
  



رعها ش ،عباداتال خترج عن أمرين:  -على كثرهتا-تصرفات العباد من األقوال واألفعال 
-منهما      أمر  ولكل  صالح معاشهم.       قيق ا لحت أقرت ،وعاداتصالح دينهم،                هللا تعاىل حتقيق ا ل

؛ فال تشرع الشارعتوقيف فالعبادات مبناها على  يناسبه؛      أصل   -أعين: العبادات والعادات
  .، فال متنع عادة إال بنصواإلابحة ، والعادات مبناها على العفوعبادة إال بنص

إفرادهم هللا سبحانه  فإن من أبرز خصائص الذين أنعم هللا تعاىل عليهم إذا تبني هذا:
ت ع ني { ]الفاحتة:  ك  ن س  ك  ن  ع ب د  و إ َّي  [، ومنازل 5                                                                                       ابلعبادة واالستعانة؛ امتثاال  لقوله تعاىل: }إ َّي 

 .-أعين: العبادة واالستعانة-السائرين إىل هللا تعاىل بينهما 
فاتبعوا شبهات الغي وشهوات الضاللة؛ مما يستوجب على  ،                         وقد زل ت أقدام طوائف وفرق

                    اهتمام ا ابجلانب األهم لذا و ؛        وسداد ا                                                     العبد املؤمن املريد للنجاة احلذر ومراعاة عباداته إخالص ا 
 :وهي الشريعةنعرض يف هذه الورقة العلمية لقاعدة كربى من قواعد  -وهو جانب العبادات-

مع ذكر جماالت ابلشرح والتحليل، والتدليل والتعليل،  باع""مبىن العبادات على الشرع واالت
 .وبعض تطبيقاهتا إعماهلا

 أمهية القاعدة:
 ترجع أمهية هذه القاعدة إىل أمور عدة، جنملها فيما يلي:

تني املانع من اإلحداث يف الدين ما مبثابة السياج احلافظ واحلصن املهذه القاعدة  -
 ليس منه.

عليهم من أمور ملا شرعه ملدى موافقة ما يفعله الناس ويطرأ  الكاشفاملعيار كما أهنا  -
  .نه رسوله صلى هللا عليه وسلم            هللا تعاىل وبي  

 إمنا اشتغلت قلوب طوائف من الناسو : "ه (728)ت  ابن تيمية شيخ اإلسالميقول 
وإما من السماعات، وحنو  ،أبنواع من العبادات املبتدعة: إما من األدعية، وإما من األشعار

وإن قاموا بصورة  -إلعراض قلوهبم :أعين- إلعراضهم عن املشروع، أو بعضه ؛ذلك
 . (1)"املشروع

                                         
 (.269 /2اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم )( 1)



 شرح القاعدة وجماالت إعماهلا: 
يقول شيخ اإلسالم ابن  ؛القاعدة بتمامهانص قبل الشروع يف الشرح حيسن أن أذكر 

  .(1)"واالتباع، ال على اهلوى واالبتداعالعبادات مبناها على الشرع تيمية: "
الكلية اليت يندرج حتتها ما ال حيصر من الفقهية األصولية هذه القاعدة من القواعد و 

شمل الدين كله، وتربز كماله ، وال يبعد القول أبهنا تالتطبيقات يف العقائد والشرائع واألخالق
يت  ل ك م            وإذا تدب  ومتامه؛  م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ مت  م ت  ع ل ي ك م  ن ع م يت  و ر ض                                                                                                         ران قوله تعاىل: }ال ي  و م  أ ك 

م  د ين ا{ ]املائدة:                                      م ن  أ ح د ث  ِف  أ م ر َن  ه ذ ا م ا »لنا قوله صلى هللا عليه وسلم:      وأتم  [، 3                            اإل  س ال 
 ؛(3)«                                                        م ن  ع م ل  ع م ًل  ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر َن  ف  ه و  ر د »سلم: ، ويف لفظ مل(2)«                          ل ي س  م ن ه  ف  ه و  ر د 

  كن شرحها يف النقاط التالية:، وميمستنبطة ومستفادة من اآلية واحلديثأن القاعدة  ناعلم
 :  :القاعدة معاين مفردات      أوال 

  الذي يقوم عليه. هوأساس هأصل :أي :الشيء مبىن

ه (: 1094 . يقول أبو البقاء الكفوي احلنفي )ت(4)غريهواألصل: هو ما يبىن عليه 
 .(5)"واألصول من حيث إهنا مبىن وأساس لفرعها مسيت قواعد"

كل ما كان هي  ": -وهو املراد هنا- وله عدة تعريفات، ومن أمجعها: ات مجع عبادةالعباد
كالوضوء   :فالفعل ؛ا        أو ترك                          وال فرق بني أن يكون فعال   ، ألمره           أو امتثاال   ،أو قربة إليه ،طاعة هلل

                                         
 (.242 /2الفتاوى الكربى )( 1)

"العبادات مبناها على قد أكثر شيخ اإلسالم من ذكر هذه القاعدة أبلفاظ خمتلفة، ومنها:  تنبيه:
(، 334 /1(، وجمموع الفتاوى )294 /1ينظر: قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) ."التوقيف

ونقلها عنه الشيخ أبو سليمان عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب يف كتابه: "الكلمات النافعة يف 
 (، وغريهم.92 /1(، والشوكاين يف الفتح الرابين )353املكفرات الواقعة" )ص: 

 ، من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.(17 /1718(، ومسلم )7269خرجه البخاري )( أ2)
 .(18 /1718) خرجه مسلم( أ3)
 (.122(، والكليات )ص: 66لمحلي )ص: لشرح الورقات يف أصول الفقه ينظر: ( 4)
 (.122الكليات )ص: ( 5)



 ةزالإوترك الراب و  ،وترك أكل احملرم وشربه ،كرتك الزىن  :والرتك ،والغسل والزكاة وقضاء الدين
 .(1)"النجاسة

 والشرع: هو ما جاء به الكتاب العزيز، والسنة النبوية املطهرة.
 وأالقولية  ةيو سنة النبوردت هبا ال وأاتباع األوامر اليت جاء هبا القرآن الكرمي، أي: واالتباع 

 التقريرية. وأالفعلية 
 املعىن اإلمجايل للقاعدة:        اثني ا: 

كان هذا األمر سواء  -احلكيم ما أمر به الشارع الذي يبىن عليه  ساساألمعىن القاعدة: أن 
هو ما جاء يف الكتاب  :من األقوال واألفعال واالعتقادات -على سبيل اإلجياب أو االستحباب

، خبالف العادات فإن مبناها على ، فال يوصف عمل أبنه عبادة إال ما شرعه هللا تعاىلوالسنة
 .اإلابحة
ه (: "األصل يف العبادات التوقيف، فال يشرع 728ول شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت يق

                                           ش ر ك اء  ش ر ع وا هل  م  م ن  الد  ين  م ا                                                            منها إال ما شرعه هللا تعاىل، وإال دخلنا يف معىن قوله: }أ م  هل  م  
                                                  والعادات األصل فيها العفو، فال حيظر منها إال ما حر مه  [.21                                َل   َي  ذ ن  ب ه  اَّلل  { ]الشورى: 

{                                                                                                        هللا، وإال دخلنا يف معىن قوله: }ق ل  أ ر أ ي  ت م  م ا أ ن  ز ل  اَّلل   ل ك م  م ن  ر ز ق  ف ج ع ل ت م  م ن ه   ال                     ح ر ام ا و ح ال 
 .(2)["59]يونس: 

أحبه، فإنه ال يثبت األمر به وابستقراء الشريعة الغراء نعلم أن مجيع ما أوجبه هللا تعاىل أو 
 أن ما َل يستحب أو جيب من الشرع ؛ لذا اتفق علماء األمة قاطبة على(3)إال من طريق الشرع

عمال عبادة ودينا يتقرب به إىل هللا                                           فليس بواجب وال مستحب، وأن من اختذ عمال  من األ
 .(4)تعاىل، وليس هو يف الشريعة واجبا وال مستحبا، فهو ضال مبتدع ابتفاق املسلمني

                                         
 (.43املسودة يف أصول الفقه )ص: ( 1)
 (.17 /29(، وجمموع الفتاوى )164النورانية )ص: (، والقواعد 13 /4الفتاوى الكربى )( 2)
 (.16 /29نظر: جمموع الفتاوى )( ي3)
 (.152 /27نظر: جمموع الفتاوى )( ي4)



 :ال اثلث هلما ذلك أن اإلسالم مبين على أصلني
 يعبد هللا تعاىل وحده ال شريك له.أن  -
 أن يعبد مبا شرعه سبحانه على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم. -

ا يسأل عنه األولون     عم  ق لإلجابة      وف   وإذا وفق هللا تعاىل العبد واجتهد يف العمل الصاحل؛ 
م تعبدون؟ ال تزول قدما العبد بني يدي هللا حىت يسأل عن مسألتني: ماذا كنت"فواآلخرون، 

. (ال إله إال هللا)األوىل بتحقيق  فجواب وماذا أجبتم املرسلني؟ اب وجو                       معرفة وإقرار ا وعمال 
 . (1)"ا وطاعة         وانقياد   ،ا              معرفة وإقرار   (صلى هللا عليه وسلم ا رسول هللا        أن حممد  )الثانية بتحقيق 

 اخلاسرين من املخذولني ، فيكونأحدث وابتدع وأخالف فليحذر املؤمن أن يكون ممن 
 ه (: "وكل من أحدث يف الدين ما ال يرضاه463يقول احلافظ ابن عبد الرب )ت يوم القيامة؛ 

                وأشدهم طرد ا من  ،-وهللا أعلم-هللا وَل َيذن به، فهو من املطرودين عن احلوض واملبعدين 
خالف مجاعة املسلمني، وفارق سبيلهم: مثل اخلوارج على اختالف فرقها، والروافض على تباين 

ك لون، وكذل                                                                          ضالهلا، واملعتزلة على أصناف أهوائها، ومجيع أهل الزيغ والبدع، فهؤالء كلهم مبد   
الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم، وتطميس احلق، وقتل أهله وإذالهلم، كلهم مبدل يظهر على 

 .(2)"...يديه من تغيري سنن اإلسالم أمر عظيم، فالناس على دين امللوك
 ِف أتييد القاعدة: آاثر السلف        اثلث ا: 

رضي هللا -السلف الكرام                                                           نظر ا لقوة أدلة هذه القاعدة وأمهيتها فقد تكرر معناها يف كالم 
 وهاكم بعض أقواهلم: -عنهم

وكل بدعة  ،اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم): -رضي هللا عنه-يقول ابن مسعود  -
 .(3)(ضاللة

                                         
 (.36 /1ينظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )( 1)
 (.195 /1االستذكار )( 2)
 (.14دع والنهي عنها )(، وابن وضاح يف الب202(، وأمحد يف الزهد )ص315وكيع يف الزهد )أخرجه ( 3)



اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم، اتبعوا ): -مارضي هللا عنه-ويقول حذيفة بن اليمان  -
ا                                        آاثران، فقد سبقتم سبق ا بعيد ا، وإن أخطأمت  .(1)(                     فقد ضللتم ضالال  بعيد 

                     قال: كان ال جيلس جملس ا  -وكان من أصحاب معاذ بن جبل-وعن يزيد بن عمرية  -
                                                                           للذكر حني جيلس إال قال: هللا حكم قسط، هلك املراتبون، فقال معاذ بن جبل يوم ا: إن من 

والرجل واملرأة، فق،                                                                   ورائكم فتن ا يكثر فيها املال، ويفتح فيها القرآن حىت َيخذه املؤمن واملنا
فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآن؟! ، واحلر والصغري والكبري، والعبد

ما هم مبتبعي حىت أبتدع هلم غريه، فإَّيكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضاللة، وأحذركم زيغة 
 .قول املنافق كلمة احلقياحلكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم، وقد 

أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة، وأن املنافق قد  -رمحك هللا-قال: قلت ملعاذ: ما يدريين 
يقول كلمة احلق؟! قال: بلى، اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات اليت يقال هلا: ما هذه؟! وال 

 .(2)            لى احلق نور ايثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلق احلق إذا مسعته؛ فإن ع
أما بعد، )يسأله عن القدر، فكتب:  -رمحه هللا-وكتب رجل إىل عمر بن عبد العزيز  -

وسلم، وترك ما أحدث أوصيك بتقوى هللا، واالقتصاد يف أمره، واتباع سنة نبيه صلى هللا عليه 
 عصمة. -هللاإبذن -ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة؛ فإهنا لك احملدثون بعد

مث اعلم أنه َل يبتدع الناس بدعة إال قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عربة فيها؛ فإن السنة 
إمنا سنها من قد علم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل واحلمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي 

األمور كانوا به القوم ألنفسهم؛ فإهنم على علم وقفوا، وببصر انفذ كفوا، وهم على كشف 
 .(3)"...أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أوىل

                                                      يف تفسري قوله تعاىل: }ل ي  ب  ل و ك م  أ ي ك م  أ ح س ن   -رمحه هللا-ويقول الفضيل بن عياض  -
{ ]هود:                                                                       [: "أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان خالص ا وَل يكن صوااب  َل ي قبل، وإذا كان 7              ع م ال 

                                         
 (.336 /1أخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى )( 1)
 (.4611خرجه أبو داود )( أ2)
 (.4612خرجه أبو داود )( أ3)



                                                       قبل، حىت يكون خالص ا، واخلالص إذا كان هلل، والصواب إذا كان                          صوااب  وَل يكن خالص ا َل ي  
 .(1)على السنة"

ه (: "والقاعدة األصولية الفقهية: أن العبادات 1420ت يقول الشيخ عطية حممد ساَل )
،                                                            وما مل يكن دين ا وال عبادة عند السلف الصاحل فًل حاجة إليه اليوممبناها على التوقيف، 

 . (2): لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا"-هللا رمحه-كما قال مالك 
 صيغ أخرى للقاعدة:        رابع ا: 

، واملعىن متحد، وفيما يلي بعض ذلك خمتلفة وصيغ عن ذات املعىن أبلفاظبعضهم قد يعرب 
 مذاهبهم:أزماهنم و على اختالف  مما يبني انتشار القاعدة واستعمال العلماء هلا

 التوقيفالعبادات حممولة على  -
التوقيف الذي ال  ما دليلهه (: "450)ت يقول القاضي أبو احلسن املاوردي الشافعي 

إىل مالئكته،  فمحمول على التوقيف من هللا تعاىل -كالعبادات-العقول  ئهمدخل فيه لبدا
 .(3)ومن املالئكة إىل الرسول، ومن الرسول إىل أمته"

 ما طريقه القربة تقف على التوقيف -
ه (: "واختلفت ]يعين: الرواَّيت عن اإلمام 458)ت احلنبلي يقول القاضي أبو يعلى الفراء 

أن ما ووجه الثانية ]يعين: الرواية ابملنع[:  …أمحد[ يف وضع اليد على القرب على روايتني: 
 .(4)"طريقه القربة تقف على التوقيف

 )5(ال مدخل للرأي ِف معرفة العبادة -

                                         
 (.95 /8لية األولياء أليب نعيم )( ينظر: ح1)
 (.155 /8تكملة أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )( 2)
 (.48أعالم النبوة )ص: ( 3)
(، ونقله عنه ابن مفلح يف اآلداب 215 -214 /1املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )( 4)

 (.231 /3الشرعية )
 (.45 /1صول السرخسي )أينظر: ( 5)



وال مدخل للرأي ِف معرفة ما هو طاعة هلل، ه (: "483)ت  احلنفي يقول السرخسي
وما  ،وهذا ألن الطاعة يف إظهار العبودية واالنقياد ؛وهلذا ال جيوز إثبات أصل العبادة ابلرأي

 .(1)"بل طريقه طريق االبتالء ،ا على قضية الرأي                 كان التعبد مبني  
 مأخذ العبادات التوقيف -

قد منعنا إحداث ما هو شعار يف الدين، ومثاله: ما ه (: "702يقول ابن دقيق العيد )ت 
عاره يف وقت أحدثته الروافض من عيد اثلث، مسوه عيد الغدير، وكذلك االجتماع وإقامة ش

                                                   َل يثبت شرع ا، وقريب من ذلك: أن تكون العبادة من جهة  خمصوص على شيء خمصوص
                                                                                الشرع مرتبة على وجه خمصوص، فرييد بعض الناس: أن حيدث فيها أمر ا آخر َل يرد به الشرع، 

ألن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها                                          زاعم ا أنه يدرجه حتت عموم، فهذا ال يستقيم؛ 
 .(2)"التوقيف

  فالتوقي ةاألصل ِف العباد -
األصل ِف العبادة ه (: "ووجه أبن 852 يقول احلافظ ابن حجر الشافعي )ت

 .(3)"التوقيف

على  (4)واألكثرون كما يف اجملموع: "ه (926خ زكرَّي األنصاري الشافعي )ت يقول الشيو 
خلرب الصحيحني  ؛أن أكثرها ]يعين: صالة الضحى[ مثان، وصححه ]يعين: النووي[ يف التحقيق

لى صأنه  :ا     أيض   وعنها .(5)أن النيب صلى هللا عليه وسلم صالها مثاين ركعات :عن أم هانئ
رواه أبو  .يسلم من كل ركعتني ،هللا عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى مثاين ركعات

                                         
 (.122 /2أصول السرخسي )( 1)
 (.200 /1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )( 2)
 (.54 /3فتح الباري )( 3)
 (.36 /4لإلمام النووي )جملموع شرح املهذب ( ا4)
 (.336(، ومسلم )1103خرجه البخاري )( أ5)



أبن األصل     د     ر   ،وما قيل من أن هذا ال يدل على أن ذلك أكثرها .(1)داود إبسناد صحيح
 .(2)"وَل تصح الزَّيدة على ذلك، ِف العبادات التوقيف

، (3)ه (957كما نص على القاعدة غريه من فقهاء الشافعية: كشهاب الدين الرملي )ت 
الباقي  محمد عبدمن فقهاء املالكية: كو ، ، وغريمها(4)ه (1004ومشس الدين الرملي )ت 

  .(5)ه (1122الزرقاين املالكي )ت 
                        ي شرع منها إال ما شرعه هللا                      األصل  ِف العبادات أن ال -

ه (: "واعلم أنه َل يثب األذان واإلقامة 1353)ت  يقول حممد أنور شاه الكشمريي احلنفي
وكم له  -رضي هللا عنه-للعيدين يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا تفرد به ابن الزبري 

ولذا أجيز بنحوه  ؛ابلصالة جامعةعم كان بالل ينادي مثل هذه التفردات!! كما مر من قبل، ن
                              األصل  ِف العبادات أن ال ي ش ر ع : -رمحه هللا تعاىل-                                 يف الكسوف أيض ا، ون عم ما قال أمحد 

 . (6)"...منها إال ما شرعه هللا
لطال بنا املقام، واللبيب تكفيه اإلشارة، وقد أشار شيخ أقوال العلماء ولو ذهبنا نستقصي 

كثرة استعمال الفقهاء للقاعدة بقوله: "وهلذا كان أصل أمحد وغريه من اإلسالم ابن تيمية إىل  
 .(7)فقهاء احلديث: أن األصل يف العبادات التوقيف"

 أدلة القاعدة:

                                         
 (.1290داود ) أيب ننس( 1)
(، وقرره أيضا يف منحة الباري بشرح صحيح البخاري 393 /1لغرر البهية يف شرح البهجة الوردية )( ا2)

 (، وغريها من كتبه.244 -243 /3)
 (.258فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن )ص: ( 3)
 (.79اية البيان شرح زبد ابن رسالن )ص: ( غ4)
 (.526 /1رح الزرقاين على املوطأ )( ش5)
 (.468 /2يض الباري على صحيح البخاري )( ف6)
 (.215 /2الفتاوى الكربى )( 7)



 اإلمجاع على القاعدة، وفيما يلي بعضها:األثر و من الكتاب والسنة و تكاثرت األدلة 
: األدلة من الكتاب:                        أوال 

يت  ل ك م                           يقول عز وجل: }ال ي  و م   -1 م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ مت  م ت  ع ل ي ك م  ن ع م يت  و ر ض                                                                               أ ك 
م  د ين ا{ ]املائدة:   .[3                            اإل  س ال 

و اء  ال ذ ين  و  -2                                                                                                            يقول هللا تعاىل: }مث   ج ع ل ن اك  ع ل ى ش ر يع ة  م ن  األ  م ر  ف ات ب ع ه ا و ال  ت  ت ب ع  أ ه 
                                                                                       م  ل ن  ي  غ ن وا ع ن ك  م ن  اَّلل   ش ي  ئ ا و إ ن  الظ ال م ني  ب  ع ض ه م  أ و ل ي اء          ( إ هن   18                 ال  ي  ع ل م ون  )

 [.19، 18                                           ب  ع ض  و اَّلل   و ِل   ال م ت ق ني { ]اجلاثية: 
ورى:                                                                                                 ويقول سبحانه: }أ م  هل  م  ش ر ك اء  ش ر ع وا هل  م  م ن  الد  ين  م ا َل   َي  ذ ن  ب ه  اَّلل  { ]الش -3

21.] 
 وجه الداللة من اآلايت:

ليس ألحد أن يعبد هللا إال هللا تعاىل أكمل الدين مبا ال مزيد عليه، ف دلت اآلَّيت على أن
ال يعبده ابألمور املبتدعة اليت َل  ،مبا شرعه رسوله صلى هللا عليه وسلم من واجب ومستحب

 .(1)يشرعها هللا تعاىل
                       اثني ا: األدلة من السنة:

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضي هللا عنها-عن أم املؤمنني عائشة  -1
     م ن  »، ويف لفظ ملسلم: (2)«                                                              م ن  أ ح د ث  ِف  أ م ر َن  ه ذ ا م ا ل ي س  م ن ه  ف  ه و  ر د »

 .(3)«                                                   ع م ل  ع م ًل  ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر َن  ف  ه و  ر د 
 وجه الداللة:

ه (: "هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهو 676اإلمام النووي )ت يقول 
من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم؛ فإنه صريح يف رد كل البدع واملخرتعات، ويف الرواية 

                                         
 (.80 /1نظر: جمموع الفتاوى )( ي1)
 ( تقدم خترجيه. 2)
 قدم خترجيه.( ت3)



الثانية زَّيدة: وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلني يف بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه ابلرواية 
                                                         شيئ ا، فيحتج عليه ابلثانية اليت فيها التصريح برد كل احملداثت، األوىل يقول: أان ما أحدثت 

 . (1)سواء أحدثها الفاعل أو سبق إبحداثها"
ما بقي »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضي هللا عنه-وعن أيب ذر  -2

 .(2)«                                          ب من اجلنة ويباعد من النار إال وقد ب ني   لكم     قر          شيء ي  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا  -3

                                                                        أ م ا ب  ع د ، ف إ ن  خ ْي   اْل  د يث  ك ت اب  هللا ، و خ ْي   اهل  د ى ه د ى »يقول يف خطبته: 
ل ة   ع ة  ض ًل  ُت  ا، و ك ل  ب د   . (3)«                                                                حم  م د ، و ش ر  األ  م ور  حم  د اث 

 :هللا عليه وسلم قال عن النيب صلى -رضي هللا عنه-رية بن سا عن العرابضو  -4
                                                             أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة، وإن عبد ا حبشي ا، فإنه من يعش »

                                                             منكم بعدي فسْيى اختًلف ا كثْي ا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني 
ر، الراشدين، متسكوا هبا، وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمو 

 .(4)«فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضًللة
                      اثلث ا: األدلة من األثر:

إين أعلم أنك حجر، ): أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله، فقال: -رضي هللا عنه-عن عمر 
 .(5)(ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

               رابع ا: اإلمجاع:

                                         
 (.16 /12مسلم ) صحيح شرح النووي على( 1)
 (.1803(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1647أخرجه الطرباين يف الكبري )( 2)
 (.867خرجه مسلم )( أ3)
 (.2455(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )2678(، والرتمذي )4607خرجه أبو داود )( أ4)
 (.1270(، ومسلم )1597خرجه البخاري )( أ5)



واجلماعة قاطبة على العمل هبذه القاعدة، وبعضهم حكى اإلمجاع عليها؛ اتفق أهل السنة 
وأمجع أهل العلم أن ه (: "1392بن قاسم النجدي احلنبلي )ت  يقول الشيخ عبد الرمحن

  .(1)األصل ِف العبادات التشريع"
 تطبيقات القاعدة وجماالت إعماهلا:

تصرفات العبد من االعتقادات                                              ال ميكن حصر تطبيقات القاعدة؛ نظر ا لشموهلا جلميع 
                                                                   واألقوال واألفعال، وحسبنا أن نذكر طرف ا منها يستدل به على ما َل يذكر:

الغائب وامليت ال يستغاث به، وال يطلب منه ما ال يقدر عليه قال هللا تعاىل:  -1
[ إمنا غايته طلب الدعاء من احلي، 154                                            }ق ل  إ ن  األ  م ر  ك ل ه  َّلل   { ]آل عمران: 

هللا عليه وسلم انتقل من هذه  ىوهو صل -عز وجل-وقبول شفاعته عند هللا 
أصحابه  ىوهلذا استسق الدار إىل دار القرار بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة،

ام القحط بعمه العباس بن عبد املطلب، وطلبوا منه أن يدعوا هلم يف االستسقاء ع
وَل َيتوا إىل قربه، وال  ،-عنهرضي هللا -بن مالك البخاري عن أنس  كما يف

قربه برزخية، والدعاء عنده وقفوا عنده مع أن حياته صلى هللا عليه وسلم يف 
على التوقيف واالتباع، ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول، ولكان  مبناه

أصحابه أعلم بذلك وأتبع، وهلذا َل يفعله أحد من الصحابة وال التابعني مع 
 .(2)كثرة مدهلماهتمشدة احتياجهم و 

                                                                    قصد القبور ألجل الدعاء عندها رجاء اإلجابة ليس من الشريعة، ال واجب ا وال  -2
                                            وال حسن ا، وال طاعة هلل، وال مما حيبه هللا ويرضاه، وال  ،                      مستحب ا؛ فال يكون دين ا

                                                              يكون عمال  صاحل ا، وال قربة، ومن جعله من هذا الباب فهو ضال ابتفاق 
 .(3)املسلمني

                                         
 (.523 /2املربع البن قاسم )اشية الروض ( ح1)
 (.49 -48رسالة مهمة لإلمام اجملاهد العالمة عبد العزيز بن حممد بن سعود )ص: ينظر: ( 2)
 (.152 /27نظر: جمموع الفتاوى )( ي3)



ا استحدث من األعياد واملواسم منكر مستكره، حىت وإن َل تكن فيه سائر م -3
ت، حىت ولو مشاهبة ألهل الكتاب واألعاجم؛ لدخوله يف مسمى البدع واحملداث

؛ ذلك ألن األصل يف كانت إقامتها لذكرى مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم
 .(1)شرعه هللا تعاىل العبادات أن ال يشرع منها إال ما

                                                                   يتخذ الصحابة شيئ ا من آاثر النيب صلى هللا عليه وسلم مسجد ا، وال ي زار غري َل  -4
ما بناه من املساجد، وَل يكونوا يزورون غار حراء الذي نزل عليه فيه الوحي، 

[، 40                                                                                وال غار ثور املذكور يف قوله تعاىل: }اث ين   اث  ن ني   إ ذ  مه  ا يف  ال غ ار { ]التوبة: 
عب الذي ح وصر فيه، وأمثال ذلكوال مكان والدته،    .(2)                                     وال الش  

صالة األنس، وهي صالة تصلى يوم دفن امليت بعد صالة املغرب، وهي من  -5
الصلوات احملدثة، فهي بدعة ال جتوز؛ ألن العبادات مبناها على التوقيف ابلنص، 

 .(3)...فال يعبد هللا إال مبا شرع
جيزئه؛ ألن العبادات مبناها على  ال جيزئ الرمي بغري احلصى، فلو رمى بذهب َل -6

 . (4)التوقيف واالتباع
ليس ملن أهلم ": -رمحه هللا-ه ( 215)ت أن خنتم مبا قاله أبو سليمان الداراين بنا وحيسن 

ومحد هللا تعاىل  ،فإذا مسعه من األثر عمل به ،ا من اخلري أن يعمل به حىت يسمعه من األثر     شيئ  
فال  ،ا                                       رمبا يقع يف قليب النكتة من نكت القوم أَّيم  "ا:           وقال أيض   ،(5)"حني وافق ما يف قلبه

 .(6)"أقبلها إال بشاهدين عدلني: الكتاب والسنة

                                         
 (.49 /3فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( ينظر: 1)
 (.423 /1)عاَل الفوائد  :تيمية ط نظر: جامع املسائل البن( ي2)
 (.200 /2ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )( 3)
 (.546 /24جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )نظر: ( ي4)
 .(249 /10اتريخ بغداد )، و (269 /9حلية األولياء )نظر: ( ي5)
 (.183 /10نظر: سري أعالم النبالء )( ي6)



ووفقنا ملا فيه رضاك، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله  ،اللهم أهلمنا رشدان
 وصحبه.

 


