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

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

.فإن فعلها بدعة

القاعدة الثالثة



التلفظ بالنية عند دخول ▪

.الصالة

واألذان لغريريريريص الصريريريريلوا  ▪

.اخلمس

والصريريريالة عاريريريي ال ريريري   بريريري  ▪

.الصفا واملروة

ومن 
األمثلة 

:على ذلك



يرتبط بيان هذه الااعدة مب رفة ال نة 

.الرتكية
:ةتوضيح القاعد



:طريا بأحدذلكي رفوإمنا

اهللصلىالرسولبأنالصحاب تصريح:أحدهما

:كاولهيف له؛وملوكذاكذاتركوسلمعليه

."إقامةوالأذانبالال يدصلى"

عنهماهللرض الصحابةنالعدم:والثان 

موسلعليهاهللصلىالنيبف لهلوالذيللف ل

واحدأوأكثرهمأوودواعيهمهممهملتوفّر 

عندبالنيةالتلفظكرتكهوهذالناله،منهم

.الصالةيفدخوله

:واملاصود بال نة الرتكية

أن يريريريرتك الريريرينيب صريريريلى اهلل  

.عليه وسلم ف ل أمر من األمور



أن يرتك صلى اهلل عليه وسلم الف ريل  :احلالة األوىل

ل دم وجود املاتض  له، وذلك كرتكريه قتريال مريان      

.الزكاة

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

أن يرتك صلى اهلل عليه وسلم الف ل:احلالة الثانية

مع وجود املاتض  له، ب ريبي قيريام مريانع  نريع مرين      

ف له، وذلك كرتكه  فيما ب د قيام رمضريان ااعرية   

.خشيته أن ُيكتي قياُمه على أمته 



أن يريريرتك صريريلى اهلل عليريريه وسريريلم  :احلالريرية الثالثريرية

ون الف ل مع وجود املاتض  له وانتفاء املوانريع؛ فيكري  

تركه صلى اهلل عليه وسلم سرينة؛ كرتكريه صريلى اهلل   

.عليه وسلم األذان لصالة الرتاويح



يكونإمناوسلمعليهاهللصلىَتْرَكهأني لموبهذا

:بشرط َترَكماَترُكفيجيحجة،

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

.عليه وسلم

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

علمنريا بريذلك   -بشرط انتفاء املانع-وجود املاتض  لف له 

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

:  الشرط األول



ويشرتط يف هذا املاتض  الذي يوجد 

:ب د عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم

أال يكريريون قريريد حريريد  ب ريريبي تفريريريط  

النريريريات وتاصريريريصهم، كف ريريريل ب ريريري   

األمريريريراء يف تاد ريريريه اخلىبريريرية علريريريى 

الصريريالة يف ال يريريدين حتريريى ال يريرينف  

.النات قبل مساع اخلىبة



قدوسلمعليهاهللصلىفإنهاملوانع،انتفاء

لهماتض وجودمع-األمورمنأمرف ليرتك

.ف لهمن نعمانعوجودب بي-عهدهيف

يفرضأنخشيةأصحابهمعرمضانقيامكرتكه

.عليهم

:  الشرط الثاني



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

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

.العبادة قائًما والمانع منه منتفًيا

القاعدة الرابعة



2

1

من األمثلة 
:على ذلك

.صالة الرغائي

وقد اعتمد ال ز بن عبدال الم يف إنكار هريذه  

.الصالة وبيان بدعيتها على هذه الااعدة

االحتفريريال بأيريريام ا سريريالم ووقائ ريريه املشريريهودة، 

واختاذها أعياًدا؛ إذ األعياد شري ة من الشرائع 

: فيجريريي فيهريريا االتبريرياع، ال االبتريريداع مريرين ذلريريك

.االحتفال مبولد النيب عليه ال الم



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

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

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

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

(.كان قبلكم

:توضيح القاعدة



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

ضوابط وشروط يف الااعدة ال اباة املت لارية بريرتك   

.النيب صلى اهلل عليه وسلم، سواء ب واء



ذلك أن كلتا الااعدت  ترجريع إىل  

:قاعدة واحدة، وه 

أن ال ريريريكو  عريريرين حكريريريم الف ريريريل أو 

إذا ُوجد امل نى املاتض  لريه -الرتك 

إارياع مرين كريل    -وانتفى املانع منريه 

ساكت على أن ال زائد على مريا كريان؛   

ا إذ لو كان سائًغا لف لوه، فهريم كريانو  

.أحق بإدراكه وال بق إىل ال مل به



:األسئلة الواردة على القاعدتين

من أين لكم أنه صلى :ال ؤال األول

اهلل عليريريريه وسريريريلم مل يف ريريريل هريريريذه 

زم عدم النال ال ي ريتل ف   ال بادة؛ 

نال ال دم؟

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

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

:أصل 

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

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

.كبصًا إال وبلغه ألمته

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

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

.وبااءه حتى يومنا هذا وإىل األبد إن شاء اهلل



وإما ضياع ب    

الدين، حيث إن 

الرسول صلى اهلل  

عليه وسلم ف ل  

هذه ال بادة وبلَّغها  

لألمة، لكن  

الصحابة رض  اهلل  

عنهم كتموا نال  

.ذلك

ثم لو صح هذا  

ال ؤال وُقبل  

النفتح با   

البدعة، وقال كل 

:  من دعا إىل بدعة

من أين لكم أن هذا  

مل ينال؟

إما عدم قيام  

الرسول صلى اهلل  

عليه وسلم بواجي 

التبليغ؛ حيث إنه 

مل ُي لّ م أمته ب    

.الدين

:موبتقرير هذين األصلين اتضح أن السؤال المذكور يستلز



إذا ُسلّ م أن الرسريول صريلى   :ال ؤال الثان 

اهلل عليه وسريلم مل يف ريل هريذه ال بريادة     

فذلك ألن املاتضري  يف حاريه  منتريف؛    

لكونه قد ُغفر له مريا تاريدم مرين ذنبريه     

املاتضري   فإ   وما تريأخر،  الريالف أمتريه    

حباهم ثابت، وذلك ل ظم تاصريصهم  

.وكثرة ذنوبهم

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

هذه الدعوى، وذلك يف قصة الرهط الثالثة الريذين سريألوا   

عن عبادته صلى اهلل عليه وسلم فلما أُخربوا بها كريأنهم  

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

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

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



وبهذا يتقرر أصل مهم 
:  في هذا الباب، وهو

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

حق األمة فثبوته يف حق الرينيب صريلى اهلل عليريه وسريلم     

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

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

.الصاحل



أن الرسريريول صريريلى اهلل  :ال ريريؤال الثالريريث 

عليريريريه وسريريريلم رمبريريريا مل يف ريريريل ب ريريري   

ال بريريادا  وتركهريريا مريريع قيريريام املاتضريري      

لف لريريها؛ ر ريرية منريريه بأمتريريه، كمريريا تريريرك 

االجتماع يف صالة الرتاويريح خشريية أن   

ُيكتي على أمته، وتْرُكه صلى اهلل عليريه 

.وسلم مع وجود مانع ال يكون حجة

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

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

.والرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنا تركها ر ة بأمته

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

هلم؟  والتاب ون صحابته

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

الريرينيب صريريلى اهلل عليريريه وسريريلم فريريال  كريرين أن يوجريريد يف حريريق  

.ال لف من ب ده



وبهذا الجواب أيًضا يجاب
:عن السؤال التالي، وهو

أن الصريريحابة رضريري  اهلل عريرينهم رمبريريا مل  :ال ريريؤال الرابريريع

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

الشتغاهلم بأمور الدولرية ا سريالمية، فألجريل هريذا املريانع      

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

.قيام املانع



مريريرين أيريريرين لكريريريم أن :ال ريريريؤال اخلريريريامس

الصريريحابة  والتريرياب   مل يف لريريوا هريريذه   

رمبريا كريانوا يريأتون بهريذه     ف نهمال بادة؛ 

ال بريريريادة يف صريريريورة فرديريريرية أو هي ريريرية   

مرين  .اجتماعية خاصرية ال تكرياد تظهرير   

ما نال عن ابرين عمرير يف تتب ريه    : ذلك

آلثار النيب عليه ال الم  ومل ينال هذا 

.عن ااهص الصحابة

أن عريريدم الناريريل عريرينهم دليريريل  ريرياهر علريريى     : واجلريريوا 

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

.يف الدين

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

ال مل مبا تواطأ األكثريرون علريى تركريه فرياألوىل     -عنهما

.اتباع مذهي األكثرين 


