
المدخل الثاني
األصول الجامعة 

لالبتداع



األصل األول▪
التقرب إىل اهلل مبا مل يشرع

األصل الثاني▪

اخلروج على نظام الدين

األصل الثالث▪
الذرائع املفضية إىل البدعة

وهي ثالثة 
:أصول



توطئة



املعنى الكلي لالبتداع هو 

اإلحداث يف الدين

: ولفظ الدين يشمل

.التقرب إىل اهلل مبا شرعه سبحانه من الدين▪

.االنقياد لدين اهلل باخلضوع▪



اإلحداث في الدين يحدث 
:بواحد من هذه االصول الثالثة



:األصل األول

:التقرب إىل اهلل مبا مل يشرع

فمن تعبد اهلل بشيء مل يشرعه اهلل والرسوله  

.فقد ابتدع

:  األصل الثاني

:اخلروج على نظام الدين

فمن أعطى غري شريعة اإلسالم حق االنقياد  

.والطاعة فقد ابتدع

:األصل الثالث

:الذرائع املفضية إىل البدعة

يف الدين كما يقع ابتداًء فقد يقع  فاإلحداث

مآاًل، فأعطيت الذرائع املؤدية للبدعة حكم 

.البدعة



التقرب إلى اهلل 
بما لم يشرع

األصل األول



:معنى هذا األصل

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

ببدعٍة ضاللة، ذلك أن العبادات مبنينة علنى التوفينو، واالبتنداع     

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

:فيشمل التقرب إىل اهلل بنوعني من العبادات

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

.املخرتعة من  هة أصلها ووصفها

.مع فصد القربةال وهذا النوع من اإلحداث اليكون بدعة إ

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

.   هة وصفها

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

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

.القربة



:  وبذلك يقعلم

أن اإلحداث يف العبادات 

احملضة بدعة على كل حاذ،   

سواًء فصد امُلْحِدث بعبادته 

.القربة أو مل يقصدها



األصل الثاني

الخروج على 
نظام الدين



:معنى هذا األصل

أن كل من  عل لغري شريعة اإلسالم حق االنقيناد والطاعنة   

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

واالبتداع ( َأْحَسنق ِمَن اللَِّه حقْكًما لَِّقْوٍم  يوِفنقونوَمْن )لإلسالم 

احلاصل من  هة هذا األصل  يتنأتى منن أصنحاب الرئاسنات     

وهو ابتنداع حتنى لنو مل يققصند بفعلنها معارضنة       . واألهواء

.الشرع واخلروج على نظام الدين

وال يقشرتط يف مثل هذه احملنداات حتنى تكنون بدعنة  أن     

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

تقعد منن التقنرب إىل اهلل مبنا مل    فإنهاإذ افرتن بها القصد  

.يشرع



األصل الثالث

ة الذرائع المفضي
إلى البدعة



:معنى هذا األصل

أن كل عمل ولو كنان مشنروًعا يقفضني إىل اإلحنداث يف الندين      

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

(.حفًظا لألصل وهو االتباع)...

وهنو أصنل شنرعي معتن      سّد الذرائع،وهذا ما يقعرف بقاعدة 

.مبناه على االحتياط ومحاية أحكام الدين

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

مقتضيات اإلكان، وذلك لكون هذا السبل ذريعة إىل أن يسنّبوا  

. اهلل تعاىل على و ه املقابلة



ما أدى إىل املمنوع أنَّ وبذلك يقعلم 

كان ممنوًعا، إْذ للوسائل أحكام 

املقاصد، ولذا ما أدى إىل البدعة 

.فهو ملحٌق بها، حكمه حكمها



يقْشرتط يف أ  فعل حتى يعت  ذريعنة مفضنية إىل   

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



أن يكننون هننذا الفعننل  -1

:مْفضًيا إىل البدعة

3

1

2

:ويكو ن ذلك بواحد من أمور ثالثة

اعتقاد فضيلة هذا العمل وحتر  فعله عن 

فصنند وعمنند، فننيقرتي لنندال يقعتقنند أنننه  

.سنة

إظهننار هننذا العمننل وإشننهاره يف ا ننامع،  

.النافلة مجاعة يف املسا دكإقامة

املداومننة علننى هننذا العمننل وااللتنن ام بننه،  

كننالت ام فننراءة سننورة السننةدة يف صننالة    

.الفةر يوم ايمعة



أن يكنننون إفضننناء هنننذا   -2

الفعننل إىل البدعننة مقطننوٌع 

:به أو غالًبا

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

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

.الشرعية تقبنى على الكثري الغالل

فند  فإنه  مع كونه مشروًعا استالم احلةر األسود : مثل

باعتقناد النفنع   )إىل االبتنداع  -عنند النبع   -يفضي 

لكن ملا كان هنذا اإلفضناء ننادًرا مل يقلتفنت    ( فيه والضر

.إليه



أال يرتتننل علننى اعتبننار هننذه الذريعننة   -3

املفضننية إىل البدعننة بسنندها واملنننع منهننا   

:مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة

أمننا إن ترتننل علننى سنند الذريعننة املفضننية إىل البدعننة  

الوفننوع يف مفسنندة أعظننم فالوا ننل ارتكنناب أدنننى      

.  املفسدتني دفًعا ألعالهما

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

فاعلننها القصنند إىل البدعننة، بننل املعتنن  يف سنندها    

ومنعها إمنا هو اإلفضاء املعتاد إىل املفسندة فحسنل، وال  

يقلتفت إىل كون املتذّرع فاصًدا للمفسدة أو غري فاصند 

.را

-غالًبننا -ومننن هنننا كانننت البدعننة يف هننذا األصننل   

معدودة يف البدع اإلضنافية، ألن الذريعنة إىل البدعنة    

أنها فعنل منأذون فينه    -غالًبا-حكمها من حيث األصل 

.  شرًعا



على تطبيق السلو لقاعدة سّد الذرائع يف  

:باب البدعة

:أمثلة



تري بع  الصحابة  

األضحية خشية أن يقظن  

.أنها وا بة

كان اإلمام مالك يكره أن 

جييء إىل بيت املقدس، 

وفبور الشهداء، وفباء،  

.خيفة أن يتخذ ذلك سقنة

رضي اهلل  -امتناع عثمان 

عن فصر الصالة وهو  -عنه

مسافر مبنى خشية أن يظن  

.األعراب أنها هكذا ُفرضت



تهيئة 
لفقرة 

أو 
عنوان

من المفاسد
ى المترتبة عل

إهمال العمل 
بقاعدة سّد 
الذرائع في 

:باب البدعة

خمالفننة عمننل السننلو الصنناا، فقنند كننانوا   ▪

يرتكون أموًرا  ائ ة أو مندوبًا إليها، ويكرهون 

.فعلها خوًفا من البدعة

اعتقنناد العننوام ومننن ال علننم عنننده، مننا لنني  ▪

بفريضة فريضة، وما لي  بسننة سننة، وهنذا    

فساٌد عظيم ألن العمل علنى هنذا  احلند  نٌو     

.من تبديل الشريعة



ه ومما َيْحُسن التنبي
:عليه

أن ظهور البدع وانتشارها يقعدُّ ضرًبا من تبديل الشريعة 

ويقعننرف هننذا يف . بسننبل لننوذ ال مننان واننندراس احلننق 

:أصناٍف االث

.حينما ينشأون على البدعة ويك ون عليها: الصغار▪

.وأهل البادية إذا تعلموها ومحلوها معهم:األعراب ▪

.إذا أسلموا عليها:الكفار ▪



كانتفويًّا،إليهاواإلفضاءكبريةالبدعةكانتفإن▪

.الكبائرفبيلمنالذريعة

.إليهااملفضيةالذريعةفكذلكذلكدونالبدعةكانتوإن▪

إحلاق ذرائع البدعة بالبدعة يتفناوت سسنل   

:مرتبة الذريعة وفوة إفضائها



البدعةإلالقأنيقعلموبذلك

,وجتّو تساهلفيهالذريعةعلى

احملافظةضرورةإليهصقيَّروإمنا

.اإلحداثمنالشريعةأحكامعلى


