
األصل الثالث

الذرائع المفضية إلى 
البدعة



يقع االبتداع من جهة الذرائع يف كل عمل ميكن أن  

يؤدي إىل االبتداع، وهذا منحصر يف مخس قواعد 

.كلية



فضاااية إلاااى: بياااذل  لااا  أل الاااذرائع المي
:البدعة تدخل في اآلتي

.يف املطلوبات الشرعية من الواجبات واملندوبات: أوًل 

.واملكروهاتاملباحاتمنفيهاملأذونيف:ثذنًيذ

.وجهنيمنوذلكواحملرمات،املعاصييف:ورابًعذثذلًثذ

مكمالت البدعة املبنيةة عليهةا   : يلحق بذرائع البدعة: خذمًساذ

.التابعة هلا



عل مذ هو مطلوب شرًعذ  إ ا في
على وجه ييوهم خالف مذ 
هو عليه في الحقيقة فهو

.ملحق بذلبدعة

القاعدة التاسعة عشرة



نقطة 
أن ُيوهم فعُل النافلة املطلقة أنها سةنة راببةة، وذلةك مإةل إقامةة      ▪

.النافلة مجاعة يف املساجد

أن ُيوهم فعُل السنة أنهةا فريةةة، وذلةك كةالتقاا قةرارت سةوربي       ▪

.السجدت والدهر يف صالت فجر كل يوا مجعة

أن ُيوهم فعةُل العبةادت املوسةعة أنهةا  صصةة بقمةان أو مكةان أو        ▪

.صفة أو كيفية معينة

:ومما يقرب من هذه الصورت ويلحق بها الصوربان اآلبيتان

:  توضيح القذعدة

هذه القاعدت خاصة باملطلوبات الشرعية  

.من الواجبات واملندوبات

:صورخمسوتتضمن



أن يلتصق بالعمل املشةروع عمةل ئائةد حتةري يصةً وصةف ا هلةذا        ▪

.  العمل أو كالوصف له حبيث يوهم انةمامه إليه

(.اللهم هذا منك وإليك: )قول الرجل عند الذبح أو العتق: مإاله

أما إن َفَعل املكلف العبادت املشةروعة وأبةري بهًهةا معهةا مةن  ةً       

قصد االنةةماا، وال َجَعلةه ذريعةة لالنةةماا فصةارت كةل عبةادت        

.فال حرج عليه حينئذمنفردت عن صاحبتها، 

كل اجتماع رابب، يتكرر بتكرر األسابيع أو الشهور أو األعواا  ةً  ▪

ذلةةك يةةةاهي االجتمةةاع للصةةلوات   فإإ  االجتماعةةات املشةةروعة،  

.اخلمس، وللجمعة، وللعيدين، وللحج وذلك هو املبتدع احملدث

ئيارت بية  املقةديف يف أيةاا ا ةج، وال خصةو        ختصيص :مإاله▪

.لقياربه يف هذا الوق  علري  ًه



:القذعدةتوضيح

هةةذه القاعةةدت خاصةةة باملةةأذون فيةةه  ةةرع ا مةةن    

املباحةةات واملكروهةةات، وذلةةك إذا فىعةةل علةةري وجةةه   

.يوهم أنه مطلوب  رع ا

: ل علىاألمثلةمن

ئخرفة املساجد؛ إذ كإً من النايف يعتقد أنها من 

قبيل برفيةع بيةوت ا ، ويعةد اانفةاذ يف ذلةك      

.إنفاق ا يف سبيل ا  العشرولالقذعدة 

عل مذ هو جذئز شرًعذ على وجه  إ ا في
ييعتقد فيه أنه مطلوب شرًعذ فهو

.ملحق بذلبدعة



:القذعدةتوضيح

هذه القاعدت واليت بليها خاصتان باملعاصةي إذا فىعلة    

.علري وجه ي وهم أنها ليس  معصية

وكلتا القاعدبني حصل اايهاا فيها من ِقبل العلمةار؛  

إمةةا بفعلةةهم للمعصةةية، كمةةا يف هةةذه القاعةةدت، أو      

بسةةكوبهم عةةن إنكارهةةا عنةةدما بشةةيع وبنتشةةر بةةني  

.النايف، كما يف القاعدت التالية

ذلك أن العواا يرجحون عمل العامل علري قوله إْن نصَّ 

  هذا العامل علري منعه؛ ألن العامل املنتصب للفتيا مفة 

لةو  : للنايف بعمله كما هو مف  بقوله، إذ يقول العةواا 

.كان ممنوع ا أو مكروه ا المتنع منه العاِلم والعشرونالقاعدة الحادية 

دى إ ا َعمل بذلمعصية العلمذء الذين ييقت
بهم على وجه الخصوص وظهرت من 

جهتهم حتى أل المنِكر عليهم ل 
هذه ييلتفت إليه، بحيث يعتقد العذمة أل

.دعةالمعصية من الدين فهذا ملحق بذلب



وعدا اانكار ممن  أنه اانكةار مةع   : قال الشاطيب

ظهور العمل وانتشاره وعةدا خةوا املنِكةر ووجةود     

القدرت عليه فلم يفعةل؛ دلَّ عنةد العةواا علةري أنةه      

فعل جائق، ال حرج فيه، فنشأ فيةه هةذا االعتقةاد    

الفاسد بتأويةل ُيقنةع لإلةه مةن العةواا، فصةارت       

.املخالفة بدعة

: ل علىاألمثلةمن

املنكةةةرات الرةةةاهرت املتفشةةةية؛ كالتعامةةةل بالربةةةا، 

واقتنةةار مةةا مةةرا مةةن وسةةائل ااعةةالا، والقةةول أن 

اخلمر ليس  حبراا، والعيب فيها، وإمنةا العيةب أن   

.  يفعل بها ما ال يصلح

والعشرونالقاعدة الثانية 

إ ا َعمل بذلمعصية العوام وشذعت 
فيهم وظهرت، ولم ينكرهذ العلمذء الذي
ييقتدى بهم وهم قذدرول على اإلنكذر، 

بحيث يعتقد العذمة أل هذه المعصية
.ممذ ل بأس به فهذا ملحق بذلبدعة



فينبهةةةي أال يسةةةوَّ  

بةةةةةني الواجبةةةةةات  

املوّسةةةةةةعة وبةةةةةةني 

الواجبةةةةات املكةةةةررت 

.املىعتادت

وأال يسةةوَّ  يف الفعةةل  

بةةةةةةني املنةةةةةةدوبات   

والواجبةةةات، وال بةةةني  

املندوبات وبني بعة   

املباحةةةات يف الةةة   

.املطلق من  ً بيان

وأال ُيسةةةوَّ  بةةةني  

املىباحةةةةات وبةةةةني 

املنةةةةةةةةةةدوبات أو 

.املكروهات

وأال يسةةةةةوَّ  بةةةةةني 

املكروهةةةةات وبةةةةني  

احملرمةةةةات أو بةةةةني  

املكروهةةةةات وبةةةةني  

.املباحات

وأال يسةةةةةوَّ  بةةةةةني 

املىحرمةةةةةات وبةةةةةني  

 ًهةةا ممةةا لةةيس    

.حمرم ا

:(22-21-20-19)األربعالقواعدلهذهالجذمعالقدر

أن لكةةل حكةةم  ةةرعي خاصةةية، والواجةةب أال ُيسةةوَّ  بةةني هةةذه 

.األحكاا الشرعية، ال يف القول وال يف الفعل وال يف االعتقاد



وقد ذكةر الشةاطيب الةةاب     

وهةذا كلةه إمنةا    ): لذلك فقةال 

فيما فىعل حبةرت النةايف، هو 

وحيةةةةث ميكةةةةن االقتةةةةدار  

بالفاعةةل، وأمةةا مةةن فعلةةه يف 

نفسه وحيث ال يطّىلةع عليةه   

مع اعتقاده علري مةا هةو بةه    

.(بأيففال 



:ممذ يلحق بذرائع البدعة
أهو بدعة فُينهري عنه أا  ً : كل عمل ا تبه أمره فلم يتبني

فاألحوط بركه سد ا لذريعة الوقوع يف بدعة فُيعمل به؟ 

.البدعة



والعشرونالقاعدة الثالثة 

ة كل مذ يترتب على فعل البدع المحدث
في الدين من اإلتيذل ببعض األمور 

عة؛ التعبدية أو العذدية فهو ملحق بذلبد
.ألل مذ انبنى على المحدث محدث

: ل علىاألمثلةمن

ما ُيفعل يف ليلة النصف من  ةعبان، مةن ئيةادت    ▪

الوقيد علري املعتاد، وما ي بةب علةري ذلةك مةن     

 هب يف املساجد، واألكل مةن ا لةو  و ًهةا،    

والتوسعة فيها باانفاذ، كل ذلك بدعةة بةابع   

.ألصله

ما مصل يف األعياد واالحتفاالت املبتدعة من ▪

.التوسع يف الطعاا واللبايف واللعب والراحة



:توضيح هذه القذعدة

هذه القاعدت خاصة باألمور امل ببةة علةري فعةل البدعةة،     

هةةذه األمةةور ملحقةةة بةةذرائع  فإإ  الناجتةةة عةةن وجودهةةا، 

.البدعة من جهة التكميل

:ذلك أن الشارع إذا  رع حكم ا أ ق لوائمه ومكمالبه، وهي

إما أن بكون ُممهّ ةدت هلةذا ا كةم، وهةي الوسةائل الةيت       ▪

يتوقف وجود ا كم عليها من أسةباب و ةروط، فهةذه    

.هي الذرائع

وإما أن بكون ملحقة به، وهي بوابعه ومكمالبه التابعة ▪

.له املتفرعة عنه



ى من المفذسد المترتبة عل
:عدم اعتبذر توابع البدعة

أن يف فعةل هةذه املكمةالت بقويةةة لشةعار أهةل البةدع، وإظهةةار ا       

.للمنكر و إعانة عليه



الخذتمة



.(11،12،13القذعدة):العتقذدات-1

).10،19إلى1منالقذعدة):والقربذتالعبذدات-2

:مجذلت البدعة



.)16،17،18القذعدة):الكذفرينمشذبهة-5

.(7،21،22القذعدة(:والمنهيذتالمعذصي-4

).6،14،15،20،23القذعدة):والمعذمالتالعذدات-3



بحمد اهللتم  


