرعية ، وهي  وبذلك ميكن القول :    

عة قبلها ، وهذا االعتقاد عني البدعة ؛ إيقاع العامة يف االعتقاد اخلاطئ يف أهنا سنة راتبة للجم
 فصارت هذه الصالة املفضية إىل هذا االعتقاد ذريعة إىل البدعة يُطلب سدها . 

سواء أكان فاعل هاتني الركعتني يعلم هبذه املفسدة أم ال يعلم ، وسواء أكان قاصًدا هلا أم     
 غري قاصد . 

ا  ذلك أن سدَّ الذرائع ال ينظر فيه إىل كون    
ً

املتذرِع قاصًدا أو غري قاصد ، وال إىل كونه عامل
 أو غري عامل . 

 

 :  (1)ومن األمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع يف ابب البدعة     
ع عثمان رضي هللا عنه عن قصر الصالة وهو مسافر مبىن ، فيقال له : أليس ا امتن -1    

إمام الناس ، فينظر إيلَّ األعراب وأهل البادية فيقول : ) بلى ، ولكين   قصرت مع النيب
 .  (2)أصلي ركعتني فيقولون هكذا فرضت ( 

فإن يف القصر قولني ألهل  -رمحكم هللا  -قال الطرطوشي تعليًقا على ذلك : ) أتملوا     
 اإلسالم : 

 منهم من يقول : فريضة ... ، ومنهم من يقول سنة ...     
الفرض أو السنة ملّا خاف من سوء العاقبة ، وأْن يعتقد الناس أن مث اقتحم عثمان ترك     

 .  (3)الفرض ركعتان ( 

                                                

 ( . 35-2/31( ، واالعتصام )54-53( ، والباعث )44-42( انظر احلوادث والبدع )1)

( ، والباعث 42( . وانظر احلوادث والبدع )1964،  1961برقم  200،  2/199( أخرجه أبو داود )2)
 ( . 106،  32،  2/31( ، واالعتصام )57)

 ( . 43( احلوادث والبدع )3)
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األضحية خشية أن يظن أهنا واجبة ، نُقل ذلك  مترك بعض الصحابة رضي هللا عنه -2    
عن أيب بكر وعمر وابن عباس رضي هللا عنهم ، وقال ابن مسعود رضي هللا عنه : ) إين ألترك 

 .  (1) ملن أيسركم ؛ خمافة أن يظن اجلريان أهنا واجبة ( أضحييت وإين
فإن القول يف هذا األثر   –رمحكم هللا  –قال الطرطوشي تعليًقا على ذلك : ) انظروا     

 كالقول فيما قبله ؛ فإن ألهل اإلسالم قولني يف األضحية : 
 أحدمها : سنة ، والثاين : واجبة .     
السنة ؛ حذرًا أن يضع الناس األمر على غري وجهه ، فيعتقدوهنا  مث اقتحم الصحابة ترك    

 . (2)فريضة ( 
 ما نُقل عن اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل .  -3    
قال ابن وضاح : ) وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت يف خري ، ولقد كان مالك     

يكره جميء قبور الشهداء ،  يكره اجمليء إىل بيت املقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان
ابلرغبة يف ذلك ، ولكن ملا   ويكره جميء قباء خوفًا من ذلك ، وقد جاءت اآلاثر عن النيب

 . (3)(  خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه
 

 : (4)ومن املفاسد املرتتبة على إمهال العمل بقاعدة سد الذرائع يف ابب البدعة    
 

يرتكون أمورًا  –كما متَّ نقل ذلك عنهم   –، فقد كانوا  خمالفة عمل السلف الصاحل -1    
 جائزة أو مندواًب إليها ، ويكرهون فعلها خوفًا من البدعة . 

، أو ما ليس بسنة سنة ، أو ما فريضة اعتقاد العوام ومن ال علم عنده ما ليس بفريضة  -2    
ى خالف ما هو عليه ، ليس مبشروع أنه مشروع ، وهذا فساد عظيم ، ألن اعتقاد األمر عل

 والعمل به على هذا احلد حنٌو من تبديل الشريعة ، واخلروج على أحكامها . 

                                                

 ( . 2/107( ، واالعتصام )57( ، والباعث )43البدع )احلوادث و ( 1)

 ( . 44-43والبدع ) ( احلوادث2)

 ( . 1/347( ، وانظر االعتصام )52( البدع والنهي عنها )3)

 ( . 348،  1/346( ، واالعتصام )38( ، والباعث )70-66( انظر احلوادث والبدع )4)
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أن ظهور البدع وانتشارها يعد ضراًب من تبديل الشريعة بسبب  ومما حيسن التنبيه عليه :    
عة طول الزمان واندراس احلق ، ويعرف هذا يف أصناف ثالثة : الصغار حينما ينشأون على البد

ويكربون عليها ، والكفار إذا أسلموا عليها ، واألعراب وأهل البادية إذا تعلَّموها ومحلوها معهم 
 . 

وتسميتها ابمسها إمنا يصح من جهة تنزيل الشيء منزلة وإحلاق ذرائع البدعة ابلبدعة     
 ما يُفضي إليه . 

إن كانت البدعة كبرية ، وكان وهذا اإلحلاق يتفاوت حبسب مرتبة الذريعة وقوة إفضائها ؛ ف    
اإلفضاء إليها قوًًي كانت الذريعة من قبيل الكبائر ، وإن كانت البدعة دون ذلك فكذلك 

 الذريعة املفضية إليها . 
أن إطالق البدعة على الذريعة فيه تساهل وجتوُّز ، وإمنا صري إليه ضرورة وبذلك يعلم     

 .  (1)احملافظة على أحكام الشريعة من اإلحداث 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ( .  35،  22،  2/21،  323،  322،  307،  1/306( انظر االعتصام )1)
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 قواعد معرفة البدع
 

 وعددها ثالث وعشرون قاعدة
 

 وهي مندرجة حتت أصول ثالثة :       
 

 * األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .   
 * األصل الثاين : اخلروج على نظام الدين .   
 * األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املنهج املتبع يف ترتيب هذه القواعد وصياغتها
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صنَّفُت هذه القواعد إىل ثالث أقسام ، وذلك وفق أصوهلا الثالثة ، وقد راعيُت أن  أواًل :    
 ينتظم مجيَع القواعد أرقاٌم متتابعة ، فصار ترتيبها على النحو اآليت : 

 

 األصل األول : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .     
 

 وتندرج حتت هذا األصل عشُر قواعد :     
 ( . 10وحىت القاعدة  1) من القاعدة 

 

 األصل الثاين : اخلروج على نظام الدين .     
 

 وتندرج حتت هذا األصل مثاُن قواعد :     
 ( . 18وحىت القاعدة  11) من القاعدة 

 

 األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .     
 

 حتت هذا األصل مخُس قواعد : وتندرج     
 ( . 23وحىت القاعدة  19) من القاعدة 

 رتَّبُت الكالم على كل قاعدة وفق اآليت :  اثنًيا :    
 رقم القاعدة .  -1
 وميَّزتُه ابحلرف األسود . نص القاعدة ،  -2
اعدة وقد اقتصرت منها على القدر الذي جُيلِّي القاألمثلة التطبيقية على القاعدة .  -3

وُيصّوِرها ، من غري استكثار أو استقراء آلحاد البدع وأعيان احملداثت املندرجة حتت كل قاعدة 
 . 

وإذا كانت القاعدة ذات أمثلة متعددة فإنين ُأصنِّف هذه األمثلة حتت صور كليَّة جتمع     
 شتاهتا . 
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ما تنبين عليه من ويتضمن هذا التوضيح : شرح القاعدة ، وبيان  توضيح القاعدة ، -4    
األصول والقواعد ، وما يتصل هبا من الضوابط والفوائد ، إضافة إىل إثبات كالم أهل العلم 

 حول القاعدة . 
 ورمبا استدعى املقام يف بعض القواعد دون بعض اإلطناب واإلطالة يف الشرح .     
 مما يلزم التنبيه عليه يف هذا املقام :  اثلثًا :    
لك تداخاًل بني هذه القواعد وتالزًما وتعاضًدا ؛ فقاعدة التقرب إىل هللا مبا تركه * أن هنا    

يدخل يف طيِّها كثري من القواعد : كقاعدة التقرب إىل هللا  –مثاًل  -من العبادات   الرسول
ابملعاصي ، والتقرب إليه ابلعادات على وجه مل ُيشرع ، والتشبه ابلكافرين . كما أن قاعدة 

قاعدة العبادة املخالفة لقواعد  –يف الغالب  –دة املستندة إىل حديث موضوع تالزمها العبا
 الشريعة ، وتالزمها أيًضا قاعدة ترك السلف للعبادة وعدم ورودها عنهم . 

بدعة من جهة عدم وروده  –مثاًل  –* ومثل هذا يقال يف األمثلة والشواهد : فعلم الكالم     
سلف األمة ، وهو بدعة أيًضا من جهة اشتماله على اخلصومة  يف الكتاب والسنة وكالم

 واجلدال يف أمور الدين . 
وكذلك صالة الرغائب ؛ هي بدعة من جهة استنادها إىل حديث موضوع ، ومن جهة     

 عدم ورودها عن السلف الصاحل ، ومن جهة خمالفتها لقواعد الشريعة ومقاصدها . 
 يب ؛ إذ الغاية منه الضبط والتقريب . واألمر يف مثل هذا سهل وقر     

 
 

* * * 
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 : التقرب إىل هللا مبا مل يشرع .األول األصل 
 

 ويندرج حتت هذا األصل عشر قواعد كلية .    
 بيان ذلك :    

أن التقرب إىل هللا ال بد فيه من إتباع الشرع يف مقامني : أوهلما يف ثبوت أصل العبادة ،     
 ها .واثنيهما يف صفت

وخمالفة هذا أما ثبوت أصل العبادة فهو أن تستند العبادة إىل دليل شرعي صحيح ،     
 املقام حتصل ابآليت : 

 

أبن تستند العبادة إىل حديث مكذوب ، أو إىل قول من ال حيتج بقوله ، أو أبن تكون     
ريعة ، فتحصل مما سبق الرتكية  ، أو لعمل السلف ، أو لقواعد الش  العبادة خمالفة لسنة النيب

 مخس قواعد كلية .
وأما صفة العبادة فهو أن تكون العبادة مشروعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها ،     

 وخمالفة هذا املقام حتصل ابآليت :
 

أبن تكون العبادة غري مشروعة يف أصلها ، وذلك هو التقرب إىل هللا بفعل العادات ، أو     
 اعداتن كليتان .فعل املعاصي ، فهااتن ق

أو أبن تكون العبادة مشروعة يف أصلها ، ولكن يطرأ تغيري على صفتها ؛ إما إبطالق     
العبادة املقيدة ، أو تقييد العبادة املطلقة ، وجيمع ذلك ابب الغلو ، فهذه ثالث قواعد كلية ، 

 فتحصل مما سبق مخس قواعد .
 وإليك فيما أييت بيان هذه القواعد :    

 (1عدة األوىل )القا
  . (1) فهي بدعة  كل بدعة تستند إىل حديث مكذوب على رسول هللا

                                                

 ( .242( ، وأحكام اجلنائز )231 - 1/224( ، واالعتصام )57 - 55( انظر الباعث )1)
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 ومن األمثلة على ذلك :    
 

 . (1)األحاديث املوضوعة يف فضل سور القرآن الكرمي سورة سورة     
 . (2)ومن ذلك أيًضا : احلديث املوضوع يف فضل صالة الرغائب     
 توضيح القاعدة :    

 

وهو أن األصل يف العبادات  -القاعدة مبنية على أصل عظيم من أصول هذا الدين هذه     
التوقيف ، ومعىن ذلك أن األحكام الشرعية والتعبدات ال تثبت إال ابألدلة الصحيحة املعتربة 

 من الكتاب والسنة .
ن ، فالعمل هبا يكو   فإهنا ليست من سنته  أما األحاديث املكذوبة على رسول هللا    

 بدعة ؛ إذ هو تشريع ما مل أيذن به هللا .

 (2القاعدة الثانية )
 

كل عبادة تستند إىل الرأي اجملرد واهلوى فهي بدعة ؛ كقول بعض العلماء أو      
 . (3)الُعبَّاد أو عادات بعض البالد أو بعض احلكاايت واملنامات 

 ومن األمثلة على ذلك :    
 

ت كثري من األحكام على الكشف واملعاينة ، وخرق العادة ؛ أ . اعتماد الصوفية يف إثبا    
فيحكمون ابحلل واحلرمة ، ويبنون على ذلك اإلقدام واإلحجام ، كما ُحكي عن بعضهم أنه  

 . (4)كان إذا تناول طعاًما فيه شبهة ينبض له عرق يف أصبعه فيمتنع منه 
د ) هللا ( أو ابلضمري ) هو هو ( ب . األذكار البدعية ، كذكر هللا تعاىل ابالسم املفر     

 . (1)اعتماًدا على أن بعض املتأخرين كان أيمر به 

                                                

 ( .115،  113( انظر املنار املنيف )1)
 ( وسيأيت بيان هذه الصالة يف القاعدة اخلامسة .94،  2/89( انظر تنزيه الشريعة )2)
 ( .242( ، وأحكام اجلنائز )41( ، واإلبداع للشيخ علي حمفوظ )219 – 1/212( انظر االعتصام )3)
 ( .182،  2/182( ، )1/212ام )( انظر االعتص4)
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ج . دعاء املالئكة واألنبياء والصاحلني بعد موهتم ويف مغيبهم ، وسؤاهلم ، واالستغاثة هبم     
(2) . 

 توضيح القاعدة :    
 

أنه ما من  تتضح هذه القاعدة بيان أصل مهم يف عالمات أهل البدع ، وهو    
 مبتدع إال ويستدل على بدعته بدليل من الشرع ، صحيًحا كان أو ضعيًفا .

مبا  –ذلك أن كل مبتدع ) أيىب أن ينسب إليه اخلروج عن الشرع ؛ إذ هو مدٍَّع أنه داخل     
 . (3)( حتت مقتضى األدلة  –استنبط 

والكون من أهلها ال بد له قال الشاطيب : ) كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها     
 هم ، وإال كّذب اطراحها دعواهم (من تكلف يف االستدالل أبدلتها على خصوصيات مسائل

(4) . 
أن الكتاب والسنة مها جهة العلم عن هللا وطريق اإلخبار عنه سبحانه ،  واألصل املستقر    

 . (5)ومها طريق التحليل والتحرمي ومعرفة أحكام هللا وشرعه 
كل عبادة ال تستند إىل كتاب أو سنة فهي بدعة ضاللة ، وإن استدل صاحبها ف    

 كبيت العنكبوت .  –عند الراسخني  –واستمسك أبدلة يظنها أدلة ، وهي 
قال الشاطيب : ) وبذلك كله يعلم من قصد الشارع : أنه مل َيِكْل شيًئا من التعبدات إىل     

ه ( آراء العباد ، فلم يبق إال الوقوف عند   . (6)ما حدَّ
وقال الطرطوشي : ) شيعوعة الفعل وانتشاره ال يدل على جوازه ؛ كما أن كتمه ال يدل     

 على منعه ( .

                                                                                                                                          

 ( .10/396( انظر جمموع الفتاوى )1)
 ( .160 – 1/159( انظر املصدر السابق )2)
 ( .1/286( االعتصام )3)
 ( .1/220( االعتصام )4)

 ( .19/9( ، وجمموع الفتاوى )2/33( ، وجامع بيان العلم وفضله )11( انظر مجاع العلم )5)
 ( .2/135( االعتصام )6)
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يف معرض رده على من احتج على مشروعية بعض األمور ابنتشارها وذيوعها  -وقال أيًضا     
قول أيب الدرداء إذ دخل : ) وأكثر أفعال أهل زمانك على غري السنة ، وكيف ال وقد روينا  -

  على أم الدرداء مغضًبا فقالت : ما لك ؟ فقال : ) وهللا ما أعرف فيهم شيًئا من أمر حممد
 إال أهنم يصلون مجيًعا ( . وما روينا هنالك من اآلاثر ! 

 حمداثت ؟  فإنه مل يبق فيهم من السنة إال الصالة يف مجاعة ، كيف ال تكون معظم أمورهم     
 أما من تعلق بفعل أهل القريوان فهذا غيب يستدعي األدب دون املراجعة .و     
فنقول هلؤالء األغبياء : إن مالك بن أنس رأى إمجاع أهل املدينة حجة ، فردَّه عليه سائر     

وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ،   مصار ، وهذا هو بلد رسول هللافقهاء األ
 . (1)فكيف ابلقريوان ؟ 

 بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة املسلمني :    
ره ابحلديث الصحيح ،      عقد الطرطوشي يف كتابه احلوادث والبدع فصاًل هبذا العنوان ، وصدَّ

إن هللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبضه بقبض  »قال :   وهو أن النيب
يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهااًل ، فُسئلوا ، فأفتوا بغري علم ، فضلوا العلماء ، حىت إذا مل 

 . مث قال رمحه هللا تعاىل : (2) «وأضلوا 
) فتدبَّر هذا احلديث ، فإنه يدل على أنه ال يُؤتى الناس قط من ِقَبل علماؤهم ، وإمنا     

 ؤتى الناس من ِقَبله .يُؤتون من ِقَبل أنه إذا مات علماؤهم أفىت َمْن ليس بعامل ، فيُ 
) ما خان أمني قط ، ولكنه اُؤمتن غري وقد َصرَّف عمر هذا املعىن تصريًفا ، فقال :     

 . أمني فخان (
 . (3)وحنن نقول : ما ابتدع عامل قط ، ولكنه استفيت من ليس بعامل فضلَّ وأضلَّ     
 تنبيهات :    

                                                

ابلسنن      ( والتمسك 585،  1/584( ، وانظر اقتضاء الصراط املستقيم )74 – 73( احلوادث والبدع )1)
 :109 . 

 ( .225 – 16/223، ومسلم ) 100( برقم 1/194( أخرجه البخاري )2)
 ( .2/173( ، واالعتصام )66( ، وانظر الباعث )77( احلوادث والبدع )3)
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. والتقليد املذموم أنواع  (1)لغري من غري معرفة دليله التقليد هو إتباع قول ا التنبيه األول :    
 :  (2)، منها 
َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اَّللَُّ قَالُوا َبْل نَ تَِّبُع َما َوَجْداَن  ﴿تقليد اآلابء ، قال تعاىل :  •

ْيطَاُن َيْدُعوُهْم ِإىَل َعَذابِ  ِعرِي  َعَلْيِه آاَبءاَن أََوَلْو َكاَن الشَّ  . ﴾السَّ
َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس  ﴿تقليد َمن ال يَعلم املقلد أنه أهل ألن يُؤخذ بقوله ، قال تعاىل :   •

 . ﴾َلَك ِبِه ِعْلٌم 

جُيَاِدلُوَنَك يف احلَْقِّ بَ ْعَد َما  ﴿التقليد بعد وضوح احلق ومعرفة الدليل ، قال تعاىل :   •
 َ  . ﴾تَ َبنيَّ

 على االجتهاد مع اتساع الوقت وعدم احلاجة .تقليد اجملتهد القادر   •

:    تقليد قول َمن عارض قول هللا ورسوله  • كائًنا من كان هذا املعارض ، قال تعاىل 
 . ﴾َوالَ تَ تَِّبُعواْ ِمن ُدونِِه أَْولَِياء  ﴿

أما تقليد العامي للمجتهد وإتباعه له فإنه ال يدخل حتت التقليد املذموم ، بل هو داخل     
 . ﴾فَاْسأَلُواْ َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن  ﴿ت عموم قوله تعاىل : حت

ذلك أن تقليد العامي لبعض اجملتهدين جار من جهة أن هذا اجملتهد مبلغ عن هللا دينه     
 وشرعه ، وعلى العامي أن يعتقد ذلك .

؛ إذ ال جيوز   جتب هلل وحده ولرسوله وعليه أيًضا أن يعتقد أن الطاعة املطلقة العامة إمنا    
  ألحد أن أيخذ بقول أو يعتقده لكونه قول إمامه ، بل ألجل أن ذلك مما أمر هللا به ورسوله

. 
وهلذا فإن العامي ميتنع عليه تقليد اجملتهد مىت عرف احلق وتبني له أن قول غري مقلده أرجح     

 . (3)من قول مقلده 

                                                

 .( 314( انظر مذكرة الشنقيطي )1)
( ، وجمموع الفتاوى  115 - 2/110( ، وجامع بيان العلم وفضله )2/69( انظر الفقيه واملتفقه )2)
 ( .188، 2/187( ، وإعالم املوقعني ) 17 – 20/15( ، و)19/260)
 ( .224،  223،  17،  9،  20/8( انظر جمموع الفتاوى )3)
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هو ما يقع يف القلب من آراء وترجيحات . وقد صرَّح األئمة  (1)إلهلام ا التنبيه الثاين :    
 أن األحكام الشرعية ال تثبت ابإلهلام .

وهو ابلنسبة إىل صاحب القلب املعمور ابلتقوى ترجيح شرعي ، وكلما كان العبد أكثر     
 اجتهاًدا يف طاعة هللا وتقواه كان ترجيحه أقوى .

ص فليس للمؤمن فيه إال الطاعة والتسليم التام ، وأما ما ليس فيه ذلك أن ما ورد به الن    
نص وكان األمر فيه مشتبًها والرأي فيه حمتمالً فهنا يرجع فيه املؤمن إىل ما حكَّ يف صدره ووقع 

 يف قلبه .
) فثبت هبذا أن اإلهلام حق ، وأنه وحي ابطن ، وإمنا ُحرمه العاصي الستيالء وحي     

 . (2)( الشيطان عليه 
قال السمعاين : ) وحنن ال ننكر أن هللا يكرم عبده بزًيدة نور منه ، يزداد به نظره ويقوى به     

 رأيه ، وإمنا ننكر أن يرجع إىل قلبه بقول ال يعرف أصله .
وال نزعم أنه حجة شرعية ، وإمنا هو نور خيتص هللا به من يشاء من عباده ، فإن وافق     

 . (3)احلجة (  الشرع كان الشرع هو
، وحكمها كاإلهلام ؛ )  (4)الرؤًي هي : ما يراه الشخص يف منامه  التنبيه الثالث :    

 . (5)فتعرض على الوحي الصريح : فإن وافقته وإال مل يعمل هبا ( 
أيمره بشيء هل جيب عليه امتثاله وال بد ؟ أو ال   قال ابن حجر : ) النائم لو رأى النيب    

 . (6)ه على الشرع الظاهر فالثاين هو املتعمد ( بد أن يعرض
 

                                                

( ، وفتح الباري 104 – 2/102حلكم )( ، وجامع العلوم وا47 – 20/42( انظر جمموع الفتاوى )1)
(12/388. ) 

 ( .12/388( فتح الباري )2)
 ( .12/389( فتح الباري )3)
 ( .12/352( املصدر السابق )4)
 ( .1/62( مدارج السالكني )5)
 ( .12/389( انظر فتح الباري )6)
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 (3القاعدة الثالثة )
 

فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها املقتضي   إذا تَ َرَك الرسول    
 .(1)هلا قائًما اثبًتا ، واملانع منها منتفًيا ؛ فإن فعلها بدعة 

 ومن األمثلة على ذلك :    
 

 لدخول يف الصالة . التلفظ ابلنية عند ا    
 واألذان لغري الصلوات اخلمس .     
 .  (2)والصالة عقب السعي بني الصفا واملروة     
 توضيح القاعدة :     

 

 يرتبط بيان هذه القاعدة مبعرفة السنة الرتكية .     
وإمنا يعرف .  (3)فعل أمر من األمور   أن يرتك النيب واملقصود ابلسنة الرتكية :    
 (4) ك أبحد طريقني :ذل

ترك كذا وكذا ومل يفعله ؛ كقوله : ) صلى العيد بال   أحدمها : تصريح الصحايب أبن الرسول
 . (5)أذان وال إقامة ( 

لتوفرت مهمهم ودواعيهم أو أكثرهم أو   والثاين : عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله    
ث به يف جممع أبًدا ُعلم أنه واحد منهم على نقله ، فحيث مل ينقله واحد من هم البتة ، وال حدَّ

                                                

( 1/361االعتصام )( و 6/172( وجمموع الفتاوى )597 – 591/ 2( انظر اقتضاء الصراط املستقيم ) 1)
 ( .  45-34واإلبداع للشيخ علي حمفوظ )

بنكاح احمللل فإنه بدعة لوجود املعىن املقتضي للتخفيف  –يف غري العبادات  –( وقد مثل لذلك البعض 2)
 ( . 1/364والرتخيص للزوجني يف عهد النبوة . انظر االعتصام )

 ( . 2/165( شرح الكوكب املنري )3)

 ( .391 – 2/389ني )( إعالم املوقع4)

 وأصله يف الصحيحني .  1147( برقم 1/298( أخرجه أبو داود يف سننه )5)
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مل يكن ، وهذا كرتكه التلفظ ابلنية عند دخوله يف الصالة ، وتركه الدعاء بعد الصالة مستقبل 
نون على دعائه دائًما بعد الصبح والعصر أو يف مجيع الصلوات .   املأمونني وهم يؤمَّ

 فيما يفعل وفيما يرتك على حد سواء .   والواجب على املؤمنني اإلقتداء ابلرسول    
 فعل أمر من األمور ال خيلو من ثالث حاالت :   وتركه    

 

الفعل لعدم وجود املقتضي له ، وذلك كرتكه قتال مانعي الزكاة   أن يرتك احلالة األوىل :    
 ، فهذا الرتك ال يكون سنة . 

 

ملقتضي له ، بسبب قيام مانع مينع من فعله ، الفعل مع وجود ا  أن يرتك احلالة الثانية :    
،  ( 1)فيما بعد قيام رمضان مجاعة بسبب خشيته أن ُيكتب قياُمه على أمته   وذلك كرتكه

 فهذا الرتك ال يكون سنة . 
 

 -  الفعل مع وجود املقتضي له وانتفاء املوانع ؛ فيكون تركه  أن يرتك احلالة الثالثة :    
 األذان لصالة الرتاويح .   نة كرتكهس -واحلالة كذلك 

 إمنا يكون حجة ، فيجب تَ ْرُك ما تَ َرَك بشرطني :  وهبذا يعلم أن تَ رَْكه    
 

فْعل أمٍر   فإذا ترك  أن يوجد السبب املقتضي هلذا الفعل يف عهده الشرط األول :    
إمنا تركه ليسن   ذلك أنهعلمنا ب -بشرط انتفاء املانع  -من األمور مع وجود املقتضي لفعله 

 ألمته تركه . 
هلذا الفعل عندئذ ال يعد سنة ، بل إنَّ   أما إذا كان املقتضي هلذا الفعل منتفًيا فإنَّ تركه    

يصري مشروًعا غري خمالف لسنته مىت ُوجد املقتضي له ودلت عليه األدلة   فْعل ما تركه
، بل إن هذا العمل يكون من  (2)مانعي الزكاة الشرعية ، وذلك كقتال أيب بكر رضي هللا عنه 

 .   سنته ألنه عمل مبقتضى سنته
 

                                                

 .   7290( برقم 13/264( أخرج ذلك البخاري يف صحيحه )1)

 .  6925،  6924( برقم 12/275( انظر صحيح البخاري )2)
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 :   ويشرتط يف هذا املقتضي الذي يوجد بعد عهد النيب    
 

يف تقدميه  (1)أال يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصريهم ، كفعل بعض األمراء     
قبل مساع اخلطبة ، وقد كانوا على عهد  اخلطبة على الصالة يف العيدين حىت ال ينفض الناس

ون حىت يسمعوا اخلطبة أو أكثرهم .   رسول هللا  ال ينفضُّ
كان خيطبهم خطبة يقصد    قال ابن تيمية : ) فيقال له : سبب هذا تفريطك ؛ فإن النيب    

 هبا نفعهم وتبليغهم وهدايتهم ، وأنت قصدك إقامة رًيستك ... فهذه املعصية منك ال تبيح
 .  (2)لك إحداث معصية أخرى ، بل الطريق يف ذلك : أن تتوب إىل هللا ، وتتبع سنة نبيه ( 

مع وجود املقتضي  -قد يرتك فعل أمر من األمور   انتفاء املوانع ، ألنه الشرط الثاين :    
 بسبب وجود مانع مينع من فعله . -له يف عهد 

وعلل ذلك خبشيته أن  -بعد ليال  -اعة قيام رمضان مع أصحابه يف مج  وذلك كرتكه    
إذا دلت على هذا الفعل األدلة  -  كان فعل ما تركه   يُفرض عليهم ، فإذا زال املانع مبوته

مشروًعا غري خمالف لسنته ، وذلك كما فعل عمر رضي هللا عنه يف مجعه الناس على  -الشرعية 
 ألنه عمل مبقتضاها .   يكون من سنته ، بل إن هذا العمل (3)إمام واحد يف صالة الرتاويح 

 حجة جيب إتباعها .   هبذين الشرطني يكون تركه    
وقد أورد بعض الناس أسئلة وإشكاالت على هذه القاعدة واليت تليها سيأيت ذكرها مع     

اجلواب عليها يف القاعدة التالية ، وهي : ترك السلف الصاحل ؛ إذ الكالم على القاعدتني 
 تصل ببعض . بعضه م

 

 (4القاعدة الرابعة )
 

                                                

رضي هللا عنه انظر صحيح البخاري ( هو مروان بن احلكم ، فعل ذلك ملا كان أمري للمدينة يف عهد معاوية 1)
 .  956( برقم 2/448)

 ( . 2/597( اقتضاء الصراط املستقيم )2)

 .  2010( برقم 4/250( انظر صحيح البخاري )3)
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كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصاحل من الصحابة والتابعني     
واتبعيهم أو نقلها أو تدوينها يف كتبهم أو التعرض هلا يف جمالسهم فإهنا تكون 

 .  (1)بدعة بشرط أن يكون املقتضي لفعل هذه العبادة قائًما واملانع منه منتفًيا 
 ومن األمثلة على ذلك :    

 

 صالة الرغائب املبتدعة .  -1    
 وقد اعتمد العز بن عبد السالم يف إنكار هذه الصالة وبيان بدعيتها على هذه القاعدة .     
قال رمحه هللا : ) ومما يدل على ابتداع هذه الصالة أن العلماء الذين هم أعالم الدين وأئمة     

ن الكتب يف الشريعة مع شدة املسلمني من الصحابة وال تابعني واتبعي التابعني وغريهم ممن دوَّ
حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن مل ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصالة ، وال 

 دوَّهنا يف كتابة ، وال تعرَّض هلا يف جمالسه .
م الدين وقدوة والعادة حتيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤالء الذين هم أعال    

 (2)املؤمنني ، وهم الذين إليهم الرجوع يف مجيع األحكام من الفرائض والسنن واحلالل واحلرام ( 
. 

االحتفال أبًيم اإلسالم ووقائعه املشهودة ، واختاذها أعياًدا شريعة من الشرائع فيجب  -2    
 . (3)فيها اإلتباع ، ال االبتداع 

فإنه مل ينقل عن أحد من السلف ذكره فضاًل عن   النيب االحتفال مبولدفمن ذلك :     
 فعله . 

قال ابن تيمية : ) فإن هذا مل يفعله السلف مع قيام املقتضي له وعدم املانع منه ، ولو كان     
هذا خريًا حمًضا أو راجًحا لكان السلف رضي هللا عنه أحق به منا ، فإهنم كانوا أشد حمبة 

 له منا ، وهم على اخلري أحرص . وتعظيًما   لرسول هللا

                                                

 ( . 47( ، والباعث )9( انظر الرتغيب عن صالة الرغائب املوضوعة )1)
 .  (47( ، وانظر الباعث )9( الرتغيب عن صالة الرغائب املوضوعة )2)

 ( . 2/614( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )3)
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وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته وإتباع أمره ، وإحياء سنته ابطًنا وظاهرًا ،     
 ونشر ما بُعث به ، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان .

(         فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم      إبحسان 
(1) . 

ر فيه  اختاذ رأس السنة اهلجرية عيًدا -من غري فرق  -ومثل االحتفال ابملولد      يُذَكَّ
 وما يتصل هبا من دروس وعري ، ويُهنئ الناس بعضهم بعًضا مبقدمه .  الناس هبجرة املصطفى

م بدر وحنني خطب وعهود ووقائع يف أًيم متعددة ، مثل يو   قال ابن تيمية : ) وللنيب    
واخلندق وفتح مكة ، ووقت هجرته ، ودخوله املدينة ، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين ، مث مل يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك األًيم أعياًدا ، وإمنا يفعل مثل هذا النصارى 

 الذين يتخذون أمثال أًيم حوادث عيسى عليه السالم أعياًدا ، أو اليهود .
  . (2)العيد شريعة ، فما شرعه هللا اُتبع ، وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه ( وإمنا     
  توضيح القاعدة :    
 األصل يف هذه القاعدة أعين ترك السلف ما أييت :    

فال تتعبدوا هبا   قال حذيفة رضي هللا عنه : ) كل عبادة مل يتعبد هبا أصحاب رسول هللا    
 (3)آلخر مقاالً ، فاتقوا هللا ًي معشر القراء ، خذوا طريق من كان قبلكم ( ؛ فإن األول مل يدع ل

                                     . 
 . (4)وقال مالك بن أنس : ) لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا (     
 . (5)وقال سعيد بن جبري :  ما مل يعرف البدريون فليس من الدين (     

                                                

 ( .2/615( انظر املصدر السابق )1)
 ( .615،  2/614( اقتضاء الصراط املستقيم )2)
 . 7282( برقم 13/250( ، وأخرج البخاري حنوه )62( انظر األمر ابإلتباع )3)
 ( .2/718( اقتضاء الصراط املستقيم )4)
 .(4/5، وانظر جمموع الفتاوى ) 1425( برقم 1/771جامع بيان العلم وفضله ) ( أخرجه ابن عبد الرب يف5)
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قال الطرطوشي : يف إبطاله لبعض البدع : ) ولو كان هذا لشاع وانتشر ، وكان يضبطه و     
طلبة العلم واخللف عن السلف ، فيصل ذلك إىل عصران ، فلما مل ينقل هذا عن أحد ممن 

 . (1)يعتقد علمه ، وال ممن هو يف عداد العلماء ؛ ُعلم أن هذه حكاية العوام والغوغاء ( 
مجيع ما ذُكر من ضوابط وشروط يف القاعد السابقة  مل هبذه القاعدةويعترب يف الع    

 ، سواء بسواء .  املتعلقة برتك النيب
 ذلك أن كلتا القاعدتني ترجع إىل قاعدة واحدة ، وهي :    
له وانتفى  إذا ُوجد املعىن املقتضي –أن السكوت عن حكم الفعل أو الرتك     

على أْن ال زائد على ما كان ؛ إذ لو كان ذلك إمجاع من كل ساكت  –املانع منه 
 . (2)الئًقا شرًعا أو سائًغا لفعلوه ، فهم كانوا أحق إبدراكه والسبق إىل العمل به 

 األسئلة الواردة على القاعدتني :    
رمبا يورد بعض الناس أسئلة وإشكاالت على كلتا القاعدتني أو على إحدامها ،   

 فمن ذلك :
مل يفعل هذه العبادة ؛ فإن عدم النقل ال يستلزم   من أين لكم أنه ول :السؤال األ    

 نقل العدم .
أن هذا سؤال بعيد جًدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ، وإمنا يتمهد  واجلواب :    

 هذا اجلواب بتثبيت أصلني :
تبليغ خري قيام ؛ بنيَّ هذا الدين ألمته ، وقام بواجب ال  أن الرسول األصل األول :    

 فلم يرتك أمرًا من أمور هذا الدين صغريًا كان أو كبريًا إال وبلغه ألمته .
ًَي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت  ﴿قال هللا تعاىل :     

 به على أحسن وجه . هلذا األمر وقام  وقد امتثل ﴾رَِسالََتُه 
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؛   أمته إببالغ الرسالة وأداء األمانة واستنطقهم بذلك يف أعظم   وقد شهدت له     املواقف 
اللهم  »؟ قالوا : نعم . قال :  «أال هل بلغت  »فقد ورد يف خطبته يوم حجة الوداع قوله : 

 . (1) «فاشهد 
ل حبف األصل الثاين :     ظ هذا الدين من الضياع واإلمهال : أن هللا سبحانه وتعاىل تكفَّ

رت نقله وبقاءه حىت يومنا هذا وإىل األبد إن شاء  هللا   فهيأ له من األسباب والعوامل اليت يسَّ
. 

 . ﴾ِإانَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ َلُه حَلَاِفظُوَن  ﴿قال هللا تعاىل :     
ق ذلك ؛ فإن هللا     ، ووفق علماء   قد حفظ كتابه وسنة نبيه والواقع املشاهد يصدِّ

 املسلمني إىل قواعد مصطلح احلديث وأصول الفقه وقواعد اللغة العربية .
 وبتقرير هذين األصلني اتضح أن السؤال املذكور يستلزم :    

 بواجب التبليغ ؛ حيث إنه مل يُعّلم أمته بعض الدين .  إما عدم قيام الرسول •
فعل هذه العبادة وبلَّغها لألمة ، لكن   ، حيث إن الرسول وإما ضياع بعض الدين  •

 الصحابة رضي هللا عنه كتموا نقل ذلك .

صح هذا السؤال وقُبل الستحب لنا مستحب األذان للرتاويح ، وقال : من  )مث لو   •
أين لكم أنه مل ينقل ؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صالة وقال : من أين 

 ... ...  لكم أنه مل ينقل ؟
ينقل   وانفتح ابب البدعة ، وقال كل من دعا إىل بدعة : من أين لكم أن هذا مل     

 . (2) (؟ 
 مل يفعل هذه العبادة فذلك ألن املقتضي يف حقه  إذا ُسلِّم أن الرسول السؤال الثاين :    
 منتف ؛ لكونه قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه ، وما أتخر ، وتركه  -  ال يكون  -رر كما تق

فإن املقتضي يف  -والسيما املتأخرين  -خبالف أمته   حجة إال بشرط قيام املقتضي ، فهو
 حقهم قائم اثبت ، وذلك لعظم تقصريهم وكثرة ذنوهبم .
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قد بنيَّ بطالن هذه الدعوى ، وذلك يف قصة الرهط الثالثة   أن الرسول واجلواب :    
وقد   خربوا هبا كأهنم تقاّلوها ، فقالوا : أين حنن من النيبفلما أُ   الذين سألوا عن عبادته

 (1) «له  أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم  »:   غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ! فقال
. 

 

بلغ الغاية القصوى يف تقوى هللا واحلرص على التقرب إليه   أن الرسول وبذلك يعلم    
 ت .أبنواع التعبدات والطاعا

 

أن املقتضي لفعل عمل ما يف ابب  وهبذا يتقرر أصل مهم يف هذا الباب ، وهو :    
كان أتقى هذه األمة    أوىل وأمت ؛ ألنه  العبادات مىت ثبت يف حق األمة فثبوته يف حق النيب

 هلل على اإلطالق .
 

 -اث فإن املعىن املقتضي لإلحد ومثل هذا يقال أيًضا يف حق السلف الصاحل ،    
كان أمت يف السلف الصاحل ؛ ألهنم كانوا أحق   -وهو الرغبة يف اخلري واالستكثار من الطاعة 

 ابلسبق إىل الفضل وأرغب يف اخلري ممن أتى بعدهم .
  وهذا خبالف غري العبادات من األعمال ، فإن املقتضي لفعلها قد يوجد يف حق النيب    

 . (2)ويف حق السلف ، وقد ال يوجد 
 

رمبا مل يفعل بعض العبادات وتركها مع قيام املقتضي   أن الرسول السؤال الثالث :    
االجتماع يف صالة الرتاويح خشية أن   لفعلها ؛ رمحة منه أبمته ، وشفقة عليهم ؛ كما ترك

مع   فعل بعض العبادات ، وترُْكه  ُيكتب على أمته ، فهذا هو املانع الذي ألجله ترك
 ال يكون حجة . –كما تقرر   –وجود مانع 
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أن هذا يفتح ابب اإلحداث يف الدين على اإلطالق ، فمن زاد يف أعداد  واجلواب :    
الصلوات ، أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو احلج أمكنه أن يقول : هذه زًيدة 

 إمنا تركها رمحة أبمته .  مشروعة ، وهي عمل صاحل ، والرسول
من العبادات : هل تركه كذلك صحابته من بعده رضي   يُنظر فيما تركه بل الصواب أن    

 هللا عنهم والتابعون هلم ؟
فعلها الصحابُة رضي هللا عنهم  –ملا تويف  –مث   فإن كانت هذه العبادة قد تركها النيب    

 مجاعة .  صالة الرتاويح  كان ألجل مانع من املوانع ؛ كرتكه   من بعده ُعلم أنَّ ترك النيب
وسلُف األمة من بعده على ترك عبادٍة فهذا دليل قاطع على أهنا   أما إذا تواطأ النيبُ     

بدعة . وإليك فيما أييت شواهد من كالم أهل العلم تدل على تالزم هاتني القاعدتني يف معرفة 
 البدع : 

مشروًعا مستحًبا : ) ومعلوم أنه لو كان هذا  قال ابن تيمية يف إنكاره لبعض البدع    
أعلَم الناِس بذلك ، ولكان يعلِّم أصحابه ذلك ، وكان أصحابه   يثيب هللا عليه لكان النيب

أعلَم بذلك وأرغَب فيه ممن بعدهم ، فلما مل يكونوا يلتفتون إىل شيء من ذلك ُعلم أنه من 
بادة وقربة وطاعة فقد البدع احملدثة ، اليت مل يكونوا يعدوهنا عبادة وقربة وطاعة ، فمن جعلها ع

 .  (1)اتبع غري سبيلهم ، وشرع من الدين ما مل أيذن به هللا 
 

[ من جنس العبادات ، مع أنه لو كان   فأما ما تركه ] أي النيب »وقال أيًضا :     
مشروًعا لفعله أو أذن فيه ، ولفعله اخللفاء بعده والصحابة ؛ فيجب القطع أبن فعله بدعة 

 . (2) «ع القياس يف مثله وضاللة ، وميتن
 وسئل تقي الدين السبكي عن بعض احملداثت فقال :     

 

احلمد هلل ، هذه بدعة ال يشك فيها أحد ، وال يراتب يف ذلك ، ويكفي أهنا مل تُعرف يف  )  
 .  (3)، وال يف زمن أصحابه ، وال عن أحد من علماء السلف (   زمن النيب

                                                

 ( . 2/798( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
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يف مجيع عمره ، وترك السلف الصاحل   رك العمل به من النيب) ألن ت وقال الشاطيب :    
ن ترك ؛ ألن عمل اإلمجاع  له على توايل أزمنتهم قد تقدم أنه نص يف الرتك ، وإمجاٌع ِمن كلِّ مَ 

 . (1) كنصه (
وسلف األمة من بعده   وبذلك يتقرر أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول    

ست من الدين يف صدر وال ورد ؛ وإن مل يرد فهي بال شك بدعة ضاللة ، لي
ابلنهي عنها دليل خاص ، وإن دلت عليها أدلة الشرع بعمومها ، وإن دل عليها 

 القياس ، وإن ظهرت لنا فيها مصاحل وترتبت عليها فوائد .
فال ميكن   ذلك أن املانع من فعل عبادة من العبادات إن وجد يف حق النيب    

ف من بعده ؛ إذ ال مينعهم عن فعل العبادات مانع ، وال أن يوجد يف حق السل
 يشغلهم عن بيان الدين شاغل . 

 وهبذا اجلواب أيًضا جياب عن السؤال التايل ، وهو :
 

أن الصحابة رضي هللا عنهم رمبا مل يفعلوا بعض العبادات وتركوا اإلتيان  السؤال الرابع :    
م مبا هو أهم : كاجلهاد وإعداد الدولة اإلسالمية من هبا مع قيام املقتضي لفعلها ؛ الشتغاهل

الناحية العلمية والسياسية واالقتصادية والعسكرية ، فألجل هذا املانع ترك الصحابة رضي هللا 
 مع قيام املانع .  –كما هو معلوم   –عنهم فعل بعض العبادات ، والرتك ال يكون حجة 

ة رضي هللا عنهم والتابعني مل يفعلوا هذه من أين لكم أن الصحاب السؤال اخلامس :    
العبادة ؛ فإهنم رمبا كانوا أيتون هبذه العبادة يف صورة فردية أو هيئة اجتماعية خاصة ال تكاد 

 تظهر .
، ومل ينقل هذا   فمن ذلك : ما نُقل عن ابن عمر رضي هللا عنهما يف تتبعه آلاثر النيب    

 عن مجاهري الصحابة رضي هللا عنهم .
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  -أن عدم النقل عنهم دليل ظاهر على مشروعية الرتك ، مث إن هذا السؤال  واجلواب :    
يفتح ابب اإلحداث يف الدين ؛ إذ لو صح الستحب مستحب  -كما تقدم يف السؤال األول 

األذان للرتاويح ، واستحب آخر أن يقال بعد األذان : يرمحكم هللا ، وكل من أحدث بدعة 
 من أين لكم أن الصحابة رضي هللا عنهم مل يفعلوا ذلك . أمكنه أن يقول :

العمُل مبا تواطأ األكثرون على تركه فاألوىل  –كابن عمر   –أما إذا نُقل عن أحد السلف     
 إتباع مذهب األكثرين ، فإنه أبلغ يف االحتياط ، وأما مذهب الواحد فإنه حيتمل أمورًا عدة .

 

وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها  فعليكم بسين »:   وقد قال    
وقول الصحايب إذا خالفه نظريه ليس حبجة ، فكيف إذا انفرد به عن مجاهري  (1) «ابلنواجذ 
 .  (2)الصحابة 

 ومما حيسن بيانه يف هذا املقام :    
هبا    منهج السلف الصاحل من جهة عملهم ابألدلة الشرعية أو تركهم العمل     

(3) . 
 ذلك أن كل دليل شرعي ال خيلو من ثالثة أقسام :    
 أن يكون معموالً به يف السلف املتقدمني دائًما أو أكثرًًي . -1    
 أن يكون معموالً به عند السلف قليالً أو يف وقت ما . -2    
 أال يثبت فيه عن السلف املتقدمني عمل . -3    
 وبيان ذلك :    

                                                

،  2676( برقم 5/44، والرتمذي يف سننه ) 4607( برقم  201،  4/200( أخرجه أبو داود يف سننه )1)
ححه األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم : رقم وقال حديث حسن صحيح ، واحلديث ص

(27  ،54) 
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وهو أن يكون معمواًل به دائًما أو أكثرًًي ، فال إشكال يف االستدالل  سم األولأما الق    
مع قوله يف الطهارات   به وال يف العمل وفقه ، وهي السنة املتبعة والطريق املستقيم كفعل النيب

 والصلوات على تنوعها من فرض أو نقل .
 فذلك الغري هو السنة املتبعة وأما ما وهو ما ال يقع العمل به إال قليالً وأما القسم الثاين     

مل يقع العمل عليه إال قلياًل فيجب التثبت فيه ويف العمل على وفقه ، وجتب املثابرة على ما هو 
األعم واألكثر ؛ فإن إدامة األولني للعمل على خمالفة هذا األقل ال بد أن يكون ملعىن شرعي 

 حتروا العمل به .
  ، وهي على وجوه :وهلذا القسم أمثلة كثري    
أن يتبني فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبًبا للقلة ، كما جاء يف  أحدها :    

ملن سأله عن وقت الصالة ، فقال :   يومني ؛ وبيان رسول هللا  حديث إمامة جربيل ابلنيب
بيان آلخر فصالته يف اليوم يف أواخر األوقات وقع موقع ال (1) «صل معنا هذين اليومني  »

وقت االختيار الذي ال يُتعدى ، مث مل يزل مثابرًا على أوائل األوقات إال عند عارض ، كاإلبراد 
 يف شدة احلر .

أن يكون حمتماًل يف نفسه ، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ يف االحتياط : تركه ،  ومنها :    
له وتعظيًما ، فإن العمل املتصل  والعمُل على وفق األعم األغلب . كقيام الرجل للرجل إكراًما

 إذا أقبل عليهم .  تركه ، فقد كانوا ال يقومون لرسول هللا
مع علمه به ، مث بعد ذلك ال يفعله ذلك   : أن يكون مما فُعل فلتة ، فسكت عنه ومنها    

ذي ، وال أيذن فيه ابتداء ألحد كما يف قصة الرجل ال  الصحايب وال غريه ، وال يشرعه النيب
يف أمر فعمل فيه ، مث رأى أن قد خان هللا ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري   بعثه النيب

 . (2)املسجد 

                                                

 ( .5/114( أخرجه مسلم )1)
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: أن يكون العمل القليل رأًًي لبعض الصحابة مل يُتابع عليه ، كفعل ابن عمر رضي  ومنها    
عن غري ابن عمر من وقصده الصالة فيها ؛ ) فهذا مل ينقل   هللا عنهما يف تتبعه آاثر النيب

الصحابة ، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقني األولني من املهاجرين 
واألنصار يذهبون من املدينة إىل مكة ُحّجاًجا وُعّماًرا ومسافرين ، ومل ينقل عن أحد منهم أنه 

 .  حترَّى الصالة يف مصليات النيب
ا لكانوا إليه أسبق ؛ فإهنم أعلم بسنته وأتبع هلا من ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبً     

 . (1)غريهم ( 
ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق األولني ، فال  وبسبب هذه االحتماالت    

 يسامح نفسه يف العمل ابلقليل ، إال قليالً وعند احلاجة ومس الضرورة .
 أما لو عمل ابلقليل دائًما للزمه أمور :    
 املخالفة لألولني يف تركهم الدوام عليها ، ويف خمالفة السلف األولني ما فيها .  -1    
 استلزام ترك ما داوموا عليه . -2    
 أن ذلك ذريعة إىل اندراس أعالم ما داوموا عليه ، وذريعة اشتهار ما خالفوه . -3    
فهذا أشد مما قبله ، فما  أال يثبت عن األولني أهنم عملوا به على حال والقسم الثالث :    

عمل به املتأخرون من هذا القسم خمالف إلمجاع األولني فكل من خالف السلف األولني فهو 
 على خطأ ، وهذا كاف ، واحلديث الضعيف الذي ال يعمل العلماء مبثله جار هذا اجملرى .

ضي هللا عنه نص على علي ر   ومن هنا لك مل يسمع أهل  السنة دعوى الرافضة أن النيب    
أنه اخلليفة بعده ، ألن عمل كافة الصحابة على خالفه دليل على بطالنه أو عدم اعتباره ، ألن 
الصحابة ال جتمع على خطأ ، وكثريًا ما جتد أهل البدع والضاللة يستدلون ابلكتاب والسنة ، 

لوهنا مذاهبهم ، ويغربون مبشتبهاهتما يف وجوه العامة ، ويظنون أهنم عل  ى شيء .حيمِّ
وال عن   سلَّمنا لكم أن هذه العبادة مل يُنقل فعُلها عن الرسول السؤال السادس :    

سلف هذه األمة مع قيام املقتضي لفعلها ، وانتفاء املوانع يف حق اجلميع ، لكنها تشرع من 
 جهة داللة األدلة العامة على مشروعيتها ، ومن جهة قياسها على املشروع .

                                                

 ( .2/748( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
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: أن خيصص أحدهم ليلة ما من الليايل اليت ارتبطت هبا نعمة خاصة أو عامة مثال ذلك     
وال سلف األمة من بعده   ابلقيام والذكر فيقول : نعم إن إحياء هذه الليلة مل يفعله الرسول

وقد دل  ﴾ًَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ذِْكرًا َكِثريًا  ﴿لكنه يدخل حتت عموم قوله تعاىل : 
عظَّم هذا اليوم   على مشروعية هذا التخصيص أيًضا قياسُه على يوم عاشوراء ؛ فإن الرسول

ه ابلصوم شكرًا هلل على النعمة اليت وقعت فيه ، وذلك أن النيب حني قدم املدينة رأى   وخصَّ
ى هللا بين ؟ قالوا : هذا يوم صاحل ، هذا يوم جنَّ  «ما هذا  »اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : 

، فصامه وأمر  «منكم   فأان أحق مبوسى  »إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، قال : 
 . (1)بصيامه 

 أن الرتك دليل خاص يقدم على العمومات وعلى القياس . واجلواب :    
 بيان ذلك أبمثلة ثالثة :    

 

كه مع وجود املقتضي لفعله تر   لألذان يف العيدين ؛ فإن الرسول  تركه املثال األول :    
 يف عهده ، وهو إقامة ذكر هللا ودعاء الناس إىل الصالة .

 ﴿فهذا الرتك دليل خاص يقدم على العمومات الدالة على فضل ذكر هللا ، كقوله تعاىل :     
َ ِذْكرًا َكِثريًا   ل حتت هذا العموم .واألذان من الذكر الذي يدخ ﴾ًَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللَّ

 ويقدم أيًضا على القياس ، وهو قياس األذان يف العيدين على األذان يف اجلمعة .    
قال ابن تيمية تعليًقا على هذا املثال : ) فهذا مثال ملا حدث مع قيام املقتضي له وزوال     

 املانع لو كان خريًا .
ْحِدث هلذا من املصلحة     

ُ
، أو يستدل به من األدلة قد كان اثبًتا على فإنَّ كل ما يبديه امل

 .  ، ومع هذا مل يفعله رسول هللا  عهد رسول هللا
 . (2)فهذا الرتك سنة خاصة ، مقدمة على كل عموم وكل قياس (     

 استالم الركنني الشاميني ، وغريمها من جوانب البيت .  تركه املثال الثاين :     

                                                

 .  2004( برقم 4/244( أخرجه البخاري )1)
 ( .2/597( اقتضاء الصراط املستقيم )2)
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عباس ومعاوية رضي هللا عنهم طافا ابلبيت ، فاستلم معاوية  وقد ورد يف ذلك أن ابن    
مل يستلم إال الركنني اليمانيني ، فقال معاوية   األركان األربعة فقال ابن عباس : إن رسول هللا

: ليس من البيت شيء مرتوك . فقال ابن عباس : لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة . 
 . (1)فرجع إليه معاوية 

صالة ركعتني على املروة بعد الفراغ من السعي ، وقد ذهب إىل   تركهملثال الثالث : ا    
 استحباب ذلك بعض الفقهاء قياًسا على الصالة بعد الطواف .

قال ابن تيمية تعليًقا على هذا : ) وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي     
 وسائر الطوائف .

وخلفاءه طافوا وصلوا ،    رة القبح ؛ فإن السنة مضت أبن النيبورأوا أن هذه بدعة ظاه    
كما ذكر هللُا الطواَف والصالة ، مث سعوا ومل يصلوا عقب السعي فاستحباب الصالة عقب 
السعي كاستحباهبا عند اجلمرات ، أو ابملوقف بعرفات ، أو جعل الفجر أربًعا قياًسا على 

 . (2)( فعل الراتب سنة سنة ؛ كما أن ال الظهر والرتك الراتب
وإذا تقرر أن الرتك مقدم على العموم وعلى القياس ُعلم بذلك أن سنة الرتك أصل شرعي     

 متني ، حتفظ به أحكام الشريعة ، وبه يوصد ابب اإلحداث يف الدين .
 وحينئٍذ أمكن أن يقال :    
 –فاء املانع مع وجود املقتضي وانت –فعلها   كل عبادة مل ينقل عن النيب     

فهي بدعة على كل حال ؛ وإن مل يرد دليل خاص ينهى عن هذه العبادة بعينها ، 
وإن دلت على تسويغها األدلة الشرعية بعمومها ، وإن دل على تسويغها قياسها 

 على املشروع .
 

                                                

 ( .799 – 2/798( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( .172،  26/171وع الفتاوى )( جمم2)
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وال عن   سلَّمنا لكم أن هذه العبادة لن يقم بفعلها عن الرسولالسؤال السابع :     
ه األمة مع قيام املقتضي لفعلها ، وانتفاء املوانع يف حق اجلميع ، لكنها تشرع من سلف هذ

 جهة ما فيها من املصاحل ، وألجل ما يرتتب عليها من الفوائد .
 

أن السنة الرتكية قاعدة شرعية متينة ، والعمل هبا مقدم على كل ما يعارضها  واجلواب :    
 املبتدع .من عموم أو قياس أو مصاحل يتومهها 

 تبتدعوا ) اتبعوا والا قال ابن مسعود رضي هللا عنه : واخلري كل اخلري يف إتباع السلف ، كم    
 . (1)( فقد كفيتم 

مث إن هذه املصاحل املرتتبة على هذا االبتداع ينظر فيها : هل كانت موجودة زمن التشريع أْو     
 مل تكن موجودة ؟

ا ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه مل يُفعل ، ففعله فيما بعد والقاعدة اجلارية : أن كل م    
 .  (2)بدعة حمدثة 

يدل على هذا قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ملا رأى أانًسا يسبحون ابحلصى : )     
 . (3)والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد أو مفتتحوا ابب ضاللة ( 

 : (4)ل وجوابه يتضح ابملثال اآليت ولعل هذا السؤا    
إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصالة املفروضة ابلدعاء للناس هبيئة اجتماعية ، حبيث     

ن احلاضرون على هذا الدعاء .  يُؤمِّ
 قال السائل : هذا العمل وإن مل ينقل ففيه من املصاحل والفوائد ما أييت :    

 

 جه التشريع يف الدعاء ، وأنه آباثر الصلوات مطلوب .إظهار و  الفائدة األوىل :    
 

                                                

، وابن بطة يف اإلابنة الكربى  104( برقم 1/96( ، والاللكائي يف السنة )1/69( أخرجه الدارمي يف سننه )1)
 . 175( برقم 328،  1/327)
 ( .364،  1/363( انظر االعتصام )2)
 ( وقد تقدم .1/68( أخرجه الدارمي يف سننه )3)
 ( .368 – 1/365( انظر االعتصام )4)
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أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة آباثر الصلوات ، وليس بسنة اتفاقًا حىت عند  واجلواب : 
دل على   أوىل ، وملا مل يفعله  هذا القائل ، وأيًضا فإن إظهار التشريع كان يف زمان النيب

 مشروعية الرتك .
 

 أن االجتماع على الدعاء أقرب إىل اإلجابة . : الفائدة الثانية    
 

كان جماب الدعوة ، لكنه مل    ؛ ألنه  أن هذه العلة كانت قائمة يف زمانه واجلواب :    
 يفعل هذا االجتماع .

 

؛  الفائدة الثالثة :     تعليم الناس الدعاء ؛ ليأخذوا من دعاء اإلمام ما يدعون به ألنفسهم 
 جيوز عقالً أو شرًعا .لئال يدعو مبا ال 

 

هو الذي تلقينا منه ألفاظ األدعية   أن هذا التعليل ال ينهض ؛ فإن النيب واجلواب :    
الدعاء هبيئة   أقرب عهد جباهلية ، فلم يشرع هلم  ومعانيها ، وقد كان الناس يف زمنه

يدعو لنفسه إثر   ناالجتماع ليعلمهم كيفية الدعاء ، بل علمهم ذلك يف جمالس التعليم ، وكا
 بذلك .  الصالة مىت بدا له ذلك ، ومل يلتفت إذ ذاك إىل النظر للجماعة ، وهو أوىل اخللق 

 أن االجتماع على الدعاء تعاواًن على الرب والتقوى ، وهو مأمور به . الفائدة الرابعة :    
َوتَ َعاَونُوْا َعَلى  ﴿ه هو الذي أُنزل علي  أن هذا التعليل ضعيف ؛ فإن النيب واجلواب :    

ْقَوى  ولو كان االجتماع للدعاء للحاضرين إثر الصالة جهرًا من ابب الرب والتقوى  ﴾اْلربِّ َوالت َّ
أول سابق إليه ، لكنه مل يفعله أصاًل ، وال أحد بعده حىت أحدثه املتأخرون ، فدل   لكان

 على أن الدعاء على ذلك الوجه ليس ِبرًّا وتقوى .
 –وترك السلف   بشقيه : ترك الرسول –ذا املثال يتبني أن العمل ابلرتك وهب    

ْحِدث من املصاحل والفوائد احلاصلة هبذه العبادة اليت تركها   أصل مقدم على
ُ

كل ما يبديه امل
 .  النيب
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مث إن هذه املصاحل واملنافع اليت قد توجد يف بعض األمور البدعية ال تدل على رجحان     
لبدعة ؛ ألهنا مصاحل مرجوحة ابلنظر إىل ما يرتتب على البدع من مفاسد اعتقادية العمل اب

 وعملية .
 السؤال الثامن :    

 

سلَّمنا أن التقرب إىل هللا هبذا الفعل بدعة ضاللة ، لكن هذا بشرط أن يعتقد فاعله     
 . (1)خصوص الفضل 

قيام والذكر فيقول : إن الصالة يف مثال ذلك : أن خيصص أحدهم ليلة ما من الليايل ابل    
 هذه الليلة كغريها من الليايل ، وأان ال أعتقد هلذه الليلة الفضل أو اخلصوصية .

 

أن هذه الدعوى ال تستقيم ؛ فإن ختصيص تلك الليلة ابلصالة دون غريها من  واجلواب :    
 –وال بد  –هذا التخصيص  الليايل ال بد أن يكون ابعثه اعتقاًدا يف القلب ، فيوجد حينئٍذ مع

تعظيم وإجالل يف النفس هلذه الليلة ، ولو خلت النفس عن هذا الشعور بفضل تلك الليلة 
 المتنع مع ذلك أن تعظمه .

فُعلم بذلك أن فعل البدعة مالزم وال بد العتقاد القلب التعظيَم هلا ، ومالزم أيًضا لشعور     
وهذا االعتقاد والشعور من أعظم آفات البدع ، النفس ابلفضل واخلصوصية لتلك البدعة ، 

 ومن مفاسدها اخلفية .
سلَّمنا أن هذا الفعل بدعة ضاللة ، لكن هذا بشرط أن يقصد فاعله  السؤال التاسع :    

 التقرب إىل هللا بفعله .
مثال ذلك : أن خيصص أحدهم يوًما من السنة مبزيد من الذكر والطاعة ، فيقول : أان ال     
د بتخصيص هذا اليوم ابلذكر والطاعة التقرب إىل هللا ، ولست ُأحلقه أبمور الدين ، وإمنا أقص

 جرى هذا جمرى العادات .
 

                                                

 ( .608 – 2/606( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )1)
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أن هذا افرتاضي ختيلي ، ال يتصوَّر وقوعه ؛ إذ الذكر والطاعة من األمور  واجلواب :    
ة القربة إمنا تكون يف التعبدية ، فال ينفك عنها قصد القربة ، وهبذا يعلم أن دعوى عدم إراد

 األمور العادية احملضة .
ه عيًدا ، والعيد      ومن جهة اثنية فإن ختصيص يوم ما يف السنة بنوع من الفضل واملزية ُيَصريِّ

شريعة من شرائع الدين ، مث إن هلذا اليوم ارتباطًا ظاهرًا ابلدين ؛ إذ هو متصل بذكرى يوم من 
 أًيم اإلسالم .

 

 (5ة )القاعدة اخلامس
 

. ومن األمثلة  (1)كل عبادة خمالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة 
 على ذلك : 

 

 .  (2)األذكار واألدعية اليت يزعم أهلها أهنا مبنية على علم احلروف  -1    
األذان للعيدين ؛ فإن األذان ال يشرع للنوافل ، إذ الدعاء إىل الصالة إمنا خيتص  -2    

 .  (3)ابلفرائض 
 . (4)صالة الرغائب  -3    
 (1)وهذه الصالة تناقض قواعد الشريعة من وجوه  .     

                                                

 ( . 20-2/19( انظر االعتصام )1)

 ( . 2/20( انظر املصدر السابق )2)

 ( . 19-2/18( انظر املصدر السابق )3)

( وهي اثنتا عشرة ركعة ، تصلى بني العشائني ليلة أول مجعة يف شهر رجب بكيفية خمصوصة ، يفصل بني كل 4)
عتني بتسليمة ، يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب مرة ، وسورة القدر ثالث مرات ، وسورة اإلخالص اثنيت عشرة رك

 مرة . 
وكذا صالة ليلة النصف من شعبان ؛ فإهنا تسمى بصالة الرغائب ، وهي مائة ركعة ، كل ركعتني بتسليمة ، يقرأ 

( واإلبداع 94 – 2/89. انظر تنزيه الشريعة املرفوعة ) يف كل ركعة بعد الفاحتة سورة اإلخالص إحدى عشرة مرة
 ( . 58للشيخ علي حمفوظ )
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هنى عن ختصيص ليلة اجلمعة ابلقيام فقال : ) ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام   أن النيب -1    
 . (2)من بني الليايل ( 

القدر واإلخالص يف  خمالفة سنة السكون يف الصالة بسبب التسبيحات ، وعد سوريت  -2    
 كل ركعة ، وال يتأتى ذلك إال بتحريك األصابع يف الغالب . 

 . (3)قال : ) اسكنوا يف الصالة (   وقد ثبت أن النيب    
خمالفة سنة خشوع القلب وحضوره يف الصالة ، وتفريغه هلل تعاىل وإذا الحظ املصلي  -3    

 ًتا عن هللا تعاىل معرًضا عنه .عدَّ قراءة السورة والتسبيحات بقلبه كان ملتف
خمالفة سنة النوافل من جهة أن فعلها يف البيوت أوىل من فعلها يف املساجد ، ومن  -4    

 جهة أن فعلها ابالنفراد أوىل من فعلها يف اجلماعة إال ما استثناه الشرع من ذلك . 
مع صيام ذلك اليوم ، أن كمال هذه الصالة عند من وضعها من املبتدعني أن يفعلها  - 5    

يف ذلك ،   وال يفطر حىت يصليها ، وعند ذلك يلزم تعطيل سنتني من سنن املصطفى
إحدامها : تعجيل الفطر ، والثانية : تفريغ القلب من الشواغل املقلقة بسبب جوع الصائم 

 وعطشه . 
إال عند دخول وقت وهذه الصالة يُْدَخل فيها بعد الفراغ من صالة املغرب ، وال يفرغ منها     

 العشاء اآلخرة ، فَ تُ ْوَصل بصالة العشاء ، والقلق ابق ، ويتأخر الفطر إىل ما بعد ذلك . 
أن سجديت هذه الصالة املفعولتني بعد الفراغ منها مكروهتان ؛ فإهنما سجداتن ال  - 6    

، أو لسبب خاص  سبب هلما ، والشريعة مل ترد ابلتقرب إىل هللا تعاىل ابلسجود إال يف الصالة
 من سهو أو قراءة سجدة .

 

 توضيح القاعدة :     
 

                                                                                                                                          

واألمر ابإلتباع ، (  61 – 58( ، والباعث )  9 – 5( انظر الرتغيب عن صالة الرغائب املوضوعة ) 1)
(171 – 173 . ) 
 ( . 8/18( أخرجه مسلم )2)

 ( . 4/152( أخرجه مسلم )3)
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من املقرر أن هذه الشريعة مربأة عن مقاصد املتخرصني وأهواء املبتدعني ، وأن مجيع أحكام     
 هذا الدين جارية على نظام اثبت ، وهي بدون استثناء مندرجة حتت أصول كلية . 

  هذه الشريعة عبادة خمالفة لقواعدها ومقاصدها . لذا فال يُتصور أبًدا أن أييت يف    
العبادات ؛ إذ كل ما خالف  دة خاصة مبا مل يصح ثبوته منفإن هذه القاع وألجل ذلك    

 هذه الشريعة وخرج عن قواعدها فال ميكن ثبوته بطريق صحيح . 
 

ريعة ، وال أن كل عبادة وردت بطريق شرعي صحيح فهي موافقة لقواعد الش وبذلك يُعلم    
 .  (1)تكون خمالفة هلا بوجه من الوجوه 

 

 وخيتص بفقه قواعد هذه الشريعة ، ومعرفة مقاصد أحكام هذا الدين :    
الراسخون يف العلم ؛ إذ هم الذين مييَّزون السنة من البدعة ، ويدركون املصلحة واملفسدة على 

ُقوْا اَّلّلَ جَيَْعل لَُّكْم فُ ْرقَاانً ًِي أَي َُّها الَِّذي ﴿هدى من هللا ، كما قال تعاىل :  وأعظم  ﴾َن آَمُنوْا إَن تَ ت َّ
الناس فهًما لدين هللا وأعمقهم فقًها فيه الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ؛ فإهنم حضروا التنزيل 

 وهم أعلم ابملقاصد . 
مبثل هذه القاعدة أما من مل يبلغ رتبة الرسوخ يف العلم ودرجة الفقه يف الدين فإنه لن ينتفع     

العظيمة ، ورمبا زلت قدمه فرأى حسًنا ما ليس ابحلسن ، وعدَّ من السنة ما ليس منها ، 
 وأدخل يف دين هللا ما هو منه براء . 

وبسبب ذلك فإن االبتداع يف الدين ال يقع من الراسخني يف العلم اللهم إال أن يكون فلتة     
 بني له احلق رجع إليه .  ، وهذه هي زلة العامل ، مث إنه مىت ت

ومن هنا ُتعلم األمهية البالغة لفقه مقاصد الدين ، وضبط أصول الشريعة ، ومعرفة قواعد     
 التشريع ؛ فإن العامل املطلع على ذلك يُؤتى فرقااًن ، ويرزق بصرية وبرهااًن . 

 

 (6القاعدة السادسة )
                                                

يس يف الشريعة شيء على خالف القياس رسالة عزيزة البن تيمية يف جمموع الفتاوى ( انظر يف بيان أنه ل1)
( ، وانظر أيًضا يف املوضوع ذاته الفصل الذي عقده ابن القيم يف كتابه القيم إعالم املوقعني 583 – 20/504)
(2/3 - 70. ) 
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عامالت من وجه مل يعتربه كل تقرب إىل هللا بفعل شيء من العادات أو امل     
 .  (1)الشارع فهو بدعة 

 

 ومن األمثلة على ذلك :     
 

 .  (2)اختاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إىل هللا     
وكذلك التقرب إىل هللا ابلصمت الدائم ، أو ابالمتناع عن أكل اخلبز واللحم وشرب املاء     

 .  (3)أو ابلقيام يف الشمس وترك االستظالل 
 

 توضيح القاعدة :     
 

هذه القاعدة خاصة ابلعادات واملعامالت ، اليت تتخذ عبادة وقربة إىل هللا تعاىل ، فالبدعة     
 ها هنا خمرتعة من جهتني : من جهة أصلها ومن جهة وصفها .

ومن هنا كانت األمثلة على هذه القاعدة من قبيل البدعة احلقيقية ، اليت ال دليل عليها ال     
 اجلملة وال يف التفصيل . يف 

إال أن فعل العادة أو املعاملة قد يدخل حتت معىن العبادة ، فال يكون بدعة حينئذ ،     
 وذلك إن اقرتن هبذا الفعل النية الصحيحة ، أو كان وسيلة إىل العمل الصاحل وعواًن عليه . 

 أجرت هبا حىت اللقمة ولست تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال »:   مثال ذلك : قوله    
 .  (4) «جتعلها يف يف امرأتك 

ُْم اَل ُيِصيبُ ُهْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل خَمَْمَصٌة يف َسِبيِل اَّلّلِ َواَل َيَطُؤوَن  ﴿وقوله تعاىل :      َذِلَك أِبهنَّ
اَر َوالَ يَ َنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ ن َّْيالً ِإالَّ كُ   . ﴾ِتَب هَلُم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح َمْوِطئاً يَِغيُظ اْلُكفَّ

                                                

 ( . 82 – 2/79( انظر االعتصام )1)
 ( . 11/555( انظر جمموع الفتاوى )2)
 ( . 11/200( انظر جمموع الفتاوى )3)

 .  4409( برقم 8/109( أخرجه البخاري )4)
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يصح التقرب إىل هللا بفعل العادة أو املعاملة ، ولذلك قُ يَّدت  –دون غريه  –فمن هذا الوجه 
 هذه القاعدة بكون التقرب من وجه مل يعتربه الشارع . 

 

مل يعتربه  أن اختاذ العادة أو املعاملة بذاهتا عبادة وقربة إىل هللا تعاىل أمر ومن هنا يعلم    
 الشارع ؛ إذ التقرب إىل هللا ال يكون إال بفعل الطاعات من الواجبات واملستحبات . 

قال ابن تيمية : ) ومن تعبد بعبادة ليست واجبة وال مستحبة ، وهو يعتقدها واجبة أو     
ال مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة ال بدعة حسنة ابتفاق أئمة الدين ؛ فإن هللا ال يُعبد إ

 .  (1)مبا هو واجب أو مستحب ( 
وقال ابن رجب : ) فمن تقرب إىل هللا بعمل مل جيعله هللا ورسوله قربة إىل هللا فعمله ابطل     

 .  (2)مردود عليه ( 
 

 (7القاعدة السابعة )
 

. ومن األمثلة على  (3)كل تقرب إىل هللا بفعل ما هنى عنه سبحانه فهو بدعة      
 ذلك : 

 . (4)تقرب إىل هللا بسماع املالهي أو ابلرقص ال -1    
 التقرب إىل هللا مبشاهبة الكافرين . وهذا املثال اجتمعت فيه أصول االبتداع الثالثة .  -2    
 بيان ذلك أن االبتداع حيصل بفعل هذه املشاهبة من الوجوه اآلتية :     
عه مما هنى عنه ، وهذا هو األصل الوجه األول : من حيث إهنا تقرب إىل هللا مبا مل يشر     

 األول من أصول االبتداع . 
                                                

 ( . 1/160( جمموع الفتاوى )1)

 ( . 1/178( جامع العلوم واحلكم )2)
 ( . 242( وأحكام اجلنائز )1/178( انظر جامع العلوم واحلكم )3)

( ، وجامع  633،  604،  599،  576،  298،  11/297،  427 /3( انظر جمموع الفتاوى . )4)
 ( .1/178العلوم واحلكم )
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والوجه الثاين : من حيث إهنا خروج على نظام الدين ملا فيها من املوافقة ألعداء هللا ، وهذا     
 هو األصل الثاين من أصول االبتداع .

 يت . ولذا فإن االبتداع حيصل مبشاهبة الكافرين وحدها دون قصد التقرب كما سيأ    
والوجه الثالث : من حيث إهنا ذريعة إىل أن يُعتقد فيها أهنا من الدين ، وذلك إن وقعت     

هذه املشاهبة وظهرت ممن يُقتدى به من أهل العلم والدين ، وهذا هو األصل الثالث من أصول 
 االبتداع . 

 

 توضيح القاعدة :     
 

وهنما متعلقتني ابلبدع املخرتعة من جهة تشرتك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة يف ك    
أصلها ومن جهة وصفها أيًضا ، ولذا فإن أمثلة هذه القاعدة من قبيل البدعة احلقيقية ، إال أن 

 هذه القاعدة ختتص بباب املعاصي واملنهيات ، وتلك بباب العادات واملعامالت . 
وإذا كان التقرب إىل هللا إمنا يصح بفعل الواجبات واملندوابت ، وال يصح بفعل املباحات     

من العادات ، فمن ابب أوىل أال يصح التقرب إىل هللا بفعل ما هُني عنه من املعاصي واحملرمات 
 . 

نها ، قال الشاطيب : ) كل عبادة هني عنها فليست بعبادة ؛ إذ لو كانت عبادة مل ينه ع    
 . (1)فالعامل هبا عامل بغري مشروع ، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدًعا 

 
 

 (8القاعدة الثامنة )
 

 . (2)كل عبادة وردت يف الشرع على صفة مقَّيدة ، فتغيري هذه الصفة بدعة      
 : (1)ويدخل حتت هذه القاعدة الصور التالية     

                                                

 ( . 2/34( االعتصام )1)

 ( . 153( ، واألمر ابإلتباع )2/26( ، واالعتصام )29 – 28( انظر الباعث )2)
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 ن كالتضحية يف أول أًيم ذي احلجة . املخالفة يف الزما -1    
 املخالفة يف املكان كاالعتكاف يف غري املساجد .  -2    
 املخالفة يف اجلنس كالتضحية بفرس .  -3    
 املخالفة يف القدر ) العدد ( كزًيدة صالة سادسة .  -4    
سل اليدين مث مسح املخالفة يف الكيفية ) الرتتيب ( كبدء الوضوء بغسل الرجلني مث غ - 5    

 الرأس مث غسل الوجه .
 توضح القاعدة : 

بيان هذه القاعدة واليت تليها مبين على معرفة أصل مهم وهو أن مقصود الشارع يف ابب     
 العبادات ال يتحقق إال مبتابعته يف أمرين : 

 من حيث كوهنا اثبتة بدليل صحيح .  أوهلما : يف أصل العبادة    
من حيث كوهنا مقيَّدة أو مطلقة ، فمن أطلق ما قيَّده  يف صفة العبادةواثنيهما :     

 الشارع فقد ابتدع ، ومثله من قيَّد ما أطلقه الشارع . 
 والواجب على اخللق إتباع الشارع يف إطالقه وتعيينه :     
يوم  فَصْوم النَّفل مثاًل مطلق من جهة ، مقيد من جهة ، فهو مطلق من جهة إيقاعه يف أي    

ويف أي مكان لكنه مقيد من جهة إيقاعه يف وقت معني ، وهو ما بني طلوع الفجر إىل غروب 
 الشمس . 

فمىت أطلق الشارع األمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا اإلطالق : التوسعة ،     
لشارع ، وهلذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معني أو مبكان معني فقد قيَّد ما أطلقه ا

وهذا التقييد خمالفة واضحة ملعىن التوسعة املستفاد من أمر الشارع املطلق . وهذا ما سيأيت بيانه 
 يف القاعدة التالية . 

َص الشارع عبادة من العبادات بوقت معني أو مكان معني فينبغي أن يفهم من      ومىت َخصَّ
 هذا التخصيص : تعني املصري إليه . 

                                                                                                                                          

 ( .  23 – 20( انظر اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع )1)
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ص عبادة بغري ما خصها به الشارع فقد أطلق ما قيَّده الشارع ، وهذا لذا فإن من خص    
 اإلطالق خمالفة واضحة ملعىن التضييق املستفاد من ختصيص الشارع . 

 قال ابن رجب : ) وليس ما كان قربة يف عبادة يكون قربة يف غريها مطلًقا ، فقد رأى النيب    
 نه نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وأن يصوم رجاًل قائًما يف الشمس فسأل عنه فقيل : إ

، فلم جيعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوىف  (1)أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه   فأمره النيب
بنذرمها ... مع أن القيام عبادة يف مواضع أخر كالصالة واألذان والدعاء بعرفة ، والربوز 

ل ما كان قربة يف موطن يكون قربة يف كل ، فدلَّ على أنه ليس ك (2)للشمس قربة للمحرم 
 .  (3)املواطن ، وإمنا يتبع يف ذلك ما وردت به الشريعة يف مواضعها ( 

 

 (9القاعدة التاسعة )
كل عبادة مطلقة ثبتت يف الشرع بدليل عام ؛ فإن تقييد إطالق هذه العبادة     

صود شرًعا من غري بزمان أو مكان معني أو حنومها حبيث يوهم هذا التقييد أنه مق
 . (4)أن يدل  الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة 

 يف التوضيح اآليت ويف القاعدة التاسعة عشرة .  واألمثلة على هذه القاعدة تنظر    
 توضيح القاعدة :     

هذه القاعدة خاصة ابلعبادات الثابتة من جهة أصلها ، املخرتعة من جهة وصفها ، وذلك     
 هة خمالفة ما فيها من إطالق وتوسعة . من ج

                                                

 .  6704( برقم 11/586( احلديث أخرجه البخاري )1)

 اد بذلك : كشف الرأس وعدم تغطيته . ( املر 2)
 ( . 1/178( جامع العلوم واحلكم )3)
( ، 346،  345،  252 – 249،  231 – 1/229( ، واالعتصام )54 – 47( انظر الباعث )4)
 ( . 242( ، وأحكام اجلنائز )2/11)
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أن األمر املطلق ال ميكن ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى ، وهي :     
فإن  ﴾فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة  ﴿كاألمر بعتق الرقبة يف قوله تعاىل   إال بتحصيل املعني ، امتثاله

 اق رقبة معينة هي زيد أو عمرو . ال ميكن إال إبعت –وهو مطلق  –االمتثال لألمر ابإلعتاق 
قال ابن تيمية : ) ... فاحلقيقة املطلقة هي الواجبة ، وأما خصوص العني فليس واجًبا وال     

مأمورًا به ، وإمنا هو أحد األعيان اليت حيصل هبا املطلق ؛ مبنزلة الطريق إىل مكة ، وال قصد 
 .  (1)لآلمر يف خصوص التعيني ( 

ه القاعدة ، وهي أن األمر املطلق ال يتحقق إال بتحصيل املعني فإن هنالك إذا ُعلمت هذ    
إطالق األمر ال يدل على ختصيص ذلك املعني  قاعدة أخرى مبنية عليها ، وهي أن

بل يُرجع يف ذلك إىل األدلة ؛ فإن كان يف األدلة ما يكره  بكونه مشروًعا أو مأمورًا به ،
ن فيها ما يقتضي استحبابه استحب ، وإال بقي غري ختصيص ذلك املعني ُكره ، وإن كا

 .  (2)مستحب وال مكروه 
 للعمل بوصف  شرع هللا ورسولهوقد عربَّ ابن تيمية عن القاعدة األخرية بقوله : )     

  . (3) (العموم واإلطالق ال يقتضي أن يكون مشروًعا بوصف اخلصوص والتقييد 
 ومتيز هبا ما هو من البدعة إذا مُجعت نظائرها نفعت ، مث بني رمحه هللا أن هذه القاعد    

 . (4)من العبادات اليت يشرع جنسها 
أن الصوم يف اجلملة مندوب إليه مل خيصه الشرع بوقت دون وقت ، وال حدَّ  مثال ذلك :    

فيه زمااًن دون زمان ، ما عدا ما هنى عن صيامه على اخلصوص كالعيدين ، وندب إليه على 
ا كعرفة وعاشوراء ، فإذا خص املكلَّف يوًما بعينه من األسبوع كيوم األربعاء ، أو أًيمً   اخلصوص

من الشهر أبعياهنا كالسابع والثامن ال من جهة ما عينه الشارع فال شك أن هذا التخصيص 

                                                

 ( . 19/300( جمموع الفتاوى )1)
 ( . 20/196( املصدر السابق )2)
 ( . 20/196ى )( جمموع الفتاو 3)
 ( . 20/198( انظر جمموع الفتاوى )4)
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رأي حمض بغري دليل ، ضاهى به ختصيص الشارع أًيًما أبعياهنا دون غريها ، فصار التخصيص 
 . (1)بدعة ؛ إذ هي تشريع بغري مستند  من املكلف

ختصيص األًيم الفاضلة أبنواع من العبادات اليت مل تشرع هلا ختصيًصا ،   ) ومن ذلك :    
كتخصيص اليوم الفالين بكذا وكذ من الركعات ، أو بصدقة كذا وكذا ، أو الليلة الفالنية بقيام  

 . (2)لك ( كذا وكذا ركعة ، أو خبتم القرآن فيها أو ما أشبه ذ
الشارع يف إطالقه  إتباع –كما سبق   –إذا ُعلمت هااتن القاعداتن فالواجب     

 وتعيينه . 
: من ذلك أن الشارع إذا أطلق األمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم      هذا اإلطالق 

طلقه التوسعة ، وهلذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معني أو مبكان معني فقد قيَّد ما أ
 الشارع ، وهذا التقييد خمالفة واضحة ملعىن التوسعة املستفاد من أمر الشارع املطلق . 

قال أبو شامة : ) وال ينبغي ختصيص العبادات أبوقات مل خيصصها هبا الشرع ، بل يكون     
له الشرع  مجيع أفعال الرب مرسلة يف مجيع األزمان ، ليس لبعضها على بعض فضل إال ما فضَّ

دون غريها ،      ه بنوع من العبادة ، فإن كان ذلك ؛ اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة وخصَّ 
   . (3)( رمضان    جوف الليل ، والعمرة يف كصوم يوم عرفة ، وعاشوراء ، والصالة يف

) ...من فقال :  تبة على مثل هذا التخصيصرت املفسدة املوقد بنيَّ ابن تيمية     
كإحداث صوم أول مخيس من رجب ... ... فال بد أن يتبع هذا   أحدث عماًل يف يوم ؛

 العمل اعتقاد يف القلب .
ا اليوم أفضل من أمثاله ، وأن الصوم فيه مستحب ذوذلك ألنه ال بد أن يعتقد أن ه    

استحبااًب زائًدا على اخلميس الذي قبله وبعده مثاًل ... ... إذ لوال قيام هذا االعتقاد يف قلبه ، 

                                                

 ( . 2/12( انظر االعتصام )1)
 ( . 2/12( االعتصام )2)
 ( .51( الباعث )3)
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فإن الرتجيح من غري مرجع  ه ملا انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة ؛وع قلب متبأو يف
 . (1)( ممتنع 

وذلك أبن  من هنا يُعلم أن هذا التخصيص يسوغ مىت خال من هذه املفسدة ،    
يستند التخصيص إىل سبب معقول يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط ، كتخصيص يوم 

يفرغ الناس فيه من أعماهلم ، فهو أيسر الجتماع الناس  الستسقاء لكونه يوًمالصالة ااخلميس 
، وكقصر املرء نفسه على ورد حمدد من العبادة يلتزمه يف أوقات خمصوصة ، كل ليلة أو كل 
أسبوع ، لكون ذلك أدعى لدميومة العمل وأقرب إىل الرفق ، فمثل هذا التخصيص موافق 

 ملقصد الشارع .
ن يعتقد فيه ما ليس مشروًعا فيمنع منه ا صار التخصيص ذريعة إىل أأما إذ    

 ألمرين :
 

 أوالً : ألجل الذريعة ، واثنًيا : لكونه خمالًفا ملعىن التوسعة .    
) مث إذا فهمنا التوسعة فالبد من اعتبار أمر آخر ، وهو أن يكون العمل قال الشاطيب :     

غريه ، أو مكااًن دون غريه ، أو كيفية دون غريها ، أو حبيث ال يوهم التخصيص زمااًن دون 
 .  (2)( إىل السنة أو الفرض  -مثالً  -يوهم انتقال احلكم من االستحباب 

 وهبذا يتبني أن ختصيص العبادة املطلقة يسوغ بشرطني :    
 أال يكون يف هذا التخصيص خمالفة ملقصود الشارع يف التوسعة واإلطالق . األول :    

 أال يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرًعا . والثاين :    
 وسيأيت الكالم مفصالً على هذا اإليهام يف القاعدة التاسعة عشرة .    
 ويف هذا املقام تنبيهات :    
 أن يف ختصيص العبادة املطلقة خمالفة إلطالق الدليل وعمومه . -1    
 يوهم ما ليس مشروًعا .أن يف هذا التخصيص فتًحا للذرائع حيث  -2    

                                                

 ( .2/600( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( .1/251( االعتصام )2)
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على  ذلك من جهة داللة السنة الرتكيةأن يف هذا التخصيص معارضة لسنة الرتك ، و  -3    
املنع من هذا التخصيص ، وقد سبق يف القاعدة الرابعة التنبيه على أن سنة الرتك دليل خاص 

  مقدم على األدلة العامة املطلقة .
ل السلف الصاحل حيث كانوا يرتكون السنة لئال أن يف هذا التخصيص خمالفة لعم -4    

يعتقد أهنا فريضة كما سبق نقل ذلك عنهم يف األصل الثالث ، وهو الذرائع املفضية إىل البدعة 
. 

أن يف هذه القاعدة رًدا على الذين يتمسكون يف األخذ ببعض البدع بعمومات األدلة  - 5    
 وإطالقتها .

قاعدة خاصة ابلبدع اإلضافية ، اليت هلا متعلق ابلدليل العام وبذلك يظهر أن هذه ال - 6    
 من جهة أخرى . -املستفاد من العموم  -من جهة ، لكنها خمالفة ملعىن التوسعة 

وبذلك أيًضا يُعلم أن االبتداع الواقع من جهة هذه القاعدة دقيق املأخذ ، يندر  - 7    
 التفطن له .

ه ليس كل أحد ، بل وال أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من ) واعلم أنقال ابن تيمية :     
م يدركون بعض ما البدع ، ال سيما إذا كان من جنس العبادات املشروعة ، بل أولو األلباب ه

 . (1)( فيه من الفساد 
 
 
 

 (10القاعدة العاشرة )
 

إلتيان هبا الغلو يف العبادة ابلزايدة فيها على القدر املشروع والتشدد والتنطع يف ا
 . (2)بدعة 

                                                

 ( .2/600( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( .242( ، وأحكام اجلنائز )2/135ام )( ، واالعتص10/392( انظر جمموع الفتاوى )2)
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 ومن األمثلة على ذلك :    
 

التقرب إىل هللا بقيام الليل كله وترك النوم ، وبصوم الدهر كله ، وابعتزال النساء وترك  -1    
 الزواج . وقد ورد هذا يف قصة الرهط الثالثة كما سيأيت قريًبا .

 . (1)احلصى الصغار  رمي اجلمار ابحلجارة الكبار بناًء على أنه أبلغ من -2    
الوسوسة يف الوضوء والغسل وتنظيف الثياب ابلزًيدة واإلسراف ، وصب املاء على  -3    

 . (2)شديد تالو احملل غري املشروع ، والتنطع يف ذلك والتعمق 
 

 توضيح القاعدة :    
 

قال أنس بن مالك رضي هللا عنه قصة الرهط الثالثة ، فعن  األصل يف هذه القاعدة :    
فلما ُأخربوا كأهنم   يسألون عن عبادة النيب  ) جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب: 

 قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر .  تقالُّوها ، فقالوا : وأين حنن من النيب
قال قال أحدهم : أما أان فُأصلِّي الليل أبًدا . وقال آخر : أان أصوم الدهر وال أفطر . و     

 آخر : أان أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا .
أنتم الذين قلتم كذا وكذا  ؟ أما وهللا إين ألخشاكم هلل  »فقال :   فجاء رسول هللا    

وأتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس 
 . (3) «مين 
 : (4)و يف الدين يقع يف اببني وقد دل هذا احلديث على أن الغل    
ويكون ابختاذ ما ليس بواجب وال مستحب مبنزلة الواجب  يف ابب العبادات ، -1    

 واملستحب ، كصيام الدهر .

                                                

 ( .289،  1/288( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( .291( انظر األمر ابإلتباع )2)
 ، وقد تقدم . 5063( ،برقم 9/104( أخرجه البخاري )3)
 ( .3/360( ، وانظر جمموع الفتاوى )1/283( ا انظر اقتضاء الصراط املستقيم )4)
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ويكون ابختاذ ما ليس مبحرم وال مكروه مبنزلة احملرم واملكروه ، كرتك  يف الطيبات ، -2    
 النكاح .

سبيل النصارى ،  أن الغلو والتشديد يف الدين ذا املقامومما جيدر التنبيه عليه يف ه    
ًَي َأْهَل اْلِكَتاِب اَل  ﴿وإًيهم هنى هللا عن الغلو يف القرآن يف قوله تعاىل :  وسبب ضالهلم ، )

 . (1) ( ﴾تَ ْغُلواْ يف ِديِنُكْم 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األصل الثاين :اخلروج على نظام الدين .
 

 األصل مثان قواعد كلية . ويندرج حتت هذا    
 بيان ذلك :    

                                                

 ( .1/289ط املستقيم )( اقتضاء الصرا1)
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 يف أصوله فمخالفتهأن االنقياد واخلضوع لدين هللا حيصل ابلتسليم التام هلذا الدين     
حتصل إبحداث أصول واعتقادات ؛ إما لكوهنا معارضة لنصوص الوحي ، أو لكوهنا غري مأثورة 

حمل جدل وخصومة مما يفضي  النصوص ، ويلحق بذلك : أن جتعل أصول هذا الدين هيف هذ
 الدين .  إىل االعرتاض عليها ، فهذه ثالث قواعد كلية تتعلق أبصول  -يف الغالب  -

حتصل إبحداث أحكام وشرائع إما  يف أحكامه فمخالفتهوأما التسليم التام هلذا الدين     
تدراًكا على أحكام هللا ما لكوهنا زًيدة واسإلكوهنا تغريًا وتبدياًل لبعض شرائع الدين املقررة ، و 

وااللتزام هبا ، فهااتن قاعداتن كليتان تتعلقان أبحكام  إتباعهاوشرعه حبيث يُفرض على الناس 
 هذا الدين ، فتحصل مما سبق مخس قواعد كلية .

وخمالفة هذا ومن مقتضيات التسليم التام هلذا الدين ترك مشاهبة أعدائه الكافرين ،     
هم ؛ إما يف خصائصهم العبادية والعادية ، وإما يف غري خصائصهم مبشاهبت املقتضى حتصل

من احملداثت اليت استحدثوها ، ويلحق مبشاهبة الكافرين اإلتيان بشي من أعمال اجلاهلية ، 
 فهذه ثالث قواعد كلية .

 وإليك فيما أييت بيان هذه القواعد :     
 

 (11القاعدة احلادية عشرة )
قادات واآلراء والعلوم معارًضا لنصوص الكتاب والسنة ، كان من االعت  اكل م    

 . (1)أو خمالًفا إلمجاع سلف األمة فهو بدعة 
 ومما يدخل حتت هذه القاعدة الصور الثالث اآلتية :     
اختاذ الرأي أصاًل حُمْكًما وجعله مقطوًعا به ، وعْرض النصوص السمعية الصورة األوىل :     

افقه قُبل ، وما خالفه ُردَّ . وهذا متضمن إما للتفويض أو للتأويل أو على هذا األصل ، فما و 
 للتعطيل . 

                                                

( ، وإعالم املوقعني 209،  1/208( ، ودرء التعارض )2/105( انظر جامع بيان العلم وفضله )1)
( ، وأحكام 44 – 39( ، وفضل علم السلف على علم اخللف ) 106 – 1/101، واالعتصام )(1/67)

 ( .242اجلنائز )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 79 

) فأما معارضة القرآن مبعقول أو قياس فهذا مل يكن يستحله أحد من قال ابن تيمية :     
 السلف .

 وإمنا اُبْ ُتدع ذلك ملا ظهرت اجلهمية واملعتزلة وحنوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما مسوه    
معقواًل وردوا القرآن إليه ، وقالوا : إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول ، فهؤالء 

 . (1) (من أعظم اجملادلني يف آًيت هللا بغري سلطان أاتهم 
) بل كل فريق من أرابب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه وقال ابن أيب العز :     

، معقوالً ، فما وافقه قال : إ نه حمكم ، وقبله واحتج به ، وما خالفه قال : إنه متشابه ، مث رّده 
 شتد إنكار أهل السنة عليهم (ومسى ردَّه تفويًضا ، أو حرَّفه ، ومسى حتريفه أتوياًل ، فلذلك ا

(2) . 
والرأي املعارض للنصوص يكون اترة يف مسائل االعتقاد وأصول الدين ،     

   فقه وقواعده وفروعه .ويكون اترة أخرى يف أصول ال
 

 فمن النوع األول :    
البدع احملدثة يف االعتقاد كرأي جهم وغريه من أهل الكالم ؛ ألهنم قوم استعملوا قياساهتم     

 . (3)وآراءهم يف رد النصوص 
 . (5) ( .: ) اعدل   ) فأول ذلك بدعة اخلوارج حىت قال أوهلم للنيب:  (4)قال الذهيب     
ء يصرحون مبخالفة السنة املتواترة ويقفون مع الكتاب فال يرمجون الزاين وال يعتربون فهؤال    

 . فبدعتهم ختالف السنة املتواترة (النصاب يف السرقة ، 
امة ، وذلك ) مث ظهر يف حدود السبعني بدعة القدر ؛ كذبوا ابلعلم أو ابملشيئة العوقال :     

 ( .خمالف للكتاب والسنة 

                                                

 ( .1/23( االستقامة )1)

 ( .399( شرح العقيدة الطحاوية )2)
 ( .1/68( انظر إعالم املوقعني )3)
 (104 – 101( انظر كالم الذهيب كله يف التمسك ابلسنن له )4)

 . 3610( برقم 6/617( أخرجه البخاري )5)
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مث وجدت بدعة اجلهمية والكالم يف هللا فأنكروا الكالم واحملبة وأن يكون كلَّم  ) وقال :    
 ( .ستوى ، وذلك خمالفة للنصوص موسى أو اختذ إبراهيم خليالً أو أنه على العرش ا

 ومن األمثلة على ذلك أيًضا :    
بهم ، أن بعض الطوائف يردون األحاديث ) اليت جرت غري موافقة ألغراضهم ومذاه    

عون أهنا خمالفة للمعقول ، وغري جارية على مقتضى الدليل ؛ فيجب ردها : كاملنكرين  ويدَّ
 لعذاب القرب ، والصراط ، وامليزان ، ورؤية هللا عز وجل يف اآلخرة .

وكذلك حديث الذابب وقتله ، وأنَّ يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء ، وأنه يقدم الذي     
بسقيه العسل ، وما أشبه ذلك من   ث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النيبفيه الداء ، وحدي

 . (1) ث الصحيحة املنقولة نقل العدول (األحادي
 ومن النوع الثاين :    

 

إليها  القواعد والضوابط احملدثة يف الفقه وأصوله املتضمنة رد نصوص الوحي     
. 

 ومن األمثلة على ذلك :    
 . (2)ني والتقبيح العقليني القول ابلتحس -أ    
 . (3)االقتصار على كتاب هللا وإنكار العمل ابلسنة مطلًقا  -ب    
 . (4)القول برتك العمل خبرب الواحد  -ج    
ورمبا قدحوا يف الرواة من الصحابة والتابعني رضي هللا  ما ذكره الشاطيب ، إذ قال : ) -د    

 ئمة من احملدثني على عدالتهم وإمامته .وفيمن اتفق األ -وحاشاهم  -عنهم تعاىل 
 كل ذلك لريدوا به على من خالفهم يف املذهب .     

                                                

 ( .1/231( االعتصام )1)
 ( .61( ، واإلبداع للشيخ علي حمفوظ )2/99( ، )1/144( انظر االعتصام )2)
 ( .62،  61( ، واإلبداع للشيخ علي حمفوظ )110 – 1/109( انظر االعتصام )3)
،  62إلبداع للشيخ علي حمفوظ )( ، وا2/99( ، )236 – 232،  1/109( انظر املصدر السابق )4)

63). 
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روا األمة عن  أمساعورمبا ردوا فتاويهم وقبَّحوها يف      .(1)السنة وأهلها (  إتباعالعامة ؛ لينفِّ
دثه ما أح -أعين حمداثت العلوم  -ما ذكره ابن رجب ، إذ يقول : ) ومن ذلك  - ه     

فقهاء الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء أخالفت السنة أم وافقتها 
طرًدا لتلك القواعد املقررة ، وإن كان أصلها مما أتولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن 

 . (2) (بتأويالت خيالفهم غريهم فيها 
 اإلفتاء يف دين هللا بغري علم . الصورة الثانية :    
) فكل من اعتمد على تقليد قول غري حمقق ، أو رجح بغري معىن معترب فقد قال الشاطيب :     

 خلع الربقة واستند إىل غري شرع عافاان هللا من ذلك بفضله .
يم العقل على فهذه الطريقة يف الفتيا من مجلة البدع احملداثت يف دين هللا تعاىل كما أن حتك    

 . (3)( الدين مطلًقا حمدث 
وقال أيًضا : زًيدة إىل القول ابلرأي غري اجلاري على العلم ، وهو بدعة أو سبب إىل     

 البدعة ...
حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهااًل ، فسألوا  »بقوله :   وهو الذي بيَّنه النيب    

( علم       إذ ليس عندهم فتوا ابلرأي ، وإمنا ضلوا ألهنم أ (4) «فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 
(5) . 

 ويقرب من هذه الصورة :
قبل أن تنزل ، واالشتغال حبفظ  عائقاستعمال الرأي يف الو  الصورة الثالثة ، وهي :    

 . (6)املعضالت واألغلوطات ؛ ألن يف االشتغال هبذا تعطيالً وترًكا للسنن وذريعة إىل جهلها 

                                                

 ( .248 – 1/246( . وانظر منه )232،  1/231( االعتصام )1)
 ( .47( فضل علم السلف على علم اخللف )2)
 ( .2/179( االعتصام )3)
 ( وقد تقدم .225 – 16/223، ومسلم ) 100( برقم 1/194ه البخاري )( أخرج4)

 ( .2/81( االعتصام )5)
( ، 104،  1/103( ، واالعتصام )1/69( ، وإعالم املوقعني )2/1054( انظر جامع بيان العلم وفضله )6)
(2/335. ) 
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 : (1)ويف ذلك يقول الشاعر     
 نقرَّ الناس حىت أحدثوا بدًعا  قد                       

 يف الدين ابلرأي مل تبعث هبا الرسل                                            
  خف بدين هللا أكثرهم تحىت اس                       

لوا من دينه شغل                                              ويف الذي محُِّ
 

 توضيح القاعدة :    
 

هذه القاعدة خاصة ابالعتقادات واآلراء والعلوم اليت ُأحدثت يف دين اإلسالم من جهة     
اعتقادات املالحدة  –هبذا النظر  –أهله الذين ينتسبون إليه ، فال يدخل حتت هذه القاعدة 

 والكافرين وآراؤهم وعلومهم وإن كانت معارضة لدين اإلسالم .
ذه القاعدة مرتبط مبعرفة أصل عظيم من أصول هذا الدين أال وهو وجوب التسليم وبيان ه    

 التام للوحي وعدم االعرتاض عليه .
: الكتاب والسنة واإلمجاع ، فإن  اإلتباع بةج) ... فلهذا كانت احلجة الواقال ابن تيمية :     

حد اخلروج عن شيء أل س، ال جيوز تركه حبال ... ولي اإلتباعهذا حق ال ابطل فيه ، واجب 
 . (2) مما دلت عليه (

 .املعتقدات ، وابألقوال وابألعمالواملعارضة ملا جاء به الوحي تشمل : معارضته ابآلراء و    
بيان معارضة الوحي ابالعتقادات واآلراء واألقوال ، أما ما يتعلق بوهذه القاعدة متعلقة     

 تني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة .يف القاعد همبعارضته ابألعمال فسيأيت بيان
 وإليك فيما أييت كالم بعض أهل العلم يف تقرير هذه القاعدة :     
 الرسول    ) والبدعة : ما خالف كتااًب أو سنة أو أثرًا عن بعض أصحاب قال الشافعي :     
  )(3) . 

 . 1 (لنصوص فهو بدعة ابتفاق املسلمني وقال ابن تيمية : ) وما خالف ا    
                                                

 ( .2/950( جامع بيان العلم وفضله )1)
 ( .19/5( جمموع الفتاوى )2)
 ( .1/80م املوقعني )( إعال3)
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 . (2)( إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة ) والرأي وقال الشاطيب :     
 

 (12القاعدة الثانية عشر )
 

ما مل يرد يف الكتاب والسنة ومل يؤثر عن الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني من     
 . (3)االعتقادات فهو بدعة 

 ومما يدخل حتت هذه القاعدة ما أييت :    
 . (4)كالم علم ال -1    
 فقال : اإلمجاع على أن أهل الكالم مبتدعةفقد نقل ابن عبد الرب     
أمجع أهل الفقه واآلاثر من مجيع األمصار أن أهل الكالم أهل بدع وزيغ ، وال يعدون  )    

عند اجلميع يف مجيع األمصار يف طبقات العلماء ، وإمنا العلماء أهل األثر والتفقه فيه ، 
 . (5)( وامليز والفهم  ابإلتقانه لون فيويتفاض

 وإليك فيما أييت شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك :    
) لو كان الكالم علًما لتكلم فيه الصحابة والتابعون ، كما تكلموا يف قال مالك :     

 . (6) شرائع ولكنه ابطل يدل على ابطل (األحكام وال

                                                                                                                                          

 ( .20/163( جمموع الفتاوى )1)
 ( .2/335( االعتصام )2)
 ( .242( انظر أحكام اجلنائز )3)
ه أئمة السلف وهنوا عن اخلوض فيه : الكالم يف الدين على غري طريقة املرسلني .4)  ( املراد ابلكالم الذي ذمَّ

ور العقائد ابألدلة العقلية والطرق اجلدلية مع اإلعراض عما ومن هنا أمكن تعريف علم الكالم أبنه : إثبات أم    
 يف القرآن والسنة من األدلة العقلية الدالة على أصول الدين .

 ( .19/163( ، )461،  12/460(  ، )336،  11/335انظر جمموع الفتاوى )    
 ( .2/942( جامع بيان العلم وفضله )5)
 ( .70ر ابإلتباع )( ، واألم57( صون املنطق والكالم )6)
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؛ ألن الكالم ال كن آخر أمره إال إىل بدعة ) وكل من أحدث كالًما مل يوقال أمحد :     
 . (1) يدعو إىل خري (

) وما كانت قط زندقة وال بدعة وال هوى وال ضاللة إال من الكالم وقال الربهباري :     
 واجلدال واملراء والقياس .

 . (2)( ي أبواب البدع والشكوك والزندقة وه    
ي وقيل لعبد الرمحن بن مهدي : إن فالاًن      صنَّف كتااًب يرد فيه على املبتدعة . قال : أب

أخطأ السنة ، وردَّ شيء ؟ ابلكتاب والسنة ؟ قال : ال . لكن بعلم املعقول والنظر . فقال : 
 . (3) بدعة ببدعة (

 

 وعلم الكالم يشمل املسائل والدالئل ، واالبتداع حاصل فيهما .    
 

روع ، ويعرضون عن من الدالئل واملسائل ما ليس مبش) وصاروا يبتدعون قال ابن أيب العز :     
 . (4)( األمر املشروع 

كلف هو النظر أو القصد إىل أ . فمن املسائل املبتدعة : القول أبن أول واجب على امل    
 . (5) النظر

الصانع     ب . ومن الدالئل املبتدعة : االستدالل بطريقة األعراض وحدوثها على إثبات     
(6) . 

 الطرق الصوفية . -2    

                                                

 ( .2/539( اإلابنة الكربى )1)
 ( .55( شرح السنة )2)
 ( .131( صون املنطق والكالم )3)
 ( .593( شرح العقيدة الطحاوية )4)
 ( .75،  74( انظر املصدر السابق )5)
 ( .310 – 308( انظر درء التعارض )6)
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يف كثري من األمور يستحسنون أشياء مل أتت يف كتاب وال سنة ، وال  ذلك أن الصوفية )    
عمل أبمثاهلا السلف الصاحل ، فيعملون مبقتضاها ، ويثابرون عليها ، وحُيَكِّموهنا طريًقا هلم 

 . (1)( بل رمبا أوجبوها يف بعض األحوال ا ، وسنة ال ختلف ، مهيعً 
 ومن األمثلة على ذلك ما ذكره الشاطيب حيث يقول :    

ومن ذلك : أشياء ألزموها املريد حالة السماع ، من طرح اخلرق ، وإن من حق املريد أال      
يرجع يف شيء خرج منه البتة ، إال أن يشري عليه الشيخ ابلرجوع فيه ، فليأخذه على نية العارية 

مل ن غري أن يوحش قلب الشيخ ، إىل أشياء اخرتعوها يف ذلك بقلبه ، مث خيرج عنه بعد ذلك م
 . (2) يعهد مثلها يف الزمان األول (

) ومما أحدث من العلوم : الكالم يف العلوم الباطنة من املعارف وأعمال قال ابن رجب :     
عيان القلوب وتوابع ذلك مبجرد الرأي والذوق أو الكشف ، وفيه خطر عظيم . وقد أنكره أ

 . (3)( ألئمة كاإلمام أمحد وغريه ا
التعرض لأللفاظ اجململة ابإلثبات أو النفي إبطالق . كلفظ ) اجلهة ( و)  -3    

 اجلسم ( و) العرض ( .
 

وقال ابن تيمية : )فلم ينطق أحد منهم ] أي السلف [ يف حق هللا ابجلسم ال نفًيا وال     
هنا عبارات جمملة ال حتق حًقا وال تبطل ابطاًل ... إثبااًت ، وال ابجلوهر والتحيز وحنو ذلك ؛ أل

 . (4) بل هذا هو من الكالم املبتدع الذي أنكره السلف واألئمة (
) د بيَّنها ابن أيب العز بقوله : يف التعامل مع األلفاظ اجململة فق أما طريقة السلف    

ثبت ما أثبته هللا ورسوله من واأللفاظ اليت ورد هبا النص يُعتصم هبا يف اإلثبات والنفي : فن
 .( األلفاظ واملعاين ، وننفي ما نفته نصوصهما من األلفاظ واملعاين 

 وأما األلفاظ اليت مل يرد نفيها وال إثباهتا فال تطلق حىت     

                                                

 ( .1/212( االعتصام )1)
 ( .1/216( االعتصام )2)
 ( .11/15( ، وانظر جمموع الفتاوى )61علم السلف على علم اخللف )( فضل 3)
 ( .3/81( جمموع الفتاوى )4)
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يُنظر يف مقصود قائلها : فإن كان معىن صحيًحا قُبل ، لكن ينبغي التعبري عنه أبلفاظ النصوص 
 تبني املراد . قرائنمع احلاجة ، ملة إال عند دون األلفاظ اجمل

ذلك    معه إن مل خياَطب هبا وحنو  واحلاجة مثل أن يكون اخلطاب مع من ال يتم املقصود    
 )(1) . 

السنة الالزمة : السكوَت عما مل يرد فيه نص عن هللا ورسوله أو يتفق  وهبذا يعلم أن من )    
بت إال بنص شرعي ثَك التعرض هلا بنفي أو إثبات ، فكما ال يُ طالقه ، وترْ إعليه املسلمون على 

 . (2) فكذلك ال يُنفى إال بدليل مسعي (
 توضيح القاعدة :     
هذه القاعدة خاصة أبمور العقيدة اليت مل يرد ذكر هلا يف نصوص الكتاب والسنة ، واتفق     

 الصحابة والتابعون على ترك الكالم عليها .
  لقاعدتني : الثالثة والرابعة اخلاصتني ابلعبادات اليت مل ينقل فعلها عن النيبوهي صنو ا    

 وال عن الصحابة أو التابعني .
حيث اعتمد أئمة  وهلذه القاعدة أمهية ابلغة يف إبطال البدع والرد على أهلها ،    

 على هذه القاعدة يف مناظراهتم للمبتدعة والرد عليهم . -كثريًا   -السلف 
فمن ذلك : أن اإلمام الشافعي قال لبشر املريسي : ) أخربين عما تدعو إليه ؟ أكتاب     

)  عن السلف البحث فيه والسؤال ( فقال بشر :  تانطق وفرض مفرتض وسنة قائمة ووجد
 . (3)ال إنه ال يسعنا خالفه ( فقال الشافعي : ) أقررت بنفسك على اخلطأ . . . ( 

ين عن هذا األمر الذي تدعون أيب دؤاد يسأله : وقال اإلمام أمحد الب     الناس إليه :  ) خربِّ
أن تقول : علموه أو  ل : ) ال ... ( قال : ) ليس خيلو( قا  أشيء دعا إليه رسول هللا

جهلوه ؛ فإن قلَت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإًيك من السكوت ما وسع القوم ، وإن قلَت : 

                                                

 ( .110،  109( ، وانظر منه )239( شرح العقيدة الطحاوية )1)
 ( .113( عقيدة احلافظ عبد الغين )2)

 ( .30( انظر صون املنطق والكالم )3)
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واخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم شيًئا   لكع جيهل النيب جهلوه وعلمَته أنت فيا لكع بن
 . (1)وتعلمه أنت وأصحابك ( 

 وإليك فيما أييت ما يقرر هذه القاعدة من كالم أهل العلم :     
 

 . (2) يعرفه البدريون فليس من الدين ( ) ما ملل سعيد بن جبري : قا -1    
، فقيل : ًي أاب عبد هللا وما البدع ؟ قال : أهل إًيكم والبدع  أنس : )قال مالك بن  -2    

ه وعلمه وقدرته وال يسكتون عما سكت عن مون يف أمساء هللا وصفاته وكالمهالبدع الذين يتكل
 . (3)( الصحابة والتابعون هلم إبحسان 

) كل من تكلم بكالم يف الدين أو يف شيء من هذه األهواء ليس له قال الشافعي :  -3    
 . (4)( حابه فقد أحدث يف اإلسالم حداًث وأص  م متقدم من النيبفيه إما

سكت عنه ) ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء ، وما قال بعض السلف :  -4    
 . (5)( السلف فالكالم فيه بدعة 

قال الربهباري : ) واعلم أن الناس لو وقفوا عند حمداثت األمور ، ومل جياوزوها بشيء  - 5    
 . (6)( وال عن أصحابه مل تكن بدعة   فيه أثر عن رسول هللا ئومل يولدوا كالًما مما مل جي، 

 (13القاعدة الثالثة عشرة )
 

 اخلصومة واجلدال واملراء يف الدين بدعة .    
 ومما يدخل حتت هذه القاعدة ما أييت :    

                                                

 ( .63( انظر الشريعة )1)
( 4/5، وانظر جمموع الفتاوى ) 1425( برقم 1/771الرب يف جامع بيان العلم وفضله ) ( أخرجه ابن عبد2)

 وقد تقدم .
( ، 1/217( ، وانظر شرح السنة للبغوي )104،  1/103( أخرجه قوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة )3)

 ( .57( ، وصون املنطق والكالم )70( ، واألمر ابإلتباع )61والعني واألثر )

 ( .150صون املنطق والكالم ) (4)

 ( .131( صون املنطق والكالم )5)
 ( .46( شرح السنة )6)
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 السؤال عن املتشاهبات . -1    
الذي كان يسأل عن املتشاهبات ، فلما بلغ عمر  صبيغ قصةومن األمثلة على ذلك :     

رضي هللا عنه ذلك أمر به فُضرب ضراًب شديًدا ، وَبعث به إىل البصرة ، وأمرهم أال جيالسوه ، 
فكان هبا كالبعري األجرب : ال أييت جملًسا إال قالوا : ) عزمة أمري املؤمنني ( فتفرقوا عنه ، حىت 

مما كان يف نفسه شيًئا ، فأذن عمر يف جمالسته ، فلما خرجت  اتب وحلف ابهلل ما بقي جيد
 . (1)اخلوارج ُأيت ، فقيل له : هذا وقتك . فقال : ال ، نفعتين موعظة العبد الصاحل 

 ﴿ملا جاءه رجل فقال : ًي أاب عبد هللا   ما ورد عن اإلمام مالكومن ذلك أيًضا :     
 كيف استوى ؟  ﴾الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى 

 فقال : الكيف غري معقول ، واالستواء منه غري جمهول ،     
 .(2) .واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ؛ فإين أخاف أن تكون ضاالً وأمر به فُأخرج 

 . (3)( البشر وال ميكنهم اإلجابة عنه  قال ابن تيمية : ) ألنه سؤال عما ال يعلمه    
ا اجلواب من مالك رمحه هللا يف االستواء شاف كاف يف مجيع الصفات هذ وقال أيًضا : )    

 . (4)( ول واجمليء واليد والوجه وغريها ، مثل نز 
ومعلوم أن أمساء هللا وصفاته وأفعاله من جهة كيفيتها من املتشابه الذي جيب اإلميان به     

ْن ِعنِد َوالرَّاِسُخوَن يف ا ﴿اخلوض فيه ، كما قال تعاىل :  والكف عن ْلِعْلِم يَ ُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ
 . ﴾َربَِّنا 
 امتحان املسلمني مبا ليس يف الكتاب والسنة من املسائل واآلراء . -2    

 

                                                

( ، وابن بطة يف اإلابنة الكربى 55،  1/54( ، واألثر أخرجه الدارمي )4،  4/3( انظر جمموع الفتاوى )1)
 ( .330 - 329( برقم )415 - 1/414)

، : ) وأخرج البيهقي بسند جيد ...( ، وقال ابن حجر 664( برقم 3/441( أخرجه الاللكائي يف السنة )2)
( ، وقال ابن تيمية ) وقد روي هذا اجلواب عن أم سلمة رضي هللا عنها موقوًفا 407،  13/406فتح الباري )

( وروي أيًضا عن ربيعة شيخ مالك . 5/365ومرفوًعا ، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه ( جمموع الفتاوى )
 . 665( برقم 3/441لكائي )انظر السنة لال

 ( .3/25( جمموع الفتاوى )3)
 ( .4/4( املصدر السابق )4)
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م قال الربهباري : ) واحملنة يف اإلسالم بدعة ، وأما اليوم فيمتحن ابلسنة لقوله : إن هذا العل    
 . (1) ( دين فانظروا ممن أتخذون دينكم

) فالواجب االقتصار يف ذلك ، ما أشار إليه ابن تيمية بقوله : ومن األمثلة على ذلك :     
واإلعراض عن ذكر يزيد بن معاوية ، وامتحان املسلمني به ؛ فإن هذا من البدع املخالفة ألهل 

 السنة واجلماعة .
الصحابة ، وأنه من أكابر فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من اجلهال أن يزيد بن معاوية من     

 . (2) (ني وأئمة العدل ، وهو خطأ بنيِّ الصاحل
 

التعصب واالنتساب الذي يفر ِّق األمة ، وعْقد املوالة واملعاداة على هذه  -3    
 النسبة .

 

قال ابن تيمية : ) وال ينصب هلم كالًما يوايل عليه ويعادي غري كالم هللا ورسوله وما     
مة ؛ بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخًصا أو كالًما يفّرِقون اجتمعت عليه األ

 . (3)( ك الكالم أو تلك النسبة ويعادون به بني األمة ، يوالون به على ذل
) وكذلك التفريق بني األمة ، وامتحاهُنا مبا مل أيمر هللا به وال رسوله ؛ مثل أن يقال للرجل :      

( فإن هذه أمساء ابطلة ما أنزل هللا هبا من سلطان ، وليس يف كتاب  أنت شكيلي أو قرفندي
 ، وال يف اآلاثر املعروفة عن سلف األئمة : ال شكيل وال قرفندي .  هللا ، وال سنة رسوله

والواجب على املسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول : ال أان شكيلي وال قرفندي ، بل أان     
 رسوله .مسلم متبع لكتاب هللا وسنة 

أنه سأل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما  وقد روينا عن معاوية بن أيب سفيان :    
 فقال : أنت على ملة علي أو ملة عثمان ؟

 .  (4) فقال : لست على ملة علي ، وال على ملة عثمان ، بل أان على ملة رسول هللا    
                                                

 ( .55( شرح السنة )1)
 ( .3/414( جمموع الفتاوى )2)

 ( .11/514( ، )4/146( ، وانظر منه )20/164( جمموع الفتاوى )3)
 . 238،  237( برقم 355،  1/354( أخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى )4)
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 يف النار . وكذلك كان كل من السلف يقولون : كل هذه األهواء    
ويقول أحدهم : ما أابيل أي النعمتني أعظم ؟ على أن هداين هللا لإلسالم ، أو أن جنبين     

 هذه األهواء .
وهللا تعاىل قد مسَّنا يف القرآن : املسلمني ، املؤمنني ، عباد هللا ، فال نعدل عن هذه األمساء     

سلطان    ما أنزل هللا هبا من  -ها هم وآابؤهم ومسو  -اليت مسّاان هللا هبا إىل أمساء أحدثها قوم 
) (1) . 

 رمي واحد من املسلمني ابلكفر أو البدعة دون بي نة . -4    
 والشهادة بدعة ، والرباءة بدعة ، والوالية بدعة . قال ابن بطة : )    
 والشهادة : أن يشهد ألحد ممن مل أيت فيه خرب أنه من أهل اجلنة أو النار .    

 والوالية : أن يتوىل قوًما ويتربأ من آخرين .    
 . (2)( قوم هم على دين اإلسالم والسنة  والرباءة : أن يربأ من    
 وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال :    
وأول من ضل يف ذلك هم اخلوارج املارقون ، حيث َحَكموا لنفوسهم أبهنم املتمسكون  )    

ستحلوا ما ا ومعاوية والعسكريني هم أهل املعصية والبدعة ، فابكتاب هللا وسنته ، وأنَّ عليً 
 . (3) استحلوه من املسلمني (

 توضيح القاعدة :    
هذه القاعدة خاصة ابجلدال يف ابب العقيدة وأصول الدين ، وبذلك خيرج اجلدال يف ابب     

 الفقه واألحكام الفرعية .
 بقوله :والفرق بني هذين البابني يوضحه الشافعي     

                                                

 ( .3/415( جمموع الفتاوى )1)
 ( .116 - 1/13( ، وانظر االستقامة البن تيمية )341( الشرح واإلابنة )2)
 ( .1/13( االستقامة )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 91 

إًيكم والنظر يف الكالم ؛ فإن رجاًل لو ُسئل عن مسألة يف الفقه فأخطأ فيها ، أو ُسئل  )    
عن رجل قتل رجاًل فقال : ديته بيضة ؛ كان أكثر شيء أن ُيضحك منه ، ولو ُسئل عن 

 .  (1)( فأخطأ فيه ُنسب إىل البدعة مسألة يف الكالم 
 الدين إذا مل يكن يف ذاته بدعة فهو مفض إليها .وهبذا يعلم أن اجلدال يف أصول     
ا أهنما يف أمر بدعة ) إذا جلس الرجالن خيتصمان يف الدين فليعلمقال بعض السلف :     

 . (2)( حىت يفرتقا 
وترك معارضتها بكيف   ) والسنة إمنا هي التصديق آلاثر رسول هللاوقال بعض األئمة :     

 ؟ وملَ ؟
ب ومينع من صومات يف الدين واجلدال حمدث ، وهو يوقع الشك يف القلو والكالم واخل    

 . (3) معرفة احلق والصواب (
 

 (14القاعدة الرابعة عشرة )
 

إلزام الناس بفعل شيء من العادات واملعامالت ، وجْعل ذلك كالشرع الذي     
 . (4)ال خُيالف ، والدين الذي ال يُعارض بدعة 

 ك :ومن األمثلة على ذل    
 

ين املوضوع واألمر احملتوم      ما ذكره الشاطيب من وْضع املكوس يف معامالت الناس ، كالدِّ
عليهم ، دائًما أو يف أوقات حمدودة ، على كيفيات مضروبة ، حبيث تضاهي املشروع الدائم 

ة الذي حيمل عليه العامة ، ويؤخذون به ، وتوجه على املمتنع منه العقوبة ، كما يف أخذ زكا
 . (5)املواشي واحلرث ، وما أشبه ذلك 
                                                

 ( .100( ، وانظر مناقب اإلمام الشافعي للرازي )9/113( أخرجه أبو نعيم يف احللية )1)
 ( .2/520( اإلابنة الكربى )2)
 ( .2/437( احلجة يف بيان احملجة )3)
 ( .82 – 2/80( انظر االعتصام )4)
 ( .81،  2/80( انظر املصدر السابق )5)
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وكذلك تقدمي اجلهال على العلماء ، وتولية املناصب  ومن ذلك أيًضا قول الشاطيب : )    
الشريفة من ال يصلح هلا بطريق التوريث ، فإنَّ جْعل اجلاهل يف موضع العامل حىت يصري مفتًيا 

 بضاع وغريها حمرم يف الدين .يف الدين ، ومعموالً بقوله يف األموال والدماء واأل
وإن مل يبلغ رتبة األب يف  -وكون ذلك يتخذ ديداًن حىت يصري االبن مستحًقا لرتبة األب     

بطريق الوراثة أو غري ذلك ، حبيث يشيع هذا العمل ويطرد ، ويرُِده الناس   -ذلك املنصب 
 . (1) (كالشرع الذي ال خُيالف بدعة بال إشكال 

 عدة :توضيح القا    
هنا يقع فيها من جهة اخلروج  هذه القاعدة خاصة ابلعادات واملعامالت ، فإن االبتداع ها    

على نظام الدين جيعل هذه العادات أو املعامالت فرًضا حمتوًما على الناس ؛ مبثابة فرائض 
 الدين وعزائم الشرع .

سبب معقول ومفضًيا إىل وال يدخل حتت هذه القاعدة ما إذا كان اإللزام جارًًي على     
ابب ال يقع فيه االبتداع كما ج حتت ابب املصاحل املرسلة ، وهو مصلحة معتربة ، فهذا يندر 

 .  (2)تقدم 
ومن األمثلة على املصاحل املرسلة : وضع اللوائح التننظيمية ، والرتاتيب اإلدارية اليت حتقق     

 املصاحل العامة لألمة وفق مقاصد الشريعة .
ما اإللزام الذي جيري فيه االبتداع فهو املناقض ملقاصد الشريعة ، اخلارج على نظام الدين أ    

 ، وإمنا ُيصار إليه بسبب التفريط يف األخذ بشرع هللا .
) وعامة األمراء إمنا أحدثوا أنواًعا من السياسات اجلائرة من أخذ أموال ال قال ابن تيمية :     

ألهنم فرطوا يف املشروع من األمر ابملعروف  جلرائم ال جتوز ؛جيوز أخذها ، وعقوابت على ا
والنهي عن املنكر ، وإال فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ، ووضعوه حيث يسوغ وضعه ، طالبني 
بذلك إقامة دين هللا ، ال رًيسة نفوسهم ، وأقاموا احلدود املشروعة على الشريف والوضيع ، 

 ملا احتاجوا إىل املكوس م وترهيبهم للعدل الذي شرعه هللاوالقريب والبعيد ، متحرين يف ترغيبه

                                                

 ( .2/81( االعتصام )1)

 ( انظر العالقة بني البدعة واملصلحة املرسلة يف املدخل األول من هذا الكتاب .2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 93 

املوضوعة ، وال إىل العقوابت اجلائرة ، وال إىل من حيفظهم من العبيد واملستعبدين ، كما كان 
 . (1) وغريهم من أمراء بعض األقاليم ( اخللفاء الراشدون ، وعمر بن عبد العزيز

 (15القاعدة اخلامسة عشرة )
رة بدعة اخلروج ع      (2)لى األوضاع الدينية الثابتة ، وتغيري احلدود الشرعية املقدَّ

. 
 ومن األمثلة على ذلك :     

 

كان منها   اما ذكره ابن رجب بقوله : ) وأما املعامالت كالعقود والفسوخ وحنومها ؛ فم -1    
نه مردود من وما أشبه ذلك فإ كجعل حد الزان عقوبة مالية ،تغيريًا لألوضاع الشرعية ، 

 أصله ، ال ينتقل به امللك ألن هذا غري معهود يف أحكام اإلسالم . ويدل على ذلك أن النيب
  قال للذي سأله : إن ابين كان عسيًفا على فالن ، فزىن ابمرأته ، فافتديت منه مبائة شاة

 «تغريب عام و مئة ردٌّ عليك ، وعلى ابنك جلدة واخلادم املئة شاة  »:   وخادم ، فقال النيب
(3) . 

احليل الباطلة اليت حيصل هبا حتليل احملرمات أو إسقاط الواجبات ، وذلك كاستحالل  -2    
الراب ببيع العينة ، ورد املطلقة ثالاًث ملن طلقها بنكاح التحليل ، وإسقاط فرض الزكاة ابهلبة 

 املستعارة .
، هنا من ابب اال ... مدخل البدعة ها  : )قال الشاطيب     حتيال الذي أجازه بعض الناس 

 . (4) ه العلماء من البدع احملداثت (فقد عدَّ 

                                                

 ( .599،  2/598( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( .2/86تصام )( ، واالع17،  16( انظر تلبيس إبليس )2)
 . 2696،  2695( برقم 5/301( ، واحلديث أخرجه البخاري )1/181( جامع العلوم واحلكم )3)
 ( .86،  2/85( االعتصام )4)
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وقال الشيخ حممود شلتوت : ) ومن ذلك إسقاط الصالة ؛ فإن أصحاهبا قاسوها على     
وا عند هذا احلكم ابجلواز ، بل توسعوا فشرعوا هلا من ففدية الصوم اليت ورد النص هبا ، ومل يق

 صورة ال روح فيها ، وال أثر . احليل ما جيعلها 
 . (1)( هنا من أغرب أنواع االبتداع ... واالبتداع 

أهنا تقع وتظهر وتنتشر ، وهي جتامع   وميكن أن يلحق بذلك : احلوادث اليت أخرب -3    
إن من أشراط  »:   البدع من جهة أن كاًل منهما مؤذن بتغيري معامل الدين واندراسه ، كقوله

 . (2) «أن يرفع العلم ، ويظهر اجلهل ، ويفشو الزان ، ويشرب اخلمر الساعة : 
من أهنا تقع وتظهر   فاحلاصل أن أكثر احلوادث اليت أخرب هبا النيب قال الشاطيب : )    

 ال من جهة كوهنا عادية (وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع ، لكن من جهة التعبد ، 
(3)  . 

 : توضيح القاعدة    
 

رات      هذه القاعدة خاصة أبحكام الدين القاطعة كتحرمي الزان وشرب اخلمر ، وابملقدَّ
الشرعية ، فتشمل أنواع اجلناًيت واحلدود ، وأنصبة املواريث ، ومقادير الكفارات والعدة ، وحنو 

 ذلك مما ورد يف الشرع حتديده بقدر معني .
رات جهتان : جهة      عادية وجهة تعبدية ؛ فإن االبتداع يقع فيها من وإذا كان هلذه املقدَّ

 جهة كوهنا تعبدية ، ال من جهة كوهنا عادية معقولة املعىن .
رات تعبدية معناه أن الشارع جعلها أحكاًما اثبتة ال تقبل التبدل وال التغريُّ      وكون هذه املقدَّ

 يف كل زمان ومكان .
 قال ابن القيم : ) األحكام نوعان :     

، هو عليها ال حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة  ةنوع ال يتغري عن حالة واحد    
 . 

                                                

 ( .19( البدعة )1)
 ( واللفظ له .16/221، ومسلم ) 5231( برقم 9/330( أخرجه البخاري )2)
 ( .98- 2/82( . وانظر منه )2/98( االعتصام )3)
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رة ابلشرع على اجلرائم ، وحنو ذلك .       كوجوب الواجباب وحترمي احملرمات ، واحلدود املقدَّ
 فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما ُوضع عليه . 

؛ كمقادير   وحاالً  ومكاانً ا يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له : زماانً والنوع الثاين : م    
 . (1) (التعزيرات وأجناسها وصفاهتا ، فإن الشارع ينوَّع فيها حبب املصلحة 

 

 (16القاعدة السادسة عشرة )
 

مشاهبة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة     
(2)  . 

 : (3) ذلك ثلة علىومن األم    
 ا ابلكافرين . االمتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهً     
 ومن ذلك : موافقة الكافرين يف أعيادهم وموامسهم .     
 .  (4)قال الذهيب : ) أما مشاهبة الذمة يف امليالد واخلميس والنريوز فبدعة وحشة (     

 

 توضيح القاعدة :     
 

 ذه القاعدة واليت تليها خاصتان بنوع معني من احملرمات ، وهو مشاهبة الكافرين . ه    
 ويدخل حتت هذه املشاهبة أمران :     
مشاهبة الكافرين يف خصائصهم دون ما أحدثوه ، وبيان هذا يف هذه  األمر األول :    

 القاعدة . 
فيه من عبادة أو عادة أو كليهما قال ابن تيمية : ) وأصل آخر ، وهو أن كل ما يشاهبون     

 هو من احملداثت يف هذه األمة ، ومن البدع ؛ إذ الكالم فيما كان من خصائصهم ... 
                                                

 ( . 263 – 4/262( ، وانظر إعالم املوقعني )331 – 1/330غاثة اللهفان )( إ1)

 ( . 242( انظر أحكام اجلنائز )2)

 ( . 146،  141( ، واألمر ابإلتباع )1/422( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )3)

 ( . 130( التمسك ابلسنن )4)
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رميًا أو تنزيها فجميع األدلة الدالة من الكتاب والسنة واإلمجاع على قبح البدع وكراهتها : حت    
للكافرين ، وكل  شاهبة ثة ، وأهنا مفيها : أهنا بدع حمدشاهبات فيها ؛ فيجتمع ؛ تندرج هذه امل

 . (1)واحد من الوصفني موجب للنهي 
مشاهبة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس يف دينهم ، وبيان هذا يف القاعدة  واألمر الثاين :    

 التالية هلذه القاعدة . 
ألن  واالبتداع يقع مبشاهبة الكافرين من جهة كونه خروًجا على نظام الدين    

كما أن احملافظة على رائعه ، وظهور الكفر واملعاصي ،  به ابلكافرين أصل دروس الدين وشالتش
 سنن األنبياء وشرائعهم أصل كل خري . 

وهلذا عظم وقع البدع يف الدين ، وإن مل يكن فيها تشبه ابلكفار فكيف إذا مجعت بني     
 .     (2)الوصفني ! 

املقصود من إرسال الرسل أن يظهر  ذمقصوًدا شرًعا ؛ إ اومن هنا كانت خمالفة الكافرين أمرً     
 . (3)دين هللا على الدين كله ، فيكون نفس خمالفتهم من أكرب مقاصد البعثة 

يوضح ذلك أن اليهود عرفوا ابستحالل احملرمات وارتكاهبا ابحليل الباطلة ، كما أن     
روع ، وكال هذين األمرين بدعة أو ذريعة النصارى عرفوا ابلغلو والزًيدة يف الدين على احلد املش

 إىل البدعة . 
وهلذا كان السلف يقولون : ) إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد     

 .  (4)من عبادان ففيه شبه من النصارى ( 
 :  (5)ومما ال يدخل حتت مشاهبة الكافرين أمران     

 ، أو ما كان مشروًعا لنا وهم يفعلونه ، كصوم عاشوراء ما كان مشروًعا يف الشريعتني –أ     
 ا تقع املخالفة يف صفة العمل وكيفيته . هنأو أصل الصالة والصيام ، ف

                                                

 ( . 424،  1/423( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( . 424،  1/310اء الصراط املستقيم )( انظر اقتض2)
 ( . 150( ، واألمر ابإلتباع )182،  1/173( انظر املصدر السابق )3)
 ( . 1/67( اقتضاء الصراط املستقيم )4)
 ( . 423 – 1/420( انظر املصدر السابق )5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 97 

ما ال يتصور فيه اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة احلياة واستقامة املعاش من  –ب     
 العادات والصناعات . 

 

 (17القاعدة السابعة عشرة )
 

ة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس يف دينهم من العبادات أو العادات أو  مشاهب    
 .  (1)كليهما بدعة 

 ومن األمثلة على ذلك : 
ما ذكره اآلجري ، إذ قال : ) أكثر هذه األمة ، والعام منها جتري أمورهم على سنن أهل     

أحكامهم يف العمال الكتابني أو سنن كسرى وقيصر أو سنن اجلاهلية ، وذلك مثل السلطنة و 
واألمراء وغريهم ، وأمر املصائب واألفراح واملساكن واللباس واحللية واألكل والشرب والوالئم 

 . (2)واملراكب واخلدام واجملالس والبيع والشراء واملكاسب ( 
ومن ذلك : تقليد الكافرين فيما يسمى ابملوضات واملوديالت اليت عمَّ هبا البالء يف هذا     

 ، وال حول وال قوة إال ابهلل .  العصر
ومن ذلك أيًضا : موافقتهم يف االحتفال ابألعياد اليت استحدثوها ومل تكن مشروعة يف     

 دينهم
 ، كعيد األم ويوم الصحة .  (3)

ا  حمضً مشاهبة الكافرين يف شيء من أعيادهم ولو كان العيد مومسا دنيوًيً  تنبيه مهم :    
أمور الدين ؛ ذلك أن العيد جيتمع فيه أنه شريعة وشعرية ، عبادة  تندرج حتت مشاهبتهم يف

 وعادة يف آن واحد . 
قال ابن تيمية : ) العيد املشروع جيمع عبادة ، وهو ما فيه من صالة أو ذكر أو صدقة أو     

 . (4)نسك ، وجيمع عادة ، وهو ما يفعل فيه من التوسع يف الطعام واللباس ( 

                                                

 ( . 151( انظر األمر ابإلتباع )1)

 ( . 20( الشريعة )2)
 ( . 151( ، واألمر إبتباع )1/423ستقيم )( انظر اقتضاء الصراط امل3)
 ( . 1/422( اقتضاء الصراط املستقيم )4)
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لذلك أن تتأمل املفاسد املرتتبة على مشاهبة الكافرين عموًما ، ومشاهبتهم يف  ويكفيك بياانً     
 أعيادهم خصوًصا ، وهذا ما سيأيت التنبيه عليه يف خامتة هذه القاعدة . 

 

 توضيح القاعدة :     
 

واالبتداع يف هذا هذه القاعدة تتعلق مبشاهبة الكافرين يف احملداثت اليت أحدثوها ،      
من جهة كوهنا حمداثت ابلنسبة للكافرين ، ومن  ن املشاهبة حيصل من جهتني :النوع م

 جهة كوهنا مشاهبة . 
قال ابن تيمية : ) ... فإنه لو أحدثه املسلمون لقد كان يكون قبيًحا فكيف إذا كان مما مل     

 .  (1)يشرعه نيب قط ، بل أحدثه الكافرون ، فاملوافقة فيه ظاهرة القبح ، فهذا أصل ( 
من جهة   يُنهى عنها من ثالث جهات :وهبذا يعلم أن مشاهبة الكافرين فيما أحدثوه     

 كوهنا حمدثة يف دينهم ، ومن جهة كوهنا مشاهبة ، ومن جهة كوهنا حمدثة يف دين اإلسالم . 
 تنبيهات حول مشاهبة الكافرين :     
ع واآلاثر واالعتبار قد دلت على أن أن األدلة من الكتاب والسنة واإلمجا  التنبيه األول :    

التشبه ابلكافرين يف اجلملة منهي عنه ، وأن خمالفتهم يف هديهم مشروع : إما إجيااًب وإما 
استحبااًب حبسب املواضع مع أن هناك أمورًا خصتها السنة بعينها ابلنهي ؛ كحلق اللحية 

 وإعفاء الشارب . 
عن مشاهبة النهي من املقاصد الشرعية ، ولذا فإن  أن خمالفة الكافرين التنبيه الثاين :    

 الكافرين يعم ما إذا ُقصدت مشاهبتهم أو مل تقصد . 
ترتتب عليها مفاسد اعتقادية وعملية  -بقصد أو بدون قصد  -ذلك أن مشاهبة الكافرين     

 . بيان ذلك يف اآليت : 
اهبة الكافرين عموًما وعلى يف ذكر بعض املفاسد املرتتبة على مشالتنبيه الثالث :     

 (2)مشاهبتهم يف أعيادهم خصوًصا : 
                                                

 ( .1/423( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( . 490-471،  81-1/79( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )2)
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أن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناسًبا وتشاكاًل بني املتشابني يف الباطن على وجه  -1    
املسارقة والتدرج اخلفي ، وهذا أمر حمسوس ؛ فإن الالبس ثياب أهل العلم جيد من نفسه نوع 

 انضمام إليهم ، وهكذا . 
لظاهر حىت يرتفع التمييز ، فيزول اأن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر توجب االختالط  -2    

احلاجز النفسي بني املهديني املرضيني ، وبني املغضوب عليهم وال الضالني ، وينصرم بذلك 
 عقد املواالة واملعاداة . 

طاب رضي هللا عنه أن التشبيه ابلكافرين من أسباب سخط هللا ، كما قال عمر بن اخل -3    
 .  (1): ) اجتنبوا أعداء هللا يف عيدهم ؛ فإن السخط ينزل عليهم ( 

ذلك أن أعيادهم معصية هلل ، فهي إما حمدثة أو منسوخة ، واملسلم ال يقر على واحد     
 . (2)منهما 

أن مشاهبتهم يف بعض أعيادهم يوجب سرور قلوهبم مبا هم عليه من الباطل ؛ فريون  -4    
املسلمني قد صاروا فرًعا هلم يف خصائص دينهم ، وذلك يوجب قوة قلوهبم وانشراح صدورهم ، 

 ورمبا أطمعهم ذلك يف انتهاز الفرص واستذالل الضعفاء . 
أن األعياد واملواسم يف اجلملة هلا منفعة عظيمة يف دين اخللق ودنياهم كانتفاعهم  -5    

ٍة ﴿ا جاءت هبا كل شريعة ، كما قال تعاىل : ابلصالة والزكاة والصيام واحلج ، وهلذ َوِلُكلِّ أُمَّ
ن هَبِيَمِة األَنْ َعاِم   . ﴾َجَعْلَنا َمنَسكاً لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّ

 ومما يلحق مبشاهبة الكافرين : 
 

 (18القاعدة الثامنة عشر )
 

 تشرع يف اإلسالم بدعة .اإلتيان بشيء من أعمال اجلاهلية ، اليت مل     
) ما كان عليه أهل اجلاهلية قبل اإلسالم ، وما  -كما يقول ابن تيمية -واملراد ابجلاهلية     

 . (1) من اجلاهلية اليت كانوا عليها ( عاد إليه كثري من العرب
                                                

 ( .9/234( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )1)
 ( . 150( انظر األمر ابإلتباع )2)
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 ومن األمثلة على ذلك :    
من أمر اجلاهلية ، ال  أميت يفأربع  »قال :   ما جاء يف صحيح مسلم أن النيب -1    

 (2)يرتكوهنن : الفخر يف األحساب ، والطعن يف األنساب ، واالستسقاء ابلنجوم ، والنياحة ( 
. 

 . «ال عقر يف اإلسالم  »قال :   ما جاء يف سنن أيب داود أن النيب -2    
: جنازيه على  ) وذلك أن أهل اجلاهلية كانوا يعقرون اإلبل على قرب الرجل اجلواد ، يقولون    

فعله ؛ ألنه كان يعقرها يف حياته فيطمعها األضياف ، فنحن نعقرها على قربه ؛ ليأكلها الطري 
 .  (3) مماته كما كان مطعًما يف حياته (والسباع فيكون مطعًما بعد 

دون إقامة الوالئم ودعوة الناس إليها ابتهاًجا وفرًحا ؛ يُفعل هذا استقباالً للمولود الذكر  -3    
األنثى ، وهذا الصنيع فيه موافقة ظاهرة ألهل اجلاهلية ؛ فقد كانوا يستبشرون ابلذكر وحيتفون 

َر َأَحُدُهْم اِبألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيٌم يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن  ﴿به وحيتفلون له  َوِإَذا ُبشِّ
َر ِبِه   .  ﴾ُسوِء َما ُبشِّ

 القواعد :توضيح     
 

هذه القاعدة خاصة أبعمال اجلاهلية املخالفة هلدي اإلسالم وشرعته ، وهي ملحقة     
 ابلقاعدتني السابقتني املتعلقتني مبشاهبة الكافرين .

أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه دخل على امرأة  ومما يقرر هذه القاعدة وجيل يها :    
ت : ؟ قالوا ( ما هلا ال تكلم ) تكلم ، فقال : من أمحس يقال هلا زينب ، فرآها ال ت حجَّ

. فتكلمت فقالت ( تكلمي ، فإن هذا ال حيل ، هذا من عمل اجلاهلية ) مصمتة . قال هلا : 
. ( من قريش ) . قالت : أي املهاجرين ؟ قال : ( امرؤ من املهاجرين ) : من أنت ؟ قال : 

 .  (4) ( ، أان أبو بكرإنك لسؤول ) قالت : من أي قريش أنت ؟ قال : 

                                                                                                                                          

 ( .227،  1/226( ، وانظر منه  )1/398الصراط املستقيم ) ( اقتضاء1)

 ( . 6/235( . واحلديث أخرجه مسلم )207-1/204( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )2)

 ( .171( احلوادث والبدع )3)
 .  3834( برقم 7/147( أخرجه البخاري )4)
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ومعىن قوله ) من عمل اجلاهلية ( أي مما انفرد  بن تيمية على هذا األثر فقال : )وقد علَّق ا    
 اجلاهلية ، ومل يشرع يف اإلسالم . أهل به 

يشرع هللا التعبد ه ، ومل بفيدخل يف هذا : كل ما اخُتذ عبادة مما كان أهل اجلاهلية يتعبدون     
 . (1)( سالم به يف اإل

 أما ما جاء به اإلسالم فإنه ُيشرع فعُله ، ولو كان أهل     
 اجلاهلية يفعلونه ، فُيؤتى به من جهة كونه مشروًعا ، ويفعل على الوجه املشروع . 

) السعي بني الصفا واملروة ، وغريه من شعائر احلج ؛ فإن ذلك من شعائر هللا مثال ذلك :     
 .   (2)( قد كانوا يفعلون ذلك يف اجلملة  وإن كان أهل اجلاهلية

 
 

* * * 
 
 

 األصل الثالث : الذرائع املفضية إىل البدعة .
 

كن أن يؤدي إىل االبتداع . وهذا منحصر يف مييقع االبتداع من جهة الذرائع يف كل عمل     
 . مخس قواعد

 

 بيان ذلك :     
 

  : أن الذرائع املفضية إىل البدعة تدخل يف اآليت    
 الواجبات واملندوابت .أوالً يف املطلوابت الشرعية من     

 واثنًيا : يف املأذون فيه من املباحات واملكروهات .    

                                                

 ( . 1/327( اقتضاء الصراط املستقيم )1)
 ( . 328-1/327( املصدر السابق )2)
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 واثلثًا ورابًعا : يف املعاصي واحملرمات ، وذلك من وجهني . فهذه أربع قواعد كلية .     
 تابعة هلا . ويلحق بذرائع البدعة : مكمالت البدعة املبنية عليها ال    
 فتحصل مما سبق مخس قواعد كلية .     
 وإليك فيما أييت بيان هذه القواعد :    

 

 (19القاعدة التاسعة عشر )
 

م خالف ما هو عليه يف احلقيقة هإذا ُفعل ما هو مطلوب شرًعا على وجه ُيو     
 فهو ملحق ابلبدعة . 

 توضيح القاعدة واألمثلة عليها :     
 دة خاصة ابملطلوابت الشرعية من الواجبات واملندوابت ، وتتضمن مخس صور : هذه القاع    
 أن يُوهم فُعل النافلة املطلقة أهنا سنة راتبة ، وذلك مثل إقامة النافلة مجاعة يف املساجد -1    

(1) .  
ة أن يُوهم فعُل السنة أهنا فريضة ، وذلك كالتزام قراءة سوريت السجدة والدهر يف صال -2    

 .  (2)مجعة يوم فجر كل 
 أن يُوهم فعُل العبادة املوسعة أهنا خمصصة بزمان أو مكان أو صفة أو كيفية معينة .  -3    
 وقد تقدم بيان هذه الصورة يف القاعدة التاسعة .     
 ومما يقرب من هذه الصورة ويلحق هبا الصوراتن اآلتيتان .     
زائد حىت يصري وصًفا هلذا العمل أو كالوصف له  أن يلتصق ابلعمل املشروع عمل -4    

 حبيث يوهم انضمامه إليه . 
مثال ذلك : قول الرجل عند الذبح أو العتق : ) اللهم هذا منك وإليك ( وكقراءة القرآن     

 يف الطواف . 

                                                

 ( . 346،  1/345( ، واالعتصام )66( انظر احلوادث والبدع )1)

 ( .54( انظر الباعث )2)
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ويكون ذلك أبن يُفهم من اإلتيان مع العمل املشروع بفعل من األفعال العادية أو بعبادة     
 خرى مشروعة ؛ انضماُم ذلك إىل العمل املشروع . أ

أما إن فَ َعل املكلف العبادة املشروعة وأتى بغريها معها من غري قصد االنضمام ، وال َجَعله     
ذريعة لالنضمام فصارت كل عبادة منفردة عن صاحبتها ، فال حرج عليه حينئذ ، كالدعاء 

مل يقع على وجه خُياف منه مشروعية االنضمام هبيئة االجتماع لقحط أو خوف فهو جائز إذا 
 .  (1)كونه سنة تقام يف اجلماعات ويعلن به يف املساجد وال  ، 

االجتماعات غري كل اجتماع راتب ، يتكرر بتكرر األسابيع أو الشهور أو األعوام   -5    
 .  (2)املشروعة 

وللجمعة ، وللعيدين ،  ) فإن ذلك يضاهي االجتماع للصلوات اخلمس ،قال ابن تيمية     
 . (3) للحج ، وذلك هو املبتدع احملدث (و 

) السفر إىل بيت املقدس للتعريف فيه ، فإن هذا أيًضا ضالل بنيِّ ؛ فإن زًيرة مثال ذلك     
بيت املقدس مستحبة ، مشروعة للصالة فيها واالعتكاف ، وهو أحد املساجد الثالثة اليت 

تيانه أًيم احلج هو املكروه ؛ فإن ذلك ختصيص وقت معني تشد إليها الرحال ، لكن قصد إ
 . (4)( لى غريه بزًيرة بيت املقدس ، وال خصوص لزًيرته يف هذا الوقت ع

 

 (20القاعدة العشرون )
 

إذا ُفعل ما هو جائز شرًعا على وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرًعا فهو ملحق 
 ( . 5)ابلبدعة 

                                                

 ( . 31-2/22( انظر االعتصام )1)

 ( .180( ، واألمر ابإلتباع )2/630( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )2)

 ( . 2/630( اقتضاء الصراط املستقيم )3)

 ( . 33،  32( والباعث )128انظر احلوادث والبدع )( ، و 2/637( املصدر السابق )4)

 ( . 2/109،  347 -1/346( انظر االعتصام )5)
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ترفيع فة املساجد ؛ إذ كثري من الناس يعتقد أهنا من قبيل زخر  ومن األمثلة على ذلك :    
بيوت هللا ، وكذلك تعليق الثرًيت اخلطرية األمثان ، حىت يعد اإلنفاق يف ذلك إنفاقًا يف سبيل 

 . (1)هللا 
أن الناس كانوا إذا صلوا يف الصحن من جامع البصرة  ومن األمثلة على ذلك أيًضا :    

ا جباههم من الرتاب ، فأمر بعض الوالة إبلقاء احلصى يف صحن ورفعوا من السجود مسحو 
املسجد ، وقال : لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغري إذا نشأ أن مسح اجلبهة من 

 . (2)أثر السجود سنة يف الصالة 
 

 توضيح القاعدة :    
 

لك إذا فُعل على هذه القاعدة خاصة ابملأذون فيه شرًعا من املباحات واملكروهات ، وذ    
 وجه يوهم أنه مطلوب شرًعا . 

فكل من َفعل أمرًا مومهًا أنه مشروع ، وليس كذلك ، فهو غال يف دينه  قال أبو شامة : )    
 . (3)( احلق بلسان مقاله أو لسان حاله  ، مبتدع فيه ، قائل على هللا غري

رًعا فهذا شيوهم أهنا مطلوبة أما فعل احملرمات على وجه يوهم أهنا ليست حمرمات ، أو     
 سيأيت بيانه يف القاعدتني اآلتيتني : 

 

 (21القاعدة احلادية والعشرون )
 

إَذا عمل ابملعصية العلماُء الذي يُقتدى هبم على وجه اخلصوص وظهرت من     
جهتهم حىت أن املنكر عليهم ال يُلتفت إليه ، حبيث يعتقد العامة أن هذه املعصية 

 ا ملحق ابلبدعة .من الدين فهذ
                                                

( . وال خيفى أن التمثيل بزخرفة املساجد أو تعليق الثرًيت النفسية هبا إمنا 2/82( انظر املصدر السابق )1)
 يندرج حتت القاعدة على القول أبن حكم ذلك هو الكراهة دون التحرمي . 

 ( . 2/108( انظر االعتصام )2)

 ( .21،  20( الباعث )3)
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ذلك أن العوام يرجحون عمل العامل على قوله إْن نصَّ هذا العامل على منعه ، ألن العامل     
املنتصب للفتيا مفت للناس بعمله كما هو مفت بقوله ، إذ يقول العوام  لو كان ممنوًعا أو 

 .  (1)مكروًها المتنع منه العامل 
  القاعدة الالحقة .واألمثلة على هذه القاعدة تنظر يف    

 

 توضيح القاعدة :    
 

معصية   هذه القاعدة واليت تليها خاصااتن ابملعاصي إذا فُعلت على وجه يُوهم أهنا ليست     
، وكانت القاعدتني حصل اإليهام فيهما من قبل العلماء ؛ إما بفعلهم للمعصية ، كما يف هذه 

 شر بني الناس ، كما يف القاعدة التالية .توتن القاعدة ، أو بسكوهتم عن إنكارها عندما تشيع
الغفلة  وأصل مجيع ذلك : سكوت اخلواص عن البيان ، والعمل به على  قال الشاطيب : )    

، ومن هنا تستشنع زلة العامل ، فقد قالوا : ثالث هتدم الدين : زلة العامل ، وجدال منافق 
 . (2)ابلقرآن ، وأئمة ضالون ( 

 . (3)( ) زلة العامل زلة العامَل وقد قيل :     
 

 (22القاعدة الثانية والعشرون )
 

إذا َعمل ابملعصية العوامُّ وشاعت فيهم وظهرت ، ومل ينكرها العلماُء الذين     
يُقتدى هبم وهو قادرون على اإلنكار ، حبيث يعتقد العامُة أن هذه املعصية مما ال 

 أبس به فهذا ملحق ابلبدعة .
الفعل  أن هذا -واحلالة كذلك  -الف ما إذا أُنكر عليهم فإن العامي يعتقد وذلك خب    

 . (1)يف الناس   عيب ، أو أنه غري مشروع ، والعامل قائم مقام النيب

                                                

 ( .102 – 2/99( انظر االعتصام )1)
( ، 1/71( . واألثر أخرجه الدارمي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف سننه )2/101( املصدر السابق )2)

 . 1870 – 1867( برقم 980،  2/979وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )
 ( .20/274انظر جمموع الفتاوى ) (3)
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عدم اإلنكار ممن شأنه اإلنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم  ن) فإذقال الشاطيب :     
ل ؛ دلَّ عند العوام على أنه فعٌل جائز ، ال حرج فيه ، خوف املنكِر ووجود القدرة عليه فلم يفع

 . (2)ارت ، املخالفة بدعة ( صفنشأ فيه هذا االعتقاد الفاسد بتأويل يُقنع مبثله من العوام ، ف
 ومن األمثلة على ذلك :    

 

 املنكرات الظاهرة املتفشية ، كالتعامل ابلراب ، واقتناء ما حيرم من وسائل اإلعالم .    
) ولقد بلغين يف هذا الزمان عن بعض من يًضا ما ذكره الشاطيب حني قال : ومن ذلك أ    

هو حديث عهد ابإلسالم أنه قال يف اخلمر : ليست حبرام ، وال عيب فيها ، وإمنا العيب أن 
 يفعل هبا ما ال يصلح كالقتل وشبهه .

نه إنكار ملا ُعلم من دين األمة وهذا االعتقاد لو كان ممن نشأ يف اإلسالم كان كفرًا ؛ أل    
 ضرورة .

وسبب ذلك : ترك اإلنكار من الوالة على شارهبا ، والتخلية بينهم وبني اقتنائها ، وشهرته     
 . (3)( ارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك حب

 والقدر اجلامع هلذه القواعد األربع :    
 هذه األحكام الشرعية ، ال يف أن لكل حكم شرعي خاصية ، والواجب أال يسوَّى بني    

 القول وال يف الفعل وال يف االعتقاد .
عة وبني الواجبات املكررة املعتادة .      فينبغي أال يسوَّى بني الواجبات املوسَّ
وأال يسوَّى يف الفعل بني املندوابت والواجبات ، وال بني املندوابت وبني بعض املباحات يف     

 يان .الرتك املطلق من غري ب
 املباحات وبني املندوابت أو املكروهات . وأال يسوَّى أيًضا بني     

 املباحات .وبني أو بني املكروهات احملرمات املكروهات وبني وأال يسوَّى أيًضا بني 
 وأال يسوَّى أيًضا بني احملرمات وبني غريها مما ليس حمرًما .

                                                                                                                                          

 ( .2/102( انظر االعتصام )1)
 ( املصدر السابق .2)
 ( .2/108( املصدر السابق )3)
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ن العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها ال ينبغي ملن التزم عبادة م قال الشاطيب : )    
مواظبة يفهم اجلاهل منها الوجوب إذا كان منظورًا إليه مرموقًا ، أو مظنة لذلك ؛ بل الذي 

 ينبغي له أن يدعها بعض األوقات حىت يُعلم أهنا غري واجبة .
 يتخلف عنه .يف أوقاته ، حبيث ال  يهألن خاصية الواجب املكرَّر االلتزام والدوام عل    

كما أن خاصية املندوب عدم االلتزام ، فإذا التزمه َفِهم الناظُر منه نفس اخلاصية اليت      
 للواجب ؛ فحمله على الوجوب ، مث استمرَّ على ذلك فضلَّ .

هم فوكذلك إذا كانت العبادة تتأّتى على كيفيات يُفهم من بعضها يف تلك العبادة ما ال يُ     
 ة األخرى .منها على الكيفي

ت عبادة أو غري عبادة إىل العبادة قد يفهم بسبب االقرتان ما ال يُفهم دونه .      أو ُضمَّ
 أو كان املباح يتأتَّى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد حترًًي له ويرتك ما سواه .    
مشروع  ك أنه أو يرتك بعض املباحات مجلة من غري سبب ظاهر ، حبيث يُفهم عنه يف الرت     

. 
ولذلك ملا قرأ عمر بن اخلطاب السجدة على املنرب مث سجد وسجد معه الناس قرأها يف كرة     

 مل يكتبها علينا إن هللا: أخرى فلما قرب من موضعها هتيأ الناس للسجود فلم يسجدها ، وقال 
 . (1)( إال أن نشاء 

 مث ذكر رمحه هللا الضابط لذلك فقال :     
ابلفاعل ، وأما من  اإلقتداءميكن وحيث فيما ُفعل حبضرة الناس ، ذا كله إمنا هو ) وه    

 . (2)(  فال أبسمع اعتقاده على ما هو به فعله يف نفسه وحيث ال يطلع عليه 
 ومما يلحق بذرائع البدعة :    

فاألحوط كل عمل اشتبه أمره فلم يتبني : أهو بدعة فُينهى عنه أم غري بدعة فُيعمل به ؟       
 . (3)تركه سًدا لذريعة الوقوع يف البدعة 

 

                                                

 ( .333،  3/332( املوافقات )1)
 ( .3/333( املوافقات )2)
 ( .7،  2/6( ، واالعتصام )66( انظر الباعث )3)
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 (23القاعدة الثالثة والعشرون )
 

بعض األمور بكل ما يرتتب على فعل البدع احملدثة يف الدين من اإلتيان      
 .   (1)فهو ملحق ابلبدعة ؛ ألن ما انبىن على احملدث حمدث  ةالتعبدية أو العادي

 ومن األمثلة على ذلك :    
زايدة الوقيد على املعتاد ، وما يرتتب على ما يُفعل يف ليلة النصف من شعبان ، من     

ذلك من شغب يف املساجد ، واألكل من احللوى وغريها ، والتوسعة فيها 
 . (2)كل ذلك بدعة اتبع ألصله   ابإلنفاق ،

التوسع يف  ومن األمثلة على ذلك أيًضا : ما حيصل يف األعياد واالحتفاالت املبتدعة من    
فكل ذلك اتبع لذلك العيد الديين املبتدع ، كما أنه الطعام واللباس واللعب والراحة ، 

 . (3)اتبع له يف دين اإلسالم 
) وكذلك حرمي العيد ، وهو ما قبله وما بعده من األًيم اليت حيدثون فيها قال ابن تيمية :     

فيها أشياء ألجله ، أو ما حيدث بسبب أشياء ألجله ، أو ما حوله من األمكنة اليت حيدث 
 من ذلك .شيء أعماله من األعمال ؛ حكمها حكمه ، فال يُفعل 

فإن بعض الناس قد ميتنع من إحداث أشياء يف أًيم عيدهم ، كيوم اخلميس وامليالد ،     
اث ) أان أصنع لكم هذا يف األسبوع أو الشهر اآلخر ( وإمنا احملّرِك على إحد: ويقول لعياله 

 مقتضيات املشاهبة . و مل يقتضوا ذلك ، فهذا أيًضا من ذلك وجود عيدهم ولوال ه
لكن حيال األهل على عيد هللا ورسوله ، ويُقضى هلم فيه من احلقوق ما يقطع استشرافهم     

 ضب أهله هلل أرضاه هللا وأرضاهم إىل غريه ، فإن مل يرضوا فال حول وال قوة إال ابهلل ، ومن أغ
(4) .  

                                                

 ( .2/19( انظر االعتصام )1)
 ( . 96( ، والباعث )54،  52،  47،  41ني اإلمامني )( انظر مساجلة علمية ب2)
 ( .1/472( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )3)
 ( . 2/512( املصدر السابق )4)
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 توضيح القاعدة :    
 

القاعدة خاصة ابألمور املرتتبة على فعل البدعة ، الناجتة عن وجودها ، فإن هذه  هذه    
 األمور ملحقة بذرائع البدعة من جهة التكميل . 

دة هلذا      ذلك أن الشارع إذا شرع حكًما أحلق به لوازمه ومكمالته ، وهي إما أن تكون ممهِّ
ئل اليت يتوقف وجود احلكم عليها من أسباب وشروط ، فهذه هي الذرائع احلكم ، وهي الوسا

 . 
 .  (1)وإما أن تكون ملحقة به ، وهي توابعه ومكمالته التابعة له املتفرعة عنه     
 ومن املفاسد املرتتبة على عدم اعتبار توابع البدعة :    
 . (2)ارًا للمنكر وإعانة عليه أن يف فعل هذه املكمالت تقوية لشعار أهل البدع ، وإظه    

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ( . 17-10( انظر القواعد واألصول اجلامعة )1)

 ( . 39( انظر الباعث )2)
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 اخلامتة
 

 وتتضمن : 
 عرٌض جممل لقواعد معرفة البدع .  -1
 جماالت البدعة .  -2
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 عرٌض جممل لقواعد معرفة البدع -1
 

 فهي بدعة .   كل عبادة تستند إىل حديث مكذوب على رسول هللا  -1    
دة تستند إىل الرأي اجملرد واهلوى فهي بدعة ؛ كقول بعض العلماء أو الُعبَّاد أو كل عبا  -2    

 عادات بعض البالد أو بعض احلكاًيت واملنامات . 
فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها املقتضي هلا قائًما   إذا تَ َرَك الرسول -3    

 عة . اثبًتا ، واملانع منها منتفًيا ؛ فإن فعلها بد
كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصاحل من الصحابة والتابعني واتبعيهم أو   -4    

نقلها أو تدوينها يف كتبهم أو التعرض هلا يف جمالسهم فإهنا تكون بدعة بشرط أن يكون 
 املقتضي لفعل هذه العبادة قائًما واملانع منه منتفًيا . 

 ذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة . كل عبادة خمالفة لقواعد ه  -5    
كل تقرب إىل هللا بفعل شيء من العادات أو املعامالت من وجه مل يعتربه الشارع فهو   -6    

 بدعة . 
 كل تقرب إىل هللا بفعل ما هنى عنه سبحانه فهو بدعة .   -7    
  كل عبادة وردت يف الشرع على صفة مقيَّدة ، فتغيري هذه الصفة بدعة .  - 8    
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كل عبادة مطلقة ثبتت يف الشرع بدليل عام ؛ فإن تقييد إطالق هذه العبادة بزمان أو   - 9    
الدليل العام أن يدلَّ مكان معني أو حنومها حبيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرًعا من غري 

 على هذا التقييد فهو بدعة . 
روع والتشدد والتنطع يف اإلتيان هبا الغلو يف العبادة ابلزًيدة فيها على القدر املش -10    

 بدعة . 
كل ما كان من االعتقادات واآلراء والعلوم معارًضا لنصوص الكتاب والسنة ، أو   -11    

 خمالًفا إلمجاع سلف األمة فهو بدعة . 
ما مل يرد يف الكتاب والسنة ومل يؤثر عن الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني من  -12    

 و بدعة . االعتقادات فه
 اخلصومة واجلدال واملراء يف الدين بدعة .  -13    
إلزام الناس بفعل شيء من العادات واملعامالت ، وجعل ذلك كالشرع الذي ال  -14    

 خُيالف ، والدين الذي ال يُعارض بدعة . 
رة بدعة -15      .  اخلروج على األوضاع الدينية الثابتة ، وتغيري احلدود الشرعية املقدَّ
 مشاهبة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة .  -16    
مشاهبة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس يف دينهم من العبادات أو العادات أو   - 17    

 كليهما بدعة . 
 اإلتيان بشيء من أعمال اجلاهلية ، اليت مل تشرع يف اإلسالم بدعة .  -18    
إذا فُعل ما هو مطلوب شرًعا على وجه يُوهم خالف ما هو عليه يف احلقيقة فهو  -19    

 ملحق ابلبدعة . 
إذا فُعل ما هو جائز شرًعا على وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرًعا فهو ملحق  -20    

 ابلبدعة . 
جهتهم إذا َعمل ابملعصية العلماُء الذين يُقتدى هبم على وجه اخلصوص وظهرت من  -21    

حىت أن املنكر عليهم ال يُلتفت إليه ، حبيث يعتقد العامة أن هذه املعصية من الدين فهذا 
 ملحق ابلبدعة . 
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إذا َعمل ابملعصية العوامُّ وشاعت فيهم وظهرت ، ومل ينكرها العلماُء الذين يُقتدى  -22    
مما ال أبس به فهذا ملحق هبم وهم قادرون على اإلنكار ، حبيث يعتقد العامُة أن هذه املعصية 

 ابلبدعة . 
كل ما يرتتب على فعل البدع احملدثة يف الدين من اإلتيان ببعض األمور التعبدية أو   -23    

 العادية فهو ملحق ابلبدعة ؛ ألن  ما انبىن على احملدث حمدث . 
 
 

* * * 
 
 
 

 جماالت البدعة -2
 

يظهر جلًيا أن االبتداع يدخل يف أقسام متعددة بتأمل قواعد معرفة البدع وتدقيق النظر فيها     
 ، وإليك فيما أييت بيان هذه األقسام وما يندرج من هذه القواعد حتت كل قسم : 

 االعتقادات .  -1    
 ( 13،  12،  11) القاعدة رقم 

 . ت بادات والقرابالع -2    
 ( 19،  10إىل  1) القاعدة من رقم 

 العادات واملعامالت . -3    
 ( 23،  20،  15،  14،  6) القاعدة رقم 

 املعاصي واملنهيات . -4    
 ( ، وانظر أيًضا : 22،  21،  7) القاعدة رقم 

 مشاهبة الكافرين . - 5    
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 ( 18،  17،  16) القاعدة رقم 
ر هللا بيانه ، وصلى هللا وسلَّم على سيدان ونبينا حممد ، وعلى آله وصحبه  هذا آخر ما يسَّ

   ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .أمجعني
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت املصادر واملراجع
 

 ه  . 1409دار الراية الرًيض  1* اإلابنة الكربى البن بطة حتقيق د . رضا معطي ط     
دار الوطن  2* اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ط     

 ه  . 1411الرًيض 
 ضار االبتداع للشيخ علي حمفوظ دار املعرفة بريوت .م* اإلبداع يف     
 ه  . 1388املكتب اإلسالمي بريوت  1* أحكام اجلنائز وبدعها لأللباين ط     
توزيع مكتبة السنة القاهرة  2* االستقامة البن تيمية حتقيق د . حممد رشاد سامل ط     

 ه  . 1409
 ه  . 1405ر املعرفة بريوت * االعتصام للشاطيب دا    
 م . 1973القيم تعليق طه سعد دار اجليل بريوت  ن* إعالم املوقعني الب    
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم حتقيق حممد حامد الفقي دار املعرفة بريوت     

. 
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 ه  . 1404 1* اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية حتقيق د . انصر العقل ط     
والنهي عن االبتداع للسيوطي حتقيق مشهور حسن سلمان ط دار ابن  ابإلتباع* األمر     

 ه  . 1410القيم الدمام 
، دار الكتب العلمية  1* البداية والنهاية البن كثري حتقيق د . أمحد أيب ملحم ومجاعة ط     

 ه  . 1405بريوت 
، دار ابن اجلوزي  2بط علي حسن ط ظوت * البدعة أسباهبا ومضارها للشيخ حممود شلت    

 ه  . 1413، الدمام 
 ه  . 1411، دار الصفا القاهرة  1* البدع والنهي عنها البن وضاح القرطيب ط     
، دار  1* الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة املقدسي تعليق عثمان عنرب ط     

 ه  , 1398اهلدى القاهرة 
 الة الرغائب املوضوعة = مساجلة علمية .* الرتغيب عن ص    
ه  ، الناشر دار الكتب العلمية بريوت  1368، املنريية  2* تلبيس إبليس البن اجلوزي ط     

.  
* التمسك ابلسنن والتحذير من البدع للذهيب حتقيق د . حممد ابكرمي ُنشر يف جملة اجلامعة     

 – 1416سنة  104 – 103لعددان ( ا153 – 53) ص مية ابملدينة املنورةاإلسال
 ه  . 1417

حتقيق عبد الوهاب عبد . حاديث الشنيعة املوضوعة للكناين * تنزيه الشريعة املرفوعة عن األ    
 ه  . 1401، دار الكتب العلمية بريوت  2اللطيف وعبد هللا الصديق ط 

 ه  . 1405القرآن للطربي دار الفكر بريوت  آي * جامع البيان عن أتويل    
، دار ابن اجلوزي الدمام  1* جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب حتقيق الزهريي ط     

 ه  . 1414
،  2* جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي حتقيق شعيب األرانؤط وإبراهيم ابجس ط     

 ه  . 1412مؤسسة الرسالة 
 تيمية .* مجاع العلم للشافعي حتقيق أمحد شاكر مكتبة ابن     
 * اجلواب الكايف البن القيم دار الكتب العلمية بريوت .    
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* احلجة يف بيان احملجة لقوام السنة األصبهاين التيمي حتقيق د . حممد ربيع ، وحممد أبو     
 ه  . 1411، دار الراية الرًيض  1رحيم ط 

 ب العلمية بريوت . * حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين دار الكت    
 1411، دار ابن اجلوزي الدمام  1*  احلوادث والبدع للطرطوشي ضبط علي حسن ط     
 ه  .
، جامعة اإلمام  1* درء تعارض العقل والنقل البن تيمية حتقيق د . حممد رشاد سامل ط     

 ه  . 1399ابلرًيض 
 * الدر املنثور للسيوطي دار املعرفة بريوت .    
، مؤسسة الرسالة  3اد املعاد البن القيم حتقيق شعيب وعبد القادر األرانؤوط ط * ز     

 ه  . 1402
 * سنن الرتمذي حتقيق الشيخ أمحد شاكر ومن معه ، دار إحياء الرتاث العريب .    
 * سنن الدارمي عناية حممد دمهان دار إحياء السنة النبوية دار الكتب العلمية .    
 الدين عبد احلميد دار الكتب العلمية . يد تعليق حممد حمي* سنن أيب داو     
 * سنن ابن ماجة حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .    
 * سنن النسائي املكتبة العلمية بريوت     
 ه  . 1347، صورة عن طبعة حيدر أابد ابهلند  1* السنن الكربى للبيهقي ط     
 ه  . 1413، املكتب اإلسالمي  3 ط * السنة البن أيب عاصم ختريج األلباين    
* السنة لاللكائي = شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة حتقيق د . أمحد سعد     

 ه  . 1415، دار طيبة  3الغامدي ط 
، دار ابن القيم الدمام  1اري حتقيق د . حممد سعيد القحطاين ط هب* شرح السنة للرب     

 ه  . 1408
، املكتب اإلسالمي  1وي حتقيق األرانؤوط ، وحممد الشاويش ط * شرح السنة للبغ    

 ه  . 1390
، املكتب  5عبد العز احلنفي ختريج األلباين ط أيب * شرح العقيدة الطحاوية البن     

 ه  . 1399اإلسالمي بريوت 
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ي مركز البحث العلم. * شرح الكوكب املنري للفتوحي حتقيق د . حممد الزحيلي ونزيه محاد     
 جبامعة أم القرى مبكة املكرمة .

 ه  . 1405، مكتبة املعارف الرًيض  3* شرح ملعة االعتقاد للشيخ حممد العثيمني ط     
، املكتبة الفيصلية مكة املكرمة  1* الشرح واإلابنة البن بطة حتقيق رضا املعطي ط     

 ه  . 1404
 ه  . 1403كتب العلمية بريوت ، دار ال 1* الشريعة لآلجري حتقيق حممد الفقي ط     
 بريوت . ةرفم حممد فؤاد عبد الباقي دار املع* صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري برتقي    
 1392، دار إحياء الرتاث العريب بريوت  2* صحيح مسلم املطبوع مع شرح النووي ط     
 ه  .
عليق سامي النشار دار الكتب * صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم للسيوطي ت    

 العلمية .
 * ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين املطبوع مع السنة البن أيب عاصم .    
، نشر إدارة اإلفتاء  1* عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي حتقيق عبد هللا البصريي ط     

 ه  . 1411ابلرًيض 
مة عبد الباقي املواهيب احلنبلي حتقيق عصام قلعجي * العني واألثر يف عقائد أهل األثر للعال    

 ه  . 1407، دار املأمون دمشق  1ط 
 * فتاوي السبكي دار املعرفة بريوت توزيع دار الباز مكة املكرمة .    
 * فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر دار املعرفة بريوت .    
 * الفروق للقرايف دار املعرفة بريوت .    
، دار  1* فضل علم السلف على علم اخللف البن رجب احلنبلي حتقيق حيىي غزاوي ط     

 ه  . 1403البشائر 
 ه  . 1400، دار الكتب العلمية بريوت  2* الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ط     
ف * القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة البن سعدي مكتبة املعار     

 ه  . 1406الرًيض 
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* جمموع الفتاوي البن تيمية مجع وترتيب الشيخ عبد الرمحن بن قاسم وابنه مكتبة النهضة     
 ه  . 1404مكة املكرمة 

 ه  . 1405* خمتار الصحاح للرازي حتقيق محزة فتح هللا دار البصائر بريوت     
 ه  . 1403ة ، دار احلديث القاهر  1* مدارج السالكني البن القيم ط     
 * مذكرة الشنقيطي يف أصول الفقه املكتبة السلفية ابملدينة املنورة .    
* مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم ، وابن الصالح حول صالة     

 ه  . 1405، املكتب اإلسالمي  2الغائب املبتدعة حتقيق األلباين وحممد زهري الشويش ط 
 ند لإلمام أمحد دار صادر بريوت .* املس    
، املطبعة السلفية القاهرة  3* معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ احلكمي ط     

 ه  . 1404
 * املصباح املنري للفيومي املكتبة العلمية بريوت .    
ه   1412، دار القلم دمشق  1* املفردات للراغب األصفهاين  حتقيق صفوان داوودي ط     

. 
، املطبوعات اإلسالمية حلب  1* املنار املنيف البن القيم حتقيق عبد الفتاح أيب غدة ط     

 ه  . 1390
، مكتبة الكليات  1* مناقب الشافعي للفخر الرازي حتقيق د . أمحد حجازي السقا ط     

 ه  . 1406األزهرية القاهرة 
 ه  . 1402فائق مصورة عن الطبعة األوىل  * املنثور يف القواعد للزركشي حتقيق د . تيسري    
، املكتبة التجارية الكربى مصر  2* املوافقات للشاطيب تعليق الشيخ عبد هللا دراز ط     

 ه  .  1395
* النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري حتقيق حممود الطناحي وطاهر الزواوي أنصار     

 السنة احملمدية ابكستان .
 

* * * 
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