
األصل الثاني

الخروج على نظام 
ويندرج تحت هذا الدين، 

.األصل ثمان قواعد كلية



: بيان ذلك

أن االنقياااو خلاوعاادي لاا حيص اب لتااي بال  اا ي   

.أحكامهخليف أصدلهال ام هلذا ال حيص يف 



خمالفة ال   ي  ل  حيص يف أصدله 

:حتتي بإح اث أصدل خلاع قاوات

.الدحيلنتدصمعارضةلكدنهاإما▪

.النتدصهذهيفمأثدرةغريلكدنهاأخل▪

مماخلختدمةج لحميال حيصأصدلجتعيأن:بذلكخلحي حق▪

.ع يهااالعرتاضإىل-الغالبيف-حيفعي

.فهذه ثالث قداع  ك ية ت ع ق بأصدل ال حيص



.إما لكدنها تغيريًا خلتب حيً ا لبعض شرائع ال حيص املقررة▪

خلإما لكدنها زحياوة خلاسا  راًكا ع اأ أحكاام اب خلشارعه     ▪

.حبيث حيفرض ع أ الناس اتباعها خلاالل زام بها

.ال حيصهذابأحكامت ع قانك ي انقاع تانفهاتان

خلأما خمالفة ال   ي  ال اام ل ا حيص يف  

أحكامااهف ف حتااي بإحاا اث أحكااام    

:خلشرائع



.خلالعاوحيةالعباوحيةختائته يفإما▪

.اس ح ثدهااليتاحمل ثاتمصختائته غرييفخلإما▪

.اجلاه يةأعمالمصبشيءاإلتيانالكافرحيصمبشابهةخلحي حق▪

:القداع هذهبيانحيأتيخلفيما.ك يةقداع ثالثفهذه

خلمااص مق عاايات الااا   ي  ال ااام هلااذا الاا حيصف 

ترك مشابهة أع ائه الكافرحيص، خلخمالفة هاذا  

:املق اعأ حتتي مبشابه ه 



كل ما كان من االعتقادات 
واآلراء والعلوم معارًضا 

، أو لنصوص الكتاب والسنة
مخالًفا إلجماع سلف 

.األمة فهو بدعة

القاعدة الحادية عشرة



خلمما حي خي حتت هذه القاع ة التادر الاثالث   

:اآلتية

اختاذ الرأي أصً ا ُمحكًما خلجع اه  : التدرة األخلىل

مقطدعًا به، خلعرض النتدص ال معية ع اأ  

.هذا األصي، فما خلافقه ُقبي، خلما خالفه ُرو

خلهااذا م عاامص إمااا ل  فاادحيض أخل ل  أخلحيااي أخل   

.ل  عطيي

:خلالرأي املعارض ل نتدص ندعان

:ماحيكدن يف م ائي االع قاو خلأصدل ال حيص، خلمنه: األخلل

خلغاريه ماص أهاي    ها   الب ي احمل ثاة يف االع قااو كارأي ج   . 1

.الكالمف ألنه  اس عم دا قياساته  خلآرائه  يف رّو النتدص

أن بعاااض الطدائااان حياااروخلن األحاوحياااث الااايت ال تدافاااق  . 2

أغراضه  خلمذاهبه ، خلحي َّعدن أنهاا خمالفاة ل معقادل، خلغاري     

، جارحية ع أ مق عأ ال لييف كاملنكرحيص لعذاب القرب، خلالتراط

.خلامليزان، خلرؤحية اب عز خلجي يف اآلخرة

: ماااحيكدن يف أصاادل الفقااه خلقداعاا ه خلفرخلعااه خلمنااه  : الثاااني

القداع  خلالعاداب  احمل ثاة يف الفقاه خلأصادله امل عامنة رو      

:نتدص الدحي إليها

رآن كالقدل بال ح ني خلال قبيح العق يني، خلاالق تار ع اأ القا  

خلإنكااار العمااي بال اانة مط ًقااا، خلالقاادل باارتك العمااي  اارب  

الداح ، خلماذكره الشاطيب ماص الكاالم ع اأ رو الارخلاة، خلمااذكره      

.ابص رجب بشأن ما أح ثه الفقهاء



اس عمال الارأي يف الدقاائع قباي    : التدرة الثالثة

أن تنااااازل، خلاالشااااا غال حبفااااا  املععاااااالت  

خلاألغ دطاااتف ألن يف االشاا غال بهااذا تعطااياًل  

.خلترًكا ل  نص خلذرحيعة إىل جه ها

.ع  بغريابوحيصيفاإلف اء:الثانيةالتدرة



هااذه القاعاا ة خاصااة باالع قاااوات خلاآلراء الاايت     

ُأحاا ثت يف وحيااص اإلسااالم مااص جهااة أه ااه الااذحيص    

بهاذا  -حين  بدن إليه، فال حي خي حتت هذه القاعا ة  

اع قااااوات املالحااا ة خلالكاااافرحيص خلآرائهااا   -النظااار

.خلع دمه  خلإن كانت معارضة ل حيص اإلسالم

:ةـدح القاعـيـتوض



خلبياااان هاااذه القاعااا ة مااارتب   

مبعرفااة أصااي عظااي  مااص أصاادل 

هاااذا الااا حيص، أال خلهاااد خلجااادب    

ال  ااا ي  ال اااام ل ااادحي خلعااا م  

.االعرتاض ع يه

: ملااا جاااء بااه الاادحي  خلاملعارضااة 

معارضااااا ه بااااااآلراء  : تشااااامي

.خلاملع ق ات، خلباألقدال خلباألعمال



نة ما لم يرد في الكتاب والس
ولم يؤثر عن الصحابة رضي

اهلل عنهم والتابعين من 
.االعتقادات فهو بدعة

القاعدة الثانية عشرة



ع اأ أن  اإلمجاي الربفق  نقي ابص عب  : ع   الكالم-1

.أهي الكالم مب  عة

لاد كاان الكاالم ع ًماا لا ك   فياه التاحابة        : )قال مالك

خلال ااابعدن، كمااا تك ماادا يف األحكااام خلالشاارائع خللكنااه   

(.باطي حي ل ع أ باطي

خلع   الكالم حيشمي امل ائي خلال الئي، خلاالب  اي حاصاي  

.فيهما

القدل باأن أخلل خلاجاب ع اأ املك ان     : مص امل ائي املب  عة

.هد النظر أخل القت  ع أ النظر

االساا  الل بطرحيقااة األعااراض : مااص الاا الئي املب  عااة

.خلح خلثها ع أ إثبات التانع

ومما يدخل تحت هذه 
:القاعدة



ال عرض لأللفاظ اجملم ة باإلثباات أخل النفاي باإطال    -3

مل حينطااق أحاا  مااص (: العاارض)خل( اجل اا )خل( اجلهااة)ك فاا  

ال اا ن يف حااق اب باجل اا  ال نفًيااا خلال إثباًتااا، خلال    

باجلدهر خلال حيُّزف ألنها عبارات جمم ة ال حتق حًقا خلال 

تبطااي باطً ااا، بااي هااي مااص الكااالم املب اا ي الااذي أنكااره 

.ال  ن

اء ذلك أن التدفية حي  ح ندن أشي: الطر  التدفية-2

مل تأت يف ك ااب خلال سانة، خلال عماي بأمثاهلاا ال ا ن      

التااااف، فيعم ااادن مبق عااااها، خلحيثاااابرخلن ع يهاااا،    

.خلحُيَحكِّمدنها طرحيًقا هل 



وأماااااا  ريقاااااة ال ااااا    اااااا  
:التعامل مع األلفاظ المجم ة

خلاأللفاظ اليت خلرو بها النص حيُع ت  بها يف اإلثباات  : )قال ابص أبي العز▪

 اه  فنثبت ما أثب ه اب خلرسدله مص األلفاظ خلاملعاني، خلننفي ما نف: خلالنفي

.نتدصهما مص األلفاظ خلاملعاني

خلأما األلفاظ اليت مل حيرو نفيهاا خلال إثباتهاا فاال تط اق ح اأ حُينظار يف       ▪

كان معنأ صحيًحا ُقبي، لكاص حينبغاي ال عابري عناه     فإن: مقتدو قائ ها

بألفاظ النتدص وخلن األلفاظ اجملم ة إال عن  احلاجة، ماع قارائص تابني    

(.املراو



خلبهاااذا حيع ااا  أن ماااص ال ااانة 

ال اكدَت عماا مل حيارو    : الالزمة

فيااه نااّص عااص اب خلرساادله أخل 

حي فااق ع يااه امل اا مدن ع ااأ    

إطالقااه، خلتااراكت ال عاارض هلااا 

بنفي أخل إثبات، فكماا ال حُيثبات  

إال باانّص شاارعي فكااذلك ال   

.حُينفأ إال ب ليي مسعي



هذه القاع ة خاصة بأمدر العقي ة اليت مل حيرو هلا ذكار يف  

ك نتدص الك اب خلال نة خلاتفق التحابة خلال ابعدن ع أ تر

.الكالم ع يها

خلهلذه القاع ة أهمية بالغة يف إبطاال البا ي خلالارو ع اأ     

ع يهااا يف  -كااثريًا-حيااث اع ماا  أئمااة ال اا ن    أه ااها، 

.مناظراته  ل مب  عة خلالرو ع يه 

:ةـدح القاعـيـتوض



الخصومة والجدال والمراء 
.في الدين بدعة

القاعدة الثالثة عشرة



4 3

12

مما يدخل تحت 
:هذه القاعدة

.امل شابهاتعصال ؤال

ام حان امل ا مني مباا لاي    

يف الك ااااب خلال ااانة ماااص   

.امل ائي خلاآلراء

ال عتُّااب خلاالن  اااب الااذي  

حيفرّ   األمة، خلعقا  املاداالة   

.خلاملعاواة ع أ هذه الن بة

رمي خلاح  مص امل  مني باالكفر 

.  أخل الب عة وخلن بيِّنة



باجلاا ال يف باااب العقياا ة خلأصاادل  خاصااة هااذه القاعاا ة 

الاا حيص، خلبااذلك ااارل اجلاا ال يف باااب الفقااه خلاألحكااام   

الفرعيااة، خلاجلاا ال يف أصاادل الاا حيص إذا مل حيكااص يف ذاتااه   

.ب عة فهد مفٍض إليها

:ةـدح القاعـيـتوض



خلال نة إمنا هي : )قال بعض األئمة

ال تاا حيق آلثااار رساادل اب صاا أ 

اب ع يه خلسا   خلتارك معارضا ها    

بكين؟ خلِلَ ؟

خلالكاااالم خلاوتااادمات يف الااا حيص 

خلاجل ال حم ث، خلهد حيدقاع الشاك   

يف الق دب خلمينع مص معرفة احلق 

(.خلالتداب


