


 

 

 قواعد أصولية

 بويةة واألحاديث النّ لفهم اآليات القرآنيّ 
رات) ملعرفة(ضوابط  ع واملنكَ  البدَ

 
 
 

 إعداد
يواين املَيمنياملفتي     حممد أسلم رضا الشِّ

 

 
 

 

يينيّ نآ آر ررق ققل ا ااياتت اآل مممههم ههههفف ننلنّففل ا ثثيث ااحاد وواأل ننبويةييّة
رات)ململعرفة(ضوواابط  رركَ َ ككن ننململ واا ع ععدَ ددب ببل ا

إعداد
يينياململفتتي  ننم ممي ييملََ اا وويوااينين ييشِّ ششل ا ااضا رر مملم للس أ ددمد ممحمحم



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ثانيةالطبعة ال

 م٢٠١٧ه/١٤٣٩
 

 ISBN 
978-9948-421-757 

 العقيدةاملوضوع: 
 قواعد أصوليةن: واالعن

يواين امليمني حممد أسلم رضااملفتي أليف: الت  الشِّ
 ،ةتنفيذ العمل واإلرشاف الطباعي: دار أهل السنّ

 باكستان - كراتيش

 اتصفح ٧٧عدد الصفحات: 
 ٢٠×  ١٤قياس الصفحة: 

 نسخة ١٠٠٠عدد النسخ: 
ة، يمنع طبع هذا مجيع احلقوق حمفوظة لدار أهل السنّ

التصوير الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع و
والنقل والرتمجة، والنسخ والتسجيل امليكانيكي أو 

 خطيٍ من إالّ بإذنٍ  ،ويباإللكرتوين أو احلاسُ 
 كراتيش -السنّة أهل دار

 dar_sunnah@yahoo.com: إيميل

 

للثاننييةةالطبعة االل

مم٢٢٠٠١٧ه//١٤٣٩

ISBN
978-9948-421-757

اللععقيدةاململوضوع: 
قوااعد أصصوليةن: ننوواالعن
يينيحممد أأسسلم رضااملفتتي تتأألليف:: الت ننم ممي ييمل ا وويواين ييشِّ ششل ا

،نّنّةتنفيذ اللععمل واإلرشرشاف الططبباعي: دار أهل السنّ
باكستان-كرراتيشيش

ححاتتصفح٧٧عدد الصفحاتت: 
٢٠× ١٤قياس الصففححة: 

نسخخة١٠٠٠عدد النسخ: 
ننّة، يمنع طبع هذا مجيعع احلقوق حمفوظة للدارر أهلل السسنّ

و ععبع ببط ططل ا ررطرق للككلّّ ككب ههنهه ننم ززججزء أو ااتتابب تتتك ككلل التصوير ا
والنقل والرتمجة، والنسخ والتسجيل امليكانيكي أو 

ااحلاسُ ا أو رترتكرترتوين ككل إإببإذذننٍ،سسويبيباإل ننمنإالّ ييطيٍ ططخ
ككراتيشيش-السنّةأهلدار

dar_sunnah@yahooo.coom: إيميلل



 

 
 

الةُ  الم عىل سيّدنا رسول اهللا،  احلمد هللا، والصّ  عىلووالسّ
ن وااله، وبعد:  آله وصحبه ومَ

باين مع مَ شاد لقَ أصول الرَّ "مأخوذ من كتاب  هذا خمترصٌ ف
مة اإلمام نقي عيل خانْ املتكلِّ لرئيس  "الفساد  املتوىفّ  مني العالّ

 فيه أصوالً وقواعدَ  أفادَ ويم لمي الفخِ بأسلوبه العِ  كتبه، ه١٢٩٧
ةً  يفة، لفهم اآليات القرآنيّ  رائعة، مهمّ ة واألحاديث النّبوية الرشّ

ع عليه عند السلَ إىل املنهج السَّ  د القارئَ شَ رَ  ، الحالصّ  فليم املُجمَ
ويفهمها فهامً ، األصولية ما حيفظ هذه القواعدَ عند القارئَ  نّ إ حيث

نيعاً له من أن أو  ،التشويشَ  يقبلَ  صحيحاً، يكون ذلك حصناً مَ
فني الغالنييكونَ لعبةً بيد  ام، املتطرّ  يف تكفري عموم املسلمني واحلكّ

ن أجلف يف هذا  تلك القواعدَ   بسطنايلنا املعارصِ إصالح فكر جِ  مِ
 .!نياملسلمني أمجعأحوال نا وصلح أحوالَ يُ  أن اهللاَ خترص، لعلّ امل

ةَ  أن حيفظَ  كام نسأله  من أفكار واملسلمني  اإلسالم أمّ
ف اط املستقيم، الرصّ ىل إ القاتلة، وهيدينا مجيعاً الطائشة  نياملتطرّ

الالةُ الالصّ صصل وا هللاهللا، ددمد ممحل اهللا،ا ووسول ر اانا دديّد ييس ىلىلعىل الم الالسّ سسل عىلووا
ددعدد: ععب و واالاله، ننمَنن و ههبه ببح ححص و ههله للآ

رصرصترصٌٌف تتخم ررَّلرَّ"مأخوذذ من ككتاابب ذذففهذا ا ووصوولل ققلقَأ مَااشاد باين ععققمع ممَ
للككلِّلرئيسس "الفساد ككت تتمل ااخخانْا يليلعيل ييقي ققن ااماامم اإل ةةةممة الالعالّ ععلل ا ووتوىفّنينينينيللمني تتمل ا
ععلعِككتبهه، ه١١٢٩٧ ا ههبه ووولوو للس خخففخِأأبأ ففل ا ييمي اافاددََووخخييمم ممععل ددعدَأ ووقوا و ووصوالالً أ ههيه ييفف

ةً ةةمّ ممه ييننيّرائععةة،ههم ننآآ آر ررق ققل ا ااياتت اآل ممهم ههفف ةةفة،ففففلل ففي رشرشرشللرشرشّ اا ةةيةة ووببو ببببننّ ننل ا ثثيثث ااححاد ووااألأل ييّة
ااقاررئئَشَرَ ققل ا سسلسَّششد ا ججهج ههن ننمل ا للسلَإإىلىل سسل ا ددندد ننع ههيه ييل للع ع ععمَ ممج ججملُ ا مميمم صصلصّللفييسسل ، صصالحا

ااقارئئََننّإحيث ققل ددعددَعندداا ووقوا ققل ا ذذهذهه ظظفظظ ففحي امامهامً، ااألصصوليةااما ههف ااها ههم ممه ههف ففي و
أن ننمن ههله ااعاً ععي يين ننمَ ااناً ننص صصح ككلك ذ ووكون ككي ااحاً، ححي ييح للبلَححص ببق ششيشَققي ووشو ششت تتل أو ،ا

دديد ييب ةةبةً ببع ععل ووكونَ نينيلنيككي ااغا غغل ا نينيفني ررطرّ ططت تتمل ام،ا ااكّ ّ ككحل وا نينيممنيني ممل للس سسمل ا ووموم ممع ريريفري ففكك ككككتت يف
للجللف أ ن جِننففمِ رركر ككف حالالحح الالص ِرصإإ ااعا ععمل ا اانا ننل ددعدَ بسطناللججي ووقواا ققل اا ككلك يف هذا للت

للعلّامل ععلل رصرصترص،، وووححووالَيُأأناهللاهللاَتتململخ أ ححللحح ..!عععنينياملسلمني أمجمجععأحوالل للنا ووللييص
ظظفظظَكام ننسأألهه  ففحي ةَأنن ةةمّّ من أأفككارر واملسلممنيني اإلإلسالالممأأ

ف ررطررّ ططت تمل اعاًاالطائشةفنيا عي يمج ااناا ني دهيد و ةلة، للت اقا قل رصلرصّىلإا املستقيم،ا اط



 

احلنيال واألولياءِ  عليهم، من النبيّني اهللاُ الذين أنعم رصاطِ  ، صّ
فق وا رصاطِ  ن أوة والوفاءملحبّ اللُّطف والرّ  الئك رفيقاً!.، وحسُ

نا هذا ت اهللاِراجني من   الصاً لوجههخعاىل أن جيعلَ عملَ
عني، الكريم، وصىلّ اهللا تعاىل عىل سيّدنا حممدٍ وآله وصحبه أمج

 واحلمد هللا ربّ العاملني!.
يف    يدم العِلم الرشّ  خوَ
يواين املَ          منييحممد أسلم رضا الشِّ

 غفر اهللا له ولوالديه     
 ه١٤٣٧ربيع الثاين  ٢٣               

 

أننععمرصاطِ نينييّنياهللاُالذين ييب ببن ننل ا ننمن ممهم، ههي ييل ااياءِللع ييل نينيحلنيالواألو ا ،االلصّ
وارصاطِ قققفقق ررلررّ وا ففطف ططلُّ للل ببحبّا أوببّة والوفاءححمل ن ننسُ سسح و ااقاً!.، ققي ييف ر ككئك ال

ذذهذاتتاهللاهللاِراجني من  اانا ننلَ للم ممع للعلَ ععجي أن ههههخااتتتتععااىل ههج وولو ااصاً صصل خخا
أمج ههبه ببح ححص و ههله للآ آو ددمدٍ ممحم اانا دديّد ييس ىلىلعىل ااععاىلىل عععت اهللاهللا ىلىلصىلّ و مميم، رركر ككل مجمجعني، ا

نينيملني!. ااعا ععلل ا ربّ هللا ددمد ممحل وا
ففيف رشرشلرشرشّ ا ممللم للعِ ععل ا دديددم ووخوَ

اااملململَََ      وويييواينينين يييييشششِِّّ ششششششللل ااا ااضضضا ررر مممممملللممم للس أ ددمددد ييييمممنييململململململيييممحمحمحم

غغفرر اهللاهللا لله وللوالديه  
ه١٤٣٧٧ررببييعع االثاين ٢٣٣             



 

 

 

 

 

 

 
 

 قواعد أصولية

 لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
 (ضوابط لمعرفة البدع والمنكَرات)

للللففففههههمممم ااااآلآلآلآلييييااتتتت الققققرررآنننييييةةةة ووووااااألألألألححححااااددددييييثثثث اللللننننبوووويييية

((((ضضضضووووااااببببطططط للللممممعررررففففةةةة ااااللللببببددددعععع وووواااااللللممممننننككككَََررررااااتتتت))))



 ٦    أصولیة عدقوا
 

 األُوىل  القاعدة
ن راد هبا املَعاين احلقيقيّة مهام أمكَ عية يُ  األلفاظ الرشّ

ارعُ  جيب أن ها الشّ ل األلفاظُ التي وضعَ مَ مثل -حتُ
وم" الة"و "الصّ كاة"و "احلجّ "و "الصّ ين املوضوع عاعىل املَ  -"الزّ

يجب فعملَ اللّفظُ إذا استُ ": "التوضيح"مكن ذلك، كام يف هلا إن أ
مَ  أن  .)١("لَ عىل املعنى احلقيقي، فإذا مل يُمكن فعىل املعنى املجازيحيُ

 :، وإليك بعضهافوائد حتت هذه القاعدة بعض وهناك
 يف تعريف اإلله الفائدة األُوىل

ع هو املستحقُّ  "اإللهُ " ح به  يف الرشّ للعبادة، كام رصَّ
ازي يف  فخر اإلمامُ  ين الرّ ن قا"حيث قال:  "الكبري التفسري"الدّ ل: مَ

ل ومل اإللهَ هو املعبودُ  إنّ  يكن معبوداً؛  فقد أخطأ؛ ألنّه كان إهلاً يف األزَ
لعدم وجود العابد، بل اإللهُ هو القادرُ ال إلهَ إالّ هو القيّوم، وقولُه: 

ي ﴿ وَ الَّذِ يْفَ يَشَ هُ امِ كَ حَ مْ يفِ األَرْ كُ رُ وِّ ] ٦ عمران: ﴾ [آل....ءُ آيُصَ

                                                 

 .١/١٩٥من الكتاب، فصل يف أنواع عالقات املجاز،  ١القسم  "التوضيح") ١(

األُوىلالقاعدة
ن ننكَ َ ككم أ امامهام ههم ةةيةةّة ييق ققي ييق ققحل ا ااعاين ععملَ ا ااهبا راد رريُ ةةييية ييععع رشرشلللرشرشرشّّ ااا اافاظ ففل األ

ععرعُجيب أن ا ااشّ ششل ا ااها ههعَ ععض و ييتي تتل ا اافاظُ ففل األ لل للمََ مثل -ممحتُ
وم" ووصّ صصل الالة"و"ا الالصّ صصل ججحلجّ""و"ا ااكاة"و"ا ززلزّ املَ-"ا ين املوضوع ململعاىلىلعىل

تتستُ": "التوضيح"مكن ذلك، كام يف هلا إن أ ا ظظفظُإذا ففلّ للل ا للملَ ففيجب فممتتع
مَأن ااجازيممحيُ ججمل ا ىىنى ننع ععمل ا ىلىلعىلىل ععف ننكن ككم مميُُ ململ إإفإذا ييقي، ققي ييق ققحل ا ىىنىى نننعع ععمل ا ىلىلعىل .)١("مملَ

:، وإإليك بعضهافووائد حتت هذهه القاعدةبعضوهناك
اااألألألُُُوووىلىل ددددددئئدددةةة اافففا ففللل يفيفيف   تتتعععررريفف اااإلإلإللللههها

ههلللهههُُُ""" ققحققُّ"اااإلإلإل ححت تتس سسململ ا ووهو ع ععرشرشّ رشرشل ا ههبهيف حح ححرصَّ امامكام اابادة، ببع عععلل للل
اامامُ يففخراإل ازي ررلرّ ا ننينن ددلدّ ااقا""حيث قال: "الكبريريالتفسريري"ا ن ل: ننمَ

ووبووددُإنّ ببع ععمل ا ووههو ههلهَ وملاإل لل ااألزَ يفيف ااهلاً إ ااكان ههننّه ّّألأل أأططأ؛؛ ططخ أ ددقدد ووبوداً؛ققف ببع ععم ننكن ككي
ههلُه: ووقو و وويّوم، ييق ققل ا ووهو إالّ ههلهَ إ ال ااققادررُ ققل ا ووهو ههلهُُ اإل للبل ددبد، ااعا ععل ا ووجود و ددعدم ععل

ي﴿ ذذلَّذِ ا وَ ششيششَشَووهُ ففيففْفََ ييكَ امِ ااحَ األَرْ ِيفِ مْ ممكُ رُ وِّ ووصَ ] ٦عمرران:﴾ [آل....آآءُششآصصيُ

                                                    

.١/١٩٩٥منن الكتاب، ففصصل يفيف أأنواع عالقات املجازز، ١القسم "التووضضييح") ١١(



 ٧    أصولیة عدقوا

بادة، ال اً  كان املعبود املطلَق، سواءٌ  بمعنى املستحقّ للعِ للعبادة  مستحقّ
 .)١("ةباقي األلفاظ الرشعيّ كهذا لفظٌ رشعيٌّ و، غريَ مستحقٍ هلا أو

 معنى فهو )٢("املالِك" وأ "احلاكم"بمعنى  "اإلله"كلمة  اأمّ 
ع، وملعيثبت  اخرتاعيٌّ حمض، مل ح به أحدٌ من علامء ن الرشّ  يرصِّ

اللة انتّحدي، وال "اإلله" كلمةَ  انفرادي ، والةعيالرشّ   .معها يف الدّ
كُ  يلزم التي ال الكلامت  اهإطالقب الرشِّ

ميع"كلمة  وإطالقُ   "القادِر"و "ريداملُ "و "ريالبصِ "و "السّ
ا كام تُطلَق  بل ،ليس جائزاً فقط ،اهللا عىل غري "العاملِ "و واقع؛ فإهنّ

آدم،  نّة وبنيها عىل املالئكة واجلِ عىل اهللا تعاىل، كذلك شاعَ إطالقُ 
 احلقيقي، واملالِكَ  بذاته، واحلاكمَ  إالّ أنّ القادرَ باالستقالل، والعاملَ 

ار اهللاُ  هو احلقيقي  .الواحد القهّ
 هللا، يف رشيعة سيّدنا حممد جيوز إالّ  وكذلك العملُ الذي ال

كُ  ال ،-دوجمثل السّ - موم ه تعاىلغريل بارتكابه يلزم الرشّ  عىل العُ
 اً زائج التّحية كان سجودَ نّ أل؛ به العبادةُ  تصدقُ  إذا إالّ ، واإلطالق

                                                 

. ٣/٨، ٢٥٥ سورة البقرة، حتت اآلية: "التفسري الكبري") ١( فٍ  بترصّ

 .٢٧يف اجتناب عن اإلرشاك، صـ ١، الفصل ١الباب "اإليامن تقوية") ٢(

ال اابادة، ببعِ ععلل للل ققحقّ ححت تتس سسمل ا ىىنى ننع ععم ووسواءٌممب ققلَق، للط ططمل ا ووبود ببع ععمل ااقاًكانا ققح ححت تتس للعبادةسسم
ااهلاأو ققحقٍ ححت تتس سسم ييعيٌّو،، ريريغريَ رش ظظفظٌ ففل ييعيّكذذهذا رشرشلرش ا اافاظ ففل األ ييقي .)١("ييّةااككبا

ككلِك"وأ"احلاكم"بمعنى "اإلإللله"كلمة مماأمّ ااملا معنىفهو)٢("ا
ململ ضضحمض، ييعيٌّ رترتخرتا وملعيثبت ا ع، ععرشّ رشرشل ا اماملامءععن للع ننمن ددحدٌ أ ههبه ح ححرصِّ رصرصي

رشرشلرشّ ةةمةةَففانفييرادي، والععةييعيا ممل ددحدي، وال "اإلله"للك ةةلةانححييتّ ال ددلدّ ا يف ااها ههع .ععم
كككُُُيلزززمممالللتتتييي الالالالكككلللامتتت رشرشلرشرشرشِّ ههاققهببببببإإإطططالقبببااا

الالطالققُ ععيع"كلمة وإ ييمم ممسّ سسل "و"اا
صصبصصِ ببل ااقادِر"و"ململريداملُ"و"صصريا ققل "ا

"و
ِملِ ااعا ععل ططقط،اهللاعىلىل غغريري"ا ققف ززئزاً ااجا سسيس ققلَقبل،ييلل للط ططتططُ امامكام ا ااهنهنّ إإفإإ ععقعع؛ ووا

الالطالقُ إ ععاعَ ااش ككلك ذذكذ ااعاىل، ععت اهللا واجلِىلىلعىل ةةكةة ككئئ الالملال ا ىلىلعىل يينييااققهها ننب و آدم، ةةجلجلنّة

َملَ ااعا ععل وا الالقالل، ققت تتس ااباالال ااقادرَ ققل ا أنّ ممككمَإالّ ااحلا وا ههته، ككلِكَذذبذا ااملا وا ييقي،، ققي ييق ققحلحل ا
اراهللاهللاُُ ههوواحلقيقي ااههّ ههق ققل ا ددحد وولوا .ا

ال ذذللذيي ا للمللُ ممع ععلل ا ككلك ذذكذ إإالّّو ددمدوووجيووز ممحم اانا دديّد ييس ةةعة ععي رش يف هللا،
سسلسّ- ا للثل كُال،-دججوسسجثثم رشرشلرشّ ا ززلزم وومومه تعاىلللغريلبارتتكابهللي ممعُ ععل ا ىلىلعىل

اابادةُتققصدقُإذاإإالّ، واإلطالق ببع ععل ووجودََنّأل؛ بها ااكاننججس ةةية ييح ححتّ تتل اًئئزججائجا

                                                

.٨//٣، ٢٢٥٥سورة البققررة، حتت اآلية:"التفسري الكبريري") ١(( فٍ رصرصترصّ تتبب
.٢٧٧يف اجتتنناب عنن اإلرشاك، صـ١١، الفصل ١الباب"اإلييامامنتقووية") ٢٢(



 ٨    أصولیة عدقوا

ائع املاضية، وقد وقع كُ  يف الرشّ  يف جيوز رشعاً  البالفعل، والرشّ
 .عقالً  حنيٍ من األحيان؛ ألنّه قبيحٌ 

ع عن استحقاق العِبادة أنّ األُلوهيّ  احلاصل: ةَ عبارةٌ يف الرشّ
ن   ه، خاصٌّ من بادة وما يلزمعتقد أنّ استحقاقَ العاووجوبِ الوجود، فمَ

، باهللا تعاىل دٌ ك هميُ فر، فهو موحِّ  .وضالل خطأٌ  بسهم االهتام بالرشِّ
 يف تعريف العبادة الفائدة الثانية

، وهذا "منتهى التذلُّل"و "غاية التعظيم"عبارة عن  العبادةُ 
د األفعال، فمثالً  ر بمجرّ ينواضعاً الوقوفُ  :ال يُتصوَّ ة اليدَ ّ ، عىل الرسُ

 اً، أو تركُ ه حمتاجلكون حدٍ ل ألاامل دفعُ  ، أوحولَ يشء الطوافُ  أو
مس، ليست هذه  بح حتّى غروب الشّ ب منذ الصّ األكل والرشُّ

 مدارُ العبادة، بل عن كوهنا غايةً فيه من التعظيم بيشءٍ، فضالً  األفعالُ 
 ذلكمنتهى مراتب التعظيم، ل يف هذا العملَ  أنّ ب داعتقوا نيّة عىل فيها

العبادةُ يف القرآن الكريم مقرتنةً بخالقيّة كلِّ يشءٍ وأمثال  وردت
مُ اهللاُاهللا  فقالذلك؛ ألنّه يدلّ عىل غاية التعظيم،  لِكُ مْ ال  : ﴿ذَ بُّكُ رَ

وْ  بُدُ ءٍ فَاعْ ْ لِّ يشَ الِقُ كُ وَ خَ هَ إِالَّ هُ  ].١٠٢ هُ﴾ [األنعام:إِلَ
ازي:  قال اإلمامُ  كونه خالقَ  إنّ أمرَ العبادة ترتّب عىل"الرّ

؛ إذ ترتّبُ احلكمِ عىل الوصف بـ اء"كلِّ يشءٍ رٌ بالسببيّة،  "الفَ شعِ مُ

ععقع و ددقد و ةةية، ييض ااملا ا ععئع ا رشرشلرشّ ا كيف رشرشلرشّ وا للعل، ععف ففل ااعاًالاابا رش يفووجيوز
ححيحٌ ييب ببق ههنّه ألأل اايان؛؛ ييح األ ننمن الالقالًنينيحنيٍ .ققع

ييهيّاحلاصل: وولو األألُ اابادةأنّ ببعِ ععل ا ااقاق ققح ححت تتس ا ننعن ع ععرشّ رشرشل ا يف اابارةٌ ببع ييّةَ
ن ننمَ ممف ووجود، وولو ا ووجوبِ ععلعاوو ا ااقاقَ ققح ححت تتس ا أننّ ددقد قققت ااخاصٌّمنععبادة وما يلزمتتع ننه،

،باهللا تعاىل دٌ ددحِِّّ وومو ووهو ههف كييهييميُفر، رشرشلرشِّ اابا ااهتام اال ممهم ههس أأطأٌسسب .وضاللططخ
يفيفيف تتتعععريففف ااالللعبادةااالفااائئئدددة الللثانيييةةة

اابادةُ ببع ععل لللُّل"و"غاية التعظيمم"عبارة عنن ا ذذتذ تتل ا ىىهى ههت تتن ، وهذا "ننم
الالثالً ثثم ممف ااعالل، ععف األ دد ررجررّ ججمم ممب ر ووصوَّ صصت تتيُ وووقوففُ:ال وولو ااعاًًا ععض ننيننوا دديدَ ييل ةا ّ رسرسلرسُ اا ، ىلىلعىل

ووطوافُأو ططل يشيشءا ععفعُ، أوووحولَ ررتركُننه حمتاججلكوونددحدٍل ألألململااململد أو ججاً،
ذذهذه تتستت سسي ييل سسمسس، ممششّ ششل اا ررغروب ىىتّى تتح ححبح ببصّ صصل ا ذذنذ ننم بب رشرشلرشُّ وا للكل كأل ا

ااعالُ ععف الالضالالًاأل ضضف يشيشبيشءٍ، ممييم ييظظ ظظظعع ععت تتل ا ههيهننمن ييف ةةيةةً اااغغا ااهناا ووكو اابادة، بل ننعن ببع ععل ا ددمدارُ
ةةيةةّةةةعىلفيها للمللَببأننّبدققققققاااعععتتتقققووواااييننن ممع ععل اا للذلكمنتتهى مراتب التعظيم، ليفذذههذا

ااثالوردت ثثم وأ يشءٍ للكلِّ ةةيةةّة ييق ققل ااخا خخب ةةنةً رترتقرت ققم مميم رركر ككل ا نآن آرر ررقق قققل ا يف اابادةُ ببع ععل ا
مميم، ييظ ظظع ععت تتلل ا ةةية ااغا ىلىلعىل دديدلّ ههنّه ّّأل ككلك؛ ُهللاُاهللا فقالذ ا مُ ممكُ ُ ككلِ ﴿﴿ذذَ ال: مْ ممكُ ُ ككبككُّ رََ

وْ ددبُدُ ببعْ ا اافَ ءٍ ْيشَ لِّ للككُ ققلققِقُ ا ااخَ وَ ووهُ إِالَّ هَ ههلَ ااعام:إِ ععن [األ ].١٠٢هُ﴾
ااماامُ اإل اززي:ااقال ررلرّ ىلىلععىل""ا ببتّبب ررتر اابادة ببع ععل ا ررمرَ أ ققلقَإإنننّ ااخا ههنه ووكو

ــبـ ففصفف ووللو ا ىلىلعىل ممكمِ ككحل ا ببتّّبُ ررتر إذ ؛ يشيشءءٍ اء"للكللِّ اافَ ففل ةةيةةّة،"ا ييب ببببب ببس سسلل اابا ررٌ ررعِ ععش ششمششُ



 ٩    أصولیة عدقوا

بُ لكونه معبوداً  فهذا يقتيض أنّ كونَ اإلله خالقاً لألشياء، هو املوجِ
ة  .)١("عىل اإلطالق، فاإللهُ هو املستحقُّ للمعبوديّ

ك األفعالُ التي ال دُّ من عالمات الرشِّ عَ  تُ
ها  املارّ  ه األفعالِ مثل هذ فارتكابُ   الوقوفِ مثل -ذكرُ

ختالف  ليست من عبادةِ غري اهللا قطعاً، وال -وغري ذلك والطواف
، كَ ب الرشّ ، وال تُوجِ  مستحقٌّ  أنّه خملوقٍ يف  اعتقدإذا  إالّ  التوحيدَ

اقُ  أو واجبُ  ،للعبادة ، أو  املطلَق، أو خالقُ  الوجود، أو الرزّ العاملَ
ات، أو احل القيّومُ  رُ  يُّ بالذّ ر، بذاته، أو املؤثِّ  احلقيقي يف النّفع والرضَّ

 .)٢(يف اإلماتة واإلحياء أو املستقلُّ 
                                                 

 .٥/٩٦، ١٠٢ سورة األنعام، حتت اآلية: "التفسري الكبري") ١(
بّاد األصنام أن قالوا: إنّ اإللهَ األعظم أجلُّ من أن ٢( ) حاصل الكالم لعُ

، لكنّ الالئقَ بالبَرش أن يشتغلوا بعبادة األكابر م ه البرشُ باد اهللا، يعبدَ ن عِ
ا تشتغل بعبادة اإلله األكرب،  اموية، ثمّ إهنّ مثل الكواكب ومثل األرواح السّ

ى﴾  فهذا هو املراد من فَ لْ ا إِىلَ اهللاِ زُ نَ وْ بُ رِّ مْ إِالَّ لِيُقَ هُ بُدُ عْ ا نَ قوهلم: ﴿مَ
]. أي: كانوا ٩/٤٢١، ٣ سورة الزمر، حتت اآلية: "التفسري الكبري"[

ون استحقاقَ ذلك  الً سّ تو حلقّ يعبدون غريَ اإلله ا إليه، وكانوا يرَ
جيوز أن يقاسَ عليه  ملعبودهم الباطل، وهذا عنيُ الكفر ال شكَّ فيه، وال

= 

ووبوداً ببع ععم ههنه ووكو ككل بُ ببجِ ووملو ا ووهو ااياء، ييش ألأللأل ااقاً ققل ااخا ههله اإل ووكونَ أن يضيضتيض تتق ققي ذذهذا ههف
ةةيّة ووبود ببع ععم ممل للل ققحقُّ ححت تتس سسمل ا ووهو ههلهُُ اافاإلإل الالطالق، اإل .)١("ىلىلعىل

الالال ييييييتتتييي تتللل ااا اااعااالللُُُ ععف كاأل رشرشلرشِّ ا اامات الالعال ننمن ددعددَدُّ ععتُ
ااكابُ ككت ااعالِمثل هذاافار ععف األأل ااملارّه ااهاا رركرُ ووقوفِمثل -ذ وولو ا

وال-وغري ذلكوالطواف ااعاً، ععط ططق اهللا ريريغري اابادةِ ببع ننمن تتسست سسي ختالف يييل
، كَ رشرشلرشّ ا ب ببجِ ووتُوو وال ، دديدَ ييح ووتو تتل وولوقٍيفيف اعتقدإإذذا إالّا ههنّهللخم ققحقٌّأ ححت تتس سسم

ببجبُ،للعبادة وا اقُأو ررلرزّ ا أو ووجوود، وولو ققلقُا ااخا أو ققلَق، للط ططمل أوا ، ااعاملَ ععل ا
وويّومُ ييق ققل احلا أأو ات،، ذذلذّ ررثِّرُحلحلييُّاابا ؤؤملؤ ا أو ههته، ر،ذذبذا رضرضرضللرضَّ وا ععففعع ففففننّ ننل ا يف ييققيي ققي ييق ققحل ا

للقللُّ ققت تتس سسمل ا .)٢(يف اإلماتة واإلحياءأو
                                                

.٥/٩٦،، ١٠٢٢سورة األنعام،، حتت اآلية:"التفسري الككببريري") ١(
أن٢( ننمن للجلُّ أ ممظم ظظع األ ههلهَ اإلإل إإنّ وولووا: ااقا أن اانام ننص األ اابااّاد ببعُ ععل الالكالم ككل ا للصلل ااحا (

م رربر ااكا األ اابادة ببع ععب وولوا للغ غغت تتش ششي أن رشرشبرشرشَرش ببَل اابا ققئقَ الاللال ا ننكنّ ككل ، ُرشُ رشرشب ببل ا ه ددبدَ ببع اهللا،ععي ااباد ببعِ ممن
ربربكرب، األ ههلهه اإل اابادة ببع ععب للغل غغت تتش ششت ا ااهنّ إ ممثمّ ةةية، امو امامسّ سسل ا ححاح األرو للثل ثثم و ببكب ووكوا ككل ا للثل ثثم

ىىفَى﴾فهذا هوو املرراد من ففلْ زُ اهللاِ إإِىلَ ا اانااَ وْ ووبُ رِّ ررِّقَ ققيققَُ ييُلييِ إِالَّ مْ ممهُ ددبُدُ ببعْ ععنَ ا اامَ ﴿﴿ ممهلم: ووقو
]. أي: كانوا ٩/٤٢١، ٣سورة الزمر،، حتت اآلية:"التفسريري الكبري"[

ا ههلهه اإل ريريغريَ ددبدون ببع ككلكسسالًسّتوققحلققّععععيي ذ ااقاققَ ققققح ححت تتس ا ونن رريررَ ووننوا ااكا و ههيه، ييل إ
ووال ههيه، ييف ككشككَّ ال ررففر ففك ككل ا نينيعنيُ ذذهذا و للطل، اابا ببل اا مممههم وووببوود ببع ههيهععمل ييل للعع ااقاسَ ققي أنن ووجيوز

=



 ١٠    أصولیة عدقوا

عَدُّ من عالمات الرشِّ   ك والتكذيباألفعالُ التي تُ
دُّ من عالمات الرشِّ  ا األفعالُ التي تُعَ  هيف ك والتكذيب،أمّ

ج نم، وتعليق الزوكالسّ قبة، ففاعِ  )١(نّارد أمامَ الصّ ريف الرَّ فَّ نظراً  ؛لُها يُكَ
عي ها نفسُ ، ومرج)٢(إىل االعتبار الرشّ غري،  ال )٣(االعتقاد ذلكعُ

دُ األفعال عبادةً، فال كمَ بالرشِّ  يصحّ أن وبالتايل ليس جمرّ  فرك والكُ حيُ
و عىل ن ارتكبَها، ظنّاً واتّباعاً للهَ تدلّ  قاطعةٌ  قرينةٌ  تكن هناك ما مل ،مَ

حية تدلّ و، عىل هذا االعتقاد يعة الرصّ  .فقط عليها نصوصُ الرشّ
 
 
                                                 

= 

عاء بأحدِ  لَ إليه تعاىل يف الدّ لُ باألنبياء واألولياء إىل اهللا؛ ألنّ التوسّ التوسّ
ر. خلوقاتأوليائه يشء، والعبادة ألحدٍ من امل  يشءٌ آخَ

: الزُّ ) ١( ةُ نَّارَ  : ما"التهذيب"ويس والنّرصاين، ويف ما عىل وسط املج"نَّارُ والزُّ
ه الذِّ  بَسُ لْ ه عىل وسطِه، واليَ يُّ يشدّ ُ لغةٌ فيهمِّ نَّريْ حرف  "لسان العرب"( ."زُّ

 ).٤/٣٣٠الراء، فصل الزاي، 
ه كفراً.٢( يعة اإلسالميّة اعتربتْ  ) ألنّ الرشّ
 صنام معتقدين بأنّ األصنامَ مستحقةٌ للعبادة.) ألنّ املرشكني يسجدون لأل٣(

رشرشلرشِّ ا اامات الالعال ننمن ددعددَدُّ ععتُ ييتتتييي تتتتتتللل ااا ااعالللُ ععف ك والتكذيباأل
رشرشلرشِّ ا اامات الالعال ننمن دُّ ددعَ ععتُ ييتي تتل ا ااعاللُُ ععف األ ا اامّ ففهيفك والتكذيب،أ

ج ججسّ سسل ززلزججوااكا ا ققيق ييل للع ععت تو ممنم،، ننصّ صصل ا اامامَ أ اافاعِ)١(اانّارد ففف ةةبة، ببق ررَّلرَّ ا ريف ررفَّ ففكَ َ ككيككُ ااها ررظراً؛ههععلُ ظظن
ييععي رشرشلرشّ ا اابار ببت تتع اال سسفسُ، ومرج)٢(إىل ففن ااها غري، ال)٣(االعتقادذلكههججعُ

الالفال اابادةً، ببع ااعال ععف األ دُ ررّجمرّ سسيس ييل ااتايل تتل اابا أنو حححصصحّ رشرشلرشِّصصي اابا ممكمَ ُكُككحيُ ككل وا ككفرك
وعىل ووهَ ههل للل ااعاً اابا ببتّ وا ًًّاً اان ننظ ااها، ههبَ ببَك ككت ار ن ةةنةٌتكن ههنناكما مل،ننمَ نني يير ةةعةٌررق ععط ددتدلّااقا

ةةحيةددوتدلّو، عىل هذا االعتقاد رصرصلرصّ ا ةةعة ععي رشرشلرشرشّ ا ووصوصُ صصن اااهاا ههي ييلل .فقطللع

                                                

=

ددحدِ أأبأ ااعاء ددلدّ ا يف ااعاىل ععت ههيه ييل إ للَ للسّ ووتوو تتل ا ألننّ اهللا؛ إىلىل اايياء ييل واألألوو ااياء ييب ببن ااباأل للُ للسّ ووتو تتل ا
امل ننمن ددحدٍ أل اابادة ببع ععل وا يشء، ههئه اايا ييل ر.ململخلوقااتأو ررخَ خآ يشءٌ

ززُّلزُّ) ١( :ا ةُ اانَّارَ ززُّلزُّ وا : ما"التهذيبب"ججويس والنّرصاين، ويف ما عىل وسط املج"اانَّارُ
ذذلذِّ ا ه ههسُ سسبَ ببَلْ واللليللَ ههطِه، ططس و ىلىلعىل ه ددشدّ ششيي يُّ ههيهييمِّ ييف ةةغةٌ غغل ُ ريرينَّريْ ُّ حرف ""لسان العربب"(."للزل

).٤/٣٣٠الراء، فصصلل الززاي، 
ررفراً.٢(( ففك ه ههتْ ربربتربرب تتع ا ةةيةةّة ييم الالسالال اإلإل ةةعة ععي رشرشرشلرشّ ا ألألنّ (
ألأللأل٣٣( ددجدون ججس سسي نينينيككنيني رشرشململرشرش ا ألنّ اابااددة.) ببع ععلل للل ةةقةٌ ققح ححت تتتس سسم اانامَ ننص األ أأبأنّ ننينن ددقد ققت تتع ععمم اانام ننص



 ١١    أصولیة عدقوا

ك الفائدة الثالثة  يف تعريف الرشِّ
يك يف األُلوهيّة، ففي  كُ الرشِّ  ع بمعنى إثبات الرشّ  رشح"يف الرشّ

يك يف األُلوهيّة": "العقائد بمعنى وجوب  اإلرشاكُ هو إثباتُ الرشّ
بَدة األ كام بمعنى استحقاق العبادة الوجود كام للمجوس، أو  .)١("وثانلعَ

ابعة  يف تعريف البدعة الفائدة الرّ
م يف معنيَني: "البدعة"لفظ  يعة يُستخدَ  يف اصطالح الرشّ

ل: والبعضُ فرسَّ ، "وال أذِنَ فيه يفعله النّبيُ  ما مل" األوّ
ا أفعالُ  ." النّبييكن يف زمن  البدعةُ ما مل"هذا املعنى فقال:  أمّ

حابة وأقوالُ املجتهدين األربع ة الّ للبِدع الض ب تنسَ ة، فالالصّ
بدّ من تقسيم البدعة إىل  الف، السنّة باتفاق أهل ةكروهوامل ةمحرَّ وامل

سَ  ةُ  لكوسيِّئة، وإىل ذ نةٍ حَ قون، وهو  ذهب أئمّ ين والعلامءُ املحقِّ الدِّ
ابقني والالحقني بال  .خالف املذكورُ يف كتب السّ

يف باب   عمر سيّدنا املؤمنني قولُ أمري :من أقواهلفمِ 
 عمرَ  بن سيّدنا عبد اهللا ، وقولُ )٢(»نعمتِ البدعةُ هذه!«الرتاويح: 

                                                 

في، اهللا تعاىل خالق "العقائد" ) رشح١(  .١٣٧...إلخ، صـ ألفعال العباد للنَّسَ
طأ") أخرجه اإلمام مالك يف ٢( الة يف رمضان، ر: "املوَ  .٧٠، صـ٢٥٢ كتاب الصّ

كااالللفففااائدة الثالثة رشرشلرشِّ ا ففيف ررعر ععت يف
رشرشلرشِّ ييفيكُا ففف ةةيةةّة، ييه وولو األُ يف ككيك يرشّ رشرشل ا اابات ببث إ ىىنى ننع ععم ممب عع ععرشّّ رشرشل اا رشح"يفيف

ةةيةةّة": "العقائد ييه وولو األُ يف ككيك يرشّ رشرشل ا ااببباااتتتُ بببببثث إ وووووهههووو بمعنى وجوب اإلرشااكككُُُ
األكامبمممعععنىىى اااسسستحقاق العبادةالوجود كام للمجوسس، أو ددبَدة ببعَ .)١("وثانععل

ةةعععةةة ععب ا ررللرررّّّ ا ددئئئدددة اافا ففللل يفيفيف تتتعععرريييف البدعةاا
نينييَني:"الببدعة"لفظ  يين ننع ععم يف م ددخدَ خختت تتتس سسيُ ةةعة ععي رشرشلرشّ ا حالح الالط ططص ا يف

ل: ييبيُما مل"األوّ ببنّ ننل اا ههلله للع ععف ههيهففي ييف أذِنَ رسرسفرسَّ، "ووال ضضعضُ ععب بببل وا
مل"هذا املعنىى فققاالل:  ااما ةةعةةُ ددبد ببل ييببييكن يف زمن ا ببنّ نننلل ااعالُ."ا ععف أ ا اامّ أ

ععبع األرر ننين ددهد ههت تتج ججمل ا ووقوالُ وأ ةةبة ااحا ححصّ صصل سسنسَععة، ففالا ضضلضسسبننتت ا ععدعع ددبِ ببل للة ضضالّللل
ةةنّةباتفاق أهلههةململكررووهواملممةمررململحرَّوامل ننس سسل إىلففالف، ا ةةعة ددبد ببلل ا مميمم ييس سسق ققت ننمن ددبدّ
سَ ذةةسسنةٍسسحَ ووإىلىل ةةئة،، ئئئيِّ ييييسس ةُلكو ةةمّ ممئ أأ ببههب ووهوذذ و ووقون، قققِّ ققح ححمل ا اماملامءُ للع ععل وا ننين ددلدِّ ا

الالبال نينيقنيني ققح الالللال وا نينيققني ققب ا ااسّ سسل ا ببتب تتك يف ووكورُ ذذملذ .خالفا
ريريمري:::هلهلمممممن  أأأققووواهلممفمِ أ اانااملؤممنننيووقولُ دديّد يف باب عمرييس
ذذذذهههذههه!«««الرتاويح:  ةةةةةعععةةةُُُ ددددددبببدد ببل ا تتمممتتتِِِ ممععع ووقولُ)٢(»»»عععننن و اهللا، ددبد ببع اانا دديّد ررممرَبنييس ممع

                                                

ققلق"العقائد") رشرشح١(( ااخا ااعاىل ععت اهللاهللا ييفيي، ففسَ سسننَّ نننَّل .١٣٧...إلخ، صصـألفعال العباددللل
أأطأ") أخررججه ااإلممام مالك يف ٢٢( ووملوَ ر:"ا ااضان، ضضم رر يف الالة الالصّ صصل ا ااتابب .٧٧٠، صصـ٢٥٢تتك



 ١٢    أصولیة عدقوا

حى:  بدعةٌ «يف صالة الضُّ ا لَ ن  ،وإهنّ ا ملِن أحسَ ! وإهنّ ونعمتِ البدعةُ
اخلري  إحداثَ  يكره ال عَ الرشّ  ضح أنّ تّ وكذلك ا .)١(»أحدثَه النّاسُ  ما

كام  ،باً للزجر والعتابجِ ومُ  ى قد يكون الرتكُ ه، حتّ بل حيبّ  ،والتزامه
أحدثتم : «فقال عىعىل هذا املدّ   أمامة الباهيل أبو ناسيّدُ  استدلّ 

وا عىل ما ،قيامَ رمضان ومُ ترتكوا؛ فإنّ اهللاَ تعاىل عاتَب  فعلتم وال فدُ
ا﴾ بني وهَ عُ تَدَ بَانِيَّةً ابْ هْ رَ  .)٢(]٢٧ [احلديد:» إرسائيل يف قوله: ﴿وَ

 اً نسَ حَ  كونَه ينايف البدعة عىل يشءٍ ال إطالقَ هذا يتّضح أنّ ومن 
 "البدعة" كلمةُ  ، بل تُطلَقه بدعةً سيِّئةعىل كونِ  ذلك نصُّ ي وال يف نفسه،

ه من جهةٍ أُخر، كام هو  ء نفسِ عىل يشءٍ من جهةٍ، وتُطلَق السنّةُ عىل اليشّ
اشدين، التي هي بدعةٌ  ثات اخللفاء الرّ ل، وسنّةٌ  بقطِ  شأنُ حمدَ  املعنى األوّ

اشدين: «حسب قولِه   .)٣(»عليكم بسنّتِي وسنّةِ اخللفاء الرّ

                                                 

 .٣/٦٢، ١١٧٥ كتاب التهجد، حتت ر: "الباري فتح") انظر: ١(
ةكشف ال") ٢(  .١٤٦، صـ١باب صالة  التطوع، فصل يف الرتاويح، اجلزء  "غمّ
 .٦٥١، صـ٤٦٠٧ كتاب السنّة، ر: "السنن"داود يف  ) أخرجه أبو٣(

ىىحى: ححضُّ ضضل ا الالصالة ةةعةٌ«يف ددبد ببلَ ا ااهنّ ن،إإوإ ننسَ سسح أ ننملننِن ا ااهنّ إإوإ ! ةةعةُ ددبد ببل ا تتمتِ ممع ععن و
اانّاسُما ننل ا ههثَه ددحد أنّتّوكذلك ا.)١(»أ رشرشلرشّححتتضح ددحداثَيكرهالرشعَا اخلري إ

ببحيبّ،والتزامه تتحتّللبل رترتلرتكُببه، ا ووكون ككي ددقد ااتابجِممومُتتىى تتع ععل وا ررجر ززلز للل كام ،ااججباً
ددتدلّ تتس دديّدُا ددملدّأمامة الباهيلأبوناييس ا ذذهذا أحدثتم : «فقالعىىلىلعىل

ااضان ضضم ر اايامَ ااما،ييق ىلىلعىل وا وومُ و ببتَبفعلتم والددفدُ ااعا ااعاىل ععت َهللاَ ا إإفإنّ ووكوا؛ كرت رترتت
ا﴾بني ااهَ و ووعُ ددتَددَ تتبْ ا ةةيةةَّةً ييَّنييِ اابااَا ببهْ رَ ﴿وَ ههله: ووقوو يف لليل ييئ .)٢(]٢٧[احلديد:» إرسا

أننّومن  ححضح ضضتّ تتي الالطططالالالقَذذهذا الالالإ يشيشيشءءءٍٍٍ ىلىلعععىل ةةعععةةة ددبد بببللل ههنَهييينايفيفيفا نناًسسنححسَحَووكو
ِِونِذلكصصيينصصُُّّييوالاليف نفسه،،، ووك ةةئةىلىلععىل ئئيِّ ييس ةةعةً ددبد ققلَقننه للط ططتططُ للبلل ةةمةُُ، مملل "اللبدعة"للللكك

ووهو امامكام ،ررخر أُ ةةٍهةٍ ههج ننمنن ه ههسِ سسف ففن ء يشيشليشّ ا ىلىلعىل ُُّةُ ةةن ننس سسل ا ققلَق للللطط ططتططُ تو ةةٍهةٍ، ههج ننننممن يشءٍ ىلىلعىل
ةةعةٌ ددبد ييهي ييتي تتل ا ننين، ددشد ا ررّلرّ ا اافاء ففل لللخل ا ااثات ددحمدَ ٌٌّةٌططِبققطِأأشأنُ ةةن ننس و لل، األووّ ىىنى ننع ععمل ا

ههلِِه ِِو ووق ببسب ننيينن: ««سسح ددشد ا ررّللررّ ا اافاء ففل للخل ا ةةنّةِ ننس وو ييتييِي تتنّ ننس سسب ممكم ككي ييل .٣)٣(»للع

                                                

.٣/٦٢، ١١٧٥كتاب التهججد، حتت ر:"البباريفتحح") انظر: ١(
ةكشف ال") ٢(( ةةمّ .١٤٦، صصـ١بابب صالالة  التطوع، فصل يف الرترتاويحح، اجلجلزء "ممللغ
.٦٥١، صـ٤٦٠٧كتابب السنّة،، ر:"السنن"داود يف ) أخررججهه أبوو٣٣(



 ١٣    أصولیة عدقوا

 بيانٌ يف مجع القرآن
 يف مجع  ديقنا الصّ سيّدُ  ما قاله وكذلك يدلُّ عىل ذلك

قلتُ ": "حيحالصّ "البخاري يف  أخرجه اإلمامُ والقرآن الكريم، 
: كيف تفعل شيئاً  : قال عمرُ  ؟!اهللا  يفعله رسولُ  مللعمرَ

ي يز فلم !هللاِ خريٌ هذا وا ني حتّى رشحَ اهللاُ صدرِ ل عمرُ يراجعُ
 .)١("لذلك، ورأيتُ يف ذلك الذي رأ عمرُ 

 ،بكر  جواباً لسيّدنا أيب  مردنا عُ قولُ سيّ كذلك و
يد بن ثابت  نصٌّ يف  -"البخاري"كام يف - وقولُه جواباً لسيّدنا زَ

حابةَ  وا عىل فعلِهوأ البدعة، نواعِ استحسنوا بعضَ أ أنّ الصّ  رصُّ
ه حابة عىل مجع القرآن، وتطبيقِ وا بالتزامه، بل أمجَع مجيعُ الصّ ، وأمرُ

وا قطعاً بعضَ أ فاقُ يتّضح اتّ  كلِّه هبذاو البدعة، نواعِ وكذلك أبغضُ
حابة عىل تقسيم البدعة  .)٢(الصّ

ة هذا التقسيم يف هذا، والنّبيُ  ه قد أشار إىل صحّ  نفسُ
ن سَ «قوله املبارك:  ن مَ ها وأجرُ مَ ، فله أجرُ سنةً نَّ يف اإلسالم سنّةً حَ

                                                 

 .٨٩٤، صـ٤٩٨٦ كتاب فضائل القرآن، ر: "صحيح البخاري" )١(
نة، والسيّئة.٢(  ) أي: البدعة قسامن: احلسَ

نآن آر ررق ققل ا ععمجع يف اايانٌ ييب
ككلك ذ ىلىلعىل دديددلُُّّ ككلك ذذكذ دديّدُما قالهو صصلصّييس ا يف مجعصصديقاانا

اامامُوالقرآن الكريم،  اإل ههجه ررخرر صصلصّ"البخاري يف أ تتلتُ": "صصحيحا للق
اائاً ئئي ييش للعلل ععف ففت ففيف ييك : ررمرَ ممع ووسولُململععل ر هههللهه للع ععف ررمرُ؟!اهللا ففي ممع : ااقال

ريريخريٌهذا وا ييزفلم!هللاِ ددصدرِ ُهللاُ ا ححرشحَ ىىتّى تتح ييني ننعُ ععج رريرا ررمرُ ممع لل

ررمرُ ممع رأ ذذلذي ا ككلك ذ يفيف تتيتُ ورأ ككلك، .)١("ذذلذ
ييسيّكذلك و عُووقولُ اانا أيبععمرييدد اانا ددييّد ييس سسل ااباً ،  بكر ووججوا

تتبت ااثا ننبن دديد زَ اانا دديّّد ييس سسل ااباً ووجوا ههلُه ووقو يف-"البخاريي"كام يف -و صصننصصٌّ
ةةبببةَ ااااحححااا حححصصصّّّ صصل ا أأنّ ضضعضضضَََ ععب وونوووا ننسس سسححح ححتتت تتتتتتسسس ععاعععِا ههلِهوأااالبدددعععةةة،،،وونو للع ععف ىلىلععىل وا رصُّ

ههقِه ققِي ييب ببط ططت نآن،و آر ررق ققل ا ععمجمجعع ىلىلعىل ةةبة اااححاا ححصّ صصل ا ععيعُ ييمج ععمجَع أ للبل ههمه، ززتزا تتل اابا ووا ررمرُ وأ ،
أأأ ضضضضضعععضضضَ ععععععبب ااااعععاااً ععععططط ططققق وااا ووضضضُُُ ضضضضضضغغ غغببب أأأ ككلك ذذكذ ععععععاعععِِِو ههللِّههبذذاووالبدعةةة،،،وونننووو اتّللللكك ححضح ضضتّ ااتتفاقُتتي

ةةعة ددبد ببل ا مميم ييس سسق ققت ىلىلعىل ةةبة ااحا ححصّ صصل .)٢((ا
ييبيُ ببنّ ننل وا يفذذهذا، مميم ييس سسق ققت تتل ا ذذهذا ة ةةحّ ححص إىل ااششار أ ددقد ه ههسُ سسف ففن

سَ«قوله املبارك::  ن ننمَنننمَ ررججرُ وأ ااها ررجرُ أ ههللهه للف ، ةةنةًً ننس سسحَ ةةنّةً ننس الالسالم اإل يف سسنَّ

                                                

.٨٩٤، صصـ٤٤٩٨٦٦كتاب فضضائل القرآن، ر:"صحيح البخاريي")١((
ةةئئة.٢٢( ئئيّ ييس سسل وا ةةنة، ننسَ سسحل ا امامسامن: سسق ةةعةة ددبدد ببل اا أيي: (



 ١٤    أصولیة عدقوا

ل هبا نَّ « :وجعلُ كلمة، )١(»عمِ دون احلاجة  "أحيَى"عنى يف م »سَ
ئة نَّ « :لكلمةقريبٌ إىل التحريف؛ ألنّ هذا املعنى  امللجِ د يف  مل »سَ رِ يَ

ع، و اللُّغة، وال نّة« :لفظُ أثرَ له يف الرشّ لٌ  »سُ بمعنى الطريق مستعمَ
نةحَ «بـديث بقرينة تقييد يف احل  .»سَ

نَّ «وكذلك اعتقد العلامءُ األكابر أنَّ كلمةَ  يف هذا  »سَ
كلُّ بدعةٍ «"املالّ عيل القاري:  قالف ،"ابتدع"احلديث بمعنى 

صّ  )٢(»ضاللة نة؛ حلديث:  )٣(خُ نّ يف «منها البدعةُ احلَسَ ن سَ مَ
ل هبا ن عمِ ها وأجرُ مَ ، فله أجرُ سنةً ومنه قولُ عمرَ  ،»اإلسالم سنّةً حَ

» :!٤(»نعمتِ البدعةُ هذه(. 
وي يف  وقال اإلمام حتت حديث:  "مسلم رشح صحيح"النَّوَ

هذا احلديثُ من قواعد اإلسالم، وهو أنّ "»...: تُقتل نفسٌ ظلامً  ال«

                                                 

كاة، ر: "الصحيح") أخرجه مسلم يف ١(  .٤١٠، صـ٢٣٥١ كتاب الزّ
مة املؤلف، ر: "السنن"ماجه يف  ) أخرجه ابن٢(  .١٧، صـ٤٢ مقدّ
صهأمرٌ  »كلُّ بدعةٍ ضاللة«: قوله أي: )٣( ، خصّ نَّ : «ديثُ احل عامٌّ يف  مَن سَ

 .»...اإلسالم
فا") ٤(  .٢٠، ٢/١٩، فصل، ١، الباب ٢القسم  "رشح الشّ

ااهبا ل للمِ ةةمة، )١(»ممع ممل للك للعلُ ععج نَّ«:و ىىيَى"ممعنى يف م»ننسَ ييح دون احلاجة "أ
ةةئة ئئجِ ججل للمل ىىنىا ننع ععمل ا ذذهذا ألنّ ففيف؛ ررحر ححت تتل اا إىل ببيبٌ نَّ«:لكلمةررقر يفمل»ننسَ د رِ رريَ

وال ةةغة، غغلُّ للل وا ع، ععرشرشّ رشرشرشرشل ا يف ههله ررَثرَ ظظفظُأ ةةنّة«:ففل لٌ»ننسُ للمَ ممع ععت تتس سسم ققيق ررطر ططل ا ىىنى ننع ععم ممب
ةةةننةةحَ««بـحلحلديث بقرينة تقييد يف احل .»ننححسَ

ةةمةَ ممل للك أنَّ رربر ااكا كأل ا اماملامءُ للع ععل ا ددقد ققت تتع ا ككلك ذذكذ نَّ«و يف هذا »ننسَ
ااقاري:ففقالف،"ابتدع"احلديث بمعنى  ققل ا يليلعيل الالململالّ ةةعةٍ«"ا ددبد للكلُّ

صّ)٢(»ضاللة ثثيث:)٣(صصخُ ددحلد ةةنة؛ ننسَ َسسحلَ ا ةةعةُ ددببد ببل ا ااها ههن يف«ننم نّ ننسَ ننمَن
ااهبا لل للممِ ممع ننمَن ررجرُ وأأ ااها ررجرُ أأ ههله للف ، ةةنةً ننس سسححَ ةةننّةً ننس الالسالم ررمرَ،»اإل ممع ووقوللُ ههنه ننمم و

» :!ذذهذه ةةعةُ ددبد ببل ا تتممتِ ممع .)٤(»ععن
يفوقال اإلإلمام وي وونَّوَ ننل حتتت حديث: "مسلمرشرشحح صحيح"ا

امامامللامًال« للظ سسففسسٌ ففففنن للتل تتق أنّ"»...: ققتُ ووهو و الالسالم، ااإلإل ددعد ووقووا ننمن ثثيثُ ددحلحلد ا ذذههذا

                                                

ر:"الصحيحح") أخرجه مسلم يف ١( ااكاة، ززلزّ ا ااتاب .٤١٠، صـ٢٣٥١تتك
ر:"السنن"ماجه يف ) أخرجه اببنن٢( ففلف، ؤؤملؤ ا ةةمة ددقدّ .١٧، صـ٤٢ققم
ةةلة«: قوله أي: )٣( الالضال ةةعةٍ ددبد ررمرٌ»»للكلُّ ههصهأ صصصّ صصخ ، ثثيثُاحلااعامٌّ نَّ: «حلحلد ننسَ يف ننمَن

.»...اإلسالم
اافا") ٤٤( فففششّ ششل اا .٢٠، ٢/١٩،، فصلل، ١، الباب ٢القسم "حححرشرشحح



 ١٥    أصولیة عدقوا

 به يف  ن اقتدَ زر كلِّ مَ ، كان عليه مثلُ وِ ن ابتدعَ شيئاً من الرشِّ كلَّ مَ
لَ مثلَ عملِ  ن ابتدعَ شيئاً من ذلك، فعمِ ه إىل يوم القيامة، ومثلُه مَ

ن يعملُ به إىل يوم القيامة، وهو موافِقٌ  اخلري، كان له مثلُ أجر كلِّ مَ
حيح:  سَ «للحديث الصّ نَّ سنّةً حَ ن سَ نّ سنّةً ......،  نةً مَ ن سَ ومَ

نَّ «ديث: احلحتت  أيضاً  قال، و)١(إلخ... "»سيِّئةً  ن سَ هذا "...: »مَ
، وكلُّ بدعةٍ ضاللةٌ : «ه قولِ ل )٢(ختصيصٌ  ثةٍ بدعةٌ  .)٣("»كلُّ حمدَ

 نمَ «ني: يخَ الشّ  حديثَ عيل القاري شارحاً  املالّ  قالو
إشارةٌ إىل أنّ  »منه«": )٤(»دٌّ فهو رَ  ،نا هذا ما ليس منهث يف أمرِ أحدَ 

                                                 

 .١٦٦، صـ١١كتاب القسامة، اجلزء  "رشح صحيح مسلم") ١(
، وكلُّ بدعةٍ ضاللةٌ : «قوله أي: ) ٢( ثةٍ بدعةٌ صهأمرٌ  »كلُّ حمدَ ، خصّ  عامٌّ

نَّ : «ديثُ احل ن سَ  .»...يف اإلسالم مَ
 .١٠٤، صـ٧كتاب الزكاة، اجلزء  رجع السابق،ملا) ٣(
كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عىل صلح  "حيحالصّ "أخرجه البخاري يف ) ٤(

  .]"منه"بدل لفظ  "فيه"فيه لفظ و[ ٤٤٠ـص، ٢٦٩٧ جور فالصلح مردود، ر:

كتاب األقضية، باب نقض األحكام  "حيحالصّ "أخرجه مسلم يف و
 .٧٦٢ـ، ص٤٤٩٢ حمدثات األمور، ر: الباطلة، وردّ 

يف ههبه  ددتدَ تتق ا ن ننمَ للكلِّ زر وِ للثلُ ثثم ههيه ييل للع ااكان ، ِّرشِّ رشرشل ا ننمن اائااًً ئئي ييش ععدعَ ددت تتب ا ن ننمَ للكل
للملِ ممع للثلَ ثثم لَ للمِ ممع ععف ككلك، ننمنذ اائاً ئئي ييش ععدعَ ددت تتب ا ن ننمَ ههلُه للث ثثم و ةةمة، اايا ييق ققل ا وويوم إىل للله

ققفققِقٌ ووموا ووهو و ةةمة، اايا ييق ققل ا وويوم إىل ههبه للملُ ممع ععي ن ننمَ للككلِّ ررجرر أ للثلُ ثثم ههله ااكان ريريخلري، ا
ححيح: ييح ححصّ صصل ا ثثيث ددحد ححل سَ«للل سسحَ ةةنّةً ننس نَّ ننسَ ةةنّةً......، ةةسسنةًننمَنن ننس نّ ننسَ ننمَن و

ةةئةً ئئيِّ ااضاًًقال، و)١(إلخ..."»ييس ضضي نَّ«حلحلديث: احلحتت أأ ننسَ هذا "...: »ننمَن

صصيصٌ ييص ةةلةٌ: «لله ووللقولِل)٢(صصخت الالضال ةةعةٍ ددبد للكلُُّّ و ، ةةعةٌ ددبدد ةةثةٍ ددحمدَ .)٣("»للكلُّ
الالملالّقالو ااحاًا ااشار ااقاري ققل ا ثثيثَيليلعيل ششلشّددحد ممنمَ«خخني: خخششيخَا

ددحدَ ررمررِأ أأ يف رَ،ناا هذا ما لليس منهث ووهو أنّ»مممنه«««": )٤(»دٌٌّّههف إإىل ااشارةٌ إ

                                                

.١٦٦، صـ١١كتاب اللققسامة، اجلزء "رشح صحييحح  ممسلم") ١(
ةةلةٌ:: «قووله أي: ) ٢( الالضضال ةةعةةٍ ددبدد للكللُّ كو ، ةةعةٌ ددببد ةةثةٍ ددحمدَ ررمرٌ»للكللُّ ههصهأ صصصّ صصخ ، ااعامٌّ

ثثيثُاحل نَّ: «حلحلد ننسَ .»...يفيف اإلسالمننمَن
.١٠٤، صـ٧كتاب الزكاة، اجلزء ململرجع السابق،ملا) ٣(
صصلصّ" أخرجه الببخخارريي يف ) ٤( كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عىلىل صلح "صصحيحا

.]"منه"بدل لفظ "فيه"فيه لفظ و[٤٤٠صصـصص، ٢٦٩٧جور فالصصللح مردود، ر:
صصللصصّ"أخرجه مسللم يفيف و كتاب األققضضية، بابب نقضض األحكام "صصحيحا

ورردّ ةةللة،، للطط اابا ببل .٧٦٢صصـ، صص٤٤٩٩٢حمدثات األمور، ر:ا



 ١٦    أصولیة عدقوا

يف  قالو .)١("ينازع الكتابَ والسنّةَ ليس بمذموم إحداثَ ما مل
، ": "العِلم رشح عني" ، وقد تكون واجبةً سنةً وقد تكون البدعةُ حَ

 .)٢("باحةً وقد تكون مُ 
 ؛إنّ ذلك بدعةٌ "وقول القائل: "وقال اإلمام الغزايل: 

حابة  مل فليس كلُّ ما حيكم بإباحةٍ منقوالً  "يكن يف زمن الصّ
حابة  م سنّةً مأموراً هباعن الصّ . )٣("، وإنّام املحذورُ بدعةٌ تزاحِ

حابة ت مع هذا، وإن كانت من البدعة، ومل": أيضاً وقال  ثبت عن الصّ
سَ دَ كثرياً من البِ  إالّ أنّ  والتابعني، ، ع تكون حَ البدعةُ  ليستفنةً

 .)٤("نّةفةً للسُ املذمومةُ إالّ التي تكون خمالِ 
البدعة  قبولِ يف  اعترب المالسّ  عبد بن يندّ ال عزّ  واالمامُ 

عىل  البدعةُ  عرضَ بأن تُ  واألصول، القواعدُ  تطابقَ تها، أن وردِّ 

                                                 

 .١/٣٦٦، ١٤٠ ، حتت ر:١كتاب اإليامن، الفصل  "املرقاة" ) ١(
 .١/١٧٨يف الصوم وكرس الشهوة،  ٣الباب  "رشح عني العلم" ) ٢(
امع، الباب  "اإلحياء") ٣(  .٣٣٢، ٢/٣٣١، ٥، األدب ٣، املقام ٢كتاب آداب السّ
امع، صـ٢، الباب ٨، األصل ٢الركن  "كيمياء السعادة") ٤(  .٢٠٦، آداب السّ

مل ااما ددحداثَ وومومإ ذذمذ ممب سسيس ييل ةةنّةَ ننس سسل وا ااتابَ تتك ككل ا ععزع اانا يف قالو.)١("نني
مملممرشح عني" للعِ ععل ،": "ا ةةبةً ببج وا ووكون ككت ددقد و ، ةةنةً ننس سسحَ ةةعةُ ددبد ببل ا ووكون ككت ددقد ووو

مُ ووكون ككت ددقد ةةحةًو .)٢("""ااممبا
ةةعةٌ"وقول القائل: "وقال اإلإلمام الغغزايل:  ددبد ككلك ذ ؛إنّ

ةةبةمل ااحا ححصّ صصل ا ننمن ز يف ننكن ووقوالً"ككي ققن ننم ةةحةٍ اابا إإبإ ممكم ككحي ااما للكلُّ سسيس ييل للف
ةةبة ااحا ححصّ صصل ا ااهباننعن ووموراً أأمأ ةةنّةً ننس مم ممحِ ززتزا ةةعةٌ ددددببد ذذحذورُ ححمل ا امامنّام وإ ،")٣( .

ااضاًوقال  ضضي ةةبةتمعع هذا، وإنن ككاانت من البددعة، ومل": أ ااحا ححصّ صصل ا ننعن تتبت ببتتث
أأنّوالتابعنيني، ببلبِإالالّ ا ننمن ريريثريرياً سَببدَثثك سسحَ ووكون ككت ،دع ةةعةُففليييسسستتتفةةسسنةً ددبد ببللل ااا

ااخمخمخمالِِِ ووكككوووننن ككككت ييتتتييي تتتلل اا إإإالالالّ ةةةمةةةُُُ وومو ذذملذ سسلللسسسُُُا للل .)٤("ةةسسسسسسنننّّّةةةةةللفففةةةًًً
ااماممُ سسلسّعبدبنينللدّالززعزّواال ووبوللِيف اعتربسسالمما البدعة ببق

ققبققَتها، أأنن وردِّ ااططا ددععدُططتتتتت ووقوا ققل تُووااألصول،ا ةةعةُرررتتعرضضََأأبأنن ددبد ببل عىل ا

                                                

.١/٣٦٦، ١٤٠، حتت ر:١ككتابب اإليامن، الفصل "املرقاة") ١(
.١/١٧٨يف اللصصوم وكرس الشهوة، ٣الباب "رشح عنيني العلم") ٢(
ااباب"اإلحياء") ٣(( ببل ا ععامع، امامسّ سسل ا دآدااب ااتابب .٣٣٢، ٢/٣٣١،، ٥، األألدبب ٣، املقام ٢تتك
ــصصـ٢، البابب ٨، األصلل ٢الركنن "كييممياءء السسعادة") ٤٤( ععامع، امامسّ سسل ا دآداب ،٢٢٠٦٦.



 ١٧    أصولیة عدقوا

جياب فهي واجبة، ، فإن دخلت حتت قواعد اإلةيّ قواعد الرشعال
 .!وعىل هذا القياس رام...وإن دخلت حتت قواعد التحريم فهي ح

وي، واحلافظُ البَيهقي،  ابن واإلمامُ  ونقل اإلمامُ النَّوَ
افعي  )١(حجر ثات من األمور رضبان، ": عن اإلمام الشّ املحدَ

مه ، أو أثراً، أو إمجاعاً، فهذه   خالفو حدثَ ما أُ  ا:أحدُ كتاباً، أو سنّةً
ةُ  من  وما أحدث من اخلري مما ال خيالف شيئاً  والثاين: .البدعةُ الضالّ

 .)٢("ذلك فليس بمذموم
 للبدعة اً عيّ رشليس معنى  اصطالح املخالف
ا ما اصطلحَ عليه يني الذي": بعضُ النّاس أمّ  أنّ األمرَ الدِّ

حابةِ والتابعني فهو بدعةٌ  يف زمن النّبي  جديو مل فإن كان  "والصّ
ا، فهو مما ال لتَفت إليه مقابلَ تفسريات  هلذا التعريف أثرٌ يف كتابٍ مّ يُ

 للبدعة، اً رشعيّ معنى ، وليس هاجلُمهور، وإنّام هو من اصطالح قائلِ 
 .صاحبِه عان اخرتوإنّام هو مِ 

                                                 

 .١٠٧، صـ٥ت احلديث حت "فتح املبنيال" ) أي:١(
كتاب اإليامن، باب االعتصام  "ح املشكاةرشله يف فتح اإل") انظر: ٢(

 .١/٥٣٥، ١، الفصل ١٤١والسنة، حتت ر: بالكتاب 

الرشعال اإلييّةععيّللقواعد قواعد حتت دخلت فإن واجبة،، فهي جياب
.!وعىل هذا القياسححرام...وإن دخلت حتت ققوواعد التحريم فهي ح

ييقي، ققه ههي ييبَ ببَل ا ظظفظُ ااحلا وا وي، وونَّوَ ننل ا اامامُ اإل للقل ققن اامامُو ابنواإل
ييععي)١(حجر ععف ا ااشّ ششل ا اامامم اإل اابان،": ننعن رض وومور األ ننمن ااثات ددحدَ ححمل ا

مه ددحدُ أُمهمها:أ ذذهذهخالفوددحدثََااما ههف ااعاً، اامجا إ أو ررثراً، أ أو ، ةةنّةً ننس أو ااباً، ااتا تتك
ةُ ةةلّ ااضا ضضل ا ةةعةُ ددبد ببل اائاًوووالثاااينينين:.ا ئئي ييش ففلف ااخيا ال اامما ريريخلري ا ننمن ددحدث أ ااما من و

.)٢("ذلك فليس بمذموم
للبدددعععةةةييييييّاااًًًييعيييّرشرشرشليسسس معععنننىىى اااصصصطططالالالححح املخخخااالففف
ههيه ييل للع ححلحَ للط ططص ا ااما ا ااممّ اانّاسسأ ننل ا ضضعضضُ ذذلذي": ععب ا يينني نني ددلدِّ ا ررمرَ األ أأنّ

ييبيجديومل ببنّ ننل ا ننمنن ز ةةةعةةٌيف ددبد ووهو ههف نينيعني ععب ااتا تتل واا ةةِبةِ ااحا ححصّ صصل فإن كان "وا
ال اامما ووههو ههف ا، ااممّ ااتابٍ تتك يفيف ررٌثررٌ أأ ففففييفف ررعر ععت تتل ا ريريسرياتذذهلذا سسف ففت للبلَ ااقا ققمم ههيه ييل إ تتفتت ففتففَ تتَل لليللُ

للئلِ ااققا حالح الالالالطط ططص ا ننمنن ووهو امامنّام وإ ووهور، ههم ُممجلُ ييعيّمعنى ، وليس للها للبدعة،ييّاًرش
مِ ووهو امامنّام ههبِهاعاممن اخرتوإ ببح .ااصصا

                                                

.١٠٧، صـ٥حتحتت احلديث حت"للفتحح املببنيال") أي:١(
كتاب اإلييامامن،، باب االعتصام "رشحح املشكاةرشرشللهه يفيف فتح اإل") اانظر: ٢((

.١/٥٣٥، ١١، اللفصلل ١٤١ووالسنة، حتت ر: بالككتتاابب 



 ١٨    أصولیة عدقوا

يفعله  ومل ،ابقحيدث يف العهد السّ مل  هذا الفعلَ  بأنّ  بهةُ ا الشّ أمّ 
بهةُ يف  : أنّهفكيف نفعله نحن؟ واجلواب ،بيُّ النّ  قد عرضتْ هذه الشّ

دَّ عليه، وبالتايل كان املدارُ عىل خرييّة الفعل يف نفسه،  حابة ورُ زمن الصّ
حابةُ عىل مجع القرآن الكريم،   مل يفعله!. مع أنّه وقد اتّفق الصّ
 البدعةحقيقةُ األمر يف معنى 

نّةَ وما ختالِف  وهي يف معنى البدعة: الثاينو ها، زامحِ تالسُ
، وهذا املعنى هو املرادُ يف أكثر األحاديث، مطلقاً  هي الضاللةُ و

هذا املعنى،  مع ناسب إالّ تي والوعيدُ الذي وردَ يف األحاديث ال
من هذه  عىل املعنى احلقيقي» كلُّ بدعةٍ ضاللةٌ «والبدعةُ يف حديث: 

ا البدعةُ ةاجله ف، أمّ  ، وهذه الكلّيةُ صحيحةٌ دون أيّ تأويلٍ وترصُّ
ل ومعنى مصطلح - ختالف السنّةَ  ال التي حسب املعنى األوّ

نةٍ  هيف -املخالفني سَ كلُّ بدعةٍ «حديث: و ،وسيِّئة منقسمةٌ إىل حَ
يف  »لّ كُ « :كلمة أو، "كلُّ بدعةٍ سيِّئةٍ ضاللةٌ "بمعنى » ضاللةٌ 

ع "لّ كُ "؛ إذ كلمةُ "كثراأل"بمعنى احلديث   ورد يف استعامل الرشّ
 .من املواضع هبذا املعنى يف آالفٍ 

ششلشّأمّ ا ةةهةُُمما للعلَأأبأنههشششب ععف ففل ا سسلسّملذذهذا ا ددهد ههع ععل ا يف يفعلهومل،سسابقددحيدث
ننلنّ ههنّهفكيف نفعللهه نحن؟ واجلواب،ييننبيُّا أ يف: ةةهةُ ههب ببشّ ششل ا ذذهذه تتضتْ ررعر ددقد

ههسه، سسف ففن يف للعل ععف ففل ا ةةيةةّة ييري ريريخ ىلىلعىل ددملدارُ ا ااكان ااتايل تتل اابا و ههيه، ييل للع دَّ ورُ ةةبة ااحا ححصّ صصل ا ننمن ز
مميم، رركر ككل ا نآآن آر ررق ققل ا ععمجعع ىلىلعىل ةةبةُ ااحا ححصّ صصل ا ققفق ففتّ ا ددقد ههنّهو أ مل يفعله!.ععمع
ىىنى ننع ععممم يفيفيف رررررمممررر اااألألأل ةةقةةةُُ ققييي ييققق البدعةقققققحح

ففلِفووهييف معنى البدعة:الثاينو ااختا وااما ةةنّةَ ننسُ سسل محمحها، تتزامحِتا
ةةلةُو الالضال ضضل ا ااقاًييهي ققل للط ثثيث،ططم ااحاد األ ررثر ثثك أ يف ررملرادُ ا ووهو ىىنى ننع ععمل ا ذذهذا و ،

ال ثثيثث ااحاد األ يف ووردَ ذذذذلذذيي ا دديدُ ييع وولو إالّييتيوا ببسبب هذذا ااململعنى، مععااتتنا
ثثيث: ددحد يفيف ةةعةُ ددبد ببل ةةلةٌ«وا الالضالال ةةعةٍ ددبد من هذه عىل املعنىى احلقيققيي» للككلُّ

ةةعةُههةاجله ددبد ببل ا اا اامّ أ ف، رصرصترصرصُُّّ وو لليلٍ أأتأو أييّ دون ةةحةٌ ححي ييح ححص ةةيةُ ييلّ للكك ككل ا ذذهذه و ،
ةةنّةَالالتي ننس سسل ا ففلفف ححلح-ااختا للط ططص صصم ىىنى ننع ععم وو لل األألوّ ىىنى ننع ععمل ا ببسبب سسح

ةةنةٍففهيف-املخالفني ننسسَ سسحَ إىلىل ةةمةةٌ ممس سسق ققن ةةئةننم ئئيِّ ييس ةةعةٍ«حديث: و،و ددبد للكلُّ
ةةلةٌ ةةلةٌ"بمعنى » الالضال الالضال ةةئةٍ ئئيِّ ييس ةةعةٍ ددبد يف »ككلّكُ«:كلمةأو، "لللكللُّ

ةةمةُ"ألألكثراأل"بمعنى احلديث  ممل للك إإذ ع"ككلّكُ"؛؛ ععرشّ رشرشل ا امامعاملل ععت تتس ا يفيف ووردد
آالالففٍ يفيف ىىنى ننع ععمل ا .من املواضعذذهبذا



 ١٩    أصولیة عدقوا

 القاعدة الثانية
 جمموع أفعالِ اخلري يبقى خرياً 

د ي د وأسوَ بَ من أسوَ د، و بقىاملركَّ سنٍ  جموعُ املأسوَ ن حَ  مِ
سناً... وعىل هذا القياس يبقى سنٍ وحَ  :  يُمكننا أن ناومن ه! حَ نقولَ

واحدٍ من أمرٍ  أكثرُ من ثواب كلِّ  ،ةنموع األمور احلَسَ جم إنّ ثوابَ "
ن سَ إن  ،إنّ كلَّ حكمٍ عىل األفراد": "املبارزيّة رشح"يف  فقال ،"حَ

 ."كان صحيحاً عىل تقدير االجتامع واالنفراد، فاحلكامن متالزمان
 ة املجموععىل كيفيّ  األجزاء ةبكيفيّ  الفقهاء يستدلّون

ل بكيفيّات األجزاء عىل كيفيّة جرتْ سنّةُ االستدالو
هيُ  املجموع، ساريةً يف كالم الفقهاء والعلامء دون أن قال ف، أحد انكِرَ

ر، ": "فاملواقِ "يف  فإنّ حصولَ كلّ حرفٍ مرشوطٌ بانقضاء اآلخَ
ل، فال بُ منها فيكون له أوّ ، فكذا املجموعُ املركَّ  .)١("يكون قديامً

يف  "املصيلّ  رشح منية" األمري احلاج يف ح اإلمامُ ابنورصَّ 
، فام احل دُّ عَ أنّه إذا كان  :ـباب التسبيح ب رجُ إذا ذِكرِ اهللا عىل النَّواة ثابتٌ

                                                 

 .١٠٤، صـ٨، اجلزء ٧يف اإلهليات، املقصد  ٥املوقف  "املواقف" ) ١(

القاعدة الثانية
ريريخرياً ىىقى ققب ببي ريريخلري ا ااعالِ ععف أ ععععععوععع ووووممم ممجمجمجم

ي د ووسوَ وأ د ووسسوََ أ ننمن ببكَّبَ ررملر وييبقىا د، ووسوَ ععوعُاملأ ووم ننسنٍممململج سسحَ ن ننمِ
ااياسيبقىننححسنٍوحَ ييق ققل ا ذذهذذا ىلىلىلععىل و ااناً... ننس أنههناومن ه! سسحَ اانا ننن ننك ككم :مميُ ووقولَ ققن
ووثوابَ" َسسحلَسَجمإنّ ا وومور األ ععوع للكلِّ،ننةسسنووجمجمم ووثواب ننمن ررثرُ ثثك ررمرٍأ أ ننمن ددحدٍ وا

ن ننسَ ةةيّةرشح"يف فقال،"سسحَ اابارز ببمل ررفراد": "ا األ ىلىلعىل ممكمٍ ككح للكلَّ إن ،إنّ
اامان الالتالز تتم امامكامن ككحل اافا ررفراد، ففنن واال ععامع امامت تتج االال ررير ددقد ققت ىلىلعىل ااحاً ححي ييح ححص ."ااكان

وولّوننن ددتتتددد تتتس سسييي ااااهههاااء ههههققق ققققققففف ففل ييفففيّا ففييي ييك ييفففيّّّاألألألجزززاااءءءييّةككب ففي ييككك ييّّّةةة املجججممموووعععىلىلعىلىلىل
ددتدالوو تتس اال ةةنّةُ ننس ةةيةةّةررجرتْ ييف ففي ييك ىلىلعىلىل ززجزاء األ اايااّات ييفف ففي ييك ككب لل

أنن دون امامللامء للع ععل وا ااهاء ههق ققف ففل ا الالكالم يف ةةيةةًً ااسار ععوع، ووم ممج ججمل هيُا ررَككررِرَ ففقال فف، أححددههاككيين
"يف 

ووملواقِ ر،"": "ققفا ررخَ اآل ااضاء ضضق ققن ااببا رشرشرشمرشرشووطٌ ررحرفٍ للللككلّ ووصولَ صصح إإففإنّ
الالفالال ل، أوّ ههله ووكون ككي ااهاييف ههن ننم بُ ببكَّ ررملر ا ععوعُ ووم ممج ججمل ا ذذككذا ككف اماميامامً، ددقد ووككون .)١("ككي

ننبنورصَّ ا ااماممُُ اإل يليلصيلّرشح منية"األمري احلحلااجج يفرصح صصمل يف "ا
ااكان:ببـباب التسبيحح ب إذا ههنّه احلععدُّعََأ امامفام ، تتبتٌ اااثثا ووننَّواةة نننَّلل ا ىلىلعىل اهللا رركرِ إذاذِ ججحلحلرجُ

                                                    

.١٠٤، صـ٨، اجلززء ٧يفيف اإلهليات،، املقصد ٥املوقف "املووااقفف") ١١(



 ٢٠    أصولیة عدقوا

عادة رشح سفر"ونقل يف  يف النَّواة واحلَبّات؟!. ل اخليطعَ ج  )١("السَّ
هاب أنّه قال: سألنا أمريَ   اخلطّاب  املؤمنني عمر بن عن كثري بن شِ

لُوا؛ فإنّه يُصنَع من احلليب واملاء سمُّ «بن فقال: عن اجلُ  وا عليه وكُ
ه الرتكيبيّةُ  وهذا يعني أنّه ال )٢(»واللّبا . حرجَ يف أكل يشءٍ أجزاؤُ  حاللٌ

م فإذا مل"الغزايل:  قال اإلمامُ و ن أين حيرَّ م اآلحادُ فمِ  حيرَّ
 إنّ أفرادَ املباحات إذا اجتمعت،ف"وقال أيضاً:  .)٣("املجموع...؟!

 .)٤("باحاً املجموعُ مُ  كان ذلك
 احلديثُ يف ثبوت هذه القاعدة

يف:  يفوأصلُ هذه القاعدة ثابتٌ  وقد «احلديث الرشّ
ورة! سمعتُك يا ورة ومن هذه السّ  »بالل! وأنت تقرأ من هذه السّ

                                                 

 .٥٤٨خامتة الكتاب، صـ "رشح سفر السعادة") ١(
 .١٠/٦كتاب الضحايا،  "السنن الكرب") أخرجه البيهقي يف ٢(
امع، الباب  "إحياء العلوم") ٣(  .٢/٢٩٧...، ، بيان الدليل١كتاب آداب السّ
 .رجع السابقامل )٤(

ل اخليطججعَج اابااّات؟!.ععَ َّ َّببّحل وا وونََّّواة ننَّل ا ااعادةرشح سفر"ونقل يف يف ععسَّ سسل )١("ا

ريريمريَ أ اانا ننل أأسأ ااقال: ههنّه أأ ااهابب ههشِ ننبن ريريثري ثثك ااطّاباملؤمنني عمر بنننعن ططخل ا

ُجلُ ا ااملاءممسممُّ«ُجلجلُبن فقال: ننعن وا ببيب ييل للحل ا ننمن ععنَع ننص صصيُ ههنّه إإفإ وولُوا؛ للكللُ كو ههيه ييل للع مموا
اابا ببلّ للل ال)٢(»وا ههنّه أ يينيي ننع ععي ذذهذا ةةيةةّةُو ييب ببي ييك كرت رترتل ا ه ززجزاؤُ أ يشءٍ للكل أ يفيف ججرجَ .ررح الالحاللٌ

اامامُو اإل مفإذا مل"الغزاايليل: ااقال ررَّحيرَّ ننين أ ن ننمِ ممف ااحادُ اآل م ررَّحيرَّ
ااضاً:.)٣("املجموع...؟! ضضي أ ااقال تتعت،ففف"و ععم ممت تتج ا إذا ااحات اااابببااا ببملململ ااا ررفررادَََ أ فففإإنننّ

مممُُُكان ذلك ععععععوووعععُ ووممم ممج ججمل ااااححاااًًا .)٤(""ااممممبببا
دددددعععدددةةة ااقققااا ققققققللل ا ذذهههذذذه ووبببوووتتت ببث يفيفيف ثثثثيييثثثُُُ ددحلحلحلددد ا

تتبتتٌ ااثا ددعدة ااققا ققلل ا ذذهذه للصللُ ففيف:يفوأأ رشرشلرشرشّ ا ثثيث ددحلد وقد «ا
اايا ككتككُك تتع ععم ورة!ممس ووسّ سسل اا ذذهذه ننمنن و وورة ووسّ سسل ا ذذذهذذه ننمن ررقرأ ققت تتنت وأ »الالباللل!!

                                                

.٥٤٨خامتة الكتاب، صـ"رشح سففر السعادة") ١(
.١٠/٦كتاب الضحايا، "السنن الكرب") أخرجه الببيهقيي يف ٢(
ااباب"إحياء العلوم") ٣(( ببل ا ععامع، امامسّ سسل ا ددآدداب ااتتاب .٢٩٧//٢...، ، بيان اللددليلل١تتك
.ململرججعع االسسابقامل)٤٤(



 ٢١    أصولیة عدقوا

ه إىل بعض، فقال النّبيُّ   : قال: كالمٌ طيّبٌ جيمعه اهللاُ بعضَ
 .)١("»كلُّكم قد أصاب«

وَ اآل يقرأ بالل ناكان سيّدُ انظر!  قال: ورٍ خمتلفة، يات من سُ
ه إىل بعض، والنّبيُ  ا كالمٌ طيّبٌ جيمع اهللاُ بعضَ  استحسنَ  إهنّ

يراع فيه ترتيباً، فبهذا احلديث ظهرَ  ه صواباً، مع أنّه ملاجلوابَ وجعلَ 
من  ،كثريٌ من املسائل املتنازع فيها لّ أصلٌ رصيح، وهبذه القاعدة حُ 

 "املولِد النّبوي"و ،"مياالصِّ "و ،"املسلمني رواحإىل أ الفاحتة"
رات الرشعيّ وغريها من األمور  ة.، التي ختلو من املنكَ

 القاعدة الثالثة
 األصلُ يف األشياء اإلباحةُ 

، أي: العملُ الذي ال حرجَ يف  إنّ األصلَ يف األشياء اإلباحةُ
ع، ويفقده دليلُ  فعلِه وتركِه عند ، فهو جائزٌ اً حيبق وأ اً سنحَ  كونِه الرشّ

بعد ذلك ف ،"ةاإلباحةُ األصليّةُ الرشعيّ " :يقال هلاو، ومباحٌ رشعاً 
ر من الكتاب والسنّة،  ال ليلُ ممّ حيتاج إىل دليلٍ آخَ  ن ادّعىبل يطالَب الدّ

، يدلّ عىل فعله وتركه فيه كَ درَ م وذلك بأنّ األمرَ ال ،عدمَ اجلوازو املنعَ 

                                                 

ع، ر: "السنن") أخرجه أبو داود يف ١(  .١٩٨، صـ١٣٣٠ كتاب التطوّ

ييبيُّ ببنّ ننل ا ااقال ققف ضضعض، ععب إىل ه ههضَ ضضع ععب ُهللاُ ا ههعه ععم ممجي ببيّبٌ ييط الالكالمٌ :ااقال:
ااصابب« أ ددقد ممكم ككلُّ .)١("»»للك

ددييّدُُانظر!  ييس وَاآليقرأباللناااكان ووسُ ننمن ةةفة،اايات ففل للت تتخم قال: ورٍ
ييبيُ ببنّ ننل وا ضضعض، ععب إىل ه ههضضَ ضضع ععب ُهللاهللاُ ا ععمع ممجي ببيّبٌ ييط الالكالمٌ ا ااهنّ ننسنَإ سسح ححت تتس ا

للعلَ ععج و ووجلوابَ ملا ههنّه أ ععمعع ااباً، ووصوا ررهرَلله ههظ ثثيث ددحلد ا ذذهذا ههب ببف ااباً، ببي ييت ررتر ههيه ييف ععاع ررير
حُ ددعدة ااقا ققل ا ذذهبذه و ححيح، رص للصلٌ ااهاححلّأ ههي ييف ععزع اانا ننت تتمل ا للئل ااسا سسمل ا ننمن ريريثثريٌ من ،ثثك

صصلصِّ"و،"املسسلمنيرواحإىل أالفاحتة" ووبوي"و،"مصصياا ببنّ ننل ا ددلِد ووملو "ا

ييعيّوغريها منن األممور رشرشلرشرش ا راات رركَ َ ككن ننمل ا ننمن وولو للخت ييتي تتل ا ييّة.،
القاعدةة الثاللثثة

ةةححةةةُُُ اابا ااإلإلإل اايااء ييش األألأل يف للصصصلللُُُ اااألألأل
ال ذذذذللذي ا للملُ ممع ععلل ا أي: ، ةةحةُ اابا اإلإل ااياء ييش األ يف للصللَ األ يفإنّ ججرجَ ررح

ددند ننع ههككِه كر ررت تو ههلِه للع لليلُععف ييلل د ددقده ققف ففي ييو عع، ععرشرشّ رشرشل ههنِها ِِو ززئزٌححاًييحببيققبقوأنناًححسنحَووك ااجا ووهو ههف ،
ااعاً رش ححاحٌ ااب ببم ييعيّ":يقال هلاو، و رشرشلرش ا ةةيةةّةُ ييّل للص األأل ةةحةُ اابا ففبعد ذلك ف،"ييّةاإل

ةةنّة،ال ننس سسل وا ااتاب تتكك ككل ا ننمن ر ررخَ خآ لليلٍ ييل د إىل ججاج اات ممّتتحي لليلُ ييل ددلدّ ا ببلَب ااطاا ططي ىىعىللبل ادّ ممممنن
ععنعَ ننمل ووجلجلواززوا ا ال،ددعدمَ ررمرَ األ أأبأنّ ككلك ههكهفيهكَممدرَموذ كر ررت تو ههله للع ععف ىلىلعىل ، دديدلّ

                                                    

ر:"السنن") أخررججهه أبوو داود يف ١١( عع، ععوّ ووط ططت تتل ا اااتابب .١٩٨، صـ١٣٣٠تتك



 ٢٢    أصولیة عدقوا

 مسلَّم"في ف ،بني الفعل والرتك التخيري داالÎ عىل ناهاحلكمُ يبقى ف
؛ ألنّه خطابُ ": "الثبوت ع ختيرياً، واإلباحةُ  اإلباحةُ حكمٌ رشعيٌّ الرشّ

عي للحرج يف فعلِه األصليّةُ نوعٌ منه؛ ألنّ كلَّ ما عدمَ فيه املُ  دركُ الرشّ
ارع بالتخيري، فهي أي: - وتركِه، فذلك مدركٌ رشعيٌّ حلكم الشّ

ع، خالفاً لبعض املعتزلة ن إالّ بعدكوت ال -اإلباحةُ   .)١("الرشّ
عيأي: عدمُ املُ ": "الثبوت رشح مسلَّم"وقال يف   درك الرشّ

ع بالتخيري، واإلباحةُ األصليّة  هلام مدركٌ رشعيٌّ بحكم الرشّ
عي للحرج يف الفعل  يف موضع كون إالّ ت ال عدم املدرك الرشّ

 ...إلخ. )٢("والرتك
 يف هذه املسألة لةأدّ 

ِيْ قا ضِ مجَ ا يفِ األَرْ م مَّ لَقَ لَكُ عاً﴾ ل اهللا تعاىل: ﴿خَ
 احلاللُ بنيّ «": حتت حديثعيل القاري  ]، قال املالّ ٢٩ [البقرة:

 ٌ   عىلحلُّه بأن وردَ نصٌّ  خيفى أي: واضحٌ ال :...)٣(»واحلرامُ بنيّ

                                                 

 .١٢٤، ١٢٣، صـ٢الباب  "مسلَّم الثبوت") ١(
محوت") ٢(  .٥٦، صـ٢املقالة  "فواتح الرَّ
حيح") أخرجه البخاري يف ٣(  .١٢، صـ٥٢ كتاب اإليامن، ر: "الصّ

ممكمُففيبقىف ككحل ىلىلعىلههناها والرتكالتخيريداال الفعل مملم"فففيف،بني للس سسم
ااطابُ": "الثبوت ططخ ههنّه ّّأل ؛ ييعيٌّ رش ممممكمٌ ككح ةةحةةُ اابا ةةحةُاإل اابا واإل ريرييرياً، ييخت ع ععرشّ رشرشل ا

املُ ههيه ييف ددعدمَ ااما لللكللَّ ألنّ ههنه؛ ننم ععوعٌ وون ةةيةةّةُ ييّل للص ههلِهاأل للع ععف يف ججرج ررح ححل للل ييعي رشرشلرشّ ا ململدركُ
ييهي ههف ريرييري، ييخ خخت تتل اابا ععرع ا ااشّ ششل ا ممكم ككحلحل ييعيٌّ رشرش ددمدركٌ ككلك ذذفذ ههكِه، كر ررت أي: -تو

ةةحةُ اابا ددعدتتكوتال-اإل ععب إالّ ةةلةن ززتز تتع ععمل ا ضضعض ععب ببل اافاً الالالخال ع، ععرشّ رشرشل .)١("ا
مملَّم"وقال يف  للس سسم املُ": "الثبوتتححرشح ددعدمُ ييعيأي: رشرشلرشّ ا ململدرك

ةةيةةّة ييل للص األ ةةحةُ اابا واإل ريرييري، ييخ خخت تتل اابا ع ععرشّ رشرشل ا مممكمم ككح ححب ييعيٌّ رش ددمدركٌ امامهلام
إالالّتال للعليفيف موضعووتتكون ععف ففل ا يف ججججرجج ررح ححل للل ييعيي رشرشلرشّ ا ددململدرك ا ددعدم

...إلخ.)٢("والرتك

يفيفيف هههذذذه اااملململسأأألةةةلةةةأأأدّ
ييِيْققاا يِييمجَ ضِ األألَرْ ِيفِ ا اامااَّ م ممكُ ُ ككلَ ققققللََققَ للخَ ﴿ ااعاىل: ععت اهللاهللا ااييعاً﴾ل

الالململال٢٩ّّ[البقرة: ا ااقالل ّنيّ«": حتت حديثعيليل القاارري ]، نينيب الالحلاللُ ا
ٌ ّنيّ نينيب ررحلرامُ ال:...)٣(»وا ححضحٌ وا صصنصٌّخيخيفىأي: وردَ أأبأن ههلُّه عىلللح

                                                

ووبوت") ١( ببثث ثثل ا مملَّمم للس .١٢٤، ١٢٢٣، صـ٢الباب "سسم
وومحوت") ٢(( ررَّلرَّ ا ححتح .٥٦، صـ٢٢املقاللة ""ووفوا
ححيح") أخررججهه البخخاري يف ٣٣( ييح ححصّ صصل .١٢، صـ٥٢ككتتاب اإلييامن، ر:"ا



 ٢٣    أصولیة عدقوا

د أصلٌ يمكن استخراجُ اجلزئيّات منه، كقوله تعاىل:  هِّ حلِّه، أو مُ
لَقَ  ِيْ ﴿خَ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ م مَّ  "الالمَ "]؛ فإنّ ٢٩ [البقرة: عاً﴾لَكُ

لم ، إالّ أنأنّ  للنّفع، فعُ ةٌ  األصلَ يف األشياء احللُّ  .)١("يكونَ فيه مرضّ
وي رشح األشباه"ويف  ه": "احلَمَ  ودليلُ هذا القول قولُ

ِيْ  ضِ مجَ ا يفِ األَرْ م مَّ كُ لَقَ لَ  بأنّه ]، أخرب٢٩ عاً﴾ [البقرة:تعاىل: ﴿خَ
ه لنا عىل وجه املِنّة، وأبلغُ وجوه  املِنّة علينا إطالقُ االنتفاع، خلقَ

 .)٢("فتثبت اإلباحةُ 
ىلَ  وقال جلَّ  ماً عَ َرَّ َّ حمُ يَ إِيلَ حِ وْ ا أُ دُ يفِ مَ ل الَّ أَجِ ه: ﴿قُ  جمدُ

مٍ يَّ  هُ إِالَّ أَن يَّ طَاعِ مُ وْ طْعَ وْ كُ فُ سْ ماً مَّ يْتَةً أَوْ دَ ْ نَ مَ نْ حاً أَوْ حلَ يْ مَ خِ ﴾ زِ رٍ
دارك التنزيل"]، ففي ١٤٥ [األنعام:  أنّ وفيه تنبيهٌ عىل ": "مَ

ه، ال  .)٣("هبَو األنفُس التحريمَ إنّام يثبت بوحي اهللا ورشعِ
كان أهلُ اجلاهليّة يأكلون أشياءَ : «عبّاس  وعن ابن

راً، فبعثَ اهللاُ نبيَّه ه، وأنزلَ كتابَه، وأحلَّ حال ،ويرتكون أشياءَ تقذُّ لَ

                                                 

 .٦/١١، ٢٧٦٢ ، حتت ر:١الفصل كتاب البيوع،  "املرقاة") ١(
 .١/٢٢٤، ٣، القاعدة ١الفنّ  "غمز عيون البصائر") ٢(
 .١/٣٩٥، ١٤٥ سورة األنعام، حتت اآلية: "مدارك التنزيل") ٣(

ااعاىل: ععت ههله ووقو ققك ههنه، ننم اايااّات ييئ ززجلز ا ججاجُ ررخر خخت تتس ا ننكن ككم ممي للصلٌ أ د ددهِّ ههمُ أو ههلِّه، للح
ققلَقَ للخَ ييِيْ﴿ يِييمجَ ضِ األَرْ ِيفيفِ ا اامااَّ م ممكُ ُ إإفإن٢٩ّ[البقرة:ااييعاً﴾ككلَ الاللالمَ"]؛ "ا

مملم للعللُ ععف ععفع، ففنّ ننل أنأنّللل إالّ ، للحللُّ ا ااياء ييش اااألألأل يف للصصصلللَََ ةٌاألألأل ّرضّ رضرضم ههيه ييف ووكونَ .)١("ككي
ااباه"ويف  ببش ااأل ححرشرشح وي وومَ َممحلَ ه": "ا ههلُ ووقو ووقول ققل ا ذذهذا لليلُ ييل ود

ييِيْ يِييمجَ ضِ األَرْ ِيفِ ا اامااَّ م ممكُ ُ ككلَ ققلَقَ للخَ ﴿ ااعاىل: ررقرة:ععت ققب ببل [ا ههنّه]، أخرب٢٩ااييعاً﴾ أأبأ
ووججوه و غغلغُ للب وأ ةةنّة، ننملِ ا ههجه و ىلىلعىل اانا ننل ه ههقَ ققل ععاع،للخ ااف ففت تتن اال الالطالقُ إ اانا نني ييل للع ةةنّة ننملِ ا

ةةحةُ اابا اإل تتبت ببث ثثت .)٢("تتف
للججللَّ اااققالل ىلَو ىلىلعَ اامماً َََّّرَّ ررحمََُ َّ ََّّيليلَ إِ يَ ييحِ أأُوْ ا اامَ ِيفِ دُُ ددجِِ ََأَ الالََّّ للقُل ﴿ ه:: ددجمدُ

يَّ مٍ ممعِ يََّّااطَا ََأَن إِالَّ هُ ههمُ ممععَ طْ وْععييَّ ووييََّّكُ ووُْ ووفُ ففسْ سسمَّ اامااً دَ ََأأَوْ ةةتةةَةً تتيْ ييمَ ْْحلحلَنَ ََأَوْ نْااححاً ننخِ يْحلحلمَ ﴾ننزِ ييرٍ
لليل"]]، ففي ١٤٥[األنعام: ززنز ننت تتل ا دارك ىلىلعىل": "ددمددَ ههييهٌ ييب ببن ننت ههيه ييف أنّو

ال ه، ههعععِِِ ورشرشرش اااهللاهللاهللا ييحححييي ووبو تتبببتتت ببثثث ثثثثثثييي امامامامامننّّّامامام إإإ مميممَ ررحر ححت تتل سسسفففُُسسسا ففففففن اااألألأل ٣("وووهبَََووو(.
اابااّااسوعن ابن ااياءَ: «ببع ييش أ وولون للك أأيأ ةةيةةّة ييل لله ااجلا ا للهلُ أ ااكان

ههيَّه ييب ببن ُهللاُ ا ثثعثَ ععب ببف راًً،، ذذقذُّ ققت ااياءَ ييش أ ووكون رترتيرت الالحال،،و للحلَّ وأ ههبَه، ااتا تتك ززنزلَ ه،وأ ههلَ

                                                

.٦/١١، ٢٧٦٢، حتت ر:١الفصل ككتابب البيوع، "املرقاة") ١(
ننفنّّ"غمز عيون البصاائر") ٢(( ففلل .١/٢٢٤٤، ٣، القاعدة ١ا
.١/٣٩٥، ١٤٥سوررة األنعام، حتحتت اآلييةة:"مداركك اللتتنزيل") ٣٣(



 ٢٤    أصولیة عدقوا

ه، فام أحلَّ فهو حالل، وما م حرامَ م فهو حرام، وما سكتَ  وحرَّ حرَّ
ة"ففي  )١(»عنه فهو عفوٌ  لِمَ أنّ األصلَ مِ ": "اللّمعات أشعّ ن هنا عُ

 .)٢("يف األشياء اإلباحةُ 
 :عن سلامن الفاريس  ه ماج وابنُ  )٣(ورو الرتمذي

مَ اهللاُ يف كتابه، وما رامُ ما ح، واحلكتابهيف  احلاللُ ما أحلَّ اهللاُ « رَّ
فا عنه فيه أنّ األصلَ يف ": "املرقاة"ففي  )٤(»سكتَ عنه فهو مما عَ

: اهللا  : قال رسولُ "مسلم صحيح"ويف  .)٥("األشياء اإلباحةُ 
م حيرَّ  ءٍ ملن سأل عن يشمَ  ،إنّ أعظمَ املسلمني يف املسلمني جرماً «

مَ عليهم من أجل مسألتِه  .)٦(»عىل املسلمني، فحرّ

 

                                                 

 .٥٤٢، صـ٣٨٠٠كتاب األطعمة، ر:  "السنن") أخرجه أبو داود يف ١(
 .٣/٥٠٩، ٣كتاب الصيد والذبائح، الفصل  "أشعة اللمعات") ٢(
 .٤١٢، صـ١٧٢٦ أبواب اللباس، ر: "امعاجل"ي: يف ) أ٣(
 .٥٧٤، صـ٣٣٦٧ كتاب األطعمة، ر: "السنن") أخرجه ابن ماجه يف ٤(
 .٥٧/ ٨، ٤٢٢٨ ، حتت ر:٢كتاب األطعمة، الفصل  "املرقاة") ٥(
 .١٠٣٦، صـ٦١١٦ كتاب الفضائل، ر: "صحيح مسلم") ٦(

ااما و الالحالل، ووهو ههف للحل أ امامفامام ه، ههمَ ررحرا م ررحرَّ تتكتَو ككس ااما و ررحرام، ووهو ههف م ررحرَّ
ووفوٌ ففع ووهو ههف ههنه ة"ففففي )١(»ننع ةةعّ ععش ااعاتأ ععم مملّ للل ": "ا

للصلَمِ األ أنّ مملممِمَ للعللُ اانا ننه ممن
ةةحةُ اابا اإل ااياء ييش األ ..)٢("يف

ننبنُُ))٣(ورو الرترتمذي :  عن سلامن الفاريس   ججه ماجوا
ُهللاُ« ا للحلَّ أ ااما الالحلاللُ ح، وواحلككتتابهيف ا ااما ااماحلحلرامُ و ههبه، ااتا تتك يف ُهللاُ ا مَ ححرَّ

ههنه ننع اافا ففعَ اامما ووهوو ههف ههنه ننع تتكتَ يف":: "املرقاة"ففي )٤(»ككس للصلَ األ أنّ ههيه ييف
ةةححةةُ اابا اإل ااياء ييش ووسولُ"مسللممصصحييحح"ويف .)٥(""األ ر ااقال : اهللا :

ااماً« ررجرر نينيمني ممل للس سسمل ا يفيف نينيمنيني ممل لللسس سسمل ا ممظمَ ظظعع أ ململممن سسأأل عن يشيشمَ،إنّ م ررَّحيحيرَّءٍ
ههتِه تتل أأسأ سسسمم للجلل أ ننمن ممههم ههي ييلل للع مَ ررحرّ ححف نينيمني، ممل للس سسمل ا .)٦(»ىلىلعىل

                                                

.٥٤٢، صـ٣٨٠٠كتاب األططعمة، ر: "السنن") أخرجه أبو داود يف ١(
.٣/٥٠٩، ٣كتاب الصيد والذبائح، الفصل "أشعة اللمعات") ٢(
.٤١٢، صـ١٧٢٦أبواب اللباسس، ر:"جلجلامععااجلجل"ي: يف ) أ٣(
.٥٧٤، صـ٣٣٦٧كتااب األطعمة، ر:"السنن") أخرجه اببنن ماجه يف ٤(
.٨٨/٥٧، ٤٢٢٨٨، حتت ر:٢كتابب األألطعمةة، الفصصل "املرقاة") ٥((
.١٠٣٦، صـ٦١١١٦كتابب الفضائل، ر:"صصححيحح ممسلم") ٦(



 ٢٥    أصولیة عدقوا

ارع  احلكمُ باحلرمة أو الكراهة بدون دليلٍ رشعيٍّ افرتاءٌ عىل الشّ
 هو صلَ أنّ األ رصاحةً وإشارةً من القرآن الكريم: ملّا ثبتَ 

، أو جعلُ اإلباحةُ  ، فاحلكمُ باحلرمة أو الكراهة بدون دليلٍ رشعيٍّ
ة  وأاحلرمةِ   كام هي من عادات-التوقُّفِ أصالً رشعيّاً يف هذه املادّ

ارع  -بعض النّاس س وتعاىل-افرتاءٌ عىل الشّ كام قال تعاىل:  ،-تقدّ
الَ  ولُوْ ﴿وَ الَلٌ وَّ  تَقُ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ مُ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ وْ ا ملَِا تَصِ ُ رتَ تَفْ امٌ لِّ رَ ا حَ ذَ ا هَ

﴾ [النّ  بَ ذِ ىلَ اهللاِ الْكَ وليس "العالّمة النّابلُيس: قال ف ].١١٦ حل:عَ
ين لال ،عىل اهللا تعاىل بإثبات احلرمة أو الكراهة االحتياطُ يف االفرتاء ذَ

 .)١("هي األصلُ  ، بل [االحتياط] يف اإلباحة التيبدّ هلام من دليل ال
: "باملخالف االقتداء"عيل القاري يف رسالته  وقال املالّ 

ا القولُ " ، وأمّ ةُ ومن املعلوم أنّ األصلَ يف كلّ مسألةٍ هو الصحّ
ةٍ من الكتابِ أو السنّةِ أو إمجاعِ  بالفساد والكراهة فيحتاج إىل حجّ

ة يف  ...إلخ. "األمّ  احلاللُ بالنصّ ": وقال العالّمةُ السيّد الرشّ
، واملسكوتُ عنه باقٍ عىل أصل اإلباحة  ."واحلرامُ بالنصّ

                                                 

 .٥/٢٩٦كتاب األرشبة،  "املحتار ردّ ") ١(

ععرع ا ااشّ ششل ا ىلىلعىل رترتفرتاءٌ ا ييعيٍّ رش لليلٍ ييل د ددبدون ةةهة رركرا ككل ااا أأأووو ةةمةةة ررحلر اابا ممكمُ ككحل ا
تتبتَ ببث مميم:ااملّا يير ررك ككل ا نآن آر ررق ققل ا ننمن ااشارةً إإوإ ةةحةً األرصرصا هوللصلَأنّ

ةةحةُ اابا للعلُاإل ععج أو ، ييعيٍّ رش لليلٍ ييل د ددبدون ةةهة رركرا ككل ا أو ةةمةة ررحلرر اابا ممكمُ ككحل اافا ،
ةةمةِ ررحلر ااملادّةوأا ا ذذهذه يف اايااًّااً ييع رشرش الالصالً أ ففقُّفِ ووتو تتل عادات-ا من هي كام

اانّاس ننل ا ضضعض ععرع-ععب اا ااشّ ششل ا ىلىلعىلىل رترتفرتاءٌ ااعاىل-ا ععت و س ددقدّ كام قال تعاىل: ،-ققت
الَ وولُوْ﴿وَ و ووقُ وَّققتَ ٌَلٌ ال الالحَ ا ذَ ذذهَ ببَ ذِ ذذكَ َ ككلْ ا مُ ممكُ ُ ككتككُ َُُ تتن ننسِ سسلْ ََأَ فُ ففصِ صصتَ ااملَِا وْا ُ ُرتَ رترتفْ ففتففَ تتَلِّ امٌ رَ ررحَ ا ذَ ا ذذهَ

ننلنّ [ا ﴾ بَ ذِ ذذكَ َ ككلْ ا اهللاِ ىلَ يسيسلُيس:ففقال ف].١١٦ننحلل:ىلىلعَ للب اانّا ننل ا ةةمة الالعالّ ععل وليس "ا
رترترتفرترتاء اال يفيف ااياطُ ييت تتح ننينلللال،عىل اهللا تعاىلىل بإثبات احلرمة أأو الكرراهةاال للذَ

لليلال ييل د ننمنن امامهلام للصصللُ، بل [[االحتياط] يفيف اإلبااحة التيددبدّ األ .)١("ييهي
الالململالّ ا ااقال : "بباملخخالفاالقتدداء"عيل القاري يف رسالته و

ووقولُ" ققل ا ا اامّ وأ ، ةُ ةةحّ ححص صصلل ا ووهوو ةةلةٍ أأسأ سسم للككلّ يف للصلَ األ أننّ وولومم للع ععمل ا ننمن و
ععاعِبالفساد والكراهةة فيححتتاجج اامج إ أو ةةنّةِ ننس سسل ا أو ااتابِ تتك ككل ا ننمن ةٍ ةةججّ ججح إإىلىل

ة ةةمّ ففيف...إلخ."األ رشرشلرشّ ا دديّد ييس سسل ا ةةمةُ الالعالّ ععل ا ااقال صصنصّ": و ننل اابا الالحلاللُ ا
ةةحححةةة اااااابببااا اااإلإلإل لللصصصللل أ ىلىلعععىلىلىل ااباااقٍ هههههنننهه ننننععع ووككوووتتتُُُ ككسسس سسمل ووااا ،، صصنننصصصّ ننننللل ااببااا ررحلرامُ ."وا

                                                    

.٥/٢٩٦٦كتاب األرشبة، "ااملححتاررردّ") ١١(



 ٢٦    أصولیة عدقوا

ويف  .)١("اإلباحة أصلٌ "أنّ  "اهلداية"داد من ويف فصل احلِ 
قاية رشح" ىل وح، بقيَ غريُ املسفوح عملا حكموا بحرمة املسف": "الوِ

، ويلزم منه وقال املحبُّ الطربي يف  .)٢("الطهارةُ  أصلِه، وهي احللُّ
يرد فيه خربٌ  فيه تعظيمُ اهللا تعاىل؛ فإنّه إن مل تقبيل ما مسألة جواز

 .)٣(يرد بالكراهة أيضاً  بالنّدب، مل
ة، من األحكام الرشعيّ  متاماً أنّ احلرمةَ والكراهةَ  هرُ اظالف

عي الول ا اإلباحةُ فهي أيضاً  لحكم الرشّ ، أمّ بدّ من دليلٍ رشعيٍّ
قٌ عليها، ، إالّ أنّ أصالتَها منصوصٌ ومتّفَ ويكفي  حكمٌ رشعيٌّ

عي،  حَ رصّ هذا ما  للتخيري بني الفعل والرتك عدمُ وجود احلكم الرشّ
ه حيتاج  لجواز،ل بدليلٍ مستقلٍّ  بالِ طفاملُ  األصول، علامءُ  به هو نفسُ

ه حيكم لك،إىل ذ  من آالفٍ  يفباحلرمة والكراهة  مع أنّه نفسُ
، أَ  اجلزئيّات بال  دواناً...؟!.لَيس هذا ظلامً وعُ  دليلٍ مستقلٍّ

                                                 

 .٣٢٠، صـ٢كتاب الطالق، اجلزء  "دايةاهل" )١(
 .١/٧٥كتاب الطهارة،  "رشح الوقاية" )٢(
، نقالً عن ٧/١٦٧، ١٥٩٧ كتاب احلج، حتت ر: "عمدة القاري") انظر: ٣(

 .املحبّ الطربي

احلِ للصل صصف للصلٌ"أنّ"اهلداية"حلحلداد من ويف أ ةةحة اابا ويف .)١("اإل
ةةيةرشح" ااقا وولوِ عملا حكموا بحرمة املسف": "ا ححوح ووف ففس سسمل ا ريريغريُ ييقيَ ققب ععىل ححففوح،

ههنه ننم ززلزم لللليي و ، للحللُّ ا ييهي و ههلِه، للص ااهارةُأ ههط ططل يف.)٢("ا ربربطربي ططل ا ببحبُّ ححمل ا ااقال و
ملتقبيلل مامسألة جواز إن ههنّه إإفإ ااعاىل؛ ععت اهللا مميمُ ييظ ظظع ععت ههيه ربربخربٌييف ههيه ييف رريرد

مل ددنّدب، ننل ااضضاًاابا ضضي أ ةةهة رركرا ككل اابا .)٣(رريرد
ةةهةَررهررُظظاللظففالف رركرا ككل واا ةةمةَ ررحلر ا أنّ ااماً ييعيّاامتا رشرشلرش ا ااكام ككح األ ييّة، ننمنن

الول ييعي رشرشلرشّ ا ممكم ككح ااضاًححللل ضضي أ ييهي ههف ةةحةُ اابا اإل ا اامّ أ ، ييععيٍّ رش لليلٍٍ ييل د ننمنن ددبدّ
ااهها، ههههي ييلل للع قٌ ققفَ ففتّ تتمم و ووصوصٌ صصن ننم ااها ههتَ تتَل ااصا أأ أنّ إالّ ، ييعيٌّ رشرش ممكمٌ ويكفي ككح

ييعي، رشرشللرشرشّ ا ممككم ككحل ا ووججود و ددعدمُ رترتلرتك وا للعل ععف ففل ا نينيبنيني ريرييري ييخ خخت تتل رصحَرصّهذا ما للل
اماملامءُبه للقلٍّللِبططالِململطاافاملُاألصوولل،للع ققت تتس سسم لليلٍ ييل ججاجلللجواز،لددبد اات تتحي ه ههسسُ سسف ففنن ووهو

ممكمملك،،إىل ذ ككحي ه ههسُ سسف ففن ههنّّه أ منآالفٍيفباحلرمة وااللكراههةة ععمعع
الالبال اايااّات ييئ ززجلز ََأأَا ، للقلٍّ ققت تتس سسم لليللٍ ييل وعُد اماملامً للظ ذذهذا سسيس ااناً...؟!.ييلََ ععدوا

                                                

.٣٢٠، صـ٢كتابب الطالق، اجلزء "هلهلدايةاهل")١(
.١١/٧٥كتاب الطهارة، "رشح الووقاية")٢(
ننعن١٦٧//٧٧، ١٥٩٧٧ككتابب احلج، حتت ر:"عمدة القاري") اننظر: ٣(( الالقالً ققن ،

ربربربططربربي ططل ا بببحببّّ ححمل .ا



 ٢٧    أصولیة عدقوا

يزون ويستحسنون مئاتٍ من املسائل  الفقهاء جيُ
 د يف القُرون الثالثةتوجَ  التي مل

 ،واحلقُّ أنّ الفقهاءَ جييزون ويستحسنون مئاتٍ من املسائل
ع،ت التي مل ها يف الرشّ رون الثالثة، ومل يذكر حكمُ  وجد يف القُ

أصلٌ عظيم، يثبت به جوازُ مجيع  اإلباحة كونَ األصل شكّ أنّ  وال
يغالِط  ، وكذلك يدفع به ماكلّ سهولةاألمور املتنازعِ فيها ب

رقة  وأين ثبوتُه يف "، "أنّ هذا الفعلَ من أين ثبت؟"بـأصحابُ الفِ
 ."القرآن واحلديث؟

كر هذه الضالّةلَنجَ  ،م النّاسُ هذه القاعدةَ فقطفه لو  وا من مَ
 كر هذهنَجوا من مَ لقاعدةَ فقط، فإذا فهم النّاسُ هذه ا

رقة، وليقولوا هلم رمة : إنّ إثباتَ احلُ -ظَرةاملنا ةفق ضابطوِ - الفِ
تكم؛ فإن مل ، عيرش لٍ ليدا بتستطيعوا إثباهتَ  والكراهة عىل ذمّ

 .!يناكفت فاإلباحةُ األصليّةُ 
هُ بعضُ العوام واجلهالُ  وكثرياً   اإلباحة إنّ قاعدةَ "بـما يتفوَّ

ا ذمُّ البدعة فقد نطقتْ به  جتري يف أمرٍ سكتَ  األصليّة ، أمّ عُ عنه الرشّ
 ،بالنّظر إىل حتقيق البدعة عٌ ودفم أيضاً  فهذا االعرتاضُ ، "األحاديثُ 

أنّه  لنا ث اتّضحالذي مرَّ بنا يف القاعدة األُوىل من هذا املخترص، حي

للئل ااسا سسمل ا ننمن اائاتٍ ئئم وونون ننس سسح ححت تتس سسي و زززيييزززون ييييجيجيجيُُُ ااهاءءء ههق ققف ففل ا
ةةثةووتوجَااالللتتتييي ملململ الالثال ثثل ا ررقُرون ققل ا يف ججد

للئل ااسا سسمل ا ننمن اائاتٍ ئئم وونون ننس سسح ححت تتس سسي و ززيزون ييجي ااهاءَ ههقق ققف ففل ا أنّ ققحلقُّ ،وا
ع،تالتي مل ععرشّ رشرشل ا يف ااها ههمُ ممك ككح رركر ذذيذ ومل ةةثة، الالثال ثثل ا رونن ررقُ ققل ا يفيف ددجد تتو

أنّوال للصلككشكّ األ ععيعاإلباحةووكونَ ييمج ووجوازُ ههبه تتبت ببث ثثي مميم، ييظ ظظع للصلٌ أ
ب ااها ههي ييف ععزععِِ اانا ننت تتمل ا وومور ةةلةاأل ووهو ههس ططلِط، وكذلك يدفع به ماللببكلّ ااغا غغي

ةةقة ر ررفِ ففل ا ااحابُ ححص تتبت؟؟"بـأ ببث نننيين أ ننمن للعلَ ععف ففل ا ذذهذذا يف"، "أنّ ههتُه ووبو ببث ننين وأ
."القرآن واحلحلدييثث؟؟

ططقققطططفهههلو ققققففف ددددعدددةَََ ااااقققااا قققققللل ا ذذذذذذهههذذذههه اانننااّاسسسُُُ ننننننللل ااا ججنجججَََ،هههممم ةةلّةننلَ اااضضضاا ضضل ا ذذهذذذههه رركككررر كككمممَ ننمممننن جججوووا
ا ذذهذه اانّاسُ ننل ا مممههمم ههف ططقط،إإفإذا ققف ددعدةَ ااقا ممَققل ننمنن ووجوا ممكر هذهججنََ

ممهلم وولووا ووقوو ققي ييلل وو ةةقة، ر ررفِ ففل ُحلُ-ررظَرةةاملناططةففق ضضابطوِ-ا ا ااباتَ ببث إ إإننّ ُحلحلُرمة :
مل إإفإنن ممككم؛ ككت تتمّّ ذ ىلىلعىل ةةهة رركرا ككل ااباهتَوا ببث إ ووعوا ععي ييط ططت تتس ، عيرشييلٍليببدهتهتا بسست

ةةيةةّةُ ييل للص األ ةةحةُ اابا .!فففيناتتكفتاافاإل
ريريريثريرياً ثثك ااهالُُو ههجل وا ووعوام ععل ا ضضعضُُ ععب هُ ووفوَّ ففت تتي ددعدةَ""بـااااما ااقا ااإلباحةإنّ

ةةيةةّة ييل للص تتكتَاأل ككس ررمرٍ أ يفيف ههبهررجترريي تتقتْ ققط ططن ددقد ققف ةةعة ددبد ببل ا ذمُّ ا اامّ أ ، عُ ععرشّ رشرشل ا ههنه ننع
ثثيثُ اااحااد رترتعرترتاضضُُ، "ااأل االال ذذهذا ااضاًههف ضضي ةةعةوععٌففوممدفمأ ددبد ببلل ا ققيق ييق ققحت إىلىل ررظر ظظنظظّ ننلل ،اابا

ييحي رصرصترصرص، تتخ خخململ ا ذذهذاا ننمنن ىلىلوىل ااألُ ددعدة ااقا ققل ا يفيف اانا ننبب ررمرََّّ ذذلذيي ححضضححا ضضضتّ ا ههنّهلنااييث أ



 ٢٨    أصولیة عدقوا

ث  ال اً، غريَ أنّ األمرَ املحدَ ا رشّ د إطالق البدعة كوهنُ ن جمرّ يستلزم مِ
ع، فالرشُّ  الذي ثبتَ  ا  ه من الرشّ ه واستحسانِه، أمّ يقول أحدٌ بجوازِ

ث الذي مل ع، العيثبت  األمرُ املحدَ ه فهو  ن الرشّ ه وال رشُّ خريُ
، ومن الظُ   فتح"والضاللة، ففي  حيكمَ عليه بالكراهة لم أنمباحٌ

ع فهي البدعةُ إن كانت ممّ ": "الباري نٍ يف الرشّ ج حتت مستحسَ ا يندرِ
سنةٌ  ج حتت مستقبَحٍ حَ ،  ، وإن كانت تندرِ ع فهي مستقبَحةٌ يف الرشّ

ن قِسم املباح  .)١("وإالّ فمِ
ابعة  القاعدة الرّ

 نكريٍ  من غري هوإطالقِ  النصّ  بعموم االستداللُ جيوز 
 بالعموم واإلطالق مازال سارياً يف إنّ االستداللَ 

حابة أهل ، الكِرام  اإلسالم منذ الصّ وذلك  من غري نكريٍ
كاة أيب سيّدنا عىل عمرَ  سيّدنا كاحتجاج  ،بكرٍ يف قِتال مانعِي الزّ

قال  .)٢(»إلهَ إالّ اهللا أقاتِل النّاسَ حتّى يقولوا: ال أُمرتُ أن: «قوله ب
حابة و من دماءَ قُ اليعني أنّ "العلوم:  بحر ن رين ومَ واملتأخّ  تابعنيالالصّ

                                                 

 .٤/٢٩٤، ٢٠١٠ كتاب صالة الرتاويح، حتت ر: "فتح الباري" )١(
حيح"أخرجه مسلم يف  ) ٢(  .٣٢، صـ١٢٤ كتاب اإليامن، ر: "الصّ

ثال ددحدَ ححمل ا ررمرَ األ أن ريريغريَ ّرشاً، ا ااهنُ ووكو ةةعة ددبد ببل ا الالطالق إ د ررجمرّّ ن ننمِ ززلزم للت تتس سسي
تتبتَ ببث ذذلذي الالفالُّرشُّا ع، ععرشّ رشرشل ا ننمنن اه اامّ أ ههنِه، ااسا سسح ححت تتس وا ه ووجوازِ ججب ددحدٌ أ ووقول ققي

ململ ذذلذي ا ث ددحدَ ححمل ا ررمرُ العيثبت األ ع، ععرشّ رشرشل ا ووهوععن ههف ه ُّرشُّ وال ه ريريخريُ
ظظلظُ ا ننمن و ، ححاحٌ ااب ةةهةظظُلم أنببم رركرا ككل اابا ههيه ييل لللعع ممكمَ فتح"والضاللة، ففي ككحي

ممّ": "الباري تتنتت ااكا إن ةةعةةُ ددبد ببل ييهيا ههف ع ععرشّ رشرشل ا يف نٍ ننسَ سسح ححت تتس سسم تتحتت ج ججرِ ددند نني ممممّاا
ةةنةٌ ننس ححبَحٍسسحَ ببَق ققتت تتتتسس سسم تتحتت ج ججرِ ددند ننت تتنت ااكا وإن ،، ةةحةٌ ححبَ ببَق ققت تتس سسم ييهي ههف ع ععرشّ رشرشل ا يف

ححاح ااب ببمل ا ممسم سسقِ ن ننمِ ممف .)١("وإالّ
ةةعة ععب ا ررلرّ ا ددعدةة ااقا ققل ا

ددتتدددالالاللللُُُجيجيجيوووزز  تتتس صصنصصصّبعممموووماالالال ننللل الالالالالالطططالالالقققِااا ٍٍٍريريريٍٍٍمممننن   غغغريريريققققهههوإإإ ريريريريريريككك ككن
ددتداللَ تتس االال يفإنّ ااياً ااساار ااماززال الالطالق واإل ووموم ممع ععل اابا

ةةبةأهل ااحا ححصّ صصل ا ذذنذذ ننم الالسالم ررككررِِراماإل كككلل ،ا ٍريٍ ريريك ككن ريريغريري وذلك ننمنن
ااناكاحتجاج دديّد ررمرَييس ااناعىلىلممعع دديّد ااكاةأأيبييس كزّ ززّل ا ييعِي ععن ااما ااتال تتقِ يف رركرٍ ،كككب

أن: «ببقوله ب ررمرتُ الأُ وولوا: ووقو ققي ىىتّى تتح اانّاسَ ننل ا للتللِل ااقا اهللاأ إالّ ههلهَ قال .)٢(»إ
أنّ"العلوم:  بحر ييني ننع ااماءَللقُالععي ومنققد ةةبة ااحا ححصّ صصل أأتأخّللتابعنيالا تتمل ومَوا ننننينن ممن خخر

                                                

.٤٤/٢٩٤، ٢٢٠١٠٠كتابب صالالةة الرتاويح، حتت ر:"فتح الباري")١((
ححيح""أخررجهه مسسلم يف ) ٢٢( ييح ححصّ صصل .٣٢، صـ١٢٤كتابب اإلإلييامنن، ر:"ا
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ون يف األحكام الرشعيّ  بعدهم، باأللفاظ  :ة بالعمومات، أيحيتجّ
ض له يف  لهذاف ...إلخ. "الدالّة عليها  ية:التالباحث املَ نتعرّ

ل املبحثُ   األوّ
 ،يشء فردٍ من أفراد يف أيِّ  ناملتمكّ  ق عىل الوضعاملطلقُ يطلَ 

 مصطلح عىل اإلطالق، حسب ورٍ معروفٍ مشه أو فردٍ شائعٍ 
رق ، فعليك االنتباه إىل هذا الفَ قاألصول، خالفاً الصطالح املنطِ 

ني؛ حتّى ال يقدرَ  ولتوضيح  عك!داخِ  عىل املعرتضُ  بني املصطلحَ
يف كلّ : «سول نر أنّ إطالقَ حديث الرّ ف ،ذلك نرضب مثاالً 

م األحاديثَ التي )١(»ةٌ امخسٍ من اإلبل ش كاة يف رصّ  يزاحِ حتْ بنفي الزّ
ائمة ثبتت بدليلٍ  اإلبل غري ائمة، فخصوصيّةُ هذا احلكم بالسّ ر. السّ  آخَ

 املبحث الثاين
يوعَ واإلطالقَ أنّ العملَ باملطلَ  وملا ثبتَ   ،ق يقتيض الشّ

ريانَ احلكم،  بمعنى أنّ مجيعَ مقيَّداته تصلح للعمل هبا، ويقتيض جَ
يمكن ذلك يف بعضها  مل اته، وإنبالنّظر إىل ذاته يف مجيع خصوصيّ 

جتريَ فيه  ات املطلَق أنفاألصلُ يف خصوصيّ  ،للعوارض اخلارجيّة
                                                 

ك") أخرجه احلاكم يف ١( كاة، ر: "املستدرَ  .٥٥٧، ٢/٥٥٦، ١٤٤٣ كتاب الزّ

ييعيّبعدهم، رشرشلرش ا ااكام ككح األ يف ون ووجّ ججت أيتتحي بالعمومات، باأللفاظ:ييّة
ااها ههي ييل للع ةةلّة ددلدا يفففلهذاف...إلخخ."ا ههله ض ررعرّ ععت للية:تتالللتالململباحث املَتتن

ثثحثُ ححبب بببببملململ لااا األوّ
للطلَ ططي ققلقُ للط ططمل ّكّللق عىل الوضضعا ككم ممت تتمل أيِّككنا ررفراديف أ ننمن ،يشءررفردٍ

ععئعٍ ااشا ررفردٍ ررعروفٍمشهأو ععم مصطلحعىل اإلطالق، حسبههورٍ
ططنطِ ننمل ا ححالح الالط ططص ال اافاً الالخال ووصول، ففلفَططِقاأل ا ذذهذا إىل ااباه ببت تتن اال ككيك ييل للع ععف ففرق ،،

ددقدرَ ققي الال ىىتّى تتح ني؛ نينيحَ ححل للط ططص صصمل ا رترتعرتضضُنينيبني ععمل ولتوضيح عك!خخداخِعىلا
ااثثاالالً ثثم رضرضنرضبب ككلك ررلرّف،ذ ا ثثيث ددحد الالطالالقَ إ أنّ سول ررففنر»» :ّللكل يفيف

ش للبل اإل ننمن ييتي))١(»ةٌششاسسمخسٍ تتل ا ثثيثَ اااحااد األ م ممحِ يفرصرصّززيزا ااكاة كزّ ززل ا ييففي ففن ننب تتحتْ
لليللٍاإلبل غري ييل ددببد تتتت تتب ببث ةةمة ممئئ ا ااسّ سسل اابا ممكم ككحلحل ا ذذهذا ةةيةةّةُ ييص ووصو صصخ خخف ةةمة، ممئ ا ااسّ سسل ر.ا ررخَ خآ

املبحححثثث الثاين
تتبتَ ببث ااملا للططلَو طططمل اابا للللمللَ ممع ععل ا الالطالقَأننّ واإل ععوعَ ووي ييشّ ششل ا يضيضتيض تتق ققي ،للق

ممكم، ككحل ا اايانَ ر ررجَ يضيضتيض تتق ققي و ااهبا، للملل ممع ععل للل ححلح للص صصت ههتته دديَّدا ييَّق ققم ععيعَ ييمج أنّ ىىنى ننع ععم ممب
ييصيّ ووصو صصخ ععيع ييمج يف ههته ذاا إىل ررظر ظظنظظّ ننل يمككن ذلك يف بعضها ملييّاته، وإناابا

ةةيةةّة ييج ااخلخلارر ا ووعوارض ععل ييصيّ،للل ووصو صصخ يفيف للصلُ أناافاأل ققلَق للط ططمل ا ههيهييّات ييف ررجتريَ
                                                    

ك") أخررججهه احلحلااكم يف ١١( ددتدرَ تتس سسمل ر:"ا ااكااةة، ززلززّ ا ااتابب .٥٥٥٧٧،، ٢/٥٥٦، ١٤٤٣تتك
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كاً باألصل؛ ألنّه ال ه، وقائلُه يُعدُّ متمسِّ حيتاج إىل دليلٍ يف  أحكامُ
ليل يف إثبات ختلُّفه  إثبات دعواه، بل املخالفُ هو الذي حيتاج إىل الدّ

 .املطلَق اتعن خصوصيّ 
عند  سول رّ الورة التي جيوز فيها مطلقُ ذكرِ فالصُّ 

، و أهل ر عند املعرتض أيضاً اإلسالم بداهةً شكَّ أنّ  ، والهو املقرَّ
ة، ومع   النّبيمطلقَ تعظيم  ثابتٌ من الكتاب والسنّة وإمجاع األمّ

ليل منّا إلثبات ذكر  يف"ذلك كلِّه مطالبةُ الدّ كل بالشّ  "املولِد الرشّ
 .!يف جملس املولِد النّبوي، خالفٌ لضوابط املناظَرة مِ ، والقيااملخصوص

 ق تالوة القرآن الكريم وذكرِ وكذلك حكمُ مطلَ 
الةِ عىلالعاملَني ربّ  ، و، والتصدُّ  عاملَنيلل رمحةٍ  ، والصّ  تكرارقِ

تُها من  ،وغريها من أعامل اخلري "ال إلهَ إالّ اهللا" كلمة التي ثبتت خرييّ
ع، و ه أمرٍ  كلُّ كذلك الرشّ ، مُ  ،خريٍ يف نفسِ ندرجٌ حتت عامٍّ أو مطلَقٍ

تنا إثباتُ الفاحتة وغري ذلك من  ،إىل أرواح املسلمني فلذا ليس يف ذمّ
يأتوا بدليل املنع من القرآن والسنّة  بل عىل املانعني أن األمور،

ة الرشعيّ   .!ةوغريمها من األدلّ
 ن أين تثبتأنّه مِ "بـ يف أمثال هذه األمور واالعرتاضُ 

متى فعلَها "و "ونا عامّ وردَ يف القرآن واحلديث؟أخربِ "و "؟هذه

ال ههنّه أل للصل؛ ااباأل ااكاً ككسِّ سسم ممت تتم ددعدُّ ععيُُ ههلُه للئ ااقا و ه، ههمُ ااكا ككح يفأ لليلٍ ييل د إىل ججاج اات تتحي
ههفه ففلُّ للخت اابات ببث إ يف لليل ييل ددلدّ ا إىل ججاج اات تتحي ذذلذي ا ووهو ففلفُ ااخا خخململ اا للبل ووعواه، د اابات ببث إ

ييصيّ ووصو صصخ ققلََققييّاتننعن للط ططمل .ا
صصلصُّ رركرِاافا ذ ققلقُ للط ططم ااها ههي ييفف ووجيجيوز ييتي تتل ا عند سول للرّالصصورة

وأهل ، ةةهةً ددبدا الالسالم ااضاًاإل ضضي أ رترتعرتض ععمل ا ددند ننع ر ررََّّقرََّّ ققمل ا أنّ، والووهو ككشكَّ
مميم ييظ ظظع ععت ققلقَ للط ييبيططم ببنّ ننل ععمعا و ة، ةةمّ األ ععاع اامج وإ ةةنّة ننس سسل وا ااتاب تتكك ككل ا ننمن تتبتٌ ااثا

رركر ذ اابات ببث إل اانّا ننم لليل ييل ددلدّ ا ةةبةُ ببل ااطا ططم ههلِّه للك ككلك ففيف"ذ رشرشلرشّ ا ددلِد ووملو ششلشّ"ا ششكل اابا
ررظَرةمِ، واللققييااملخصوصص اانا ننمل ا ططببطط ووضوا ضضل الالخالففٌ ووبويي، ببنّ ننل ا ددلِدد ِِو وومل ا سسلسس للجم .!يف

للطلَ ططم ممككمُ ككح ككلك ذذكذ رركرِو وذذ مميمم رررركرر ككل ا نآن آر ررق ققلل ا الالتالووة للق
نينيملَنيربّ ااعا ععل ىلىلعىلا الةِ الالصّ صصل وواا ةةمحةٍ، نينيملََنيللللر ددصددُّاااللععا صصتت تتل وا و، ، تكرارقِ

ااهللا"كلمة إالالّ ههلهَ إ ننمن،وغريها منن أعامل اخلريري"ال ااها ههتُ تتيّ ريريخري تتتت تتب ببثث ييتتي تتل ا
وو ع، ععرشّ رشرشل ررررمررٍللككلُّككذلك ا ههأ ههسِ سسف ففن يف ٍريريٍ ،ممُ،ريريخ ققلَقٍ للط ططم أو ااعامٍّ تتحتت ججرجٌ نند ددممممُ

ةةحتة اافا ففل ا اابااتُ بببث إ اانا ننت تتمّ ذ يف سسيس ييل ذذلذا وغري ذلك من ،إىل أرواح املسلمنيللف
ةةنّةبببللل عععىلىلىل املململااانععنينيني أأأننناألمور، ننس سسل وووا نآننن آررر ررققق ققل ا ننمننن ععنععع ننمل ا للليييللل ييل ددبددد ووتوووا أأييأأ

ييعيّّ رشرشلللرش ااا ةةة ةةةةلللّّ األألألدد ننمن اامها ريريغري .!ييّةو
رترتعرتاضضُ "بـيف أمثالل هذه األمورواال

مِ ههنّه ممن أين تثبتأ
ربربخربِ"وو"؟ههذذه ثثيث؟أ ددحلد وا نآن آر ررق ققل اا يف وردَ ّامّ امامع اانا ااها""و"و ههلَ للعع عععفف ىىتى تتم
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حابةُ والتابعون؟ ر بذلك؟"و "الصّ ن املجتهدين أَمَ ن مِ ذلك  وغري "مَ
ة،  وتضليالً  اً حمض إالّ خطأً  سي ليذال ،من االعرتاض  كفينايفللعامّ

سن  ،أنّ هذه األمورَ خريٌ "بـ عليهم اً ردّ  حَ القرآنُ الكريم بحُ رصَّ
ها وإطالقها، فإن كنتم عىل خالف ذلكعم يح املنعَ توا فأثبِ  ،ومِ  الرصّ

هون ب نعرتفَ  لن ، وإالّ يّةدلّة الرشعاألمن  ،ذه األمورهب اخلاصّ  ام تتفوّ
كون باألصل  احةرص به مقابلَ  القرآن واحلديث، إذَن فنحن املتمسِّ

 ."رألصل والظاهِ ل نخالفوامل ر، وأنتماهِ بال
 املبحث الثالث

ها اإلمامُ  صالة حةُ بعدملصافَ ا  الفجر والعرص وصفَ
وي ؛ نظراً إىل التكرار وتعيينِه "املباحة البدعة"فاجي بـواخلَ  )١(النَّوَ
ها الشيخُ أبو)٢(بالوقت نّة"السعود بـ ، ووصفَ ؛ نظراً إىل أنّه فردٌ من "السُ

ها البعضُ بـ ؛ نظراً إىل "احلَسنة البدعة"أفراد سنّة املصافَحة، ووصفَ
ر.جممو ، وبالبدعة من وجهٍ آخَ نّة من وجهٍ  ع اجلهتَني، أو الوصف بالسُ

                                                 

الم واالستئذان، حتت ر: "األذكار") أي: يف ١(  .٤٣٥، صـ٧٤٥ كتاب السّ
 .٢/٣٢٧، ١القسم  "نسيم الرياض") انظر: ٢(

ووعون؟ ععب ااتا تتل وا ةةبةُ ااحا ححصّ صصل ككلك؟"و"ا ذذبذ ر ررمَ أ ننين ددهد ههت تتج ججمل ا ن ننمِ ذلكوغري"ننمَن
أأطأًييسي ليللذذال،من االعرتاض ططخ الاليالًضضاًحمضإالّ ييل للض ضضت ة،و ةةمّ ااعا ععل ييكفيناففيفللل

ًردّ ريريخريٌ"بـعليهماّ وومورَ األ ذذهذه ننسن،أنّ سسحُ ححب مميم رركر ككل ا نآنُ آر ررق ققل ا حَ ححرصَّ
ككلكعم ذ الالخالف ىلىلعىلىل ممتم تتن ننك إإفإن ااها، ههق الالطال إإوإ ااها ههمِ ببثبِ،ممو ععنعَببتوا أأفأ ننمل ححيحا رصرصلرصّ ا

ااخلاصّ رشرشلرشعااألمن ،هبهبذه األمورهبا ا ةةلّةة إإوإالّةةععيةةّةد رترتعرتفَلن، ووهونبععن ووفوّ ففت تتت ببام
للبلَ ااقا ققم للصلاحةرصههبه ااباأل ووكون ككسِّ سسم ممت تتمل ا ننحن ححن ننف إذَن ثثيث، ددحلد وا نآن آر ررق ققل ا

ااظاهِلنململخالفواملههر، وأنتمبباهِللبال ظظل وا للصل ."ههرللأل
املبببحححثثث   الثااالللثثث

ااصافَا دددععددصصمل ععب اامامُصالةةةففحةُ اإلإل ااها ههففَ فففص و رصرصعرصرص ععل وا ررجر ججف ففلل ا
وي وونَّوَ ننل ََخلَ)١(ا ههنِه"املباحةالبدعة"َخلخلَففاجي بـوا ننِي ييي ييع ععت و رركررار ككت تتل ا إىل ررظراً ظظظن ؛
ووبو)٢(بالوقت أ خخيخُ ييش ششل ا ااها ههفَ ففص ووو ةةنّةة"اللسسعود بـ، ننسُ سسل ننمن""ا ررفردٌ ههنّه أ إىل ررررظرراً ظظن ؛

ــبـ ضضعضضُ ععب ببل ا ااها ههههففَ ففص وو ةةحة، ححفَ ااصا صصمل ا ةةنّة ننس ررفراد ةةنةالبدعة"أ ننس َسسحلَ إىل"ا ررظراً ظظن ؛
ر.جممو ررخَ خآ ههٍجهٍ و ننمن ةةعة ددبد ببل اابا و ههٍجهٍ، وو ننمن ةةنّة ننسُ سسل اابا ففصصف وولو ا أو نينيتَني، تته ههجل ا وع

                                                

ر::"األذكار") أيي: يف ١(( تتحتحتت ذذئذان، ئئئت تتس واال الالم الالسّ سسل ا ااتابب .٤٣٥، صـ٧٤٤٥تتك
.٢/٣٣٢٧، ١القسم "نسييمم الرياض") انظرر:: ٢٢(
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هلوي ويلُ  يخونقل الشّ  ث الدّ صاحب - اهللا املحدِّ
ة" ع حكمَ املصافَحة بعد  قولَ اإلمام -"اهللا البالغة حجّ وي، وفرّ النَّوَ

ر  ،صالة العيد عىل املصافَحة بعد صالة الفجر والعرص، وسلّم وقرّ
 .)١(ع يبقى مرشوعاً بعد التخصيص والتعيني أيضاً بأنّ األمرَ املرشو

: وجيوز العملُ باحلديث الضعيف، "عيل القاري:  وقال املالّ  قلتُ
حابة مطلقاً  ال  ...إلخ. )٢("سيّام وقد ثبتَ روايتُه عن أكابر الصّ

ور واألوراد واألذكار  الكالم يف ختصيص بعض السُّ
اعتقاد  بدونبعض األمور،  أنّ ختصيصَ  لنا من هنا اتّضحف

ه، جائزٌ ومرشوعوجوبِه  ر مع ، مثل ختصيص ولُزومِ وَ بعض السُّ
لوات، وختصيص ، أو  بعض بعض الصَّ األوراد واألذكار بوقتٍ

، أو عددٍ، وختصيص الوعظ بيوم الثالثاء، أو اجلمعة،  ، أو تاريخٍ يومٍ
لثالث أو وختصيص إهداء الثواب إىل أرواح األموات باليوم ا

ختصيص الفاحتة إىل حرضة سيّدنا الشيخ وفاة، واألربعني من ال
ابع باحلادي القادر اجليالين  عبد عرش من كلّ  عرش أو السّ

                                                 

 .٢٢١، صـ٢باب يستحب املصافحة واهلدية، اجلزء  "أ رشح املوطّ املسوَّ ") ١(
 من املخطوط. ٧١٣، ٧١٢صـ "فتح الرمحن يف فضائل نصف شعبان" )٢(

ششللشّ ا للقل ققن ُيلُششيخو وولوييليلو لله ددلدّ ا ث ددحدِّ ححمل ا صاحب-اهللا
ة" ةةجّ اامام-""اهللا البالغةججح اإل ددعدووقولَ ععب ةةحة ححفَ ااصا صصمل ا ممكمَ ككح ع ععرّ ررف و وي، وونَّوَ ننل ا

ر،صالة العيد ررقرّ و مملّم للس و رصرصعرص، ععل وا ررجر ججف ففل ا الالصالة ددعد ععب ةةحة ححففَ ااصا صصمل ا ىلىلعىل
رشرشملرشو ا ررمرَ األ ااضاًأأبأنّ ضضي أ نينييني ييع ععت تتل وا صصيص ييص صصخ خخت تتل ا ددعد ععب ااععاً رشرشممرشو ىىقى ققب ببي .)١(وعع

الالملالّ ا ااقال ففيف،""عيل القاري: و ييع ععض ضضل ا ثثيث ددحلد اابا للملُ ممع ععل ا ووجيوز و : تتلتُُ للق
ااقاًال ققل للط ططم ةةبة ااحا ححصّ صصل ا رربر ااكا أ ننعن ههتُه تتي روا تتبتَ ببث ددقد و اماميامامّام ...إلخ.)٢("ييس

ااكار ووواألذ واألوووررراااددد وووررر ووسسسُّ سسللل ا ضضعععضضض ععب صصيصصص ييصصص صصخت يفيفيف الالكالم ككل ا
ححضححف ضضتّ ا اانا ننه صصيصَللناننففمن ييص صصخت ااعتقاد ببددونبعض األألمور، أنّ

ههبِه ووجو ععوعو رشرشمرش و ززئزٌٌ ااجا ه، ههمِ ززللُزو ععمع، مثل ختختصيصص و ر وَ ووسُّ سسلل ا ضضعض ععب
صصيص ييص صصخت و وولوات، للصَّ صصل ا ضضعض أوبعضععب ، تتقتٍ ووبوو ااكار واألذ األوراد

ةةعة، ععم ممجل ا أو ااثاء، الالثالال ثثل ا وويووم ييب ظظعظ وولو ا صصيصص ييص صصختخت و ددعددٍ، أو ، خخيخخٍ ااتارر أو ، وويومٍ
لثالث أو وختصيص إهداء الثثواب إإىل أروواح األموات باليوم ا

خخيخللوفاة، واألربعني من ال ييش ششل ا اانا دديّد ييس رضرضحرضة إىل ةةحتحتة اافا ففل ا صصيص ييص صصخت
ععبعباحلادي  القادر  ااجليالين عبد اا اااسّ سسلل ا أو للكلّرشرشعرش ننممن رشرشعرش

                                                

ووسوَّ") ١(( سسمل ووملوططّا ا ححرشح ٢٢١، صصـ٢بااب ييستحب املصافحة واهلديةة، اجلجلزء "ططّأ.
من املخطوطط.٧١٣، ٧١٢صصــ"فتحح اللررمحمحنن يف فضائلل نصف شععبان")٢٢(
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، جيوز كلُّ ذلك احلني،الصّ  حاروطعام ثواباً ألال، وختصيص )١(شهرٍ 
ة أصالً  يؤثِّر الهذا التخصيصُ غريُ الواجب و رييّ الةِ  يف خَ  الصّ
.والتصدُّ  ألوراداألذكار واتالوة القرآن الكريم وو  قِ

ابع  املبحث الرّ
الً:  دليالً   النّبيُ ما تركه  هناك بعضُ النّاس جعلَ  أوّ

 عىل هذا يمنع ، وبناءً اتواإلطالق اته عىل العمومحويرجِّ  رشعيّاً،
، إىل األموات والقيامِ فيه، والفاحتةِ  ،عن االحتفالِ باملولِد النّبوي

ع من عمومات ثابتةٌ التي هي  واخلريات ناتسَ وغريها من احل  الرشّ
ها بالضاللة، وقد مرَّ بنا بطالنُ هذا اهلذيان ، ويصفهوإطالقات
من هذا  "البدعة"يف القاعدة األُوىل عند حتقيق معنى  ،الفكري
ه  ، بأنّه إذا كان الفعلُ خرياً يف نفسه، فالاملخترص قِ يؤثِّر فيه عدمُ حتقُّ

هال يؤثِّر أيضاً عدمُ حت يف زمن النّبي، بل قِ رون الثالثة. قّ  يف القُ

                                                 

يف احلادي  ) أي: الفاحتة السنوية لسيّدنا الشيخ عبد القادر اجليالين ١(
مجهورية و يةبالد اهلندالالثاين، كام هو معروفٌ يف  عرش من شهر ربيع

 .اإلسالمية باكستان

ررهرٍ ألال، وختصيص )١(ههش ااباً ووثوا ااعام صصلصّاحاروععللط ككلكصصاحلني،ا ذ للكلُّ ، ووجيوز
ببجبو وولوا ا ريريغريُ صصيصصُ ييص صصخ خخت تتل ا ررثِّرالذذهذا الالصالًؤؤيؤ ةةيّةأ ري ريريخَ الةِيف الالصّ صصل ا
ددصدُّألوراداألذكار واتالوة القرآن الكريم  وو صصت تتل .وا قِ

ععبع ا ررلرّ ا ثثثثحححثثث ححب ببملململ ا
الً: للعللَأوّ ععج اانّاس ننل ا ضضعضضُ ععب ااناك ييبيُما تركه ننه ببنّ ننل الاليالًا ييل د

اايااّاً، ييع رريرجِّرش ااناءًققاتواإلإلطالقمماتححه عىل العمومججحو ننب و عىل هذا يمنع،
ووبوويي ببنّ ننل ا ددلِد ووملو اابا اافالِ ففت تتح اال ةةحتةِ،ننعن ااففا ففل وا ههيه، ييف اايامِ ييق ققل ، إىل األمواتوا

ةةتةةٌٌالتي هي واخلخلرياتسسناتحلحلسََوغريها منن احل تتب عمن عمووماتااثا ععرشّ رشرشل اا
اايان، ويصفتتههوإطالقات ذذهلذ ا ذذهذاا الالططالنُ طططب اانا ننب ررمررَّ ددقد وو ةةلة، الالضال ضضل اابا ااففها
ىىنى،الفكري ننع ععم ققيق ييق ققحتحت ددند ننع ىلىلوىل األُ ددعدة ااققا ققل ا من هذا "اللبدعة"يف
الالففالالاملخترص ههسه، سسف ففن يف ريريخريرياً للعللُ ععف ففل ا ااكان إإذذا ههنّه أأبأ ه، ههقِ قققُّ ققحت ددعدمُ ههيه ييف ررثِّرر ؤؤيؤ

للبل ييبي، ببنّ ننلل ا ننمن ز حتيف ددعددممُ ااضضاً ضضي أ ررثثِّر ؤؤيؤؤ ههقِهالال ةةثة.ققحتحتقّ الالثال ثثل ا رون ررقُ ققل ا يف

                                                

الاليالين١( ييجل ا ااقادر ققل ا ددبد ببع خخيخ يييشش ششل ا اانا دديّد ييس سسل ةةية وونو ننس سسل ا ةةحتحتة اافا ففل ا أي: ( يف احلادي
يفيفععرش من شهرر ربيع ررعروفٌ ععم ووهو امامكام ااثثاينين، ثثل مجمجهورية وويةللبالالد اهلندالا

.اإلإلسالميةباكسستانن
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 عىل هذا التقدير ه؛ ألنّ هنفسَ  بيان املعرتض هذا خيالف ثانياً:
ها النّبيُ  مجيعُ تُصبح  ثمّ راجتْ يف عرص  األمور التي تركَ

حابة والتابعني، !، بل وبدعةً ضاللةً ومكروهةً  الصّ  فتعظيمُ  معصيةً
الةُ عىل الكريم ، وذكرُ اهللا ورسولِه، وتالوةُ القرآناهللا شعائرِ  ، والصّ
قُ النّبي  ها  ،، والتصدّ عُ أحكامَ ها من األمور التي ذكر الرشّ وغريُ
ةِ كيفيّ  جتوز ،اً وإطالق اً عموم ، صاحبُها ةٍ ووقتٍ شاءصورةٍ وبأيّ

، والعملُ هبا عنيُ العمل باحلكم اإلهلي ال برشط أن عَ  .خيالفَ الرشّ
 خالصة القول

يثبت  مل ما طالق،اإلو عمومالأحكام النّصوص تبقى عىل 
ع بوقتٍ وحالةٍ وغريمها، ومل ها من الرشّ تقرصها خمالفةُ  ختصيصُ

بب،  يعتربون خصوصَ  القياس عىل املورد؛ فإنّ علامءَ األصول ال السّ
ص العامّ  ون أحاديثَ اآلحادَ صاحلةً لتخصيصيرَ  وال ، فكيف خيصَّ

ها بظُنونٍ إطالقُ ا  ..؟!. ضاملعرتِ  فاسدة من ألحكام وعمومُ
بعموم  يستندونهم املعرتضني أنفسَ  جب! أنّ العَ من و

 حَ يبون منّا الرصّ ، ويطالِ من املواضع يف مئاتٍ  وإطالقهاالبدعة 
، ودليالً مستقالÎ  حيحالصّ  من القرآن واحلديث اخلاصّ   يف كلّ مسألةٍ

ااياً: يين خيالفااثا هذا املعرتض سسفسَبيانن ألنّسسهففن التقديرننه؛ هذا عىل
ححبح ببص ععيعُصصتُ ييبيُييمج ببنّ ننل ا ااها ههكَ ررتر ييتي تتل ا ووموور رصرصعرصاأل يف تتجتْ را ممثمّ

نينيعني، ععب ااتا تتل وا ةةبة ااحا ححصّ صصل ةةهةًا رركرو ككم و ةةلةً الالضال ةةععةً !، بل وددبد ةةيةً ييص صصع مميمُععم ييظ ظظع ععت تتف
ررئرِ ااعا نآناهللاععش آر ررق ققل ا الالتالوةُ وو ههلِه، ووسو ور اهللا رركرُ وذ ىلىلعىلالكريم، الةُ الالصّ صصل وا ،
ييبي ببنّ ننل قُا ددصدّ صصت تتل وا ااها،، ههمَ ااكا ككح أ عُ ععرشّ رشرشل ا رركر ذ ييتي تتل ا وومور األ ننمن ااهاا ريريغغريُ و

ييفيّجتوز،ققاًوإطالقمماًعموم ففي ييك ةِ ةةِيّ ووأأبأ ااشاءصورييّةٍ تتقتٍ وو ااهاةٍ ههبُ ببح ، ااصا
ييهليالبرشط أن اإل ممكم ككحل اابا للمل ممع ععل ا نينيعنيُ ااهبا للملُ ممع ععل وا ، ععَ ععرشّ رشرشل ا ففلفَ .ااخيا

خالالالصصصةةة القققوووللل
ىلىلىلىلىلىلععىلىلىل ىىقققى ققببب بببببتت ووصصصوووصصص صصصصصصنننّّ ننل ا اااكاااممم ككح يثبت ملماطالالالققق،اإلإلإلوووللععمممووومالأأ

ومل اامهاا، ريريغري و ةةلةٍ ااحا و تتقتٍ ووبو ع ععرشّ رشرشل ا ننمن ااها ههصُ صصي ييص ةةفةُصصخت ففل ااخما ااهاا رصرصقرص ققت
ال ووصول األأل اماملامءَ للع إإفإنّ ووملوورردد؛ ا ىلىلعىل ااياس ييق ققل ووصوصَا صصخ ربربتربربونن تتع بببب،ععي ببسّ سسل ا

صصيصرريرَوال ييص صصخخ خخت تتل ةةحلةً ااصصا ااححاددَ اآلآل ثثيثثََ ااحاد أ ااعامّونن ععل صا صصصَّ صصخي ففيف ييك ككف ،
ا الالطالقُ وونونٍإ ننظُ ظظب ااها ههمُ ووموو ممع و ااكام ككح رترتعرتِفاسدة منأل ععمل ..؟!.ضا

ععلعَمن و أأنّا سسفسسَببععجب! ففن أ نينيضني رترتعرت ععمل بعموم ييستندونسسههمم ا
اائاتٍوإطالقههااالبدعة  ئئم ااطالِمن املواضعيف ططي و رصرصلرصّ، ا اانّا ننم ييحَيووللِبون

ااخلاصصّ صصلصّّّمن القرآن وواحلدديثثا الالقالÎصصحيحا ققت تتس سسم الاليالً يييل ود ، ةةلةٍ أأسأ سسم للكلّ يف
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ةُ  به يقبلون ما استدلّ  عىل جواز كلِّ جزئيٍّ وإباحتِه، وال من األئمّ
اعموم آيات   ...! وأحاديث وإطالقاهتِ

ة، ويقبل هلم ما يقبل  ف أكابرَ نصِ يُ ياليت هذا املعرتض ف األمّ
- إلثباتِ البدعة بدليل الرتك فقط ه؛ فإنّنا رأينا املعرتضَ يستندلنفسِ 

ة وليس يف الكتاب أو السنّ  ،يفعله ا والأمراً مّ   النبيُّ  أن يرتكَ  هوو
ليل،وحيتج علينا هبذ -هكمِ عىل حُ  يدلّ  ما بعد  حاجةً  ير وال ا الدّ

ر ه اليقبل هذا ولكنّ  ،حلُرمة والكراهة واملنعا إلثبات ذلك إىل دليلٍ آخَ
ابقني حينام يستدلّون به، فهل هذا من اإلنصاف  لَفنا السّ ليلَ من سَ الدّ
والعدل... ؟! وليس هذا فحسب، بل إنّ  املعرتضَ ال يقبل آراءهم 

حيحة إالّ إذا دليلُها واضحاً يف نفس املؤيَّدة بالقرآن والسنّة الصّ 
قة والكيل بمكيالَني  ...؟! اجلزئية التي يستدلّ عليها، فلامذا هذه املفارَ

 القاعدة اخلامسة
سن ال  الفعل القبيح نةيصري مذموماً بمقارَ  الفعل احلَ

نته بالفعل القبيح، إن  الفعل احلَسن ال يصري مذموماً بمقارَ
سنُه مرشوطاً بعدَ  مل فيه  ورد مه، كام يف حديث الوليمة الذييكن حُ

وال ههتِه، تتح اابا وإ ييئيٍّ ززجز للكلِّ ووجواز ددتدلىلىلعىل تتس ا ااما وولون للب ببق ةُبهققي ةةمّ ممئ مناأل
اعموم آيات  ااهتِ ِ ااقا الالطال وإ ثثيث ااحادد ...!وأ

رربرَصصيينصِيُففياليت هذا املعرترتض ف ااكا أ للبلصصف ببق ققي ااما ممهلم للبل ببق ققي و ة، ةةمّ األ
سسفسِ ففن دددنددننل ننت تتس سسي رترتعرتضضَ ععمل ا اانا نني رأ اانا نننّ إإفإ ططقطسسه؛ ققف رترتلرتك ا لليل ييل ددبد ةةعة ددبد ببل ا ااباتِ ببث -إل

رترتيرتكَهوو ييبيُُّّأن ببن ننل مّا ررمراً ننسنّ،يفعلهمماا والأ سسل ا أو ااتاب تتك ككل ا يف سسيس ييل ننة و
حُدديدلّما لليل،وحيتج علينا هبهبذذ-ممهممححكمِىلىلعىل ييل ددلدّ ا ةةجةًيروالا بعد ااحا

ر ررخَ خآ لليلٍ ييل د إىل ككلك ععنعاإلثباتذ ننمل وا ةةهة رركرا ككل وا ةةمة ننكنّ،ُررحلُر ككل ننّه اليقبل هذا و
ااصاف صصن اإل نننممنن ذذهذا للهلل ههف ههبه، وووولّونن ددتد تتسس سسي امامنام نني ييح نينيقنيني ققب ا ااسّ سسل ا اانا ننف ففلَ للسَ ننمن لليلَ ييل ددلدّ ا
ممهم رآآراء للبل ببق ققققيي ال رترتعرتضَ ععململ ا إإننّ للبل ببسب، سسح ححف ذذههذا سسيس ييل و ؟! ددعدل... ععل وا

صصلصّ ا ةةنّة ننس سسل وا نآن آر ررق ققل اابا دديَّدة ؤؤملؤ سسفسا ففن يفيف ااحاً ححضض ووا ااهها ههلُ للي ييل د إذا إالالّ ةةحة ححي ييصصح
نينيلَني اايا ييك ككم ممب لليلل ييكك ككل ووا ةةةققةة اافارَ ففمل ا ذذهذه اماملامذاا للف ااها، ههي ييل للع ددتددلّ تتس سسي يييتي تتل ا ةةية ييئ ززجلز ...؟!ا

االقاععدة اخلاامسة
ال ننسننن سسحلَ ا للعل ععف ففل ااقارَا ققم ممب ااماً وومو ذذمذ ريريصري الفعل القبيحنةصصي

ال ننسن َسسحلَ ا للعل ععف ففل إنا ححيح، ييب ببقق ققل ا للعل ععف ففل اابا هههتهه تتن ااقاررَ ققم ممب ااماً وومو ذذمذ ريريصصري صصي
ددعدَمل ععب ااطاً رشرشمرشرشو ههنُُه ننس سسحُ ننكن فيه وردمه، كام يف حديث الوليمة الذيككي



 ٣٦    أصولیة عدقوا

 ومع ذلك وردَ التأكيدُ عىل قبول )١(»الوليمة طعامُ  الطعام رشّ « أنّ 
يافة، ووردال  .عىل اإلنكار اعرتاضٌ شديد أيضاً  ضِ

 حجر ابنُ  قال"يف باب زيارة القبور:  "املحتار ردّ "ويف 
ي] رات من ا هاعند ترتك ملا حيصل : وال)٢("فتاواه"يف  [املكّ ملنكَ

د؛ ألنّ القُ  تُرتك ملثل ذلك، بل عىل اإلنسان فعلُها  ربةَ الواملفاسِ
د ما مرَّ من عدمع، بل وإزالتُها إن أمكَ دَ وإنكارُ البِ  : ويؤيِّ  ن، قلتُ

باع اجلنازة، وإن كان معها نساءٌ نائحات صاً. )٣("ترك اتّ  انتهى ملخّ
سن ا م ويمنعَ  اً،فاألصلُ يف هذا الباب أن يُستحسنَ ما كان حَ

ةُ  ،يقدر عىل منعه ما مل كان قبيحاً، ويكرهَ  ا إذا ارتكب العامّ  فعالً أمّ
خلريَ إالّ يفعلون ا هام الزمَني، والتاحلَسن، وجعل مع الفعل قبيحاً 

ع أن امِ الرشَّ ، ففي هذه احلالة حيقّ حلُكّ ُ ؛  ومعه الرشّ يمنعوا األصلَ
األفعال هبذا و األمور ضَ بع ءالعلام بعضُ  نظراً إىل املصلحة، كام منع

ة يف اخلري، نا هذاالنّظر، إالّ أنّه يف عرص ، حيث قلَّتْ رغبةُ العامّ

                                                 

حيح") أخرجه البخاري يف ١(  .٩٢٥، صـ٥١٧٧ كتاب النكاح، ر: "الصّ
الة،  "الفتاو الكرب الفقهية") ٢(  .٢/٢٤كتاب الصّ
الة، باب صالة اجلنائز،  "املحتار ردّ ") ٣(  . ٥/٣٦٦كتاب الصّ

ااعامُالطعامّرش«أنّ ووبول)١(»الوليمةععط ببق ىلىلعىل دديدُ ييك أأتأ تتل ا وردَ ككلك ذ ععمع و
ووردال ةةفة، اايا ااضضاًًييللضِ ضضضيي دديدأ ددشد رترتعرتاضٌ .عىل اإلنكارا

ننبنُقال"يف باب زيارة القبور: "املححتتاارردّ"ويف  حجرا
ي] ييكّ ّ ككمل راتمن اهاعندترترتك ملا حيصل: وال)٢("فتاوواه"يف [ا رركَ َ ككن ننمل

ققلقُ ا ألنّ د؛ ددسِ اافا ففمل الوا ةةبةَ ااهاققر ههلُ للع ععف ااسان سسن اإل ىلىلعىل للبل ككلك، ذ للثل ثثمل رترتتتُرتك
ببلبِ ا ااكارُ ككن َكَببدَوإ ككم أ إن ااها ههتُ تتل وإزا للبلل ددعدمدع، ننمن ررمرَّ ااما دديِّد ؤؤييؤ وو : تتلتُ للق ككنن،

ااحات ححححئئ اانا ااساءٌ سسن ااها ههعع ععععمم ااكانن وإن اانازة، ننجل ا ععاع ااب ببتّ ا ااصاً.)٣("ررترك صصخّ خخل للم ىىهى ههت تتن ا
ننسنن سسحَ ااكان ااما ننسنَ سسح ححت تتس سسيُ أن ااباب ببل اا ذذهذا يفيف للصصللُ ععنعَنننااً،اافاألأل ننم ممي مما مو

رركرهَ ككي و ااحااً، ححي ييب ببق ةُ،يقدر عىل منعهما ململااكان ةةمّ ااعاا ععل ا ببكب ككت اار إذذا ا اامّ الالعالًأأ ععف
ااحاً ححي ييب للعلمع الفعللببق ععج و ننسن، َسسحلَ والللتا نينيمنينيَني، الز إالّيفعلونن اامامتتهام ريريخلريَ

أنن ع عععرشَّ رشرشل ا امِ ااكّ ّ ككُككحلككُ ققحيققّ ةةللة ااحلاا ا ذذهذه ييففيي فففففف ، ُ ُرشرشّّ رشرشل ا ههعه ععم ؛و للصلَ األ ووعوا ععن ننم مميي
ععنع ننم امامكام ةةحة، ححل للص صصمل ا إىل ررظراً ضضععضُظظن األفعال هبذا واألمورععضَبعءاالعلامععب

رصرصعرصرص يف ههنّه أ إالّ ررظر، ظظنظظّ ننل ريريخلري،نا هذاا ا يف ة ةةمّ ااعا ععل ا ةةبةُ ببغ ر تتلَّتْ للق ثثيثث ييح ،

                                                

ححيح") أخرجه الببخارري يف ١( ييح ححصّ صصل .٩٢٥، صـ٥١٧٧ككتاب النكاح، ر:"ا
الة،""الفتاو الكربرب الفقههية") ٢(( الالصّ صصل ا ااتاب .٢/٢٤٤تتك
ززئز،"ااملححتاررردّ") ٣٣( اانا ننجلجل ا الالصالة ااباب الة، الالصّ صصل ا ااتاب .٥/٣٦٦تتك



 ٣٧    أصولیة عدقوا

ين، و لّياً من حتقيق املسائل، الهربوابتعدوا عن الدِّ يسألون  وا كُ
ساد،  أحداً، وال ، فتكون أكثرُ أفعاهلم متّصفةً بالفَ يعملون بقول أحدٍ

نعُ عن األصل خالفاً للمصلحة، ح اآلن املأصببالون بالرتك، فيُ  وال
رهتْ العلامءُ عن  منعلذلك  منع أمورٍ كانت خرياً يف نفسها وكُ

ت عبارةُ  ا العوامُ ": "املختار الدر"للعوارض اخلارجة، كام مرَّ أمّ
لٍ أصالً؛ لقلّة رغبتِهم يف اخلريات يُمنعون من تكبريٍ وال فال  .)١("تنفّ

ائق البحر" كتبَ صاحبُ  ساساأل هذاعىل و ساىل كُ ": "الرّ
م لو ال ،وم إذا صلَّوا الفجرَ وقتَ الطلوعالقَ  ر عليهم؛ ألهنّ نعوا  ينكَ مُ

وأداءُ اجلائز  صلَّوا جيوز عند أصحاب احلديث، ولو يرتكوهنا أصالً،
 .)٢("عند البعض أَوىل من الرتك أصالً 

ر أنّ النّاسَ  الفاملعرتض ملاذا   إذا تركوا أعاملَ اخلري التي مرّ  يفكّ
ها، قذال الُ وامل هون!إىل أين يتوجّ ف بنا ذكرُ نفِ  ه يف اعتقاد األنبياءوني يُ

 .!يف حالة الفراغ ذهب يف أعاملٍ شنيعةي، قد الصاحلني واألولياء
 
                                                 

الة، باب العيدين،  "الدرّ ") ١(  .٥/١١٨كتاب الصّ
 .١/٤٣٧كتاب الصالة،  "البحر" )٢(

و ننين، ددلدِِّّ ا ننعن ددعدوا ععت تتب الهربوا للئل، ااسا سسمل ا ققيق ييق ققحت ننمن ااياً ييل للكللُ يسألونببوا
وال ددحداً، ااساد،أ سسفَ ففل اابا ةةفةً ففص صصتّ تتم ممهلم ااعا ععف أ ررُثرُ ثثك أ ووكون ككت تتف ، ددحدٍ أ ووقول ققب وولونن للم ممع ععي

بالون بالرتك، فيُوال ةةحة،ببح اآلن املففأصبييُ ححل للص صصم ممل للل اافاً الالخال للصل األ ننعن ععململنعُ
ننعنمنعلذلك  اماملامءُ للع ععل تتهتْا رركُر كو ااها ههس سسف ففن يف ريريخرياً تتنت ااكا ووممورٍ أ ععنع نننم

اابارةُ ببع تت ررمرَّ امامكام ةةجة، ااخلار ا ووعوارض ععل ووعوامُ": "املختارالدر"للل ععل ا ا اامّ أ
والفال ٍريٍ ريريب ببك ككت ننمن ووعون ععن ننم ريريخلرياتمميُ ا يف ممهم ههتههِ تتِب ببغ ر ةةلّة للق ققل الالصالالً؛ أ لٍ للفّ ففن .)١("ننت

ببحبُساسساألهذاعىل و ااصا ببتبَ ققئقالبحر"تتك ا ررلرّ ككساىل كُ": "ا
ققلقَ ععععوووعععا وول للط ططططللل اا تتتتتقتتتَ ووو ررجججرَ ججفف ففففللل ااا وولللَّوا للللصصص إذا وولوووالالال،ققوم ممم ممممهنهنهنّّّ ألألأل ممهممم؛ ههي ييللل للععع ررر رركككَََ ََ ككن ووعواننييي ععن ننمننُ

الالصالالالًًً، أ ااااهنهنهنااا ووكو ثثيث،ولورترتيرت ددحلد ا ااحاب ححص أ ددددنند ننع ووجيوز وولَّوا ززئزللصص ااجلجلا ا وأداءُ
الالصالً أ رترتلرتك ا ننمن ىلىلوىلىل ََأَ ضضعض ععب ببل ا ددند .)٢("ننع

اانّاسَالفاملعرتضض ملاذا  ننل ا أأننّ ر رركّ ّ ككف ررمرّففي ييتي تتل ا ريريخلري ا امامامعاماملَ أ ووكوا كرر ررت إذا
ااها، رركرُ ذ اانا ووتووجّّفننب تتي ننينن أ قللذالملململالُواململججهون!ففإىل ققفِ ففن ننيُ ننه يف اعتقاد األنبياءققوني

ةةعةي، قدد الصاحلنيواألولياء ععي يييين ننش امامعامللٍ أ يف ببهب .!يف حالة الفراغييذ

                                                

ددلدرّ") ١(( ننين،"ا دديد ييع ععل ا اابااب الالة، الالصّ صصل ا ااتاب .٥/١١٨تتك
.١/٤٣٧ككتتاب الصالة، "الببححرر")٢٢(



 ٣٨    أصولیة عدقوا

ادسة  القاعدة السّ
ار واملبتدعني يف ضابطة بُّهِ بالكفّ  التشَ

بُّهِ الاملنع من  ار واملبتدعني موقوفٌ عىل عدةِ أمور:بتشَ  الكفّ
لألا  ئٍ ألنّ األعاملَ بالنيّات، ولكلِّ امر ؛لنيّةُ وقصدُ التشبُّها :وّ

ها": "األشباه"ما نَو، ويف   "املختار الدرّ "، ويف )١("األمورُ بمقاصدِ
ره يف كلّ يشءٍ، بل يف كَ يُ  فإنّ التشبُّهَ هبم ال": )٢("البحر"ناقالً عن 

ا ما ورد ا .)٣("املذموم وفيام يقصد به التشبُّه ملنعُ عن التشبُّه يف حديث: أمّ
»، بغرينا ليس منّا مَن تشبّهَ «وحديث: ، )٤(»مَن تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم«

هو )٥(»النّصاروال بليَهود تشبّهوا با ال«وحديث:  من األحاديث  اغريِ

                                                 

 . ٢٢، صـ٢، القواعد الكلية، القاعدة ١الفنّ  "األشباه") ١(

 .٢/١٨كتاب الصالة، باب ما يفسد الصالة وما يكره فيها،  "البحر") ٢(
 .٤/٨٥كتاب الصالة، باب ما يفسد الصالة وما يكره فيها،  "الدر") ٣(
 .٥٦٩، صـ٤٠٣١ كتاب اللباس، ر: "السنن"داود يف  ) أخرجه أبو٤(
، ٢٦٩٥ أبواب االستيئذان واآلداب، ر: "امعاجل") أخرجه الرتمذي يف ٥(

 .٦١٢، ٦١١صـ

ةةسة اد ااسّ سسل ا ددعدة ااقا ققل ا
نينيعنييفيفيفضضضااابطططةةة ددتد تتب ببمل وا ار اافّ ففك ككل اابا ههِبُّهِ ببشَ ششت تتل ا

هههِببُّهِالاملنع من  ببشَ وومور:بششللت أ ددعدةِ ىلىلعىل ووقوفٌ وومو نينيعني ددتد تتب ببمل وا ار اافّ ففك ككل ببا
لألا ههههبببُُُّّّها:وّ ببُُُّّّششش ششت تتل ا ددصصصدددُُُ صصصصصصققق ووو ةةيييةةّّّةُ يين ررمر؛ننننللل ا للكلِّ ككل و اايااّات، يين ننل اابا امامعاملَ األ ئٍألنّ

ويف ،وونَو ااها":  "األشباه"ااما ددصدِ ااقا ققم ممب وومورُ ددلدرّ"، ويف )١("ااأل "املختارا

ننعن الالقالً ال": )٢("البحرر"اانا ممهبهبم َُّهَ ههب ببُّش ششت تتل ا يفَييُُكَيُإإفإنّ للبل يشءٍ، للكلّ يف ككرهه
ههبُُّّه ببُّش ششت تتل ا ههبه ددصصد صصق ققي اماميام ييف و ووموم ذذملذ ا.)٣(("ا ورد ااما ا اامّ ثثيث:أ ددحد يف ههبُّه ببُّش ششت تتل اا ننعن ععنعُ ننمل

ممههم« ههن ننم وووههوو ههف ووقوممٍ ققب ههبَّههَ ببَّشش ششت ههبّهَ«وحديثث: ، )٤(»ننمَن ببّشش ششت ننمَن اانّا ننمم سسيسس »، بغريريناييل
ااباال«وحديث:  ووهوا ههبّ ببّشش ووههودشششت ههيَ اااصاروال بييَلل صصنّ نننلل هو)٥(»بباا ِريِ منن األححااديث ههاريريغ

                                                

ننفنّ"األشباه") ١( ففل . ٢٢، صـ٢، القواعد الكلية، القاعدة ١ا
.٢/١٨٨كتاب الصالة، باب ما يفسد الصالة وما يكره فيها، "البحر") ٢(
.٤/٨٨٥ككتتابب الصالة، باب ما ييفسد الصالة وما يكره فييهها، "الدر") ٣(
.٥٦٩، صـ٤٠٣١كتابب اللباس، ر:"السنن"داود يف ) أخرجه أببوو٤(
، ٢٦٩٥أبواب االستيئذذان وواآلدداب، ر:"جلجلاامععااجل") أأخرجه الرتمذي يف ٥(

.٦١٢، ٦١١١صــ



 ٣٩    أصولیة عدقوا

ضَ  فالتشبُّهُ فيها من ،مثالً  ، كتمرّ باب التفعُّل، وخاصيّتُه التكلُّفُ
ر نفسَ  ، أي : أظهَ فَ  يكن. وفياً ومله مريضاً وكُ وتكوّ

ه مع وكثريٌ من العبادات ومئاتٌ من معامَالت املسلمني تتشابَ 
ار، فبدُ  م عليهحي ون القصد والنيّة المعامالت املبتدعِني والكفّ  اكَ

ني، بل قلَّام جتد فرائضَ اكرال وال ةرمباحل اإلسالم  هة باتّفاق الفريقَ
اد، حيث أنّ للمسلمني ال هذه املشاهبَ ختلو من أمثما وواجباتِه  ة واالحتّ
وماً، و ونه أي ندوسللهِ صَ ارُ أيضاً "رتبَ "ضاً صومٌ يسمُّ ، والكفّ

يسجدون ملعبودهم الباطل ويطوفون حولَه، وهذه األعاملُ كانت 
 رائجةً يف مرشكِي العرب أيضاً.

ح به و هم،عارَ دينِ يكونَ شِ  التشبُّه أن ب يفجي الثاين: رصَّ
، ففي الع ا همن التشبّ  إنّا ممنوعون" :"األكرب الفقه رشح"لامءُ  ربالكفّ
عارهم، الوأ ، ولو كانت منهيُّ  هلِ البدعة يف شِ ون عن كلِّ بدعةٍ

، سواءٌ كانت من أفعال أهل رة  السنّة، أو من أفعال مباحةً فَ الكَ
عار عار دِينهم. )١("وأهلِ البدعة، فاملدارُ عىل الشِّ  أي: شِ

                                                 

 .٤٩٦صـ "رشح الفقه األكرب") ١(

الالثالً ننمن،ثثم ااها ههي ييف ههبُّهُ ببُّش ششت تتل ضَاافا ررمرّ ممت تتك ، ففلفُ للك ككت تتل ا ههتُه تتيّ ييص ااخا و للعلُّل، ععف ففت تتل ا ااباب
سسفسَ ففن ر ررررههَ ههظ أ : أي ، فَ ووكوّ ككت كوكُو ااضاً ضضي ررمر وملسسه ااياً ييف يكن.ككو

ااشابَ ششت تتت نينيمني ممل للس سسمل ا الالمالالَالت ااعا ععم ننمن اائاتٌ ئئم و ااباددات ببع ععل ا ننمن ريريثريٌ ثثك ببه مع كو
ددبدُ بببفف ار، اافّ ففك ككل وا نينيعِني ددتد تتب ببمل ا الالمالت ااعا الععم ةةيةةّة يين ننل وا ددصد صصق ققل ا ههيهحيون ييل للع م ممحيحيكَ ههاَ

ضضئضَااللكرالوالممةحلحلرمباحل ررفرا ددجتد اماملَّام للق للبل ني، نينيقَ ققي ررففر فففلل ا اافااق ففتّ اابا اإلسالم ةةهة
ههتِه اابا ببج ااشاهبهبَختلو من أمثما ووا ششمل ا ذذهذه نينيمنيثثال ممل للس سسم ممل للل أنّ ثثيث ييح اد، ااحتّ واال هبهبة

و ااماً، و ههلهِووصَ ههنهأيههندوسللل و وومُّ ممس سسي ووصومٌ ااضاً"ببرتبَ"ااييضاً ضضي أ ارُ اافّ ففك ككل وا ،
تتنت ااكا امامامععاماملُ األأل ذذهذه و ههلَه، ووحو ووفون ووطوو ططي ييو للطل اابا ببل ا ممههم ووبود ببع ععمل ددجدون ججس سسي

ااضاً. ضضي أ ررعربب ععل ا ييكييِي كرش رشرشم يف ةةجةً ججئ را
أأأنننجيجيجيجيجيجيببب يفيفيفجيجيجيالثاااينينين::: ههبُّه ببششش ششششت تتل شششِِِا ووكككووونننَ ننننِينننِِِكككي د ههبهوننننننِِِهههممم،،،ااااااشششعععااارررَََ ح ححرصرصَّ

ييفيالع ففف ، ووعونن":"األكربربالفقهرشرشحح"امامععلامءُ وووننو ننمم اانّا ببشبّإ ششت تتل ا اببهننمن اافّ ففك ككل راابا
الوأ ممممهمم، ااعارر ععشِ يف ةةعة ددبدد ببل ا ييهيُّللهلِ ههن تتنتننم ااكا وولو و ، ةةعةٍ ددبد للكلِّ ننععن ييوونن

للهل أ ااعال ععف أ ننمن تتنتت ااكا ووسواءٌ ، ةةحةً اابا ااعالببم ععف أ ننمن أو ةةنّة، ننس سسل رةا ررفَ ففكَ َ ككل ا
ااعار ععششِّ ششل اا ىلىلعىل ددملدارُ اافا ةةعة، ددبد ببل ا للهلِ ممههم.)١("وأ ههن ننيي ددِ ااااععار ععشِ أي:

                                                    

.٤٩٦صـ"رشرشحح الففققه األكرب") ١١(



 ٤٠    أصولیة عدقوا

ر ختصيصُ  ال الثالث: رقة املخالفة واملنعُ يُتصوّ فعلٍ بالفِ
وإالّ ليس علينا  ،همإذا كان إحداثُ الفعل من قِبلللتشبُّه، إالّ 

د أنّ أهلَ  أن ار  نرتكَ عاداتِنا ملجرَّ تقليداً  ،ختاروهااالبدعة من الكفّ
 العاممةِ  من اختاذ لنا واقتداءاً بِنا، كام راجَ اآلن اهلندوس  لدَ

ها، ألجل اخت نأ للمسلم ينبغي وغريهم، فال ار هلاار ييرتكَ  ،الكفّ
م ولن يُعدَّ  رقة املخالفة لإلسالم املسلمُ املتعمّ  .من الفِ

ار واملبتدعني يف الفعل  مبحث يف تغريّ عادات الكفّ
ابع: ، أو  الرّ ار واملبتدعني يف فعلٍ ت عاداتُ الكفّ إذا تغريّ

عارهم، من شِ  دّ عَ يُ  حتّى مل ،هواجِ م لرَ هبةُ الفعل تبقَ خصوصيّ  مل
ا ما ذكره": )١(سطالينقال القف ،أيضاً  هحكمُ  تغريّ ف القيّم من  ابنُ  )٢(أمّ

ة اليهود، فقال احلافظُ ابن حجر: إنّام يصحّ االستداللُ به يف  قصّ
ةُ الوقت الذ يَالِسَ عارهم، وقد ارتفع ذلك يف  )٣(ي تكون الطَّ من شِ

                                                 

 .٣١١/ ٦، ٢، النوع ٣، الفصل ٣املقصد  "املواهب") ١(
 .١٣٧، ١/١٣٦فصول يف أموره اخلاصة به من نسبه،  "زاد املعاد") أي: يف ٢(
. "مجع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء :الطيالسة" )٣(

احلرير للرجال، وقدر ما جيوز لبس كتاب اللباس، باب  "الباري فتح"
 .١٠/٣٢٤،  ٥٨٣٠، حتت ر : منه

صصيصُالالثالثثث::: ييص صصخت ر ووصوّ صصت ععنعُتتيُ ننمل وا ةةفة ففل ااخا خخمل ا ةةقة ر ررفِ ففل اابا للعلٍ ععف
إالّ ههبُّه، ببش ششت تتل للبلللل ببقببِ ننمن للعل ععف ففل ا ددحححداثُ إإإ اااااكككاااننن اانا،للهمإذا نني ييل للع سسيس ييل وإالّ

للهلَأن أ أأنّ د ررجرَّ ججمل اانا ننتِ ااعادا اررترتنرتكَ اافّ ففك ككل ا ننمن ةةعة ددبد ببل دديداً،ختاروهااا ييل للق ققت
اآلنن ججاججَ ر امامكام اانا، ننبِ ددتداءاً تتق وا اانا ةةمةِمن اختاذننل امامعام ععل ا اهلندوس ددلدَ

تتختنأأللمسلمينبغغيوغريهم، فال ا للجل أل ااها، ههكَ ااهلاييار تتيرترتيرت ار اافّ ففك ككل ،ا
ددعدَّ ععيُ ننلن مو مممّ ممع ععت تتململ ا مملمُ للس سسمل الالسالما إلإللإل ةةفة ففل ااخا خخخخململ ا ةةقة ر ررفِ ففل ا .ننمن

للعل ععف ففل ا يفيفيف نينيعنينيني ددتد تتببب ببببببملململ وووااا اررر اافففّّّ ففككك ككل ا ااعععاداتتت ريريغغغريّ غغتتت يف ثثحثثث ححب ببم
ععععععبببععع: ا ررلرررّ أوا ، للعللٍ ععف يفيف نينيعني ددتد تتب ببمل وا اار ااففّ فففك ككل ا ااعاداتتُ ت ريريغريّ غغت إإذا

ييصيّمل ووصو صصخ ققبقَ للععلببت ععف ففل ا ررَلرَهبييّةُ مل،ججهواجِهبهبم ىىتّى شِععدّييعَيُتتح ششعارههم، ننمنن
ريريغريّف ممكمُغغففت ااضضاًممهككح ضضي رركرهه": )١(ققسطالينففقال القف،أ ذ ااماا ا اامّ ننبنُ)٢((أ ننمناا ممميّمم ييق قققلل ا

ننبنن ا ظظفظُ ااحلا ا ااقاالل قققفف ووهود، هههيي ييل ا ة ةةصّ يفصصق ههبه ددتداللُ تتس اال ححصصحّ صصصيي امامنّامام إ ررجر: ججح
ةةُالوقت اللذذ ةةسَ سسلِ اايااَاا ييَططَّ ططل اا ووكوون ككت يف)٣(ي ككلك ذ ععفع ففت ار ددقد و ممهم، ااعار ععشِ ننممن

                                                

.٦/٣١١، ٢، النوع ٣، الفصل ٣املقصد "املواهب") ١(
.١٣٧٧، ١/١٣٦فصول يف أمووره اخلاصة به من نسبه، "ززااد املعاد") أي: يف ٢(
. "مجمجع طيلسان وهو اللثوب الذي له علم وقد يكون كساء:الطيالسةة")٣(

احلرير للررجالل، وقدرر ما جيوز لبس كتااب اللللباسس، باب "الباريفتح"
.١٠/٣٢٤، ٥٨٣٠،، حتحتتت رر : منه



 ٤١    أصولیة عدقوا

نة، فصار داخالً يف عموم املباح، وقد ذكره اهذه  بنُ األزمِ
الم  عبد  .)١("يف أمثلة البدعة املباحة السّ

ابعة  القاعدة السّ
ظَمةُ صل حيقد  مان واملكان العَ بَا إىل يشءٍ  واالحرتامُ للزّ  عظيم إذا نُسِ

مانَ واملكان حي ف صل هلامإنّ الزّ والعظَمة  واالحرتام الرشّ
 الطاعةُ  فعندئذٍ  ،يفٍ حمرتمرش إىل يشءٍ  من حيث اإلضافة والنِّسبة

مان العبادةُ و أكثرُ نفعاً، والربكاتُ واألنوارُ  يف ذلك املكان والزّ
الح أثرٌ فمضاعفةٌ فيهام،   مجيلٌ يف حرضة األنبياء للعمل الصّ

احلني دهم ورضائحهم. ، وبعد وفاهتم عندوالصّ شاهِ  مَ
ب إىل رشيفٍ   وهذا هو حكمُ مجيع األشياء التي تُنسَ

مَ ف وعظيم؛ ني إالّ إلضافتهام إىل حرضة ليست عظَمةُ احلرمَني املكرّ
، وهبذه العظَمة املصطفى  احلبيباهللا تعاىل، وإىل جناب 

احلاصلة باإلضافة يتضاعف ثوابُ الطاعة فيهام، وكذلك رشفُ 
حابة الالعرص النّبوي وعظَمةُ أهلِ زمانِه، وزيادةُ  ثواب فيه للصّ

لفظ: عموم ب ذلككام أشريَ إىل  وهوات، بدهييّ المن  ،الكِرام

                                                 

 .١٠/٣١٠،  ٥٨٠٧كتاب اللباس، باب التقنع، حتت ر :  "فتح الباري") ١(

اهذه رركره ذ ددقد و ححاح، ااب ببمل ا ووموم ممع يف الالخالً دا ااصار صصف ةةنة، ننمِ ننبنُاألز
المعبد الالسّ سسل .)١("يفيف أمثلة البدعة املباحةا

ةةعة ععب ا ااسّ سسل ا ددعدة ااقا ققل ا
ةةةمممةةةُُُحيحيصل حيقد  ممظَ ظظعظظَ ععل ااكانا ككمل وا اامان ززلللزززّّّ للللللللل رترتحرترترتااامُ يشءٍواالالال إىل اابااَا ببسِ سسنُ عظيمإذا

حي ااكانن ككمل وا اامانَ ززلزّ ا فحيحيصلل هلامإنّ رشرشلرشّ ةةمةواالحرتاما ممظَ ظظع ععل وا
ةةبة ببس سسنِّ ننل وا ةةفة ااضا اإل ثثيث ييح يشءٍٍننمن رترتحمرتمرشإىل ذذئذٍ،ففيفٍ ددند ننع ةةعةُععف ااطا ططل ا

اابادةُو ببع ععل اامانا ززلزّ وا ااكان ككمل ا ككلك ذ وونوارُيف واأل ااكاتُ ربربلرب وا ااعاً، ععف ففن ررثررُ ثثك أ
امامههامام، ههي ييفف ةةفةٌ ففع ااضا ررثرٌفضضم أ ححللح ا صصلصّ ا للملل ممع ععل ااياءللففل ييب ببن األأل رضرضحرضرضة يف لليللٌ ييمج

نينيحلنيني ا ااصّ صصل ممهم.، وبعد وفاهتم عندوا ههحح ححئ وورضرضا ممهم د ددههِ ااشا ششمَ
ففيفٍ رش إإىلىل ب ببسَ سسن ننتُ ييتي تتل ا ااياء ييش األ ععيع ييمج ممكمُ ككح ووههو ذذهذا و

مَفوعظيم؛ رركرّ ككمل ا نينيمنينيَنيني ررحلر ا ةةمةُ ممظَ ظظعع تتست سسي رضرضحرضةييففل إىل امامهام ههت تتفف ااضا إلإل إالالّ ممَني
ةةمةاملصططفى احلحلبيباهللا تعاىلىل، وإىل ججنااب  ممظَ ظظع ععل ا ذذهبذه و ،

رشفُ ككلك ذذكذ و امامهام، ههي ييف ةةعة ااطا ططل اا ووثوابُ ففعف ااضضا ضضت تتي ةةفة ااضا ااباإل ةةلة للص ااحلا ا
اايادةُ وز ههنِه، ااما ز للهللِ أ ةةمةُ ممظَ ظظع و ووبووي ببنّ ننل ا رصرصعرص ععل ةةبةالا ااحا ححصّ صصل للل ههيه ييف ووللللثثواب

رركررِرام ككل ييهييّالمن ،ا إىلوهوييّات، ددللبد ريريشريَ أ لفظ: ببعموم بذلكامامكام

                                                    

.٣٣١١٠//١٠، ٥٨٠٧كتاب اللباس، بابب التقنعع، حتت ر : "فتحح اللببارريي") ١١(



 ٤٢    أصولیة عدقوا

وْ  آؤُ وْ ﴿جَ ُمْ إِذ ظَّلَمُ وْ أَهنَّ لَ ﴾ يف قولِه تعاىل: ﴿وَ وْ  آكَ آؤُ مْ جَ هُ سَ كَ أَنفُ
وْ  رُ فَ تَغْ وْ فَاسْ سُ ُمُ الرَّ رَ هلَ فَ تَغْ اسْ وْ ا اهللاَ وَ دُ جَ وَ يْ لُ لَ حِ اباً رَّ وَّ امً﴾ ا اهللاَ تَ

، جناب احلبيب املصطفى  إىل] فاحلضورُ ٦٤ [النّساء:
 يف قبول التوبة متاماً. إجياباً  انواالستغفارُ يف حرضته يؤثِّر

انَ الَّ  وكذلك ضَ مَ رُ رَ هْ يثبتَ من قولِه تعاىل: ﴿شَ لَ فِيْ أُنْ  ذِ هِ زِ
﴾ [البقرة: آنُ رْ قُ ف شهرَ ١٨٥ الْ ] أنّ نزولَ القرآن هو الذي رشَّ

وم هوررمضان بعبادة الصَّ وقد ثبتَ من  ،، وميَّزه عن غريه من الشُّ
د ماأجوَ  اهللا  رسولُ  كان«حديث:  يكون  د النَّاس، وكان أجوَ

، وكان يلقاه يف كلّ ليلةٍ من يف رمضان حني يلقاه جربيلُ 
سه القرآن  .)١(»رمضان، فيُدارِ

وْ  ِذُ اختَّ يْ وانظر إىل قوله تعاىل: ﴿وَ اهِ امِ إِبْرَ قَ ن مَّ ﴾ ا مِ Îىل مَ مُصَ
الذي قام عليه -] حيث جعلَ اهللاُ تعاىل ذلك احلجرَ ١٢٥ [البقرة:

ن  للنّاس، مصىلّ  -نَى الكعبةَ وأذّنَ للحجّ حينام ب ا إبراهيم سيّدُ
يه،  اهللا،  ويلّ  خيابن الشّ -العزيز  عبد يخقال الشّ فوجعلَ فيه أثراً لقدمَ

ة"صاحب  إنّ القيامَ عند هذا "يف تفسري اآلية:  -"اهللا البالغة حجّ

                                                 

 .٢، صـ٦ كتاب بدء الوحي، ر: "الصحيح") أخرجه البخاري يف ١(

وْ ؤآؤُ آآجَ وْ﴿ وومُ مملَ للظ إِذ ُمْ ُممهنَّ أ وْ وولَ ﴿وَ ااعاىل: ععت ههلِه ووقو يف ﴾ وْوآكَ ؤآؤُ آآجَ مْ ممهُ ههسَ سسفُ ففن كَأ
وْ رُ ررفَ ففغْ غغتَ تتسْ ا وْاافَ ووسُ ررَّلرَّ ا ُمُ ُممهلَُُ رَ ررَفَ ففغْ غغتَ تتسْ اا وَ َهللاَ ا وْا دُ ددجَ وَ وولَ يْلُ ييحِ رَّ ااباً ا وَّ ووتَ َهللاَ ا ييْامً﴾ا
ااساء: سسنّ ننل ووضور٦٤ُ[ا ضضحل اافا ، جناب احلبيب املصطفى إىل]

ررثِّر ؤؤيؤؤ ههته رضرضحرض يف اافارُ ففغ غغت تتس ااباًانواال ااجيا ااماً.إإ اامتا ةةبة ووتو تتل ا ووبول ببق يف
الَّوكذلك انَ ااضَ ضضمَ رَ رُ ررهْ ههشَ ﴿ ااعاىل: ععت ههلِهه ووقو ننمن تتبتَ يببثث ُْْنْللذِ ييفييِيْأ لَ ِننزِ ييهيي

ررقرة: ققب ببل [ا ﴾ نآنُ آرْ ررقُ ققلْ ررهر١٨٥َا ههش ف َّرشَّ ذذلذي ا ووهو نآن آر ررق ققل ا ززنزولَ أنّ [
وم ووصَّ صصل ا اابادة ببع ععب ااضان ضضم ووهورر ههششُُّّ ششل ا ننمن ريريغريه ننعن ززيَّزه ييم و ننمن،، تتبتَ ببث ددقد و

ووسسولُكان«حديث:  ووججوَاهللا رر ااماأ دد ووووجووَ أ اااككان و ااننَّاس، ننل ا يكون د
لليلُ ربربجرب ااقاهه ققل للي نينيحني ااضان ضضم ر ننمنيف ةةلةٍ للي ييل للككلّ يف ااقاه ققل للي ااكان وو ،

نآن آر ررق ققل ا ههسه دديُدارِ ييف ااضان، ضضم .)١(»ر
وْ ِذُ ذذختََّّ ا ﴿﴿وَ ااعاىل: ععت ههله ووقو إإىلىل ررظر ظظن يْوا ييهِ ا رربْرَ إإِِ امِ ااققَ قققمقَّ نن ننمِ ﴾ا Îىل ىلىلصَ صصمُ ييمَ

ررجر١٢٥٥َ[البقرة: ججحل ا ككلكك ذ ااععاىل عععت ُهللاُ اا للععلَ ععجج ثثييث ييح الذي قام عليه -]
ن دديّدُ ججحجّححينام ب  ننا إبراهيم ييس ححل للل وأذّنَ ةةبةَ ببع ععك ككل ا ىلىلصىلّ-ىىببنَى اانّاس،صصم ننل للل

ههيه، ييمَ ددقد ققل ررثراً أ ههيه ييف للعلَ ععج ششلشّفو ا ششلشّ-العزييز عبدششيخااففقاالل ا ننبنن ّيلّييخششياا اهللا، يليلو
ة"صاحب  ةةججّ ذذهذا"يف تفسري اآلية: -"اهللا البالغةججح ددند ننع اايامَ ييق ققل ا إنّ

                                                    

.٢، صصـ٦ككتتاب ببدءء الوحيي، ر:"الصحيح") أخررججهه البخخاري يف ١١(



 ٤٣    أصولیة عدقوا

اهيم كان كاحلضورِ والعبادةِ هللا عند سيّدنا إبر ،احلجر والعبادةَ عنده
")آئِرِ  .)١ عَ ن شَ ةَ مِ وَ رْ الْـمَ ا وَ فَ وقال حتت قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ

فا مل"]: ١٥٨ اهللا﴾ [البقرة: عائر اهللا إالّ  إنّ الصَّ عاراً من شَ تصبح شِ
ةٌ بربكة السيّدة هاجر  ا حصلتْ هلا قربةٌ خاصّ حرضة  إىل؛ إذ أهنّ

ين اجلبلَني، وهنا اهللا  .)٢("هلا غيومُ املصائب ك انفرجتْ لتعاىل عند هذَ
لْكِهِ أَن يَّ  ةَ مُ مُ التَّابُوْ وقال تعاىل: ﴿إِنَّ آيَ كِيْ تُ فِيْ أْتِيَكُ نَةٌ هِ سَ

وْ  ارُ آلُ هَ ى وَ وسَ كَ آلُ مُ رَ َّا تَ يَّةٌ ممِّ قِ بَ مْ وَ بِّكُ ن رَّ لُهُ المِّ مِ ْ ﴾ ـْنَ حتَ ةُ آلئِكَ مَ
ون حتت هذه اآلية: ٢٤٨ [البقرة: انت يف هذا إنّه ك"]، قال املفرسِّ

إرسائيل  ، وكان بنوكات موسى وهارون التابوت من برَ 
لون يف احلُروب، فكانوا يظفرون بالفُ   توحاتيتباركون هبا ويتوسّ

ه موسى   .)٣("يف هذا التابوت فيها بربكات ما تركَ

                                                 

 .١/٧٦٦، ١٢٥ سورة البقرة، حتت اآلية: (مرتجم) "تفسري عزيزي" )١(
 .١/٨٩٤، ١٢٥ سورة البقرة، حتت اآلية: (مرتجم) "تفسري عزيزي" )٢(
. وكذا يف ١/٢٢٩، ٢٤٨ سورة البقرة، حتت اآلية: "معامل التنزيل") انظر: ٣(

 ."التفسري الكبري"و "لباب التأويل"

ددنده ننع اابادةَ ببع ععل وا ررجر ججحل رربر،ا إ اانا دديّد ييس ددند ننع هللا اابادةِ ببع ععل وا ووضورِ ضضحل ااكا اهيمااكان
")ررئررِرِ.)١ ئآ آآعآآَ ععشَ ن ننمِ ةَ وَ رْ ررمَ ممـ ــلْ ا وَ ا اافَ ففصَّ صصل ا ﴿إِنَّ ااعاىل: ععت ههله ووقو تتتحتتت ااقال و

مل""]: ١٥٨اهللا﴾ [البقرة: اافا ففصَّ صصل ا إالّإنّ اهللا ررئر ااعا ععشَ ننمن ااعاراً ععشِ ححبح ببص صصت
ررجر ااها دديّدة ييس سسل ا ةةكة كرب ةٌربربب ةةصّ ااخا ةةبةٌ ررقر ااهلا تتلتْ للص صصح ا اااهنهنّ أ إذ حرضة إىل؛

اانااهللا ننه و نينيلَنيني، للب ببجل ا ننين ذذهذَ ددند ننع ااعاىل تتجتْلععت ررفر ففن ا ببئبللك ااصا صصمل ا وويومُ ييغ .)٢("ااهلا
يَّ ََأَن ههكِهِِ ككلْ للمللُ ةَ ةةيةةَ يََآ ﴿إِنَّ ااعاىل: ععت ااقال ووبُوْو ااتااَّا تتَّل ا ممُ ممكُ ُ ككيككَ ييَتييِ أْ ييفييِيْييَّ ييكييِيْتُ ككسَ ِ ةةيينَةٌييهيي

وْ ارُ ااهَ ُُآللُ آوَ ى ىىسَ و وومُ ُُآآلُ كَ رَ ررَتَ ااَّا ااممِّ ةةيةةَّةٌ ييَّقِ ققِبققَ وَ مْ ممكُ ُ ككبككِّ رَّ ن الننمِّ ههلُهُ للمِ ْ ْممحتَ ﴾للـْنَ ةُ ةةكَ َ ككئِ آل آلآلــمَ
ةةةيةة:٢٤٤٨[البقرة: اآل ذذهذه تتحتحتت ون رسرسفرسِّ ففمل ا ااقال كك"]، ههنّه كككانت يفيف هذا إ

رربرَ ننممن ووبوت ااتا تتل إرسائيل ، ووكان بنوكات موسى وهاارون ا
ففلفُُ ااببا ررفرون ففظ ظظيي وونوا ااكا ككف ُررحلُروب، ا يف وولون للسّ ووتو تتيي و ااهبا ووكون اابار ببت فففتوحاتتتي

ىىسىى وومو ه ههكَ ررتر ااما ااكات ربرببرب ااها ههي .)٣("يف هذا التابووتييف

                                                

.١/٧٦٦٦، ١٢٥سوررة البقرة، حتت اآلية:(مرتجم)"تفسري ععززيزيي")١(
.١/٨٩٤، ١٢٥سورةة البقرة، حتت اآلية:(مرتجم)"تفسريري عززيزيي")٢(
. ووكذا يف ١١/٢٢٩، ٢٢٤٨سورة البقرة، حتت اآلية:"معامل التنزيلل") اننظر: ٣((

."التفسري الكبريري"و"لببابب االتأأويل"



 ٤٤    أصولیة عدقوا

ة عىل هذا  حيحة دالّ وكذلك هناك كثريٌ من األحاديث الصّ
، بأنّ االهتاممَ باحلَ  عى رصاحةً سنات يف األوقات املباركة يفيد املدّ
خريُ يومٍ طلعتْ فيه «قال:  أكثر، كام رو النَّسائي أنّ النّبيَ 
لِق آدم مسُ يومُ اجلمعة، فيه خُ قال املالّ عيل القاري حتت و .)١(»الشَّ

رتُ « :قوله  ، وفيه هاجَ لدتُ أنّ  ويف احلديث داللةٌ عىل"»: فيه وُ
ف ملا يقعُ فيه،  مانَ يترشّ  .)٢("وكذا املكانُ الزّ

ه لك أثبت اإلمامُ وكذ وي وغريُ  نفسَ األمر باألحاديث، النَّوَ
و يف  : مالك  عتبان بن سيّدنا عن "مسلم صحيح"فرَ

أينّ   رسول اهللابعثتُ إىل ، فيشءالي بعضُ أصابني يف برصِ «
َ يف منزيلِ فتأتيَني  أحبُّ أن ذتصيلّ :  )٣(»ه مصىلّ ، فأختّ فخطَّ «ويف روايةٍ

                                                 

 .٨٩، ٨٨، صـ٣ ، اجلزء١٣٦٩ كتاب اجلمعة، ر: "سنن النَّسائي") ١(
، فيه أُنزل عيلَّ ف«، حتت حديث: ٤/٥٤٣كتاب الصوم،  "املرقاة") ٢(  ».يه ولدتُ

 .٣٨، صـ١٤٩ كتاب اإليامن، ر: "صحيح مسلم") ٣(

ذذهذا ىلىلعىل ةةلة دا ةةحة ححي ييح ححصّ صصل ا ثثيث ااحاد األ ننمن ريريثريٌ ثثك ااناك ننه ككلك ذذكذ و
َحل اابا امامتاممَ تته اال أأأببأأنّ ، ةةحةً رصا ىىعى ددملدّ َحلحلَسنات يف األوقات املباركة يفيد ا

ييبيَ ببنّ ننل ا أنّ ييئيي ااسا سسنَّ ننل ا رو امامكام ررثر، ثثك ههيه«قال: أ ييف تتعتْ ععل للط وويومٍ ريريخريُ
دآدم ققلقِق للخُ ههيه ييف ةةعة، ععم ممجل ا وويومُ سسمسُ ممشَّ ششل تتحتتو.)١(»ا ااقاري ققل ا يليلعيل الالملالّ ا ااقال

رتُ«:قوله  ررجَ ااها ههيه ييف و ، ددلدتُ وُ ههيه ىلىلعىل"»: ييف ةةلةٌ دال ثثيث ددحلد ا أنّويف
ههيه، ييف ععقععُ ققي ااملا ف ّرشّ رشرشت تتي اامانَ ززلزّ ااكاانُا ككمل ا ذذكذا .)٢("و

اامماممُوكذ اإل تتبت ببث أ هككلك ريريغريُ و وي وونَّوَ ننل ثثيث،ا ااحاد ااباأل ررمر األ سسفسَ ففن
يف و ااناعن"مسللمصصححيحح"ررَفرَ دديّد :   مالك عتتببان بنييس

رصرصبرصِ« يف ييني ننب ااصا ضضعضُأ ععبب إىلىل،، فلليشءالي تتثتُ ثثع أينّررسول ااهللاععففب
أن ببحبُّ يينيأ ننيَ ييَت يليلزيلِفأأتأ ززن ننم يف َيلّ يليلص ذصصففت ذذختّ أأفأ ىلىلصىلّ، صصم :)٣((»ه ةةةييةٍ رووا ططخطَّ«ويفيف خخف

                                                

.٨٩، ٨٨، صـ٣، اجلزء١٣٦٩كتاب اجلمعة، رر:"سنن النَّسائيي") ١(
َّيلَّف««، حتت حديث: ٤٤/٥٤٤٣٣كتاب الصوم، "املرقاة") ٢(( يليلع ززنززل أُ ههيه ييف ، ددللددتتُ وو ».ههففيه
.٣٨، صـ١٤٩كتابب اإليامن، ر::"صصححيحح ممسلم") ٣٣(



 ٤٥    أصولیة عدقوا

اً  يل وي يف  قال اإلمامُ ، )١(»خطّ هذا  فوائدمن ": "رشحه"النَّوَ
احلني، و كُ بآثار الصّ الة حيثام صلّ احلديثِ التربّ  .)٢("واإقامةُ الصّ

 شعب"للحليمي، و "املنهاج"ونقل الطحطاوي عن 
وال "للبَيهقي:  )٣("اإليامن عاءَ مستجابٌ يومَ األربعاء بعد الزَّ إنّ الدّ

استجيبَ له عىل األحزاب يف ذلك  نّه قبل وقت العرص؛ أل
ته، وذكر أنّه ما بُدئ يشءٌ يومَ   ذلك يف مهامّ اليوم، وكان جابرٌ يتحرّ

، فينبغي البدايةُ بنحو التدريس فيه  ...إلخ. وقال )٤("األربعاء إالّ تمَّ
عراين يف  اإلمام ة كشف"الشَّ مّ حابةُ ": "الغُ يتبعون  وكانت الصّ

 ...إلخ. )٥("آثارَ النّبي 
 عمرَ  سيّدنا املؤمنني أمريَ إنّ ": "القلوب جذب"ويف 

ام جاء يوماً  باء  من األيّ  بيَّ ! إينّ رأيتُ النواهللاِ«فقال: إىل مسجد قُ

                                                 

يم يف  )١(  .٤/٥٨،  ٥٥٨٠ ر: ،٢٣٣٣ باب العني، ر: "معرفة الصحابة"أبو نعَ
 .٢٤٤، صـ١كتاب اإليامن، اجلزء  "رشح صحيح مسلم") ٢(
 .٣/١٤٢٠، ٣٨٧٤ ، ر:٢٣الباب  "شعب اإليامن") ٣(
 ملتقطاً.  ٢٠٣، ٤/٢٠٢اإلباحة، كتاب احلظر و "ط") ٤(

ة") ٥( الة...، اجلزء "كشف الغمّ الة، باب آداب الصّ  .١١٧، صـ١كتاب الصّ

ااطّاًيل اامامُ، )١(»ططخ اإل يفااقال وي وونَّوَ ننل هذا فوائدمن ": "رشحه"ا
و نينيحلني، ا ااصصصّّّ صصصصصصلل ا ااااااثثثاااررر ثثثآآآ آآب كُ ربربتربّ تتل ا ثثيثِ ددحلد للصلّا امامثام ثثي ييح الة الالصّ صصل ا ةةمةُ ااقا .)٢("للواإ

شعب"للحليمي، و"املنهاج"ونقل الطحططاووي عن 
ييقيي:)٣("اإليامن ققه ههي ييبَ ببَل وال"للل ززَّلزَّ ا ددعد ععب ااعاء ععب األر وويومَ ااجابٌ ججت تتس سسم ااعاءَ ددلدّ اا إنّ

ككلكههنّهقبل وقت العرص؛ أل ذ يف ززحزاب األ ىلىلعىل ههله ببيبَ ييج ججت تتس ا
وويومَ يشءٌ ددبُدئ ااما ههنّه أ رركر وذ ههته، ّامّ امامهه ههم يف ككلك ذ  ررحرّ ححت تتي رربررٌ ااجا ااكان و وويوم، ييل ا

ههيه ييف سسيس ددتددر تتل ا ووحو ححن ننب ةةييةُ ددبدا ببلل ا ييغي غغب ببن نني ييف ،، ممتممَّ إالّ ااعاء ععب ...إلخ. وقال)٤("األر
يفيفاإلمام ررعرااينين ععشَّ ششل ةكششف"ا ةةمّ ممغُ غغل ةةبةُُُ": "ا ااحححا حححصصصّ صصصصل ااا تتنت ااكككا يييتتتبببعون ووو

ييبي ببنّّّ ننل ا ااثارَ ...إلخخ.)٥("ثآ
ريريمريَإننّ": "القلوبجذذب"ويف  اانااململؤممننيأ دديّد ررمرَييس ممع

ااماً ااااججاءوويو ام اايااّ ّّأل اا ااباءننمن ببقُ ددججد ججس سسم ننلنواهللاِ«فقال: إىلىل ا تتيتُ رأ إينّ ييننبيَّ!!

                                                

يف)١( مميم ييعَ ععن ووبو .٤/٥٨،  ٥٥٨٠ر:،٢٣٣٣باب العني، ر:"معرفة الصحابة"أ
.٢٤٤، صـ١كتاب اإلإليامن، اجلزء "رشح صصحيحح مسلم") ٢(
.٣/١٤٢٠، ٣٨٧٤٤، ر:٢٣الباب "شعبب اإلإليامنن") ٣(
ااطاً.٢٠٣، ٤/٢٠٢اإلبااحةة، كتاب احلظر و"ط") ٤(( ططق ققت تتلل للم
ة") ٥( ةةمّ ممغغ غغل ا ففششفف ززجلزء"ششك ا الة...، الالصّ صصل ا دآدابب اابابب الة، الالصّ صصل ا ااتاب .١١١٧، صصـ١تتك



 ٤٦    أصولیة عدقوا

  كان حيمل األحجارَ هلذا املسجد مع أصحابه، فلو كان هذا
 .)١("ثمّ كنس املسجدَ بنفسه» املسجدُ يف كنفٍ من العاملَ لَقصدناه

ا أق قني يف هذا الشّ أمّ ين والعلامء املحقِّ ة الدِّ  أن، فقالوالُ أئمّ
كَ بموضع": "البخاري رشح صحيح"يني يف العَ  اإلمامُ   إنّ التربُّ

حابة احلني مستمرٌّ منذ عهد الصّ  .)٢("الصّ
 القاعدة الثامنة

ل أهل اإلسالم حجةٌ رشعيّ   ةتعامُ
أصلٌ  هو ،اإلسالم والعوامُ من أهل ما يتعاملُ به اخلواصُّ 

ع منه مئاتٌ من اجلزئيّ  ،رشعيّ  ات يف كتب الفقه، وعليه البِناءُ يف تتفرّ
ينية،  ن يُّ  قال اهللاُفكثريٍ من األمور الدِّ مَ وْ تعاىل: ﴿وَ سُ اقِقِ الرَّ نْ شَ  ملَ مِ

بِيْ  َ سَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ ُدَ هُ اهلْ َ لَ بَنيَّ ا تَ دِ مَ َ بَعْ نِنيْ مِ ىلَّ لِ املْـُؤْ وَ ا تَ هِ مَ لِّ لِهِ  نُوَ نُصْ  وَ
سَ  نَّمَ وَ هَ ريْ ءَ آجَ صِ ءَ  ]، وال١١٥ اً﴾ [النِّساء:تْ مَ شكَّ أنّ اليشّ

ائج بني املسلمني نّتَهم ،الرّ ى طريقَ املسلمني وسُ  الدرّ "كام يف  ،يسمَّ

                                                 

 .١٢٣، ١٢٢، مسجد القباء، صـ٩الباب  "جذب القلوب") ١(
الة،  "عمدة القاري") ٢(  .٥٦٨/ ٣كتاب الصّ

ذذهذا ااكان وولو للف ههبه، ااحا ححص أ ععمع ددجد ججس سسمل ا ذذهلذا ااجارَ ججح ااأل للمل ممحي ااكان
ااناه ددصد صصق ققلَ ااعاملَ ععل ا ننمنن ففنفٍ ننك يف ددجدُ ججس سسمل ههسه» ا سسف ففن ننب ددجدَ ججس سسمل ا سسنس ننك .)١("ممثمّ

أق ا اامّ ششلشّأ ا ذذهذا يف نينيقني قققِّ ققح ححمل ا اماملامء للع ععل وا ننين ددلدِّ اا ة ةةمّ ممئ أ ششأن، فقالققوالُ
اامامُ ععلعَاإل ععضع": "البخاريرشح صصحيح"ععيني يف ا وومو ممب كَ ربربتربُّ تتل ا إنّ

ةةةةبة ااحا ححصّ صصل ا ددهد ههع ذذنذ ننم ررمرٌّ ممت تتس سسم نينيحلني ا ااصّ صصل .)٢("ا
القاعدة اللثامنة

ييييييعععيييّ رشرشرش ةةجججةةٌٌٌ ججججججححح الالالالالسالالالم اإلإلإل للهههل أ ل للممُُُ ااععا ييّةةةععتتت
ووخلخلخلووواصصصُُُّّّ ا ههههههبببههه للملُُُ ااعععااا ععععتتت تتتتتتييي للللهههلللاامااا أأأ ننممن وووووعععوووامممُُُ ععلل للصلٌهووو،،،اااإلإلإلسالالالمممواا أ

ييعيّّّ ييئييّ،،،رش ززجلز ا ننمن اائاتٌ ئئم ههنه ننم ع ععرّ ررف ففففتت يفتتت ااناءُ ننبِ ببل ا ههيهه ييل للع و ههقه، ققفف فففل ا ببتبب تتكك يف ييّّاات
ةةية، يين نني ددلدِّ ا وومورر األ ننمن ٍريٍ ريريث يُّففقال اهللاُفثثك ن ننمَ ﴿وَ ااعاىل: وْععت ووسسُ رررَّللرَّ ا قققققِقِ ا نْااييُّشَ ننمِ ملَ

ييبِيْ ببسَ َ ريْ ريريغَ ععبععِععْ ببتَّ تتيَ وَ  ددُدََ ددُددهلْ ا ههُ ههلَ َ َّنينيَّ َََّّ نينيب ببَتَ ا اامااَ دِ ددعْ َععبَ نينيننينيِنينيْ ننمِ ؤؤـُؤْ ــملْ ا ىلَّييْلِ ىلىلوَ ووتَ ا اامااَ ههِ ههلِّ ههلِهِوونُوَ للصْ صصنُ وَ
سَ وَ ممنَّمَ ننهَ ريْآآءَسسآههجَ ريريصِ صصمََ ااسااء:تْ سسنِّ ننل [ا ءَ]، وال١١٥اً﴾﴾ يشيشليشّ ا أنّ ككشكَّ

نينيمني ممل للس سسمل ا نينيبني ججئج ا ررلرّ ممهم،ا ههتَ ََّ تتن ننسُ و نينيمني ممل للس سسمل ا ققيقَ ررطر ى ىىمَّ ممس ددلدرّ"كام يف ،سسي ا

                                                

.١٢٢٣، ١٢٢٢، مسجد القباء، صـ٩البابب "جذب القلوبب") ١((
الة،"عممددة الققاارري") ٢٢( الالصّ صصل ا ااتاب ..٣/٥٦٨تتك



 ٤٧    أصولیة عدقوا

د واإل": "املختار زاً عن التمرُّ نّةُ وجاز قيدُ العبد حترُّ باق، وهو سُ
 .)١("اقساملسلمني يف الف

ن شَ «ماجه:  ويف حديث ابن وادَ األعظم؛ فإنّه مَ بعوا السَّ ذَّ اتّ
د كثرياً عىل  حنيفةَ  األعظم أبو اإلمامُ ف )٢(»ارذَّ يف النّ ش يعتمِ

رف أهل م، كام يف  عُ ينصّ عليه  ما مل": "اهلداية"اإلسالم وعاداهتِ
ألنّه هو املتعارف ". وفيه أيضاً: )٣("فهو حممولٌ عىل عادات النّاس

ندي". ويف )٤("إليه فينرصف املطلقُ  جَ ةٌ  العُرف": "الربِ أيضاً حجّ
 .)٦("...إلخ )٥(»ما رآه املسلمون«بالنَّص، قال: 

                                                 

 .٥/٢٥٢كتاب احلظر واإلباحة، فصل يف البيع،  "الدرّ ") ١(
 ماجه. ، نقالً عن ابن١/٩٧، ١٧٤ كتاب اإليامن، ر: "شكاةامل") انظر: ٢(

 .٦٣، صـ٣كتاب البيوع، باب الرباء، اجلزء  "اهلداية") ٣(
ف.املرجع السابق )٤(  ، بترصّ

ط املعجم"اين يف ) أخرجه الطربَ ٥( ،  ٣٦٠٢ باب الزاي، ر: "األوسَ
 .٢/١٦،  ٣٦٠٠ ر: "املسند". وأخرجه اإلمام أمحد يف ٢/٣٨٤

 .٣١، صـ٣كتاب البيع، فصل الربا، اجلزء  "ح النقايةرش") ٦(

واإل":"املختار د ررمرُّ ممت تتل ا ننعن زاً ررحترُّ ددبد ببع ععل ا دديدُ ييق ااجاز ةةنّةُو ننسُ ووهو و ااباق،
.)١("سساققففساملسلمني يف الف

شَ«ماجه: ويف حديث اببنن ن ننمَ ههنّه إإفإ ممظم؛ ظظع األ وادَ ووسَّ سسل ا ووعوا ععب ببتّ ششذَّا
ننلنّش ا يف اامامُف)٢(»ننارششذَّ ةةفةَاألعظظم أبوففاإل ففي يين ىلىلعىلننح ريريثرياً ثثك د ددمِ ممت تتع ععي

للهل أ رف يفررعُ امامكام م، ممهتِ ِ ااعاداا و الالسالم ههيهما مل": "اهلداية"اإل ييل للع صصنصّ نني
اانّاس ننل ا ااعادات ىلىلعىل وومولٌ ممحم ووهو ااضاً::)٣("ههف ضضي أ ههيه ييف و ااعارف". ععت تتمل ا ووهو ههنّه أل

ققلققُ للط ططمل ا رصرصنرصف نني ددنددي". ويفيف )٤("إليهييف ننجَ ربربلربِ ررعُرف": "ا ععل ةٌا ةةجّ ججح ااضاً ضضي أ
ااااقاال:: صصنَّصص، ننل .)٦("....إلخ)٥(»ما ررآه اململسلمون«اابا

                                                

ددلدرّ") ١( .٥٥/٢٥٢كتاب احلحلظر وواإلإلباحة، فصل يفيف البييعع، "ا
ننبن١/٩٧، ١٧٤كتاب اإليامن، ر:"ململشكاةامل") انظر: ٢( ا ننعن الالقالً ققن ماجه.،
.٦٣، صـ٣كتاب البيوع، باب الرباء، اجلزء "اهلداية") ٣(
ف.املرجع السابقق)٤( رصرصترصّ تتب ،،
ربربطربرب٥َ( ططل ا ههجه ررخر أ طاملعجم"اين يف ) ططسَ ، ٣٦٠٢باب الزاي، ر:"األو

.٢/١٦، ٣٣٦٠٠ر:"املسند". وأخرجهه اإلمام أمحد يف ٢٢/٣٨٤
.٣١، صـ٣كتاب البيع، فصل الربا، اجلجلزء "رشرشحح االنققاايةرشرش") ٦(



 ٤٨    أصولیة عدقوا

ب اداآليف  ،يف املجالِس موافَقةَ النّاسِ  يحبُّ العلامءُ الكِرامف
عيايرد فيها امل ، التي ملوغريها من األمور واألخالق ، نعُ الرشّ

ح به امك ،فةويمنعون عن املخالَ  واستدلّ  )١(الغزايل اإلمامُ  رصَّ
 مسعود عن ما رواه ابنو )٢(»خالِقوا النّاسَ بأخالقهم«بحديث: 

                                                 

 .٢/٣٣١، ٥، األدب ٣، املقام ٢كتاب آداب السامع، الباب  "إحياء العلوم") ١(
ك") أخرجه احلاكم يف ٢( ، ٥٤٦٤ كتاب معرفة الصحابة، ر: "املستدرَ

يرو هذا احلديث عن أيب ذرّ إالّ هبذا اإلسناد (أي: بطريق  . [ال٦/٢٠١٩
، [والصحيح أنّه يزيد بن ربيعة وهو مرتوك] يزيدبن  ربيعةبة قال: نا أيب تو

د به أبو  عن أيب األشعَث الصنعاين، عن أيب ) تفرّ عثامن النهدي، عن أيب ذرّ
). وقال ١/١٤٧، ٤٧٠من اسمه أمحد، حتت ر:  "املعجم األوسط"توبة. (

ني ومل خيرجاه. اهـ. وق ال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخَ
ك"(خيرجوا له.  الذهبي: ابن يزيد مل حتت كتاب معرفة الصحابة،  "املستدرَ

ار، وفيه يزيد بن ربيعة وهو مرتوك،  .)٦/٢٠١٩، ٥٤٦٤ ر: ورواه البزّ
كتاب الفتن، باب  "جممع الزوائد"وقال ابن عدي: أرجو أنّه ال بأسَ به. (

ك بدينه يف الفتن، حتت ر:  ن يتمسّ ام الصرب ويف مَ ). ٧/٣٩٣، ١٢٢٢١يف أيّ
الشيخ  وهناك بعض األحاديث بنفس املفهوم، مثل ما أخرجه الطرباين وأبو

، »تكلّمه خالِط الناس بام يشتهون، ودينك فال«مسعود مرفوعاً:  عن ابن
، «ونحوه عن عيل رفعه:  ، وخالِصِ املؤمنَ خمالَصةً قةً خالِقِ الفاجرَ خمالَ

= 

رركررِرامف ككل ا اماملامءُ للع ععلل ا ببحبُّ اانّاسِححففي ننل ا ةةقةَ ققفَ سسلسسِسووموا ااجا ججمل ا باداآليف،يف
ييعيململايرد فيها امل، التي ملوغريههاا من األمورواألخالق رشرشلرشّ ا ، ععنعُ

ااخالَ خخمل ا ننعن ووعون ععن ننم ممي ههبهككامك،للفةو ح اامامُححرصَّ ددتدلّ)١(الغزايلاإل تتس وا
ممهم«بحديث:  ههق الالخالال أأبأ اانّاسَ ننل ا ووقووا ققلِ مسعود عنما رواه ابنو)٢(»ااخا

                                                

.٢/٣٣١، ٥، األدب ٣، املقام ٢ككتاب آداب السامع، البباب "إحياء العلوم") ١(
ك") أخرجه احلحلااكم يف ٢( ددتدرَ تتس سسمل ، ٥٤٦٤كتاب معرفة الصحابة، ر:"ا

ققيق. [الال٦/٢٠١٩ ررطر ططب (أي: اانااد ننس اإل ذذهبذا إالّ ذرّ أيب ننعن ثثيث ددحلحلدد ا ذذهذا رريرو
رترتمرتوك]يزيدببن رربيعةببة قالل: نا أيبيب تو ووهو وو ةةعةة ععي ييب رر ننببن دديد ززيز ههنّه أ ححيح يييح ححص صصل ، [وا

أيبيب ننعن ااعاين، ععن ننص صصل ا ثثعثثَث ععش األ أيبيب ووبوننعن أ ههبه د ررّفرّ ففتت ( ذرّ أيب ننععن ددهديي، ههنن ننننلل ا امامثامن ثثع
). وقال ١/١١٤٧، ٤٧٠من اسمه أمحد، حتت ر: "املعججمم األوسط"توبة. (

وق ــهـ. ا ااجاه. ررخير ومل ني نينينينيخخَ خخي ييشش ششل ا رشط ىلىلىلعىلىل ححيح ييح ححص ثثيث ددحدد ذذهذا ممكم: ااحلا ققال ا
كك"(خيخيررججوا له. الذهبيي: ابن يزيدد مل ددتددرَ تتس سسمل حتت ككتتااب معرفة الصحابة، "ا

رترتمرتوك،.)٦/٢٠١٩، ٥٤٦٤ر: ووهو و ةةعة ععي ييب ر ننبن دديد ززيز ههيه ييف و ار، ززبزّ ببل ا ورواه
) ههبه. أأبأسَ ال ههنّه أ ووجو أر ددعدي: ننبن ا ااقال كتاب الفتتنن، باب "جممع الزوائد"و

ر: تتحتت ننتن، تتف ففل ا يف ههنه ننيي ددبد ك ككسّ سسم ممت تتي ن ننمَ وويف ربربصصرب صصل ا ام اايّ ّّأ ). ٣٩٣//٧، ١٢٢٢١يف
الشيخ وهناك ببعضض األحاديث بنفس املففهوم، مثل ما أخرجه الطرباين وأبو

ااعاً:ععن ابن ووفو ررمر ووعود ععس الالفالال««سسم ككنك ننيي ودد ووهون، ههت تتش ششي امامبام ااناس ننل ا ططلِط ههمهااخا مملّ للك ، »ككت
،«ونححووه عنن عيل رفعه:  ةةصصةً صصللَ ااخمخما ننمنَ ؤؤملؤؤ ا صصلصصِصِ ااخا وو ، ةةقةً ققلَ اااخمخماا ررجرَ ااففا ففل ا ققلققِِِقِ ااخا

=



 ٤٩    أصولیة عدقوا

سن ما«قال:  النّبي  سناً فهو عند اهللا حَ  .)١(»رآه املسلمون حَ
ٌ رشعاً  رفُهم وما يتعاملون به معتربَ  عادةُ القَوم وعُ

وما يتعاملون  ،وأعرافَهم ،نّ عاداتِ القومأوخالصةُ القول 
دُّ دليالً رشعيّاً  ،به عَ ٌ رشعاً، ويُ ، ويكفي االستداللُ واالحتجاجُ معتربَ

يُمنع االحتجاجُ  فال ،بدليلٍ أقو أو مساوٍ له همداطصابه عند عدم 

                                                 

= 

له: »تسلمه ألحد ودينك ال خالِطوا النّاسَ عىل قدر «، ويف حديث أوّ
، ٥٩٢حرف اهلمزة، اهلمزة مع امليم، حتت ر:  "كشف اخلفاء"( ».إيامهنم

١/٢٢٧.( 

ا، ر:  "وسطاملعجم األ") ١( ، ٢/٣٨٤، ٣٦٠٢باب الزاي، من اسمه زكريّ
 ."قد صحّ عن ابن مسعود مرفوعاً " اهللا بن مسعود. عن عبد

، ٥٠٤ اف، حتت ر:حرف اهلمزة، حرف اهلمزة مع الك "اخلفاء كشف"(
امليم، حتت ر:  حرف "املقاصد احلسنة"). وهو موقوف حسن. (١/١٩٧

األرسار "). وقد صحّ عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً. (٣٧٤، صـ٩٥٩
م ٦٤، صـ٢٢٤حرف اهلمزة، ر:  "املرفوعة ). واملراد باملسلمني زبدهتُ

م، وهم العلامء بالكتاب والسنّة األتقياء عن احلرام والشبهة.  وعمدهتُ
، حتت ١كتاب الصالة، باب التنظيف والتبكري، الفصل  "مرقاة املفاتيح"(

 ).٣/٤٨٠، ١٣٨٥ر: 

ييبي ببنّ ننل ننسنما«قال: ا سسحَ اهللا ددند ننع ووهو ههف ااناً ننس سسحَ وومون ممل للس سسمل ا هآه .)١(»آر
ااعاً رش ٌ ٌربَ ربربت تتع ععم ههبه وولون للم ااعا ععت تتي ااما و ممهم ههفُ ررر ررررررعععُُُ ووو ووقققَََوووممم ققققللل ا ااعادةُ

ووقوولل ققل ا ةةصةُ الالخال ووقومأو ققل ا ااعاداتِ ممهم،نّ ههفَ ررعرا وما يتعاملون ،وأ
اايااّاً،به ييع رشرش الاليالالً ييل د دُّ ددعَ ععيُ و ااعاً، رش ٌ ربربتربَ تتع ججاجُععم ااج ججت تتح واال ددتداللُ تتس اال ييفي ففك ككي و ،

ههلهممهمططداصصطصابه عند عدم  ااساوٍ سسم أو ووقو أ للليللٍ ييلل ججاجُفال،ددبد ااج ججت تتح اال ععنع ننم مميُ

                                                

=

ههله:»تتسسللمه ألحدودينك ال أأوّ ثثيث ددحد ويفيف ددقدر«، ىلىلعىل اانّاسَ ننل ا ووطواا ططلِِ ااخا
، ٥٩٢حرف اهلمززة، اهلمزة معع امليم، حتحتت ر: "كشفف اخلخلففاء""(».إيامامهنهنم

١/٢٢٧.(
ر:"ووسطاملعجم األ") ١( ا،، اايّ رركر ز ههمه ممس ا ننمن ززلزاي، ا ، ٢٢/٣٨٤، ٣٦٠٢٢ااباب

ااعاً"اهللاهللا  ببن مسعود.عن عبد ووفو ررمر ووعود ععس سسم نننببنن ا ننعن ححصحّ ."ددقد
، ٥٠٤ككاف، حتت ر:حرفف اهلممززة، حرفف اهلممزةة مع الك"اخلفاءكشفف"(
امليم، حتت ر: حرف"املقاصد احلسنة""). وهو موقوف حسن. (١/١٩٧

(٣٧٤، صـ٩٥٩ اافاً. ووقو وومو و ااعاً ووفو ررمر ووعود ععس سسم ننبن ا ننعن ححصحّ ددقد و األرسار ").
م٦٤، صـ٢٢٤حررف اهلمزة، ر: "املرفوعة ممهتُ ددبد ز نينيمنيني ممل للس سسمل ااببا ررملراد وا .(

ررحلرام ا ننعن ااياء ييق ققت األ ةةنّة ننس سسل وا ااتابب تتك ككل اابا اماملامء للع ععل ا ممهم وو مم، ممهتهتُ ددمد ممع والشبهة. و
، حتت ١كتابب الصصالة، باب التنظيف والتبككريري،، الفصلل "مرقاة املفاتيحح"((

).٣/٤٨٠،، ١٣٣٨٨٥٥ر: 



 ٥٠    أصولیة عدقوا

رون الثالثة؛ فإنّ العلامءَ قد استدلّوا  بالعُرف لعدم نقل العمل به يف القُ
رون الث الثة، وحكموا به يف مئاتٍ من األمور غري الرائجة يف القُ

ثة. ا بدعةٌ وحمدَ  باالستحسانِ واجلوازِ عىل كثريٍ من األمور، مع أهنّ
 القاعدة التاسعة

ةٌ رشعيّ اجلُ  قول ة ةٌ مهور حجّ  كإمجاع األمّ
ةٌ رشعيّةٌ مثل قول اجلقولُ اجلُمهور واأل  ،ميعكثرِ حجّ

 ، جاء يف اآلية الكريمة: فوغالبُ األمر أنّ ذلك قطعيٌّ وهذا ظنّيٌ
بِيْ  َ سَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ َ ﴿وَ نِنيْ مِ ؤْ ـمُ ]، ويكفي يف إثبات ١١٥ ء:آ[النِّس ﴾لِ الْ

مسعود؛ ألنّه كام  ، وما أُثِر عن ابن)١(ماجه هذه القاعدة ما رواه ابنُ 
هم، "سنّةُ املسلمني وسبيلُهم"يطلَق   عىل عادات املسلمني وطُقوسِ

 اجلُمهور واألكثر. عىل قول هقُ طالإكذلك يصحّ 
 كام أُثِرَ عن )٢(»ما رآه املسلمون«وكذلك يطلَق عليه 

باع األكثر، قوالً كان أو فعالً؛ مسعودٍ  ابن ا احلديثُ فرصيحٌ يف اتّ ، أمّ

                                                 

مة املؤلّف، ر: "السنن"يف  ي:) أ١(  .١٧، صـ٤٢ مقدّ
ط املعجم") أخرجه الطرباين يف ٢( ،  ٣٦٠٢ من اسمه زكريا، ر: "األوسَ

 .٢/١٦،  ٣٦٠٠ ر: "املسند"واإلمام أمحد يف  .٢/٣٨٤

وولوا ددتد تتس ا ددقد اماملامءَ للع ععل ا إإفإن ةةثة؛ الالثال ثثل ا رون ررقُ ققل ا يف ههبه للمل ممع ععل ا للقلل ققن ددعدم ععل ررعُرف ععل اابا
ثثلث ا رون ررقُ ققل ا يف ةةجة ججئ ررلرا ا ريريغري وومور األأل ننمن اائاتٍ ئئم يف ثثالثة، وحكموا ههبه

ةةثة. ددحمدَ و ةةعةٌ ددبد ا ااهنّ أ ععمع وومور، األ ننمن ٍريٍ ريريث ثثك ىلىلعىلىل ووجلواززِ وا ااسانِ سسح ححت تتس ااباال
االقاعددة التاسعة

ييعيّاجلجلجلُُُقوووللل رشرشرش ةٌ ةةجججّّ جججججححح ووهوووررر ةييّةٌههجلجلممم ةةمّ األ ععاع اامج إإكإ
واأل ووهور ههم ُممجلُ ا اجلووقولُ ووقول للثل ثثم ةةيةةّةٌ ييع رش ةٌ ةةججّ ججح ررثرِ ،جلجلميعثثألألك

، يينّييٌ ننظ ذذهذا و ييعييٌّ ععط ططق ككلك ذ أنّ ررمر األ ببلبُ ااغا ففجاء يف اآلية الكريمة: فو
ييببِيْ ببببسَ َ ريريْ ريريغَ ععبععِعْ ببتَّ تتيَ َ﴿وَ نينيننينيِنيْ ننمِ ؤؤْ ؤؤمُ ممـ ــلْ ا سسنِّس﴾ييْللِ ننل ]، ويكففي يف  إإثبات ١١٥آآء:سسآ[[ا

ننبنُ اا رواه ااما ددعدة ااقا ققل ا نننبنن)١(ماجهذذهذه ا ننعنن ررثثررِر أأُ ااما و امامكام، ههنّه أل ووعود؛؛ ععس سسم
ققلَق للط ممهم"ططي ههلُ للي ييب ببس و نينيمني ممل للس سسمل ا ةةنّةُ ممهم،"ننس ههسِ ووققو قققطُ وو نينيمني ممل للس سسململ ا اااعادات ىلىلعىل

ححصححّ صصي ككلك ررثثرر.عىل قوولققهقُططالالإإذذكذ ثثثكك كألأل وا ووهور ههم ُممجلجلُ ا
ههييه ييييلل للع قققللَق للط ططي ككلك ذذكذ ننعن)٢(»ماا رآه املسلمون«و ررَثررِرَ أُ امامكام

ووعودٍابن ععس الالعالً؛سسم ععف أو ااكان ووقوالً ررثر، ثثك كأل ا ععاع ااب ببتتّ ا يف ححيحٌ رصرصفرص ثثيثثُ ددحلد ا ا اامّ أ ،

                                                

رر:"السننن"يف ي:) أ١( ففلّف، ؤؤملؤ ا ةةمة ددقدّ .١٧، صـ٤٢ققم
طااملعججمم") أأخرجه الطربرباين يف ٢(( ططسَ ، ٣٦٠٢من اسمه زككريا، ر:"األو

.٢/١٦، ٣٦٠٠٠ر:"املسند"وواإلمام أمحد يف .٢/٣٣٨٨٤٤



 ٥١    أصولیة عدقوا

واد عن  نقل الطِّيبيفالكثرية،  األعظم اجلامعةُ  ألنّ املتبادرَ من السَّ
دات" وادُ يُعربَّ به "قائالً:  )١("املفرَ وردَ و .)٢("عن اجلامعة الكثريةوالسَّ

ة«ديث بلفظ: احليف  ستعمل تُ  وكثرياً ما، )٣(»عليكم باجلامعة والعامّ
ة"كلمة:   ."األكثر"بمعنى  "العامّ

وايةُ الثانية البن ح والرّ تِي ال: «بـ ماجه حيث رصّ تمعَ جت إنّ أمّ
واد األعظم  .)٤(»عىل الضاللة، فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم بالسَّ

                                                 

 .٢٥٣السني، صـ "معجم مفردات ألفاظ القرآن" )١(
 .١/٣٣٩، ١٧٤ ، حتت ر:٢كتاب اإليامن، الفصل  "الكاشف عن حقائق السنن") ٢(
 .٨/٢٣٨، ٢٢٠٩٠ مسند األنصار، ر: "املسند") أخرجه اإلمام أمحد يف ٣(
. وهناك بعض ٦٦٩، صـ٣٩٥٠ كتاب الفتن، ر: "سنن ابن ماجه") ٤(

دينار،  بنمثل ما رواه سليامن املدين عن عبد اهللا  بنفس املفهوم، األحاديث
تي«قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر: أنّ رسول اهللا  ةَ «ل: أو قا-» إنّ اهللاَ ال جيمع أمّ أمّ

 [ دٍ ن شذّ  -ملسو هيلع هللا ىلص[حممّ ».  النّارذّ إىلشعىل ضاللة، ويدُ اهللا عىل اجلامعة، ومَ
هو  [قال أبو عيسى]: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه، وسليامن املدين

عندي سليامن بن سفيان، وقد رو عنه أبو داود الطياليس وأبو عامر 
أبواب الفتن، باب  "الرتمذي جامع"العقدي وغري واحدٍ من أهل العلم. (

 .)٤٩٨، صـ٢١٦٧[ما جاء] يف لزوم اجلامعة، ر: 

واد ووسَّ سسل اا ننمن اابادرَ ببت تتمل ا ةةعةُألن امامجلام ا ممظم ظظع ييبيفالكثرية،األ ببي ييطِّ ططل ا للقل عنققففن
دات" ررَفرَ ففمل الالئالالًً:)١("ا ههبه"ااقا ربربعربَّ ععيُ وادُ ووسَّ سسل وردَو.)٢("عن اجلامعة الكثريةوا

ة«حلحلديث بلفظ: احليف  ةةمّ ااعا ععل وا ةةعة امامجلام اابا ممكم ككككي ييلل ااما، )٣(»للع ريريثرياً ثثك تتُستعمل تُو
ة"كلمة:  ةةمّ ااعا ععل .""األألكثر"بمعنى "ا

ننبنن ال ةةية يين ااثا ثثل ا ةةيةُ وا ررّلرّ حوا ححرصرصّ ثثيث ييح ههجه ال: «بـااما ييتييِي تتمّ أ ععمعَجتإنّ ممجتجتت
ممظم ظظع األ واادد ووسَّ سسل اابا ممكم ككي يييلل للع ععف اافاً الالتال تتخ ا ممتم تتي ررأ إإفإذذا ةةلة، الالضال ضضل ا .)٤(»ىلىلعىل

                                                

.٢٥٣السنيني، صـ"ممععججمم مففرداتت ألفاظظ القرآن")١(
.١/٣٣٩،، ١٧٤، حتحتت ر:٢٢كتاب اإلإليامن، الفصصل "الكاشفف عن حقائق السنن") ٢(
.٢٣٨//٨، ٢٢٠٠٩٠مسند األنصار، ر:"املسند") أخرجه اإلمامم أمحد يف ٣(
. وهناك بعض ٦٦٩،، صصـ٣٣٩٥٠كتاب الفتتنن، ر:"سنن ابن مااججه") ٤(

دينار، بنمثلل ما رواه سسليامامن اململدين عن عبد اهللا بنفس املفههوومم،األحادديث
اهللا ووسول ر أنّ ررمر: ممع ننبن ا ييتي«قال: ملسو هيلع هللا ىلص ننعن تتمّ أ ععمع ممجي ال َهللاَ ا ةَ«ل: أو قا-» إنّ ةةمّ أ

[ دٍ ددمّ ممحم ذذشذّ-ملسو هيلع هللا ىلص[ ننمَن و ةةعة، امامجلام ا ىلىلعىل اهللا دديدُ و ةةلة، الالضال إىلىلشىلىلعىل ».  النّارششذّ
ددململدين ا اماميامن ييل للس وو ههجه، وولو ا ذذهذا ننمن ببيبٌ ررغر ثثيثٌ ددحد ذذهذا ىىسىى]: سسي ييعع ووبو أ ااقال هو [

عندي سلليامنن بن سفيان، وقد ررو عنه أبو داود الطياليس وأبو عامر 
) مملم. للع ععل ا للهلل أ ننمن ددحددٍ وا ريريغري و ددقدي ققع ععلل أأببواب الفتنن، باب "الرترتمذييجامعع"ا

.)ــ٤٩٨٨، صـ٢١٦٧[ما ججاءء] يفيف لزوم اجلامعة، ر: 



 ٥٢    أصولیة عدقوا

 اعدة العارشةالق
 املجتهد خصوصيّةليس من  ،استنباطُ املسائل واستخراجُ األحكام

احلكم  بداللة النّص وبالعلّة املنصوصة، وإجراءُ  االستداللُ 
يلّ يف جزئيّ  د،  املبهامت، وتفصيلُ  اتِه، وترصيحُ الكُ الت املجتهِ جممَ

د بأصول املجتهِ  ات بداللة املساواة، واالستنباطُ اجلزئيّ  واستخراجُ 
، ويف الوقائع واحلوادث فيها منه نصَّ  يف األحكام التي ال

م  املوجودة يف زمنه، وفهمُ  الغري األحكام من الظاهر والنّص واملحكَ
، واستخراجُ  مات املنصوصة برعاية رشائط  واملفرسَّ النتيجة من املقدّ

 .دالقياس االقرتاين واالستثنائي، كلُّ ذلك ليس خمصوصاً باملجتهِ 
الطحطاوي يف باب تسمية مبدأ الكتب جواباً عن  مةُ قال العالّ 

د "سؤال:  ة منصبُ املجتهِ عي من األدلّ هل استنباطُ احلكم الرشّ
ا فهمُ األحكام من نحو الظاهر والنّص واملفرسَّ "فقال:  "فقط؟ وأمّ

مّ  فليس خمتصٌّ   .)١("منه به، بل يقدر عليه العلامءُ األعَ
عراين يف  وقال اإلمامُ  ارعَ بنيّ ": "يزانامل"الشَّ لنا  فكام أنّ الشّ

نّته ما أمجلَ  ةُ املجتهدون بيّنوا لنا ما  بسُ من القرآن، فكذلك األئمّ

                                                 

 .١/٥خطبة الكتاب،  "حاشية الطحطاوي عىل الدر") ١(

ققاعدة العارشةالق
ااكام ككح األ ججاجُ ررخخخر خخخخخختتت تتس ووواا للئللل ااسا سسمل ا ااباطُ ببن ننت تتس ةةيةةّةليس من ،ا ييص ووصو املجتهدصصخ

ددتداللُ تتس ررجراءُاال وإ ةةصة، ووصو صصن ننمل ا ةةلّة للع ععل اابا و صصنّص ننل ا ةةلة احلكم ددبدالال
ييئيّ ززجز يف يلّ يليلكُ ُ ككل ححييحُا رصرصترص و ههتِه، لليلُييّا ييص صصف ففت و امامهامت، ههب ببململ د،ا ددهِ ههت تتج ججمل ا الت الالمَ ممجم

ججاجُ ررخر خخت تتس ييئيّوا ززجلز ااباطُا ببن ننت تتس واال ااساواة، سسململ ا ةةلة ددبدالال ههتهِييّات تتج ججمل ا ووصول ههد أأبأ
، ويف الوقائع واحلوادث فيها منهصصنصَّيف األحكام التيي ال

ممهممُالغري ههف وو ههنه، ننم ز يف ووجودة ووملو ما ممكَ َ ككح ححمل وا صصنّص ننل وا ررهر ااظا ظظل ا ننمن ااكام ككح األ
ججاجُ ررخخر خخت تتس واا ، رسرسفرسَّ ففمل ططئطوا رشرشا ةةية ااعاا رربرر ةةصة ووصو صصن ننمل ا اامات ددقدّ ققمل اا ننمن ةةججة ججججي ييت تتن ننل ا

ههتهِ تتج ججمل ااببا ااصاً ووصو صصخم سسيس ييل ككلكك ذ للكللُّ ييئي، اانا ننث ثثت تتس واالال رترتقرتاين اال ااياس ييق ققل .ههدا
الالعالّ ععل ا ننعنةةمةُااقال ااباً ووجوا ببتب تتتكك ككل ا ددبدأأ ببم ةةية ييم مممس سست ااباب يف ااطاوي ططح ححطط ططل ا

د"سؤال:  ددهِ ههت تتج ججمل ا ببصبُ صصن ننم ة ةةلّ األألدد ننمن ييعي رشرشرشرشلرشّ اا ممكم ككحل ا ااباطُ ببن نننتت تتسس ا للهل
رسرسفرسَّ"فققال: "فقط؟ ففمل وا صصنّص ننل وا ررهر ااظا ظظل ا ووحو ححن ننمن ااكامم ككحح األ ممههمُ ههف ا اامّ وأأ

صصتصٌّ تتخم سسيس ييل مّللف ممعَ األ اماملامءُ للع ععل ا ههيه ييل للع ددققدر ققي للبل .)١("منهههبه،
اامامُ اإل ااقال يفو ررعراين ععشَّ ششل ّنيّ"": "ململيزانامل"ا نينيب ععرعَ ا ااشّ ششل ا أأنّ امامككامام لنا ككف

للللمجمجلَ أ ااما ههته تتنّ ننسُ ااماسسب اانا ننل وونوا ننيّ ييب ددهدون ههت تتج ججمل ا ةُ ةةمّ ممئ األ ككلك ذذكذ ككف نآن، آر ررق ققل ا ننمن

                                                    

..٥//١خخططبة الكتتااب، "حااششييةة اللططحطاوي عىلىل الدر") ١١(



 ٥٣    أصولیة عدقوا

يفة، ولو ال أمجلَ  يعةُ  من األحاديث الرشّ م لنا ذلك، لبقيت الرشّ بياهنُ
ور الذيلعىل إمجاهلا، وهكذا القولُ يف أهل كلّ دَورٍ بالنِّسبة   لدَّ

 .)١("امةقبلَهم إىل يوم القي
 ةعرش القاعدة احلادية

ني حجّ  يفَ ني الرشّ ل أهل احلرمَ  ةتعامُ
يفَني احلرمَني الذي يتعامل به أهلُ  األمرُ  يَعمل  أي: ما )٢(الرشّ

ام باالتفاق  تُهام وأعياهنُ مها وأئمّ تُهام، أو علامؤُ هام وعامّ به خواصُّ
د علي ةٌ حيتجّ به الفقهاءُ الذين يُعتمَ هم، والعلامءُ ويعتادون به، فهو حجّ

يوسف  أبو احتجّ به اإلمامُ  الذين يُستنَد إليهم، ويكرهون خمالفتَه، كام
افعي  واإلمامُ  : "اهلداية"يف مسألة أذان الفجر، ففي  الشّ

،  وال" يؤذِّن لصالةٍ قبل دخوهلا ويعاد يف الوقت؛ ألنّ األذانَ إعالمٌ

                                                 

)١( "٤٦، صـ١اجلزء  "امليزان الكرب. 
ة ٢( ني القدماء من أهل السنّة واجلامعة املاتُريديّ ) وطبعاً املرادُ به أهلُ احلرمَ

واألشاعرة، والذين هم أهل املذاهب األربعة الفقهيّة، وليس املرادُ به 
دين املنحرفني عن العقيدة الوسطيّة املعتدلة  فني املتشدّ املسلّطني املتطرّ

معة املسل بوا سُ ليمة، والذين خرّ فهم.السَّ  مني يف العاملَ بتطرّ

للمجلَ الأ وولو و ةةفة، ففي رشرشلرشّ ا ثثيث ااحاد األ ةةعةُننمن ععي رشرشلرشّ ا تتيت ييق ققب ببل ككلك، ذ اانا ننل م ممهنُ اايا ييب
ةةبة ببس سسنِّ ننل اابا دَورٍ للكلّ للهل أ يف ووقولُ ققققلل ا ذذذكذذاا ككه و ااهلا، اامجا إ ذذلذيلىلىلعىل ا ور ددلللدَّ

ييقي ققل ا وويوم إىل ممهم ههلَ للب .))١("ييامةببق
ةعرشالقاععدة ااحلادية

ججحجّ ني نينيفَ ففي رشرشلرشرشرشّ ا نينيني نينيمَ ررحلحلحلررر ا للهههللل أ للل للللللمممُ ااعععا ججةععععت
ررمرُ للهلُاأل أ ههبه للمل ااعا ععت تتي ذذلذذي نينيمنينيَنيا ررحلحلر نينيفَنيا ففي رشرشلرشرشّ للملأي: ما)٢(ا ممع ععيَ

اافاق ففت ااباال ام امامهنُ اايا ييع وأ امامهام ههتُ تتمّ ممئ ووأ اامها اماملامؤُ للع أو امامهام، ههتُ تتمّ ااعا وو امامهام ههصُّ ووخوا ههبه
ييلي للع د ددمَ ممت تتع ععيُ ننين ذذلذ ا ااهاءُ ههق ققف ففل ا ههبه ججتجّ تتحي ةٌ ةةجّ ججح ووهو ههف ههبه، ااتادوون تتع ععي اماملامءُو للع ععل واا ممييههم،

امامكام ههتَه، تتَفف ففل ااخما ووهون رركر ككي و ممهم، ههي ييل إ ددننَد ننت تتس سسيُ ننين ذذلذ اامامُا اإل هههبهه ججتججّ تتح يوسف أبوا
اامامُ ييعييواإل ععف ا ااشّ ششل : "اهلداية"يف مسألة أذان الفجر، ففي ا

،وال" الالعالمٌ إ األذانَ ألألننّ تتقتت؛ وولو ا يف ااعاد ععي وو ااهلهلا ووووخخوو د للبل ببق الالصصالةٍ صصل ؤؤيؤذِّنن

                                                

)١("٤٦، صـ١اجلزء "امليزان الكرب.
ة٢( ةةيّ دديد ررتُر ااململا ا ةةعة امامجلجلام ووا ةةنّّة ننس سسل ا للهل أ ننمن ااماء ددقد ققل ا ني نينيمَ ررحلر ا للهلُ أ ههبه ررململرادُ ا ااعاً ععب ببط و (

ههبه ررملرادُ ا سسيس ييل و ةةيةةّة، ييه ههق ققف ففل ا ةةعة ععب األر ببهب ذذذذململذا ا للهل أ ممهم ننين ذذلذ ووا ررعررة، ااشا واأل
ةةلة ددتد تتع ععمل ا ةةيةةّة ييط ططس وولو ا ددديددة ييق ققع ععل ا ننعن نينيفني ررحر ححن ننمل ا ننيين د ددششددّ ششت تتمل ا نينيفنيني ررطرّ ططت تتتتمل ا نينيطني ططلّ للس سسململ ا

للسل سسمل ا ةةعة ععم ممسُ ووبووا ررخرّ ننين ذذلذذ ووا ةةمةة، ممي ييلل للسَّ سسل ممهم.ا ههف ررطرّ ططت تتبب ااعاململَ ععل ا يفيف نينيللمني
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افعي:  وقبل الوقت جتهيل، قال أبو جيوز للفجر يوسف وهو قولُ الشّ
ث احلرمَني  .)١("يف النّصف األخري من اللّيل؛ لتوارُ

رة"ويف  وايات املنعُ من": "حتفة الربَ  وما وقعَ يف بعض الرّ
الة، فال ا خمالفٌ  زيارة القبور يف يوم اجلمعة قبل الصّ أصلَ هلا؛ ألهنّ

احلرمَني  أهل . انظر! كيف جعلتْ هنا خمالفة"نيلعادة أهل احلرمَ 
واية.سبباً لعد  م األخذ بالرّ

 االسرتاحةُ عىل مخس تسبيحاتٍ "يني: للعَ  "الكنز رشح"ويف 
يُكره عند اجلُمهور؛ ألنّه خالفُ فعل [أي: يف صالة الرتاويح] 

داللةٌ  ...إلخ )٣(»إنّ اإليامنَ ليأرزُ إىل املدينة«حديث: يف و .)٢("احلرمَني
رطبي:  العالّمةُ ، فقال عوالدّ  عىل ة مذهبِهم  وفيه تنبيهٌ "القُ عىل صحّ

ةٌ يف زمانِنا هذادَ وسالمتِهم من البِ   .)٤("ع، وأنّ عملَهم حجّ

                                                 

ف. ٥٣، صـ١كتاب الصالة، اجلزء  "اهلداية") ١(  ملتقطاً وبترصّ

ف. ٤٠كتاب الصالة، صـ "رمز احلقائق") ٢(  بترصّ

 .٧٥، صـ٣٧٤ كتاب اإليامن، ر: "الصحيح") أخرجه مسلم يف ٣(
م") ٤( ف. ١/٣٦٤، ١١٦ كتاب اإليامن، حتت ر: "املفهِ  ملتقطاً بترصّ

أبو قال جتهيلل، الوقت ييعي:وقبل ععف ا ااشّ ششل ا ووقولُ ووهو و ففسف للفجروويو جيوز
نينيمنينيَني ررحلر ا ث ووتوارُ تتل لليل؛ ييلّ للل ا ننمن ريريخريري األ ففصف صصنّ ننل ا .)١("يف

رة"ويف  ربربلربربَ ا ةةفة ننمن": "ففحت ععنعُ ننمل ا اايات وا ررلرّ ا ضضعض ععب يف ععقعَ و ااما و
الالفال الة، الالصّ صصل ا للبلل ببق ةةععة ععم ممجل ا وويوم يف ووبور ببق ققل ا اايارة ففلفٌز ااخما ا ااهنّ أل ااهلا؛ للصلَ أ

ررحلرمَ ا للهل أ ااعادة ةةفة"ممَنيععل ففل ااخما اانا ننه تتلتْ للع ععج ففيف ييك ررظظرر! ظظن ا نينيمنينيَنيأهل. ررحلر ا
ددعد ععل ااباً ببب ةةية.ببس وا ررلرّ اابا ذذخذ األ م

ععلعَ"الكنزرشح"ويف  "ععيني: للل
ااحاتٍ ححي ييب ببس سست سسمخس ىلىلعىل ةةحةُ رترتسرتا اال

للعل[أي: يف صصالةة الرتاويحح]  ععف الالخخالالففُ ههنّه ّّأل ووهوورر؛ ههم ُممجلُ ا ددند ننع رركره ككيككُ
نينيمنينيَني ررحلر ةةنة«حديثث: يف و.)٢("ا نني ددملد ا إىل أأيأرزُ ييل اماميامامنَ اإل ةةلةٌ...إإلخ)٣(»إنّ دال

ددلدّعىل ةةمةُ، فققال عوا الالالعالّ ععل ييبي:ا ببط ر ررقُ ققل ههيههٌ"ا ييب ببن ننت ههيه ييف ممهمو ههبِ ببه ذذمذ ة ةةحّ ححص ىلىلعىلىل
ببلبِ اا ننمنن ممهمم ههتههِ تتم الالسال ذذهذااببدَو اانا نننِ ااماا ز يف ةٌ ةةجّ ججح ممهمم ههلَ للم ممع وأنّ .)٤("دع،

                                                

ف.٥٣، صـ١كتابب الصالة، اجلزء "اهلداية") ١( رصرصترصّ تتب و ااطاً ططق ققت تتل للم
ف.٤٠كتاب الصالة، صصـ"رمز احلققاائق") ٢( رصرصترصّ تتب
.٧٥، صصـ٣٣٧٤كتاب اإليامن، ر:"الصحيح"") أخخرجه مسلم يف ٣((
مم") ٤٤( ممهِ هههفف ففمل ف.٣٦٤//١، ١١٦٦ككتاب اإليامن، حتت ر:"ا رصرصترصرصّ تتب ااطاً ططق ققت تتل للم
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عانا  وال دين بغلبةيبطل مدّ فني املتشدّ احلرمَني  يف املتطرّ
عى، وال هلا أثرٌ  ،الرشيفَني نعترب  والتحقيق أنّنا ال يف إبطال املدّ

لَ  ، كام النبياءني كاألني معصومِ احلرمَ  أهلَ   هم واتّفاقَهمنعترب تعامُ
ةً قطعيّةً  ة،  ورسولِه، بل ال كقول اهللا حجّ نعتربه مساوياً إلمجاع األمّ

نعتقد أنّ كلَّ واحدٍ منهم مستقلٌّ يف فهم الرشعيّات، ومماثلٌ  وال
ضته  د املطلَق، بلللمجتهِ  ةً رشعيّةً عند عدم معارَ اعتربناه حجّ

ر، كام ةُ املجتهدون بام تع لدليلٍ آخَ احلرمَني،  املَ به أهلُ اعترب األئمّ
ؤيِّد ذلك، ولذا يظاهرُ النُّصوص كذلك به مسائل، و واستخرجوا

ه دون دليلٍ قويبه لفتُ خما  .يُكرَ
 ةالقاعدة الثانية عرش

كويت اإلمجاعُ   معتربٌ رشعاً  السُّ
، فعل وأمن أهل اإلسالم عىل قولٍ  اتفاقُ طائفةٍ خمصوصة

كوتُ الباقني، إ كويتوسُ ةٌ رشعيّةٌ عند احلنفيّة ح وهو ،مجاعٌ سُ جّ
هم عىل قولٍ وفعل، ": "نور األنوار"واجلُمهور، ففي  أي: يتّفق بعضُ

ل  ويسكت الباقون عنهم، وال ة التأمّ     يردُّون عليهم بعد ميض مدّ

ااناوال ااعا ددمدّ للطلل طططب ننينبغلبةببي د ددشدّ ششت تتمل ا نينيفني ررطرّ ططت تتمل نينيمنينيَنييفا ررحلر ا
نينيفَني ففي رشرشلرش ررٌثرٌ،ا أ ااهلاا ىىعى،وال ددملدّ ا ااطال ططب إ اليف اانا نننّ أ ققيق ييق ققح ححت تتل نعترب وا

للهلَ ررحلرمَأ ووصومِا صصع ععم لَ، كام النبياءممنيني كاألممَني للمللُ ااعا ععت ربربترب تتع ممهمععن ههقَ اافا ففتّ وا ممللهم
ةةيةةّةً ييع ععط ططق ةً ةةجّ الكقول اهللاججح للبل ههلِهه، ووسو ة،ورر ةةمّ األ ععاع اامج إل ااياً ااساو سسم ربربتربه تتع ععن

للثلٌوال اامما و اايااّات، ييع رشرشلرش ا ممهم ههف يف للقلٌّ ققت تتس سسم ممهم ههن ننم ددحدٍ وا للكللَّ أنّ ددقد ققت تتع ععن
ههتهِ تتج ججم ممل للبلللل ققلَق، للط ططمل ا ههتهههد تتض ااعارَ ععم ددعدم ددند ننع ةةيةةّةً ييع رش ةً ةةججّ ججح ااناه ربربترب تتع ا

امامكام ر، ررخَ خآ لليلٍ ييل ععتعددلد امامبام ددهدون ههت تتج ججمل ا ةُ ةةمّ ممئ األ ربربترب تتع للهلُا أ ههبه للمللَ نينيمنينيَني،ععا ررحلر ا
وووصوصكذلك به ممسائل، ووواستخرجووا صصنُّ ننلل ا ررهرُ ذذلذايااظا و ككلك، ذذ دديِّدد ييؤ

تتفتُخما ووقوييبتته ففل لليلٍ ييل د هببدون ررَكرَ .ككيككُ
ةالقاعدة الثانيةة عرش

ععععععاااعععُ ااااامجمجمج وووكككووويتيتيتاااإلإلإل ككسسسُُُّّّ سسللل ااااعععاااًًًا رشرشرش ٌٌٌربربربٌٌٌ ربربربتتت تتع ععم
ةةصصة ووصصو صصخمخم ةةفةٍ ففئ ااطا اافاقُ ففتت ووقولٍا ىلىلعىل الالسالم ااإل للهل أ ، فعلوأننمنن

إ نينيقني، اابا ببل ا ووكوتُ ككسُ ووكويتو ككسُ ععاعٌ ةةيةةّةحوهو،اامجمج ييف ففن ننحل ا ددند ننع ةةيةةّةٌ ييع رش ةٌ ةةححجّ
ييفي ففف ووهور، ههم ُممجلُ للعل،": "نور األنوار"وا ععف و ووقوللٍ ىلىلعىل ممممههم ههضضُ ضضعع ععب ققفق ففتّ تتي أي:

للمّلويسكت الباقونن عنهم، وال أأتأ تتل ا ة ددمدّ يضيضميض ددعد ععب ممهم ههي ييل للع     رريردُّون
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ى هذا [بعد] أو -وهي ثالثةُ أيّام- إمجاعاً  جملس العِلم، ويسمّ
كوتيّاً، وهو مقبولٌ   .)١(")افعي عندنا (وفيه خالفُ الشّ  سُ

ر أنّ اإلمامَ و افعي أيضاً يستدلّ باإلمجاع بدون  األظهَ الشّ
اً، وهلذا ليس من  عبٌ جدّ مان، وإثباتُ اتّفاق اجلميع أمرٌ صَ قيد الزّ
الرضوري يف هذا املقام العِلمُ بعدم املخالِف، بل يَكفي عدمُ العِلم 

ل، كام يف  باملخالف بعد اشتهار األمر وميض ة التأمّ لتحقيق ا"مدّ
إذا نصَّ بعضُ أهل اإلمجاع عىل حكمٍ يف مسألةٍ ": "احلُسامي رشح

بني أهل قبل استقرارِ املذهب عىل حكم تلك املسألة، وانترشَ ذلك 
ل فيه، وملالعرص، ومضتْ مدّ  ، كان ةُ التأمّ ذلك  يظهر له خمالفٌ

كوتيّاً  ى إمجاعاً سُ هور العلامء، ويسمّ  .)٢("إمجاعاً عند مجُ
 ةعرش لثالثةالقاعدة ا

ابق بعد االتفاق  "يكن مل هكأنّ "ق الالح ينتهي االختالفُ السّ

ابق بعد االتفاقو  هكأنّ "حق الال ينتهي االختالفُ السّ
حيو ،اً ياملسألةُ بعد االتّفاق إمجاع تصبح، و"يكن مل    ه ينعقدحُ أنّ الصّ

                                                 

 .٢١٩باب اإلمجاع، صـ "نوارنور األ") ١(
 .٢١١باب اإلمجاع، صـ "غاية التحقيق") ٢(

اايااّام- أ ةةثةُ الالثال ييهي ذذهذا[بعد]أو-و ى ىىمّ ممس سسي و مملم، للعِ ععل ا سسلس ااعاًللجم اامجا إ
ووببوولٌٌ ببق ققم ووهو و اايااّاً، ييت ووكو ششلشّككسُ ا الالخالفُ ههيه ييف (و اانا ددند .)١(")ششافعي ننع

اامامَو ااإلإل أنّ ر ررهَ ههظ ددبدوناأل ععاع اامج ااباإل ددتدلّ تتس سسي ااضاً ضضي أ ييعي ععف ا ااشّ ششل ا
ننمن سسيس ييل ذذهلذا و اً، ددجدّ ببعبٌ ععصَ ررمرٌ أ ععيع ييم ممجل ا اافاقق ففتّ ا ااباتُ ببث وإ اامان، ززلزّ ا دديد ييق
مملم للعِ ععل ا ددعدمُ ييفي ففك ككيككَ للبل ففلِف، ااخا خخمل ا ددعدم ععب مملمُ للعِِ ععل ا ااقام ققمل ا ذذهذا يف رضرضلرضوري ا

يفباملخالف بعد اشتهار األمر وميضيض امامكام للمّلل، أأتأ تتل ا ة لتحقيق ا"ددمدّ
ييميرشح ااسا ُسسحلُ ": "ا

ةةلةٍ أأسأ سسم يف ممكمٍ ككح ىلىلعىل ععاع اامج اإل للهل أ ضضعضُ ععب صصنصصَّ إذا
كككللكك ذ َرش رشرشت تتن ووا ةةلة، أأسأأ سسمل ا ككللك لللت ممكم ككح ىلىلعىلىل ببههب ذذملذذ ا ررقراارِ ققت تتس ا للبل بنيني أهل ببق

ددمدّ تتضتْ ضضم وو رصرصعرص، ععل وملا ههيه،، ييف ل للمّ أأتأ تتل ا ااكانةةُ ،، ففلفٌ ااخما ههله ررهر ههظ ذللك ظظي
اايااّاً يييتت ووكو ككسُ ااعاً اامجا إ ى ىىمّ ممس سسي و اماملامء، للع ععل ا ووهوور ههمجُ ددند ننع ااعاً اامجا .))٢("إ

ةةعرشلثالثةالقاععدة اا
اااافففااققق فففففتتت اااالالال دددععددد ععععععببب قققبققق ااا ااسّ سسللل ااا ُفففُ الالتالالال تتخ اال ييهي ههت تتن ّّأنّ"ححق ااالللالحنني "يكنملننهأأك

اافاقو ففت اال ددعد ععب ققبق ا ااسّ سسل ا الالتالفُ تتخخ اال ييهي ههت تتن ننهأأكأنّ"حق الالنني
اامجاعتتصصبح، و"يكنمل إ اافاق ففتّ اال ددعد ععب ةةلةُ أأسأ سسمل ييحيو،يياًًععيا ححصّ صصل أنّا    ننهه ينعقدييحُ

                                                

.٢١٩بابب اإلمجمجاعع، صـ"نوارنور األ") ١((
.٢١١باب اإلإلمجاع، صـ"غاييةة اللتححقيق") ٢٢(
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 ،)١(ابق من البني، ويرتفع اخلالفُ السّ إمجاع متأخر عند أيب حنيفة
الثاين بعد استقرار اخلالف يف  اتفاق العرص": "مسلَّم الثبوت"ي فف

ل، افعية واقعُ الو املختارُ  هو األوّ ، وعليه أكثرُ احلنفيّة والشّ ةً  .)٢("حجّ
تعة فلهذا ال  ينبغي الكالمُ يف مسألة العَول، ومجع املال، ومُ

لنّبي ىل، واملعراج اجلَسدي لتعا ئ، ورؤية البارالنِّساء، وسامع األموات
حابة الكِرام ، وكذلك من  ، نقالً عن اختالف بعض الصّ

يف اعتامداً عىل قول بعض  اخلطأ التكلّمُ يف مسألة املولِد النّبوي الرشّ
رفاً يف العرص الالحق، واتّفق ، مع أنّ العلامءَ ردّ املعرتضني رفاً حَ وه حَ

اسنِه وفضائلِه، و ةُ املسلمني عىل حمَ  دوانوالعُ  من احلامقة والظُلمعامّ
ة املردودة، وإعادةُ  ر عىل األقوال الشاذّ ق عليها.الردُّ املكرَّ  األمور املتّفَ

ابعة  ةعرش القاعدة الرّ
جوبِه مكروه مةُ عىل فعلٍ باعتقاد وُ  املداوَ

،  أمرٍ يف واالستمرار  ةموَ ادامل حرجَ يف ال غري واجبٍ
ه  يعتقدَ الفاعلُ وجوبَه، فإن ال ه رشعاً، برشط أنيكر وال اعتقدَ

                                                 

 .٢٢٠باب اإلمجاع، صـ "األنوار نور") انظر: ١(
 .١٤٦، ١٤٥: اإلمجاع، قـ٣األصل  "مسلَّم الثبوت") انظر: ٢(

سسلسّإمجاع متأخرعند أيب حنيفة ا الالخلالفُ ا ععفع ففت ررير و ،)١(سسابق من البني،
ووبووتت"ففي فففف ببث ثثل ا مملَّم للس الثاين بعد استقرار اخلالف يف اتفاق العرص": "سسم

ل، ااتارُهواألوّ تتخ خخمل ععقعُالوا ةةيةللووا ييع ععف ا ااشّ ششل وا ةةيةةّة ييف ففن ننحل ا ررثرُ ثثك أ ههيه ييل للع و ، ةً ةةجّ .)٢("ججح
ةةعةفلهذا ال ععت تتمُ و ااملال، ا ععمجع و ووعَول، ععل ا ةةلة أأسأ سسم يف الالكالمُ كككل ا ييغي غغب ببن ننيي

ووموات األ ععامع امامس و ااساء، سسنِّ ننِّل لتعائ، وررؤية البارا ددسدي َسسجلَ ا ججاج ررعر ععمل وا ييبيىل، ببنّ ننللل
رركررِرامم ككل ا ةةبة ااحا ححصّ صصل ا ضضعض ععب الالتالف تتخ ا ننعن الالقالً ققن ، وكذلك من ،

ووقول ىلىلعىل امامامامتامداً تتع ا ففيف رشرشلرشرشّ ا ووبوي ببنّ ننل ا ددلِد ِِوو وومل ا ةةلة أأسأ سسم يف مملّمُ للك ككت تتل ا أأطأ ططخل بعض ا
ردّاملعرتضني اماملامءَ للع ععل ا أأننّ ععمعع ققفق، ففتّ وا ققحق، الاللالال ا رصرصعرص ععلل ا يف اافاً ر ررحَ اافاً ر ررحَ وه

و هههلِهه، للئ ااضا ضضف و ههنِه ننس اا ااحمَ ىلىلعىل نينيمني مممملل للس سسمل اا ةُ ةةمّ مملمااعا للظُ ظظل وا ةةقةة امامحلامام ا ععلعُننمنن دوانووا ععُ
ااعادةُ وإ ررملردودة، ا ااششاذّة ششل ا ووقوال ىلىلعىلاأل ر ررَّككرَّ كككمل ا ررلردُّ ااها.ا ههي ييل للع ققفَقق ففتّ تتّمل ا وومور األأل

ةةعة ععب ا ررلرّ اا ددعدة ااقا ققل ةةعرشرشا
رركروه ككم ههبِه ووجججو وووُُُ ااااقققااادد قققتتت تتع ااااابببااا للللللعععلللٍٍ عععععففف ىلىلعىلىلىل ةةةمةةةُ ددملداااوَ ا

يفال ججرجَ ررمرٍيف واالسستمرار ممةموَاململداملررح ،أ ببجبٍ وا ريريغري
أنيكروال رشرشبرشط ااعاً، رشرش إإفإناله ههبَه، ووجو و للعلُُ اافا ففل ا ددقدَ ققت تتع هععي ددقدَ ققت تتع ا

                                                

.٢٢٠بابب اإلإلمجاع، صـ"األنوارنور") اننظر: ١((
ووبوت") انظرر:: ٢٢( ببث ثثل ا مملَّم لللسس .١٤٦، ١٤٥: اإلمجاعع،، قـ٣األصل "سسم



 ٥٨    أصولیة عدقوا

 العلامءبعضُ شكَّ أنّه خطأ، ولذلك قد يُطلِق  فال ،واجباً أو فرضاً 
 ن برتكها.لوويرتكوهنا، أو يقعىل مثل هذه األفعال، أو  الكراهةَ 

، وذلك بجعل دالعتقاد الفاسِ ا نفسُ  هواحلكم  بنىلكن مَ و
فَ الفعلُ  واجبٍ واجباً، إالّ أنّه يمكن من هذه اجلهة أن أمرٍ غري  يُوصَ

حيكمَ  بأنّه مكروه، وكذلك يمكن أن -الذي يتعلّق باعتقاد الوجوب-
 .بالرتك يمكن زوالُ االعتقاد املذكور إالّ  برتك الفعل الذي ال

ليلُ عىل هذه القاعدة  العاملني عىل عدم  اهللا ربّ  بُ اعتوالدّ
ا كانت بدعةً أحدثَ رعاية الرَّ  ها النّصار يف دِينهم، فقد هبانية، مع أهنّ

بَانِيَّةً  اهللاُقال  هْ رَ وْ  تعاىل: ﴿وَ عُ تَدَ ا...ابْ وْ  هَ عَ امَ رَ ا﴾فَ تِهَ ايَ عَ ا حقَّ رِ  هَ
أفضلُ العبادات : «اهللا  رسول لُ وقكذلك و ،]٢٧ [احلديد:

ها زُ  يف احلديث:أيضاً و ،ن أمحَزيكو ةموَ ادشكّ أنّ امل وال )١(»أمحَ
ه تعاىل أحبُّ األعامل إىل اهللا« مُ  عند مسلمو ،)٢(»ا وإن قلّ أدوَ

                                                 

ئل رسول اهللا  -البن األثري- "النهاية") وهو منسوبٌ يف ١( البن عبّاس بلفظ: سُ
ها«فضل؟ قال: أيُّ األعامل أملسو هيلع هللا ىلص:   وهو باملهملة والزاي، أي: أقواها» أمحَزُ

ها.  ).٧٩، صـ١٣٨ حرف اهلمزة، حتت ر: "املقاصد احلسنة"( وأشدّ

 .٣١٨، صـ١٨٣٠ كتاب صالة املسافرين، ر: "الصحيح") أخرجه مسلم يف ٢(

ااضاً ررفر أو ااباً ببج ققلقِقففال،وا للط ططيططُ ددقد ككلك ذذلذ و أأطأ، ططخ ههنّه أ ضضعضُككشكَّ العلامءععب
ةةهةَ رركرا ككل ن برتكها.لوققويرتكوهنا، أو يقعىل مثل ههذه األفعال، أو ا

مَو ننكن بنىككل سسفسُهواحلحلككم ممَ اافاسِاففن ففل ا ااقاد ققت تتع ، وذلك بجعل سسدال
ريريغري ررمرٍ أنأ ةةهة ههجل ا ذذهذه ننمن ننكن ككمم ممي ههنّه أ إالّ ااباً، ببج وا ببجبٍ للعلُوا ععف ففل ا فَ ففصَ وويُو

ووجوب- وولو ا ااققاد ققت تتع اابا ققلّق للع ععت تتي ذذلذي أن-ا ننكن ككم ممي ككلك ذذكذ كو رركروه، ككم ههنّه ممكمَأأبأ ككحي
إالّبرتك الفعل الذي ال ووكور ذذملذ ا ااقاد ققتت تتتتعع اال زوالُ ننكن ككم .بالرتكممي

ددعدة ااقا ققل ا ذذهذه ىلىلعىل لليلُُ ييل ددلدّ ربّبُتتاعتوا العاملني عىل عدم اهللا
ررَّلرَّ ا ةةية ااعا ددحددثَر أ ةةععةً ددبد تتنت ااكا ا ااهنّ أ ععمع ةةية، يين ااببا ددقدببه ققف ممهمم، ههن نني ددِ يفيف ااصاار صصنّ ننل ا ااثثها

ةةيةةَّةًاهللاُقال  ييَّنييِ اابااَا بببههْ رَ ﴿وَ ااعاىل: ووْععت ووعُ ددتَدَ تتبْ ا....ا وْااهَ ووعَ رَ َامَ ا﴾َامامَفَ ااهََ ههتههِ تتِِيَ ا ااعَ رِِ ققحققَّ ا ااهَ
اابادات: «اهللا رسولللُققوقكذلك و،]٢٧[احلديد: ببع ععععلل ا للضضلُ ضضف أأ

ااها زُ ززمحَ املوال)١(»أ أنّ ززمحمحَززيكوممةمموَاململدككششكّ أ ااضاًو،ن ضضي يف احلديث:أ
اهللاهللا« إإىلىل امامعامل األأل ببحبُّ هتعاىلىلأ ههممُ للقلّأددوَ وإن عند مسلمو،)٢(»هها

                                                

يفيف١( ووسووبٌ سسن ننم ووهو و اهللا-البنن األثري-"النهاية") ووسول رر للئل ئئسُ ظظفظ: ففل للب اابااّاس ببع ننبن ال
أملسو هيلع هللا ىلص:  امامعامامل ااأل ااها«فضل؟ قال: أييُّ ززمحَزُ وهو باملهملة والزاي، أي: أقواها» أأ

ااها. ددشدّ )).٧٩،، صـ١٣٣٨حرف اهلمزة، حتت ر:""املقاصدد احلسنة"(ووأ
.ــ٣٣١١٨٨، صصـ١٨٣٠كتاب صالة اململسسافرريينن، ر:"الصحيح") أخررججه ممسسللمم يف ٢٢(



 ٥٩    أصولیة عدقوا

، كان يقومتكن مثلَ فُ  اهللا! ال عبدَ  يا«مرفوعاً:  اللَّيلَ فرتك قيامَ  النٍ
 .)١(»اللَّيل

 ةعرش القاعدة اخلامسة
ع مطلوبٌ  حمبوبٌ  تعظيمُ النّبي   يف الرشّ

نا وموالنا حمم مطلوبٌ يف   د رسول اهللاإنّ تعظيمَ سيّدِ
ع، وحمبوبٌ عند اهللا  بٌ بنصّ الكتاب بأيّ جهةٍ كان، وواج الرشّ

ة، وهو من عالمة اإليامن؛ ألنّ نبيَّنا  نّة وإمجاع األمّ من أعظَم  والسُ
رماتِه، فقال ن يُّ  شعائر اهللا وحُ مَ ٌ تعاىل: ﴿وَ ريْ وَ خَ اتِ اهللاِ فَهُ مَ رُ ظِّمْ حُ عَ

: بِّهِ﴾ [احلجّ ندَ رَ هُ عِ ن يُّ ٣٠ لَّ مَ َ ]، وقال تعاىل: ﴿وَ إِهنَّ ائِرَ اهللاِ فَ عَ ظِّمْ شَ ا عَ
نْ  لُوْ  مِ قُ  الْ وَ :تَقْ ﴾ [احلجّ ينَ ٣٢ بِ الَّذِ س: ﴿فَ ]، وقال تعاىل وتقدّ

نُوْ  وْ آمَ رُ زَّ عَ وْ ا بِهِ وَ ُ نَرصَ وْ هُ وَ بَعُ اتَّ يْ  رَ ا النُّوْ هُ وَ لٓ  الَّذِ هُ أُوْ عَ لَ مَ مُ أُنزِ ئِكَ هُ
وْ  لِحُ فْ ﴾ [األالْـمُ نُوْ  أيضاً  قال]، و١٥٧ عراف:نَ مِ ا بِاهللاِ : ﴿لِتُؤْ

وْ  سُ رَ وْ وَ رُ زِّ تُعَ وْ لِهِ وَ رُ قِّ تُوَ زوه"]، وقُرئ: ٩ هُ﴾ [الفتح:هُ وَ من  "تعزِّ
، نُوْ  آقال تعاىل: ﴿يَ و العِزّ ينَ آمَ َا الَّذِ وْ  ا الَ أَهيُّ مُ دِّ يِ اهللاِ تُقَ َ يَدَ ا بَنيْ

يْ  مِ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَ سَ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ لِيْ وَ ﴾ [احلُجرات:عٌ عَ  .]١ مٌ

                                                 

 .٤٧٤، صـ٢٧٣٣ كتاب الصيام، ر: "صحيح مسلم") ١(

ااعاً: ووفو ددبدَيا«ررمر الببع فُاهللا! للثلَ ثثم ننكن ووقومككت ققي ااكان ، اايامَففالنٍ ييق رترتفرتك لليلَ ييل للل ا
لليل ييلَّ للل .)١(»ا

ةعرشاللقاعدة اخلامسة
ييييييبببيي ببنننّّّ نننل ا مميييمممُُُ ييييظ ظظع ووببوبٌععت وولوبٌبببببحمحمحم للط عططم ععرشّ رشرشل ا يف

ممحمم اانا ووموال وو اانا دديّدِِ ييس مميمَ ييظ ظظع ععت يفممد رسول اهللاإنّ وولوبٌ للط ططم
اهللا ددند ننع ووبوبٌ ببحم و ع، ععرشّ رشرشل ووواجا ااكان، ةةٍهةٍ ههجج ااتابأأبأيّ تتك ككل ا صصنصّ ننب ججبٌ

اانا ننيَّ ييبب ببن ألنّ اماماميامامن؛ اإل ةةمة الالعال ننمنن ووهوو و ة، ةةمّ األ ععاع اامج وإ ةةنّة ننسُ سسل ممظَموا ظظع أ ننمن
ااقالل ققف ههتِه، اامماا ر ررحُ و اهللا ررئر ااعا يُّععش ن ننمَ ﴿﴿وَ ااعاىل: ٌععت ريْ ريريخَ وَ ووههُُ ههفَ اهللاِ اامااَاتتِ رُ ررحُ ممظِّمْ ظظييعَ

: ججحلجّ [ا ههِبِّههِ﴾ رَ ددندَ ننعِ هُ ي٣٠ُّههلَّ ننمَنن ﴿﴿وَ ااععاىل: ععت ااقال و ،[َ َهنَّ إِ إإفَ اهللاِِ ررَئررِررَ ا ااعََ ععشَ ممظِّمْ َهنهنَا ظظييععَ
نْ وولُوْننمِ للقُ ققلْ ا  وَ ووقْ :ققتَ ججحلجّ [ا ﴾ ننين٣٢َبِِ ذذلَّذِ اافَا ﴿﴿ سس: ددققدّ ققت و ااعاىلىل ععت ااقال و ،[

وونُوْ ننمننَ وْمآ رُ زَّ ززعَ ووَ ههِبِهِ وْا ُ رصرصنَرصَ وَ ووْهُ ووعُُ ععبَ ببَتَّ ا وَ وونُّوْهُ ننل ا ييْرَا ذذلَّذِ لٓا أُوْ هُ ههعَ ععمَ لَ ززنزِ مُأأُ ممهُ ككللئِكَ
وْ ووحُ ححلِ للفْ ففمُ ممـ ــلْ [األألا ﴾ ااضاًقال]، و١٥٥٧عرراافف::نَ ضضي وونُوْأ ننمِ ؤؤتُؤْ تتُلِ ﴿ اابِاهللاِ: ا

وْ ووسُ رَ وْوَ رُ زِّ ززعَ ععتُ وَ ِِِهِ وْههل رُ ررُقِّ وووتُووَ وََ ححتح:هُ تتف ففل [ا ررقُرئ:٩هُ﴾ و زوه"]، ززعزِّ من "ععت
، ززعِزّ ععل ﴿يَوا ااعاىل: ععت وونُوْييَآااقال ننمننَ مآ ننينَ ذذلَّذِ ا ااَاا ااهيَُّ الالََََأأََ وْا وومُ ددِّ ددققَ اهللاِققتُ يِ دديَدَ َ نينيبَنيْ ا

يْ ييمِ ممسَ َهللاَ ا إِنَّ َهللاهللاَ ا وا ووووققُ ققتَّ ا وَ ِِِهِ ههل و ووسُ رَ ييليِيْوَ للعَ ررجرات:ييعٌ ُججحلُ [ا ﴾ .]١ييمٌ

                                                    

.٤٧٤، صـ٢٢٧٣٣كتابب الصيام، رر:"صصححيحح ممسلم") ١١(



 ٦٠    أصولیة عدقوا

َ  آ: ﴿يَ  قالو وْ أَهيُّ فَعُ رْ نُوا الَ تَ ينَ آمَ ذِ قَ  آا الَّ مْ فَوْ اتَكُ وَ أَصْ
مْ لِبَعْضٍ أَن كُ ضِ رِ بَعْ هْ جَ لِ كَ وْ قَ هُ بِالْ وا لَ رُ هَ ْ الَ جتَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ بَطَ  صَ ْ حتَ

أَنتُمْ الَ  مْ وَ لُكُ امَ ﴾ [احلُجرات: أَعْ ونَ رُ عُ ]، وقال تعاىل: ﴿إِنَّ ٢ تَشْ
يْ  ذِ وْ الَّ نَادُ نْ نَ يُ مْ الَ  ءِ آرَ وَّ  نَكَ مِ هُ ثَرُ اتِ أَكْ رَ ُجُ ُمْ  احلْ وْ أَهنَّ لَ لُونَ وَ قِ عْ يَ

وْ  ُ ربَ وْ صَ فُ اهللاُ غَ ُمْ وَ اً هلَّ ريْ انَ خَ مْ لَكَ يْهِ جَ إِلَ ْرُ تَّى ختَ يْ ا حَ حِ ﴾ رٌ رَّ مٌ
لُوْ ٥، ٤ [احلُجرات: عَ ْ عَ ]، وقال تعاىل: ﴿الَ جتَ وْ آا دُ سُ مْ ءَ الرَّ يْنَكُ لِ بَ

عَ  دُ مْ  ءِ آكَ كُ ضِ ضاً﴾ [النُّور: بَعْ يْ  آ: ﴿يَ  ]، وقال٦٣ بَعْ ذِ َا الَّ نَ أَهيُّ
نُوْ  وْ آمَ قُ وْ ا الَ تَ وْ لُ قُولُ نَا وَ اعِ وْ ا انْ ا رَ عُ مَ اسْ نَا وَ رْ يْ ظُ افِرِ لِلكَ ابٌ ا وَ ذَ نَ عَ

﴾ [البقرة:أَلِيْ  يْ و]، وقال سبحانَه ١٠٤ مٌ ذِ وْ تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ ضُّ غُ نَ نَ يَ
 ُ اهتَ وَ وْ أَصْ سُ ندَ رَ لٓ  لِ مْ عِ ُم اهللاِ أُوْ  هلَ وَ ُمْ لِلتَّقْ لُوهبَ نَ اهللاُ قُ تَحَ ينَ امْ ذِ ئِكَ الَّ

ةٌ وَّ  رَ فِ غْ ظِيْ مَّ رٌ عَ ﴾ [احلُجرات:أَجْ  ].٣ مٌ
ة تعظيمَ عاملني يف هذه اآليات املباركحيث أوجبَ اهللاُ ربُّ ال

م  ه  حبيبه املكرَّ ن يعظِّمُ ه عىل اخلَلق، ومدحَ فيها مَ غايةَ  وتكريمَ
ء إليه املدح ن يُيسِ وإن كانت اإلساءةُ باجلَهل، بل جعل  ، ووبّخَ مَ

ه، واإلساءةَ إليه  تعظيمَ النّبي   . إساءةً إليه تعظيمَ نفسِ
قال: كنتُ أصيلِّ فدعاين النّبيُ  املعىل  سعيد بن وعن أيب

 يا فلم : به، قلتُ ، قال:  رسولَ  أجِ مل يقل  أَ «اهللا! إينّ كنتُ أصيلِّ

﴿يَقالو آ: َييَ وْأهيَُّ ووعُ ععفَ رْ ررتَ الَ وونُوا ننمَ آ ننينَ ذذلذِ ا قَوآهيهيَا ووفَوْ مْ ممكُ ُ ككتككَ ا وَ ووصْ أ
ََأَن ضٍ ضضعْ ععبَ ببَلببِ مْ ممكُ ُ ككضِ ضضعْ ععبَ رِ ررهْ ههجَ ججكَ لِ وْ ووقَ ققلْ اابِا هُ ههلَ وا رُ ررهَ ْْ ْههجتجتَ الَ وَ ييبييِيِّ ببنَّ ننل ا تِ وْ ططبططَطَووصَ ْ ببَحتَ ْ

الَ ممتُمْ تتن ََأَ وَ مْ ممكُ ُ ككلُ َامَ امامعْ ررجرات:ََأَ ُججحلُ [ا ﴾ ونَ رُ ررعُ ععشْ ﴿إِن٢َّششتَ ااعاىل: ععت ااقال و ،[
يْ ذِ ذذلَّ وْا اانااَادُ ننيُ نْيينَ ننمِ الَآآءءِِرآرَوَّككنككَكَ مْ ممهُ َُُرُ ررث ثثكْ ََأَ اتِ رَ ررججُ ُ ُججحلْ ُمْا ُممهنَّ ََأَ وْ وولَ وَ وولُونَ للقِ ققعْ ععيَ

وْ ُ ربَ وْربربصَ ووفُ ففغَ ُهللاُ ا وَ ُمْ ُممهلَّ اً ريْ ريريخَ انَ ااككَ َ كككلَ ممْ ممهِ ههيْ ييلَ إِ جَ ججرُُ ْ ْررختَ ىىتَّى تتحَ يْا ييحِ رَّ ﴾رٌ ييمٌ
ررجرات: ُججحلُ وولُو٥ْ، ٤[ا للعللَ ْ ْععجتَ ﴿﴿الَ ااعاىل: ععت ااقال و عَ]، دُ وْععآا ووسُ ررَّلرَّ ا مْآآءَ ممكُ ُ ككنككَ ننيْ ييبَ لِ

عَ دُ مْآآءِععآددكَ ممكُ ُ ككضِ ضضعْ وونُّور:ععبَ ننل [ا ااضاً﴾ ضضعْ ﴿يَ]، وقال٦٣ععبَ آ: يْييَ ذِ ذذلَّ ا ااَا ااهيَُّ يينَََأَ
وونُوْ ننمَ وْآ ووقُ ققتَ الَ وْا وْوولُ وولُ ووقُو وَ اانااَا ننعِ ا رَ انْاا وْا ووعُ ععمَ ممسْْ ا وَ اانااَا يْررننظظُرْ ررففررِرِ ا ااكَ َ ككل لللِ وَ ابٌا ذَ ذذعَ يينَ

ييلييِيْ ررقرة:ََأَ ققب ببل [ا ﴾ ههنَه١٠٤ييمٌ ااحا ححب ببس ااقال و يْوو]]، ذذلََّّذذِ ا ﴿إِنَّ ااعاىلىل: وْععت ووضضُّ ضضغُُ غغيغغَ نَيينَ
ُ اهتَ وَ ووصْ وََْأَ ووسُُ رَ ددندَ ننعِ لٓلِهتهتمْ أُوْ ُماهللاِ ُممهلَُُ  وَ ووووققْ ققتَّ تتَّل لللِ ُمْْ ممهبَ وولُوو للقُ ُهللاُ اا نَ ننحَ ححتَ تتمْ ا ننيننَ ذذلَّذِ ا ككللئِكَ
وَّ ةٌ رَ ررَفِ ففغْ ييظييِيْغغمغَّ ظظعَ رٌ ررجْ ررجراتت:ََأَ ُججحلُ [ا ﴾ ].٣ييممٌ

ال رببُُّّ ُهللاهللاُ ا ببجبَ أو ثثيث مميمَللعاملنيني يف هذذه اآليات املباركييحح ييظ ظظع ععت ككة
م ررَّكرَّ ككمل ا ههبه ببي ييب هببح ههمُ ممظِّ ظظع ععي ننمَن ااها ههي ييف ححدحَ ددم و للََللخلللققلق، ا ىلىلعىل ه ههمَ ممي رركرر ككت ةةيةَو ااغا

ههيههاملدح ييل إ ِِيسء يسيسيُ ننمَن خخبّخَ وو ،للعل ععج لللببلل للهل، َههجلَ ااببا ااساءةُ اإلإل تتنت ااكا إإوإن
ييبي ببنّ ننل ا مميمَ ييظ ظظع ههيهععت ييل إ ااساءةَ واإل ه، ههسِ سسف ففن مميمَ ييظ ظظع ههيهععت ييل إ ااساءةًً .إ

ييبيُ  املععىلىلىل سعيد ببنوعن أيب ببنّ ننل ا ااعاينين ددفد يليلصيليلِّ أ تتنتُ ننك ااقال:
ااياافلمم : تتلتُ للق ههببه، ببججِ ووسولَأأ ااقالل:ر ، يليلصيلِّ أ تتنتُ ننك إينّ مل ييقل ََأَ«اهللاهللا!



 ٦١    أصولیة عدقوا

يبُوْ : ﴿اهللاُ تَجِ وْ اسْ سُ لِلرَّ مْ ا هللاِِ وَ اكُ عَ ا دَ  )١(]»٢٤ نفال:﴾؟ [األلِ إِذَ
حايب بأنّه كان عليه أن جييبَ رسولَ اهللا، وهو  فكأنّه  د الصّ يُرشِ

الة.  يف الصّ
الة عىل النّبي املختار فض  لُ الصّ

ه عىل وبجانب هذا كلِّه يصيلِّ اهللاُ ذو  اجلالل واإلكرام نفسُ
ا  يا" :من أمثال ،بألقابٍ فخمة يف غاية التعظيم ه نبيِّه، وخياطِب أهيّ

سول يا"و "النّبي ا الرّ ا املزمِّ  يا"و "أهيّ ا يا"و "لأهيّ ثِّ  أهيّ  اوغريه "راملدّ
رين؛ فإنّه تعاىل خياطِبهم  خالف عادتِه ، من األلقاب ألنبيائه اآلخَ

 ."آدم يا"األنبياء بـ بأسامئهم، كام خاطَب أبا
تَهُ  قال البيضاويو ئِكَ الَ مَ يف تفسري قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللاَ وَ

لُّوْ  ىلَ النَّبِيِّ يَ يُصَ يْ  آنَ عَ ذِ َا الَّ نُوْ أَهيُّ لُّوْ نَ آمَ وْ ا صَ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لِيْ ا عَ امً﴾ ا تَسْ
أي: يعتنون بإظهار رشفِه، وتعظيمِ شأنِه، "]: ٥٦ [األحزاب:

 ولوا: اللّهمَ صلِّ عىل؛ فإنّكم أَوىل بذلك، وقُ !وا أنتم أيضاً فاعتنُ 

                                                 

 .٨٩٧، صـ٥٠٠٦ ضائل القرآن، ر:كتاب ف "الصحيح") أخرجه البخاري يف ١(

ووبُوْ: ﴿اهللاُ ببي ييجِ ججتَ تتسْ وْا ووسُ ررَّلرَّ لللِ وَ هللاِِ مْا ممكُ ا ااعَ دَ ا إِذَ )١(]»٢٤نفال:﴾؟ [األلِ

ههنّه أأكأ ووهوككف و اهللا، ووسولَ ر ببيبَ ييجي أن ههيه ييل للع ااكان ههنّه أأبأ ااحايب ححصّ صصل اا د ددشِ رريُر
الة. الالصّ صصل ا يف

ااتارفضضض تتخ خخمل ا ييبي ببنّ ننل ا ىلىلىلىلعععىلىلىل الالالة الالصصصّ صصصصصصل ااا ضضضضضضلللُُُ

ذو ُهللاُ ا يليلصيلِِّّ صصي ههلِّه للك ذذهذا ببنب ااجا ججب ىلىلعىلو ه ههسُ سسف ففن رركرام واإل الالجلالل ا
ببطببِب ااخيا و ههيِّه، ييب مميممببه ببن ييظ ظظع ععت تتل ا ةةية ااااغغا يف ةةمة ممخ خخف ااقابٍ ققل ايا":من أمثال،أأبأ ااهيّ أ

ييبي ببنّ ننل ووسوليا"و"ا ررلرّ ا ا ااهيّ ززملزمِّيا"و"أ ا ا ااهيّ ايا"و"ممِّللأ ااهيّ ثِّأ ددملدّ ههاوغريه"ثثرا
ههتتِه، من األلقابب ااعاد ممهمالالخخالالف ههب ببطببِ اااخيخياا ااععاىل ععععت ههنّه إإفإ ننينن؛ ر ررخَ اآل ههئه اايا ييب ببن ألأل

اابا أأ ببطَب ااخا امامكام ممهم، ههئ امامسام ."آدميا"األنبياء بـأأبأ
ههتَهُقال اللبيضاويو تتَكَ َ ككئِ الَ الالمََ ووَ َهللاَ ا ﴿إِننَّ ااعاىل:: ععت ههله ووقو ريريسري سسف ففت يف

وولُّوْ للصَ يَصصيُ ييبييِِيِِّّ ببنَّ ننل ا ىلىلَ ىلىلعََ يْييَآنَ ذِ ذذلَّ ا ااَا ااهيَُّ وونُوََْأَ ننمَ آ وولُّوْيينََ للصَ وْا وومُ مملِّ للسَ ووَ ههِيْهِ ييللَ للعَ ييليِيْا للسْ سستَ ييْامً﴾ا
ههنِه،"]:: ٥٦[األحزاب: أأشأ مميمِ ييظ ظظع ععت و ههفِه، رش ااهاار ههظ إإبإ وونونن ننت تتع ععيي أأي::

ننتنُ تتع ااضاًاافا ضضي أ ممتم تتن أ وقُ!ننوا ككلكك، ذذبذ ىلىلوىل ََأَ ممكم ككنككّ إإففإ ىلىلعىل؛ للصلِّ ممهمَ ههلّ للل ا وولوا: ققو

                                                    

.٨٩٩٧٧، صصـ٥٠٠٦ففضائئلل القررآن، ر:كتاب ف"الصحيح") أخررججه االبخخاري يف ١١(



 ٦٢    أصولیة عدقوا

المُ عليك يا [سيّدنا] ، والسّ ا النّبي حممدٍ ةً له )١("!أهيّ ؛ لكونكم أمّ
تسليامً  وسلِّموا عليه ، فصلُّوا!. 

حابة يف تعظيمِ النّبي ه وإجاللِه  عادةُ الصّ  وتوقريِ
م ي يكلِّمونه اهللا  كان صحابةُ رسولو  هامسون،تكأهنّ

يْ  آيَ نزول اآلية الكريمة: ﴿ بعد ذِ َا الَّ نُوْ أَهيُّ وْ ا الَ تَ نَ آمَ فَعُ ﴾  آرْ مْ اتَكُ وَ أَصْ
ه ٢ [احلُجرات:  باألدب واالحرتام ]، وكانوا جيلسون يف جملسِ

هم هم، كأنّ الطيورَ عىل رؤوسِ  .مطرقني رؤوسَ
مفواهللا « :يف احلديث جاءو ةً إالّ  رسول اهللا  ما تنخّ امَ نُخَ

، جلٍ منهمْ فِّ رَ دَ  وقعتْ يف كَ م فَ هُ رَ ا أَمَ إِذَ ، وَ هُ لدَ هُ وجِ لَكَ هبا وجهَ
وا أم رُ هُ ابتَدَ قرَ وا يَ ادُ أَ كَ ضَّ ا تَوَ إِذَ لَّ ، وَ ا تَكَ إِذَ ، وَ وئِهِ ضُ ىلَ وَ  وامتَتِلُونَ عَ

ن ُمْ عِ اهتَ وَ وا أَصْ ضُ فَ ظِيامً خَ رَ تَعْ يْهِ النَّظَ ونَ إِلَ ِدُّ ا حيُ مَ ، وَ هُ هُ  دَ  .)٢(»لَ
اآلثار واألحوال هذه وغريها مئاتٌ من األخبار و

حابة وخيار التابعني، ونُ  جاءتْ  ،التواملعامَ  قل األدب عن كِبار الصّ
هٍ خمتلفةٍ قوالً وفعالً   لنّبيل والتعظيم الحعن السلَ  ،بأَوجُ ، ف الصّ

                                                 

ف. ٥/١٣٦، ٥٦ سورة األحزاب، حتت اآلية: "أنوار التنزيل" ) ١(  ملتقطاً بترصّ

 .٤٤٨، ٤٤٧، صـ٢٧٣١ كتاب الرشوط، ر: "الصحيح"أخرجه البخاري يف  )٢(

اانا] دديّد ييس اايا[ ككيك ييل للع المُ الالسّ سسل وا ، ددمدٍ ييبيممحم ببنّ ننل ا ا ااهيّ ههله)١("!أ ةً ةةمّ أ ممكم ككن ووكو ككل ؛
وولُّوا للص صصف وومواعليه، مملِّ للس اماميامًو ييل للس .!سست

ييبي ببنّ ننل ا مميمِ ييظظظ ظظععع ععت يفيفيف ةةبببة ااااحححاا ححصّ صصل ا ههلِهااعادةُ الالجال وإ ه ِريِ ريريق ووتو و
ووسولو ر ةةبةُ ااحا ححص ههنهاهللا ااكان وومو مملِّ للك يككي م ممهنّ تتهامسون،ييتأأكأ

آيَنزول اآلية الكريمة: ﴿﴿بعد يْييَ ذِ ذذلَّ ا ااَا ااهيَُّ وونُوََْأََ ننمَ آ تَيينَ الَ وْا ووعُ ععفَ ﴾وآتترْ مْ ممكُ ُ ككتككَ ا وَ ووصْ ََأَ
ررجرات: ُججحلُ ه٢[ا ههسِ سسل للجم يفيف ووسون سسل للجي وونوا ااكا و ،[باألدب واالحرتام

ممهم ههسِ رؤو ىلىلعىل وويوورَ ييطط طططل ا أأكأنّ ممهم، ههسَ رؤو نينيقني ررطر .ططم
مفففووواهللا «:يفيف احلديثثججاءو ممخخخّّّ خخخخخخننن ننت إالّرسسسوووللل اهللا ااممما ةً ةةمَ ااا ااااخَ خخنُ

،، ممههمْ ههنن نننممم للجججلللٍ رَ ففكَفففِِّّ يفيفيف تتعتتتْ ععق مددددفففَدددَو ممهُ رررََ ررمَ ََأَََ ا إإإِِِذذذَ وووَََ ، هههُُُ ددددلللدددَ لللللجججِ ووو هههُُُ هههههَََ ههججج ووو ااهبا ككككككلللَََكككَََ
أم وا رُ ددتَدَ تتب هُا ققيييقققََقققممرَ ااادددُوا اااااككَََ أأأَََ أأأأأضضضَََّّّ ووتتتَوووَََ ااا إإإِِِذذذَََ إإإإوووَََ لَََّّّ،،، للكككَََ َََ كككككتتتككَ ا إإإِذذذَ وووَََ ، ههههههئئئِِِهِِ ِِِِووو ووضُ وووَََ ىلىلىلَََ ىلىلعَ وولللُُُووونننَ للتِ ممواللمتتققتَ

ننن ننننععِ ُُُمممْْْ ممهتهتَََ ااا وووَ ووووصصصْ ََأأأَ وا ووضُ ضضفَ اماماماماماميييامامامًففخَ ييييييظظظييييِِِ ظظظظظظعععْْْ ععععععتتتََ ررَََظظظَََررَََ ظظظظظنننظظظَََّّّ نننللل ا ههِيْهِ ييلَََ إِ ووونننَََ ِدددُُُّّّ ِددددحيحيحيُُُ ا ااممااَ وووَََ ، هههُُُ هُُُننندددَََ .)٢(»ههلللَ
و اابار ببخ األ ننمنن اائاتتٌٌ ئئم اااهاا ريريغغري و اآلثار واألحوال ذذهذه

ااعامَ ععمل ونُااجاءتْ،ممَالتوا نينيعني، ععب ااتا تتل ا اايار ييخ و ةةبةة ااحا ححصّ صصل ا اابار ببكببِ ننُقل األدب نننععن
ييببيلوالتعظيم ببببنّ الالعالًًننللل ععف و ووقوالً ةةفةٍ ففل للت تتخم هٍ ههٍجُ للسلَ،أأبأَو سسل ا ححلحننعن ا ااصصّ صصل ا ، للف

                                                

ف.٥/١١٣٦٦، ٥٦سورة األألحززابب، حتت اآلية:"أنوار التنزيل") ١(( رصرصترصرصّ تتب ااطاً ططق ققت تتل للم
.، ، ٤٤٤٨، ـ٤٤٧، صـ٢٧٣١كتابب الرشرشوطط، ر:"الصحيح"أخررججه اللبخخاارري يف )٢٢(



 ٦٣    أصولیة عدقوا

اسخني، وأجلّةِ مشايخ الطريقة،  ةِ الكِرام، والعلامء الرّ واألئمّ
يعة، كام هو مسطورٌ يف   الكتب املتداولة.واألكابر من علامء الرشّ

ادسة  ةعرش القاعدة السّ
 بحياته الظاهرة فحسب خيتصّ  ال تعظيمُ النّبي 

ه بل جيب عىل اخلَ   بعد وفاته أيضاً  لق تعظيمُ
ه، وإجاللَه، وتبجيلَه، واملثولَ  إنّ تعظيمَ النّبي   وتكريمَ

ه باألدب واالحرتام، ال  خيتصُّ بحياته الظاهرة فحسب، بل جيب أمامَ
لم من إطالق النّ  لقعىل اخلَ  قد أخرج صوص، فبعد وفاته أيضاً، كام عُ
ائب ب "حيحالصّ "البخاري يف  اإلمامُ  يزيد أنّه قال: كنتُ  نعن السّ

مر بن ، فنظرتُ فإذا عُ اخلطّاب، فقال:  قائامً يف املسجد فحصبني رجلٌ
ين« ن أنتام«فجئتُه هبام، فقال: » اذهب فأتْني هبذَ  »ن أين أنتام؟مِ  وأ ؟مَ

 ]املدينة[ البلد لو كنتام من أهل: «]عمرُ [قاال: من أهل الطائف، قال 
 .)١(!»اهللا  لألوجعتُكام، ترفعان أصواتَكام يف مسجد رسو

فا"ويف  مالِكاً يف  اإلمامَ  املؤمنني جعفر أمريُ  ناظرَ أبو": "الشِّ
: يا أمريَ  ،اهللا  مسجد رسولِ  ترفع  املؤمنني! ال فقال له مالكٌ

                                                 

الة، ر: "صحيح البخاري") ١(  .٨١، صـ٤٧٠ كتاب الصّ

ةةقة، ققي ررطر ططل ا خخيخ ااشا ششم ةةلةِ للج وأ نينيخني، خخس ا ررلرّ ا اماملامء للع ععل وا رركررِرام، ككل ا ةِ ةةمّ ممئ ئأل وا
يف ووطورٌ ططس سسم ووهو امامكام ةةعة، ععي رشرشلرشّ اا اماملامء للع ننمن رربر ااكا كأل الكتب املتداولة.وا

ةةسة اد ااسّ سسل ا ددعدة ااققا ققل ةعرشا
ييبببي ببنّ ننننللل ا مميمُ ييظ ظظع صصصصصتتتصصصّالالالععت بحياته الظاهرة فحسبتتتتخيخيخي

اخلخلخلَََ ىلىلىلىلىلىلعععىلىلىل ببجيببب هههللبل ههمممُُُ مميي ييظ ظظعع عععتتت ااضاًققخلخللللقق ضضي أ ههته اافا و ددعد ععب
ييبي ببنّ ننل ا مميممَ ييظ ظظع ععت ووثولَإنّ ثثمل وا ههلَه، للي ييج ججب ببت و ههلَه، الالجال إإوإ ه، ههمَ مميي رركر ككت و

الال رترتحرتام، واال ااباألدب ه ههمَ ااما ببجيبأ للبل ببسب، سسح ححف ررهرة ااظا ظظل ا ههته اايا ييح ححب صصتصُّ تتخي
ََخل ا ننلنَّخلخلَلقىلىلعىل ا الالططالق إ ننمن مملم للعللُ امامكام ااضااً، ضضي أ ههته ااففا وو ددعد ففقد  أأخرج ننصوصص، فععععبب

اامامُ صصللصّ"البخاري يف اإل ب"صصحيحا ببئب اا ااسّّ سسل ا تتنتُببنننعنن ننك ااقال: ههنّهه أ دديد ززيز
ننبن ررمرر ممعُ إإفإذا ررظرتتُ ظظن ننف ، للجلٌ ر ييني ننب ببص صصح ححفف ددجد ججس سسمل ا يف امامئامً ااقال:ااقا ققف ااطّابب، ططخل ا

ننيين« ذذهبذذَ ييني ننتْ أأفأ ببهب ااقال:» اذ ققف امامهبامام، ههتُه تتئ ئئج امامتامام«ججف تتن أأ ن »ممن أين أنتام؟مِووأأ؟ننمَ
ررمررُ[[قاال: من أأهل الطائف، قاال  ]املدينة[البلدللو ككنتامام من أهل: «]]ممع

ووسو ر ددجد ججس سسم يف امامكام ككتككَ ووصصوا أأ ااعان ععف ررتر امامكام، ككتككُ تتع ععج .)١(!»اهللا لألو
اافا"ويف  ففشِّ ششل ووبو": "ا أ ررَظرََ ريريمريُاانا أ ررفر ففع اامامَااملؤؤمنننينيععج يفاإل ااكاً ككلِ ااما

ووسوولِ ر ددجد ججس ريريمريَ،اهللاهللا سسم أ اايا : ككلكٌ ااما ههله ااقال ترفع املؤمنني! الققف

                                                    

ر:"صصححيحح اللببخاري") ١١( الةة، الالصّ صصل ا ااتاب .٨١، صـ٤٧٧٠تتك



 ٦٤    أصولیة عدقوا

ينَ آ تعاىل أدَّبَ قوماً فقال: ﴿يَ  هذا املسجد؛ فإنّ اهللاَ صوتَك يف َا الَّذِ أَهيُّ
نُوْ  وْ آمَ فَعُ ﴾ [احلُجرات: آا الَ تَرْ تِ النَّبِيِّ وْ قَ صَ مْ فَوْ اتَكُ وَ ]، ٢ أَصْ

يْ  ذِ وْ ومدحَ قوماً فقال: ﴿إِنَّ الَّ ضُّ ولِ اهللا﴾ نَ يَغُ سُ ندَ رَ ُمْ عِ اهتَ وَ نَ أَصْ
مَّ ٣ [احلُجرات: يْ  ]، وذَ ذِ وْ قوماً فقال: ﴿إِنَّ الَّ نَادُ نْ نَ يُ  ءِ آرَ وَّ  نَكَ مِ

مْ الَ  هُ ثَرُ اتِ أَكْ رَ ُجُ لُوْ  احلْ قِ عْ ﴾ [احلُجرات:يَ  ]؛ ألنّ حرمةَ رسولِ ٤ نَ
ثابتةٌ بعد وفاتِه كام كانت يف حياتِه، يعني أنّه يمنع رفعُ  اهللا 

وت يف حرضتِه بعد وفاتِه أيضاً، كام كان ممنوعاً وخالف اً لألدب الصّ
مالكٍ رقَّ قلبُه  ، فلامّ سمعَ اخلليفةُ هذا الكالمَ من اإلماميف حياتِه 

 ؟ فقال: وملَ اهللا  أستقبِلُ القبلةَ وأدعو، أم أستقبِلُ رسولَ  وقال: أَ 
ك عنه؟ وهو وسيلتُك ووسيلةُ أبِيك آدم   إىل اهللا ترصف وجهَ

عه اهللاُ، قال اهللاتعاىل إىل يوم القيامة، بل استقبلْه واستشفعْ به،   فيُشفِّ
وْ  ُمْ إِذ ظَّلَمُ وْ أَهنَّ لَ وْ  آتعاىل: ﴿وَ آؤُ مْ جَ هُ سَ وْ أَنفُ رُ فَ تَغْ رَ كَ فَاسْ فَ تَغْ اسْ ا اهللاَ وَ

وْ  سُ ُمُ الرَّ وْ هلَ دُ جَ وَ يْ لُ لَ حِ اباً رَّ  .)١("]٦٤ امً﴾ [النِّساء:ا اهللاَ تَوَّ
، قيل له: لو"هذا،  ثُرَ عىل اإلمام مالك الناسُ  جعلتَ  وملا كَ

عهم، فقال: قال اهللاُ نُوْ آ تعاىل: ﴿يَ  مستملياً يُسمِ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ

                                                 

ف. ٢٧ ،٢٦، صـ٢، اجلزء ٣، الباب ٢القسم  "الشفا") ١(  بترصّ

يف ككتككَك َهللاَووصو ا إإفإن ددجد؛ ججس سسمل ا ﴿يَذذهذا ااقال: ققف ااماً ووقو أدَّبَ ااعاىل آععت ننينَييَ ذذلذِ ا ااَا ااهيَُّ أ
وونُوْ ننمننَ وْمآ ووعُ ععفَ ررتَرْ الَ ررجرات:وآا ُججحلُ [ا ﴾ ييبييِيِّ ببنَّ ننل ا تِ وْ ووصَ قَ ووفَوْ مْ ممكُ ُ ككتككَ اا وَ ووصْ ]، ٢ََأأَ

يْ ذِ ذذلَّ ا ﴿إإِِننَّ ااقال: ققف ااماً ووقو ححدحَ ددم وْو ووضُّ ضضغُ غغيغغَ اهللا﴾يينَ ولِ ووسُ رَ ددندَ ننعِ ُمْ ممهتَ ا وَ ووصْ ََأَ نَ
ررجرات: ُججحلُ م٣َّ[ا وذَ يْ]، ذِ ذذلَّ ا ﴿إِنَّ اااقاال: ققف ااماً اانااَادُوْووقو ننيُ نْيينَ ننمِ آآءِرآرَوَّككنككَكَ

الَ مْ ممهُ َُُرُ ررُث ثثكْ ََأَ اتِ رَ ررجُ ُ ُججحلْ ووللُوْا لللقِ ققعْ ررجرات:ععيَ ُججحلُ [ا ﴾﴾ ووسول٤ِنَ ر ةةمةَ ررحر ألنّ ]؛
ععفعُاهللا  ر ععنع ننم ممي ههنّه أ ييني ننع ععي ههتِه، اايا ييح يف تتنت ااكا امامكام ههتِه اافا و ددعد ععب ةةتةٌ تتب ااثا

الالخالف و ااعاً وونو ننمم ااكان امامكام ااضاً، ضضي أ ههتِه اافا و ددعد ععب ههتِه ِِرض رضرضح يف وت ووصّ صصل ألأللألدبا ففاً
ههتِه اايا ييح ااماميف اإلإل ننمن الالكالالمََ ككل ا ذذذذهذذا ةةفةُ ففي ييل للخل ا ععمعَ ممس ّامامّ ّامامامامّلل لللفف ههبُه، ببُل للق ررققَّ ككلككٍ ااماا
ََأَ ااقال: ووسولَو ر للبلِللُ ببق ققت تتس أ أم ووعو، وأد ةةلةَ للب ببق ققل ا للبلِلُ ببق ققت تتس َملَاهللا أ و ااقال: ققف ؟

دآآدم ككييك يييببِ أأ ةةلةُ للي ييس وو ككتككُك تتُل للي ييس و ووهو و ههنه؟؟ ننع ك ككهَ ههج و إىل اهللارصرصترصف
ههببه، ععفععْ ففش ششت تتس وا ههللْه للب ببق ققت تتس ا للبل ةةمة، اايا ييق ققل ا وويوم إىل ااعاىل اهللاععت ااقال ُهللاُ، ا ههعه ععفِّ ففشش ششيششُ ييُف

ووْ وومُ ممللَ للظظََّّ إِِذ ُمْ ُممهنَّ ََأَ وْ وولَ ﴿ووَ ااعاىل: ووْوآععت ؤآؤُ آآآججَ مْ مممههُ ههسَ سسفُ ففنن وَََْأأََ رُ ررُفَ ففغْ غغتَ تتسْ ااففَا رَككَ ررَفَ ففغْ غغتَ تتسْ ا وَ َهللاَ ا ا
وْ ووسُ ررَّلرَّ ا ُمُ وُْممهلَُُ دُ ددجَ وَ وولَ يْلُ ييحِ رَّ ااباً ا ووتَوَّ َهللاهللاَ ا ااساء:ا سسنِّ ننِّل [ا .)١("]٦٤ييْامً﴾

وولو"هذا،  ههله: لليلل ييق ، ااناسسُ ننل ا ككلك ااما اامام اإل ىلىلعىلىل ررَثُرَ ثثكَ ااملا تتلتَو للع ععج
ُهللاُ ا ااقال ااقال: ققف ممههم، ههع ععمِ ممس سسيُ ااياً ييل للم ممت تتس ﴿يَسسم ااعاىل: آ ععت وونُوْييَ ننمَ آ ننينَ ذِ ذذلَّ ا ااَا ااهيَُّ ا ََأَ

                                                    

ف.٢٦٦،٢٧، صــ٢، اجلزءء ٣، البابب ٢اللققسم "الششففا") ١١( رصرصترصّ تتب



 ٦٥    أصولیة عدقوا

وْ  الَ  فَعُ رْ ﴾ [احلُجرات: آتَ تِ النَّبِيِّ وْ قَ صَ مْ فَوْ اتَكُ وَ وحرمتُه ] ٢ أَصْ
  ٌواء يِّتاً سَ  .)١("حيّاً ومَ

ح هذا اإلمامُ األجلّ بدعوانا...!  فلتنظر! كيف رصَّ
...! نّصوص التي وردتْ يف تعظيم النّبي واستدلّ بإطالق ال

خ...! وكذلك قولُ سيّدنا عمر بن  َ احلياة والربزَ وجعلَها تشمل عاملَ
يه،  "البخاري صحيح" يفاملنقولُ  اخلطّاب  عِ يح بام ندّ كالرصّ

ياض يف فا" كتابه املشهور ونصَّ القايض عِ  "يف حقوق املصطفى الشِّ
، بع إنّ حرمةَ النّبي "حيث قال:  ه الزمٌ ه وتعظيمَ د موتِه، وتوقريَ

 .)٢("كام كان حالَ حياتِه
ابعة  ةعرش القاعدة السّ

يف بعد وفاتِه تعظيمُ ذكرِ النّبي  ه الرشّ  وتبجيلُ كالمِ
ه  النّبي من طُرق تعظيمِ   وتبجيلُ  بعد وفاته، تعظيمُ ذكرِ

ه الكري يف، وتكريمُ اسمِ ه الرشّ لوه وجع سلَفُ الصالحم، فقام به الكالمِ
ه أو  ماى واجبٌ عىل كلِّ مؤمنٍ مت": واواجباً كام كان يف حياتِه، فقال ذكرَ

                                                 

 .٢٨، صـبقارجع السامل )١(
 .٢٦، صـبقارجع الس)امل٢(

وْالَ ووعُ ععفَ رْ ررجرات:وآررتَ ُججحلُ [ا ﴾ ييبييِيِّ ببنَّ ننل ا تِ وْ ووصَ قَ ووفَوْ مْ ممككُ ُ ككتككَ ا وَ ووصْ ههتُه]٢أ تتم ررحر و
ٌٌٌووواااءءء ووووووسسسَ ااتاً تتيِّ ييمَ و اايااّاً .)١("ييح

اانا...! ووعوا ددبد للجلّ األ اامامُ اإل ذذهذا ح ححرصَّ ففيفف ييك ررظر! ظظن ننت تتل للف
ال الالطالق إإبإ ددتدلّ تتس ييبيوا ببنّ ننل ا مميم ييظ ظظع ععت يف وردتْ ييتتي تتل ا ووصوصص ...! صصللنّ

ننبن ررمر ممع اانا دديّد ييس ووقولُ ككلك ذذكذ و خ...! خخزَ ربربلرب ووا ااياة ييحل ا َ َملَ ااعا للمل ممش ششت ااها ههلَ للع ععج و
ااطّاب ططخل ووقولُا ققن ننمل ههيه،"االبخاريصحيح"يفا ييعِ ددندّ امامبام ححيح رصرصلرصّ ااكا

يف ااياض ييعِ ااقايض ققل ا صصنصَّ اافا"ككتابه املشهورو ففشِّ ششل "يف حقوق املصطفىا

ييبببي"حيث قال:  بببببننّ نننللل ا ةةمممةَ ررحررر ،بببعععإإإنننّ الزمٌ ههه ههمَ ممي ييظظظ ظظععع ععععععتتت و ه ريريقققريريريََ ووتتووو ووو ههتِه، ِِووو وووووممم ععد
ههتِهه اايا ييححح ااحححالَ ااكاننن .))٢("""امامكام

ةةعة ععب ا ااسّ سسل ا ددعدة ااقا ققل ةعرشا
ييبييي ببنننّّّ ننللل ااا ررككرررِ ذذذ مممميييمممُُ ييييييظظظ ظظظععع ههتِهععت اافا و ددعد ععب ففففففيييففف رشرشلرشرشرشّ ا ههه ههمِ الالكال لللللليييلللُُُ ييييججج ججب ببتتت و

مميمِ ييظظ ظظع ععت ررطُرق ييييببيننمن ببببنّ ننل ها رركرِ ذ مميمُ ييظ ظظع ععت ههته، اافا و ددعد لليلُععب ييج ججب ببت تو
ييري ررك ككل ا ه ههمِ ممس ا مميمُ يير ررك ككت تو ففيف، يرشّ رشرشل ا ه ههمِ ححلحييم، ففقام به الالالكال ااصا صصل ا ففلَفُ ععلوه وجعللللس

ااقال ققف ههتِه، اايا ييح يف ااكانن امامكام ااباً ببج تتمت": للواوا ننمنٍ ؤؤمؤ للكلِِّّ ىلىلعىل ببجبٌ أوماتتى وا ه ررَكرَ ذذ

                                                

.٢٨، صـبقسساململرجع الساململ)١((
.٢٦، صـببقسسااململرججعع االلس)امل٢٢(



 ٦٦    أصولیة عدقوا

، ويسكنَ من حركتِه، ويأخذَ يف  ذُكِرَ عنده أن ، ويتوقّرَ ، وخيشعَ خيضعَ
يبتِ  يه، ويتأدّب بام أدَّبَنا بام كان يأخذ به نفس ،ه وإجاللِههَ ه لو كان بني يدَ

لَ  .)١("اهللاُ به تِنا املاضنيوهذه كانت سريةُ سَ الح وأئمّ نا الصّ  .)٢(فِ
الح يف تعظيم لَف الصّ  وذكرِ حديثِه وروايتِه  النّبي سرية السَّ

هري اإلمام انك كِرَ عنده النّبيُ   الزُّ فكأنّه  إذا ذُ
رفكَ  ما محن بن)٣(عرفتَه وال عَ املَهدي إذا قرأ حديثَ  ، وكان عبدُ الرّ

كوت وقال: ﴿الَ  النّبي  هم بالسُّ وْ  أمرَ فَعُ رْ قَ  آتَ مْ فَوْ اتَكُ وَ أَصْ
﴾ [احلُجرات: تِ النَّبِيِّ وْ ل أنّه جيب له من٢ صَ  اإلنصات عند ] يتأوّ

 .)٤(قراءة حديثِه، ما جيب له عند سامعِ قولِه
ظَّمَ كلُّ ما كانت له عالقةٌ بالنّبي  وكذلك جيب أن عَ  يُ

ه، وموالِيه امِ  ،كأقاربِه، وآلِه، وأصحابِه، وأزواجِ دّ ه، وخُ عرِ ه، وشَ
يف، ووطنِ  ه الرشّ جرتِه ه املباركولباسِ س، وحُ ه املقدَّ ، ومسجدِ

                                                 

فا") انظر: ١(  إبراهيم التجيبي. ، نقالً عن أيب٢٦، صـ٢اجلزء  "الشّ

 ) املرجع السابق.٢(
 .٢٧) املرجع السابق، صـ٣(
فا") انظر: ٤(  .٢٨، صـ٢اجلزء  "الشّ

أن ددنده ننع ررَكررِرَ يفذُ ذذخذَ أأيأ ييو ههتِه، تتك كر ررح ننمن ننكنَ ككس سسي ييو ، ررَقرَ ووتو تتي ييو ، ععشعَ ششخي و ، ععضعَ ضضخي
تتِبتِ ببي ههلِهييهَ الالجال إإوإ اانابام ككان يأخذ به نفس،تته ننبَ َََّ أد امامبام أأتأدّب تتي ييو ههيه، دديدَ نينيبني ااكان وولو سسه

لَ.)١("اهللاُ به للسَ ريريسريةُ تتنت ااكا ذذهذه نينيضنيو ااملا ا اانا ننتِ تتمّ ممئ وأ ححلح ا ااصّ صصل ا اانا .)٢(ننللفِ
مممممميممم ييييظظظ ظظع ععتتت يفيفيف ححلححح ا ااصصصّ صصصل ا ففلَف للسَّ سسل ا ييبيريريسرية ببنّ ننل ههتِها تتِِي وروا ههثِه ثثِِي ددحد رركرِ وذ

ررهررياإلمامككانك ززلزُّ ييبيُا ببنّ ننل ا ددنده ننع ررَكررِرَ ذُ ههنّهإذا أأكأ ككف
ككفكَما ر ههتَهوالررعَ تتف ننبن)٣(ررعرر ننمحن ررللرّ ا ددبدُ ببع ااكان و ثثيثَ، ددحد ررقرأ إذا ددهدي ههملَ ا

ييبي ببنّ ننل ﴿﴿الَا ااقال: و ووككوتت ككسُّ سسل اابا ممهم ررمرَ وْأ ووعُ ععفَ رْ قَوآررتَ ووفَوْ مْ ممكُ ُ ككتككَ ا وَ ووصْ ََأَ
ررجررات: ُججحلُ [ا ﴾﴾ ييبيييِيِِّّ ببنَّ ننل ا تِ وْ ننمن٢ووصَ ههله ببجيب ههنّه أ ل أأتأأوّ تتي اإلإلنصاتت عند]

ههلِه ووقو ععامعِ امامس ددند ننع ههله ببجيب ااما ههثثِه، ثثِِي ددحد ..)٤(ررقراءة
ييبيوكذلكك جيب أن ببنّ ننلل اابا ةةقةٌ الالعال ههلله تتنت ااكا ااما للكللُّ ممظَّمَ ظظعَ ععيُ

ههييهه ييلييِ ووموا و ه، ههجِ وأزووا ههبِه،، ااحا ححص وأأ ههلِه،، للآ آوو ههبِه، ااقار امِ،أأكأ دّ ددخخُ ه،وو ررعرِ ععشَ و ممه،
ننطنِ وو ففيف، رشرشلرشّ ا ه ههسِ اابا ببل ههتِهننِه املباركو ِِر ررج ججحُ و س، ددقدَّ ققمل ا ه ددجدِ ججس سسم وو ،

                                                

اافا") انظر: ١( ففششّ ششل أيب٢٦، صـ٢اجلزء "ا ننعن الالقالً ققن إبراهيم التجييبي.،
) املرجع السابقق.٢(
.٢٧) اململرجع السابق، صـ٣((
اافا") انظرر:: ٤٤( ففششّ ششل .٢٨، صـ٢اجلزء "ا



 ٦٧    أصولیة عدقوا

ظِي شيئاً من صورتِه أو سريتِه، و ن حُ ر، ومَ ه املنوَّ رة، وقربِ  البيتاملطهَّ
، أو  الذي املكانِ  أو ،الذي سكنَه ، أو مسَّ ، أو صىلَّ جلسَ فيه، أو نامَ

بَ إليه؛ فإنّ تعظيمَ مجيع هذه األشياء  بعد  من قبِيل تعظيمه نُسِ
هبذه  صالحف الر األحاديثُ واآلثارُ وأقوالُ السلَ الوفاة، كام تزخ

ة كث ، باإلضافة إىل ما وردَ يف القرآن الكريم من تعظيم اً كثرياً رياملادّ
 .ا ذكرنا فيام مرّ مم خيفى عىل أحدٍ  كام ال آثار األنبياء 

لونُه، وينحني  يتغريّ  مالكٌ إذا ذُكر النّبيُ  وكان اإلمامُ 
لسائِه، فقيل له يوماً يف ذلك، فقال:  حتّى لو "يصعبَ ذلك عىل جُ

ون ث  ، وكان اإلمامُ ال)١("رأيتم ما رأيتُ ملَا أنكرتم عيلَّ ما ترَ حيدِّ
؛ إجالالً له اهللا  بحديث رسولِ  ، وكان إالّ وهو عىل وضوءٍ

م واً دديغتسل ويلبس ثياباً جُ  وديتطيّب، وال يزال ي، ويتعمّ ر بالعُ  بخِّ
 .)٢(اهللا  يفرغَ من حديث رسولِ  حتّى

                                                 

 .٢٧املرجع السابق، صـ )١(
فا") انظر: ٢(  ملتقطاً. ٢٩صـ، ٢اجلزء  "الشّ

و ههتِه، ِِري ريريس أو ههتِه ِِر ووصو ننمن اائاً ئئي ييش ييظييِي ظظحُ ننمَن و ر، وونوَّ ننمل ا ه ِربِ ربربق و رة، ررهَّ ههط ططمل البيتا
ههنَه ننَك ككس ذذلذي ااككانِأو،ا ككمل أوالذيا ، سسمسَّ أو ، ىلىلصىلَّ أو ، اانامَ أو ههيه، ييف سسلسَ للج

ااياء ييش األ ذذهذه ععيع ييمجمج مميممَ ييظ ظظع ععت إإفإنّ ههيه؛ ييل إ بَ ببسِ ههمهسسنُ ممي ييظ ظظع ععت لليل ييبِ ببق بعد ننمن
للسلَالوفاة، كام تزخ سسل ا ووقوالُ وأ ااثارُ وواآل ثثثييثُ ااحاد األ هبذه للصالحللف الخخر

ثثكث ة ااملادّ ريريثرياًثثريا ثثك مميماً ييظ ظظع ععت ننمن مميم رركر ككل ا نآن آر ررق ققل ا يف وردَ ااما إىلىل ةةففة ااضا ااباإل ،
ددحددٍكام الآثار األنبياء  أ ىلىلعىل ىىفى ررمرّممففخي اماميام ييف اانا رركر ذ .مممما

اامامُ اإل ااكان ييبيُو ببنّ ننل ا رركر ذُ إذا ككلكٌ ريريغريّااما غغت يينيتتي ننح ححن نني و ههنُه، وولو
ىىتّى ااقالل:تتح ققفف ككلكك، ذ يفيف ااماً وويو ههلله لليل ييق ققف ههئِه، ااسا سسل للجُ ىلىلعىل ككللكك ذ ببعببَ ععص لو "صصي

ونن ررَترَ ااما َّيلَّ يليلع ممتم رررككر ككن أ ااملَا تتيتُ رأ ااما ممتم تتي ال)١("رأ ااماامُ اإل ااكان و ث، ددحيدِِّّ
ووسوللِ ر ثثيث ددحد ههلههاهللا ححب الالججالالً إ ووضوءءٍ؛ و ىلىلععىل ووهو و ، وكان إالّ

جُ ااباًً ااياا ييث سسبس ببل للي و للسل سست تتغ واًدججدغغي م مممّ ممعع ععت تتي و ي، ززيززال ووال ببيّب،، ييط ططت ودتتي ووعُ ععل اابا ر ررخِّ خخييب
ىىتّى ووسسوللِِتتح ر ثثيثث ددحدد ننمن غغرغغَ ررف .)٢((اهللا ففي

                                                

.٢٧اململرجع السابق، صـ)١((
اافا") انظرر:: ٢٢( ففششّ ششل ااطاً.٢٩صـ، ٢اجلزء "ا ططق ققت تتلل للم



 ٦٨    أصولیة عدقوا

ث يوماً فلَدغتْه عقربٌ ستَّ  ، وهو عرشةَ  وكان حيدِّ ةً  مرّ
، وال ُ لونُه ويصفرُّ سول  يتغريَّ إنّام "، وقال: يقطع حديثَ الرّ

 .)١(اهللا  صربتُ إجالالً حلديث رسولِ 
بكي عند سامع بيتٍ  وهنضَ اإلمامُ تقي ين السُّ الدّ

 :)٢(رصيالرصّ زكريا حييى  أليب
 هعند سامعِ  األرشافُ  وأن ينهضَ 

 

 كبعىل الرّ  أو جثياً  فوفاً صُ  قياماً  
 

ه من العلامء األعيان، ن كان يف جملسِ مَ  معه كلُّ  وهنضَ 
 .)٣(وتعميالً لقول اإلمام الرصرصي بي نعت النّ ل وقاموا تعظيامً 

                                                 

 .رجع السابق) امل١(
ين أبو٢( زكريا حييى بن يوسف بن حييى بن منصور البغدادي  ) هو مجال الدّ

ب بـ ، "سيد الشعراء"الرضير احلنبيل اللُّغوي املعروف بالرصرصي امللقّ
لد سنة  ة "له من التآليف: ه. ٦٥٦وتويفّ سنة  ٥٨٨وُ جّ ة اليتيمة واملحَ رّ الدُ
الروضة النارضة يف أخالق املصطفى "، و"ان شعرديو"، و"املستقيمة

يف املدائح النبوية،  "القصائد"، و"الشارحة يف جتويد الفاحتة"، و"الباهرة
سول  "املنتقى"و  ).٦/٤٠٨ "هدية العارفني"(            .من مدائح الرّ

اع أبواب مولده الرشيف  "سبل اهلُد والرشاد") انظر: ٣(  ٦ ، البابمجُ
 .١/٣٤٥والنور الذي خرج معه،  يف وضعه 

تتستَّ ررقربٌ ققع ههتْه تتغ ددلَد للف ااماً وويو ث ددحيدِّ ااكان ووهورشرشعرشةَو و ةً، ررمرّ
وال ، ررفررُُّّ ففص صصي و ههنُه وولو ُ ريريَّغريَّ غغت ووسولتتي ررلرّ ا ثثيثَ ددحد ععطع ططق امامنّام"، وقال: ققي إ

ووسولِ ر ثثيث ددحلد الالجالالً إ .)١(اهللا ربربصربتُ
ييقي ققت اامامُ اإل ضضهنضَ تتيتٍو ييب ععامع امامس ددند ننع ييكي ككب ببسُّ سسل ا ننين ددلدّ ا

رصرصلرصّزكريا حييى أليب :)٢(رصييا
ضضهضَ ههن نني امامسسسامععِاألرشرشرشااففُأوأن ددند ااماًععععععهههننععع اايييا اافففاًصُُُييييييققق ااياًووووووصصصصصصفففووو ييث ثثج ررّلرّأو ا ركبىلىلعىل

ضضهنضَ للكلُّو ههعه سسلسِمَععم للجمجم يف ااكان سسه من العلامء األعيان، ممنن
اماميامً ييظظ ظظع ععت ووموا ااقا ننلنّلو ا تتعت رصرصلرصرصرصيننببي ععللن ا اامامم اإلإل ووقول ققل الاليالً ييم ممع ععت .)٣(و

                                                

.ململرجع السابقق) امل١(
ووبو٢( أ ننيين ددلدّ ا اامجال ووهو زكريا حييى بن يوسف بن  حييى بن منصور البغدادي )

ــبـ ب ببقّ ققل للمل اا رصرصلرصرصرصرصيي اابا ررعرروف ععمل ا ووغويي غغلُّ للل ا يليلبيل ببن ننحل ا رررريرر رضرضلرض ، "سيد الشعراء"ا
ةةنة ننس ددلد ةةنة٥٨٨وُ ننس ووتويفيفّ ة"لله من التآليف: ه. ٦٥٦و ةةجّ ججحَ ححمل وا ةةمة ممي ييت تتي ييل ا ة رّ ددلدُ ا

الروضة النارضة يف أخالق اململصطفى "، و"ان شعرديو"، و"املستقيمة
يفيف املدائحح النبوية، "القصائد"، و"الشارحة يف جتويد الفاحتة"،، و"الباهرة

ووسول""املنتقىى"و ررلرّ ا ححئح ددمدا ).٦/٤٠٨"هدية العارفني"(            .ننمنن
اااشااد") اننظر: ٣(( ررلر وا ددُددهلددُد ا للبل ففيفف"ببس رشرشلرشرش ا ددلدده وومو ووبواب أ ععاع ٦، الباباامجُُ

.٣٤٥//١والنور الذي خرج معه، يفيف ووضضععه 
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 ةعرش القاعدة الثامنة
داً  نَ ليس من رشط التعظيم أن يكو ظَّم مشاهَ  وحمسوساً  املعَ

اً  يكونَ  وليس من رشط التعظيم أن ظَّم مبرصَ حمسوساً،  املعَ
، وإالّ لكان وجودُ املعبود عند عظِّماملحارضاً موجوداً أمامَ  هوال كونُ 

التعظيم، انظر أنّ استقبالَ  اً يف العبادة، التي هي غايةُ احلواسّ رشط
ها عند الغائط ال احلنفيّة، ويف  جيوز مطلقاً عند الكعبة واستدبارَ

افعية حراء عند الشّ تكن الكعبةُ  احلالتَني مل ، ويف كالواملالكية )١(الصّ
يوحمسوسةً مشهودة،   واستدبارها. اعن استقباهل نامع ذلك هنُ

قوف أمامَ م يفقامِ آداب الوُ   ه الرشّ
يف قربهالوقوفُ أدباً أمامَ  ، واالحرتازُ عن مسِّ  الرشّ

رمةً اجلدار هَ  ه و ، هويبةً وحُ ، كام يف  معه بداألمن تعظيمِ
ةاهل" بة، فهو أهيَب وأعظَم وال": "نديّ ه عىل جدار الرتُ  يضع يدَ

الةللحُ   .)٢("رمة، ويقف كام يقفُ يف الصّ

                                                 

 .٢/٤٣٣كتاب الطهارة،  "املحتار ردّ ") انظر: ١(
 .١/٢٦٥كتاب املناسك،  "اهلندية" )٢(

ةعرشالقاعدة الثامنة
داًنَليس من رشرشرشططط التتتعععظظظيم أن يكو ددهَ ااشا ششم ممظَّم ظظعظظَ ععمل ااساًا ووسو سسحم و

ووكونَوليس من رشرشطط التعظيم أن اًككي رصرصبرصَ ببم ممظَّم ظظعَ ععمل ااساً،ا ووسو سسحم
ووكونُ اامامَننهوال أ ووجوداً وومو ممظِّمااملااحارضاً ددندظظململع ننع ووبود ببع ععمل ا ووجودُ و ااكان ككل وإالّ ،

رشط ووحلواسّ ةةيةُا ااغا ييهي ييتي تتل ا اابادة، ببع ععل ا يف اابالَططاً ببق ققت تتس ا أنّ ررظر ظظن ا مميم، ييظ ظظع ععت تتل ا
ال ططئط ااغا غغل ا ددند ننع ااها اابارَ ددتد تتس وا ةةبة ببع ععك ككل ددندا ننع ااقاً ققل للط ططم ويفووجيوز ةةيةةّة، ييف ففن ننحل ا

ةةية ييع ععف ا ااشّ ششل ا ددند ننع ررحراء ححصّ صصل مل، ويف كالواملالكية)١(ا نينيتَني تتَل ااحلا ةةبةُا ببع ععك ككل ا ننكن ككت
ووههوددة، ههشش ششم ةةسةً ووسو يوسسحم ييهنُ ككلك ذذ واستدببااررها.هلهلااعن استقباهليينااععمعع

ممم اامااامممَ أأأ ووووقوووففف ووولللوووُُُ ااا فففيييفففااممممممقققامِدددآآددداااب رشرشلللرشرشرشّّّ ااا ممه

اامامَ أ ااباً أد ووقوففُ وولو ففيفقربها رشرشلرشّ سسمسِّا ننعن رترتحرتاازُ واالال ،
هَ ددجلدار ةةمةًا ر ررررحُ وو ةةببةً و، هوببببههيي ه ههمِ ممي ييظ ظظعع ععععتت ، كام يف مععهبدداألألننمن

ةاهل" ةةيّ ممظَموال": "ددهلهلند ظظع وأ ببيَب ييه أ ووهو ههف ةةبة، رترتلرتُ ا ددجدار ىلىلعىل ه دديدََ ععضع ضضي
ححلحُ الةللل الالصّ صصل ا يف فففقففُ ققي امامكام ففقف ققي و ةةمة، .)٢٢("ححر

                                                

.٢/٤٣٣كتابب االطهارة، ""املحتارردّ") اننظر: ١((
.١/٢٢٦٥ككتاب املناسك، "اهلنندديةة")٢٢(



 ٧٠    أصولیة عدقوا

ات يف التعظيم غالبَ  فاحلقُّ أنّ املعاين هي املقصودةُ بالذّ
اداتِ الكِرام، األحيان واألحوال، دون األعيان، مثالً يف تعظيمِ ا لسّ

ة، ومشايخ الطريقة؛ فإنّ املعظَّمَ احلقيقي  والعلامءِ العِظام، وأتقياءِ األمّ
، وليست تعاىل ورسوله  فيهم تلك النِّسبةُ احلاصلةُ هلم باهللا

. هم املتمثلةُ مقابل احلواسّ ورُ م وصُ لودُهم وأشكاهلُ هم وجُ ومُ  حلُ
هايف تعظيمِ األشي ظاهرٌ متاماً  وهذا األمرُ   اء التي مسَّ

ه اهللا  رسولُ  فا"في ف ،أو نسبَها إىل نفسِ فاجي: ل "رشح الشّ لخَ
 املواهب". ويف )١("فيفرض ذلك ويالحظه ويتمثّله كأنّه عنده"

نيةاللّ  ه، كام هو ": "دُ ه لسالمِ يه وسامعَ قوفه بني يدَ ه بوُ ويستحرض علمَ
دت يف حال حياتِه؛ إذ ال ته ومعرفتِه فرقَ بني حياتِه وموتِه يف مشاهَ ه ألمّ

بأحواهلم، ونِيّاهتم، وعزائمهم، وخواطِرهم، وذلك عنده جيلٌّ 
، وازدادتْ  .)٢("خفاءَ به ال وكلّام ازداد األدبُ واالحرتامُ واخلشوعُ

الةُ عليه  يبتُه يف القلب، زادت الصّ  ."بفائدةٍ أكثر عظَمتُه وهَ

                                                 

 .٤/٤٨٣، ٣، الباب ٢القسم  "نسيم الرياض" )١(
ف.  ٤/٥٨٠ ٢، الفصل، ١٠املقصد  "املواهب" )٢(  ملتقطاً وبترصّ

ببلبَ ااغا مميم ييظ ظظع ععت تتل ا يف ذذلذات اابا ووصودةُ صصق ققمل ا ييهي ااعاين ععمل ا أن ققحلقُّ اافا
ا مميمِ ييظ ظظع ععت يف الالثالً ثثم اايان، ييع األ دون ووحوالل، واأل اايان ييح رركررِرام،األ ككل ا اداتِ ااسّ سسل

ييقي ققي ييق ققحل ا ممظَّمَ ظظع ععمل ا إإفإنّ ةةقة؛ ققي ررطر ططل ا خخيخ ااشا ششم و ة، ةةمّ األ ااياءِ ييق ققت وأ ااظام، ظظعِ ععل ا اماملامءِ للع ععل وا
ااباهللا ممهلمم ةةلةُ للص ااحلا ا ةةبةُ ببس سسنِّ ننِّل ا ككلك للت ممهم ههي ، وليست تعاىل ورسوله ييف

. ووحلواسّ ا للبل ااقا ققم ةةلةُ للث ثثم ممت تتمل ا ممهم ورُ ووصُ و م ممهلُ اااكاا ككش وأ ممهم وولودُ للجُ و ممهم ههمُ و ووحلُ
ررمرُ األأل ذذهذا ااماًو اامتا ررهرٌ ييشيااظا األ مميمِ ييظ ظظع ععت ااهايفيف ههسَّ سسم ييتي تتل ا يياء

ووسولُ هاهللا ر ههسِ سسف ففن إىل ااها ههبَ ببس سسن اافا"فففي ف،أو ففشّ ششل ا ييجي:ل"ححرشح اافا ففخَ خخللل
ددنده" ننع ههننّه أأكأ ههلله لللثّ ثثم ممت تتي و ههظه ظظح الاليال و ككلك ذذ ررفرض ففي اململوواهب". ويفيف )١("ييف

للللّ ةةيةا يين ووهو": "للدُ امامكام ه، ههمِ الالسالال سسل ه ههعَ امامسامام و ههيه دديدَ نينيبني ههفهه ووقو ووبوُ ه ههمَ ممل للع رضرضحرضرض ححت تتس سسي و
ال إإذذ ههتِه؛ اايا ييح ااحال دتتيف ددهَ ااااششا ششم يف ههتِه ِِو ووم و ههتِه اايا ييح نينيبني ههتِهررفرقَ تتف ررعر ععم وو ههته تتمّ ألأل تتته

ٌّيلٌّ يليلج ددنده ننع ككلك وذ مممهمم، ررطرررِر ووخوا و ممهم، ههم ممئ ززعزا و ممهتمم، اايااّا يينييِ ِِو ممهلم، ووحوا أأبأ
ههبهال اافاءَ وازدادتْ.)٢("ففخ ، ععوعُ ووش ششخل وا رترتحرتامُ واال ااألدببُ اززدداد اماملّام للكك كو

ههيه يييل للع الةةُ الالصّ صصل ا زادت ببلبب، للق ققل ا يف ههتُه تتب ببي ييهَ و ههتُه تتم ممظَ ررثرظظع ثثك أ ددئدةٍ اافا ."ففب

                                                

.٤/٤٨٣، ٣، الباب ٢اللقسمم "نسيم الرياضض")١((
ف.٢٢٤/٥٨٨٠، الفصل، ١٠املقصد "املووااهبب")٢٢( رصرصترصّ تتب و ااطاً ططق ققت تتل للم



 ٧١    أصولیة عدقوا

أنْ «قال:   هوردَ يف حديث البخاري ومسلم بأنّ و
تعاىل يف هذا العاملَ  ومن املعلوم أنّ رؤيةَ اهللا )١(»اهللاَ كأنّك تراه تعبدَ 

افية الكافية، فكيف  حمالٌ عاديٌّ لغري األنبياء، يف ضوء الرباهني الشّ
ق ألحدٍ أن رٍ  تعاىل، أَ  ير اهللاَ يتحقّ د ختيُّلٍ وتصوُّ ليس هذا جمرّ

 واقعي...!. غري
اللِ واهليبةِ عىل وجه مع كلّ ذلك، فإنّ غايةَ التعظيم واإلج

وق،  الكامل، واخلشوع واالنجذاب، وغلبة املحبّة، واحلياء، والشَّ
ق يف  ح به الشيخُ املحقِّ دة، كام رصَّ ؤية واملشاهَ من ثمرات هذه الرّ

دة"، وأهلُ العرفان يصفونه بـ)٢("املشكاة"ترمجة  ، "مقام املشاهَ
ثمِ  كرُ اهللا ورسولِه ر ذكرُ املعظَّم واملحبوب، وباألخصّ ذوكذلك يُ

فات  .هبذه الثمرات، وينتج هبذه الصّ
ه في  إنّ الكافرَ «هريرة مرفوعاً:  ام رواه مسلمٌ عن أيبوتأييدُ

ه  ناً -إذا خرجتْ روحُ عْ تْنِها وذكرَ لَ : وذكر من نَ ويقول  -قال محّادٌ

                                                 

 .١٢، صـ٥٠ كتاب اإليامن، ر: "صحيح البخاري" )١(
 .٢٦، ٢٥، صـ٩٧ كتاب اإليامن، ر: "صحيح مسلم"و

ل،  "أشعة اللمعات"أي:  )٢(  .١/٤٤كتاب اإليامن، الفصل األوّ

أأبأنّو مملم للس سسم و ااخاري خخب ببل ا ثثيث ددحد يفيف أن«قال:ننهوردَ
ددبدَ ببع ررتررااهععت ككنككّك أأكأ َهللاَ اهللا)١(»ا ةةيةَ رؤ أنّ وولوم للع ععمل ا ننمن ااعاملَو ععل ا ذذهذا يف ااعاىل ععت

ففيف ييك ككف ةةية، ييف ااكا ككل ا ةةية ييف ا ااشّ ششل ا نينيهني ربربلربا ا ووضوء يف اايياء، ييب ببن األ ريريغري غغل ااعاديٌّ ااحمالٌ
أن ددحدٍ أل ق قققّ ققح ححت ََأَير اهللاهللاَتتي اااعااىلىل، رٍععت ووصوُّ صصت و لليللُّلٍ ييخت د ررجمرّ ذذهذا سسيس ييل

واقعي...!.غري
واإلج مميم ييظظ ظظع ععت تتل ا ةةيةَ ااغا إإفإنّ ككلك، ذ للكلّ ههجهععمع و ىلىلعىل ةةِبةِ ببي ييهل وا ججاللِ

وق، ووشَّ ششل وا ااياء، ييحل وا ةةبةةّة، ببح ححمل ا ةةبة ببل للغ و ذذججذاب، ججن واال ععوع ووش ششخل وا امامكامل، ككل ا
يف ق ققققِّ ققققحح ححمل ا خخيخخُ ييش ششل ا ههبه ح ححرصَّ امامكام ددة، ددهَ ااشا ششمل ووا ةةية ؤ ررلرّ ا ذذهذذه ررمراتت ممث ننمن

ــبـ)٢("املشكاة"ترمجة  ههنه ووفو ففص صصي اافاانن ررعر ععل ا للهلُ وأ دة"، ددهَ ااششا ششمل ا ااقام ، "ققم
ممثمِ ثثيثثُ ككلك ذذكذ ذذو صصخصصّ ااباأل و ووبوب، ببح ححمل وا ممظَّم ظظظع ععمل ا ررككرُ ذ ههلِهممر ووسو ور اهللا رركرُ

اااففات ففصّ صصل ا ذذهبذه ججتج تتنن نني و ررمررات، ممث ثثل ا .ذذهبذه
ييفي ه دديدُ ييي أأتأ أأيبو ننععن مملمٌ للس سسم ررواه ااعاً:ييام ووفو ررمر رريرة ررَفرَ«ررهر ااكا ككل ا إنّ
ه ههحُ رو تتجتْ ررخر ااناً-إذا ننعْ ععلَ ررَكرَ وذ ااها ههنههِ ننتْ تتنَ ننمن رركر وذ اامحااّادٌ: ويقول -ااققال

                                                

.١٢، صـ٥٠كتاب اإليامنن، ر:"صحيحح البخاري")١(
.٢٦٦، ٢٥٥، صـ٩٧كتابب اإلإلييامن، ر:""صحيح مسلم"وو

ل،"أششعةة اللمعات""أيي: )٢٢( األووّ للصصل صصف ففل ا اماميامامن، اإل ااتاب .١/٤٤تتك



 ٧٢    أصولیة عدقوا

امء: روحٌ خبيثةٌ جاءتْ من قِ  بل األرض، قال: فيقال: أهلُ السّ
 اهللا  فردَّ رسولُ "هريرة:  قال أبو» األجلانطلقوا به إىل آخر 

ه هكذا  .)١("ريطةً كانت عليه عىل أنفِ
ه بعد فانظر! إنّ النّبيَ  ذكرَ  امَ وضعَ ريطةً عىل أنفِ

يح الكرهية،  وح الكافر ونتنَها، كام يوضعُ الثيابُ عند الرِّ إخراجَ رُ
وي يف رش قال اإلمامُ ف ها عىل"ح احلديث: النَّوَ  األنف كان سببُ ردِّ
وحِ الكافرما ذكر من نتْ  بسببِ   .)٢("ن ريح رُ

 ةعرش القاعدة التاسعة
 ال جيوز تقييدُ التعظيم بيشءٍ بدون دليلٍ رشعيٍّ 

ه دون  نّبيالتعظيمَ  علينا فرضَ  تعاىل اهللاَ إنّ  وتكريمَ
ه يف ، ومل يقرصذلك وغري ةٍ ووضعٍ صوريني ختصيص وقتٍ وتع

طريقٍ  أحدٌ بأيِّ  عظّمه ذا لول، فةٍ وأسلوبٍ معنيّ خمصوص صورةٍ 
، ويف أيِّ صوروأسلوبٍ و فعلٍ وقول،  ، وبأيِّ حالو حنيٍ  ةٍ ووضعٍ

ارع، ما مل حلكم لَق وامتثلَ املط قَ األمرَ فإنّه قد طبّ   خمالفةَ  يرتكب الشّ

                                                 

 .١٢٤٤، صـ٧٢٢١ كتاب اجلنّة وصفة ونعيمها وأهلها، ر: "مسلم صحيح" )١(
 .٢٠٥، صـ١٧اجلزء  "رشح صحيح مسلم" )٢(

قِ ننمن ااجاءتْ ةةثةٌ ثثي ييب ببخ ححوحٌ ر امء: امامسّ سسل ا للهلُ فيقال:أ قال: األرض، ققِبل
ووسولُ"هريرة: قال أبو» األجلانطلقوا به إىل آخخرر  ر اهللا ررفردَّ

ذذكذا ككه ه ههففِ ففن أ ىلىلعىل ههيه ييل للع تتنت ااكا ةةطةً ططي .)١("ر
ييبيَ ببنّ ننل ا إنّ ررظر! ظظن ددعداافا ععب ه ههفِ ففن أ ىلىلعىل ةةطةً ططي ر ععضعَ امَو ررَكرَممَ ذ

ةةهية، رركر ككل ا ححيح ررِّلرِّ ا ددند ننع اايابُ ييث ثثل ا ععضعُ وويو امامكام ااها، ههنَ ننت تتن و ررفر ااكا ككل ا ححوح رُ ججاجَ ررخر إ
اامامُف اإل رشااففقال يف وي وونَّوَ ننل ىلىلعىل"رشح احلديثث: ا ااها ردِّ ببببُ ببس األنفااكان
تتنتْبببببسببِ ننمن رركر ذ ررفرااما ااكا ككل ا ححوحِِ رُ ححيحح ر .)٢("تتن

ةةعرشالقااععدة التااسعة
ييعععيييٍّ رشرشرش لليلللٍٍٍ ييل د ددبدددوووننن يشيشبيشيشيشءٍ مميييممم ييظظظ ظظععع ععتتت تتل ا دديييدددُ ييييي ييقق الالال جيجيجيوووزققققققتتت

مميمَعليناررفرضَتعاىلاهللاَإنّ ييظ ظظع ييبياللععت دونببللنّ ه ههمَ مميي ررككر ككت و
ععتع و تتقتتٍ و صصيص ييص ععضعٍصصورععيني صصخت ووو ه يف ،، ومل يقرصذلككوغريريةٍ

ّنيّخمصوصووصورةٍ نينيع ععم وولوبٍ للس وأ ههمهللذا لوففل، فصصةٍ ممظّ أأبأيِّظظع ددحدٌ ققيقٍأ ررطر
و وولوبٍ للس أيِّصوروأ ويف ، ععضعٍ وو أأبأيِّحالونينيححنيٍةٍ و ووقول،، و للعلٍ ععف

ببطبّ ددقد ههنّه رررمرَإإفإ األ للثلَاملطببقَ ثثت تتم وا ملحلكمققططلَق ااما ععرع، ا ااشّ ششل ةةفةَيرتكببا ففل ااخما

                                                

.١٢٤٤، صـ٧٢٢٢١كتتااب اجلجلنّةة ووصفة ونعيمها وأهلها، ر:"مسلممصحيح")١((
.٢٢٠٥، صـ١٧اجلزء "رشرشحح صصححيح مسلم")٢٢(
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ه  رسول اهللا  أصحابُ كان  لكذع، لالرشّ  يقومون بتعظيمِ
ه كام يشاؤون قوالً وفعالً   هم منيمنع ما كان  النّبيُ ، ووتكريمِ

كام تزخر كتبُ  ، بل كان حيبُّه،رقاألنواع والطُ جميع ه بنفسِ  تعظيم
حاح بمثل هذه الوقائع واألحوال، وه لَف كالصّ ذا كان دأبُ السَّ

م ة املجتهدين؛ فإهنّ الح واألئمّ ه  نمووقي كانوا الصّ ه وتكريمِ بتعظيمِ
 هم كام ق وأساليب ابتدعوها ألنفسهمبطُر  .شاؤوا يف عصورِ

ة، تُثبِت مات املارّ تْ يف املقدّ وايات التي مرّ وتؤيِّد  وأغلَبُ الرّ
ينيّ   ذلكة، لهذه القاعدة، وسطرتْ مئاتٌ من احلكايات يف الكتب الدِ

رون  ح املتأخّ  صالحال فالسلَ نظراً إىل هذا اإلطالق وعمل -رصَّ
ة وأكابر إجاللِه، و النّبي  الفعلَ الذي هو غايةٌ يف تعظيم بأنّ  -األمّ

ياً  )١("يّةنداهل"هو األفضلُ األَوىل، كام يف   .)٢("القدير فتح"إىل  معزِ
لُ يف  وكلُّ ما": "كاملناسِ  بابلُ "وكذلك قال يف  كان أدخَ

سناً   اجلَوهر"حجر يف  . وقال اإلمامُ ابن)٣("األدب واإلجالل كان حَ

                                                 

 .١/٢٦٥كتاب املناسك،  "اهلندية") ١(
 .٩٤/ ٣احلج، كتاب  "الفتح") ٢(
باب املناسك") ٣( لني  "لُ  .٥٠٥، صـباب زيارة سيد املرسَ

رشرشلرشّ لا ااحابُكككااانننلكللذرشع، ححص اهللاأ هرسول ههمِ ممي ييظ ظظع ععت تتب وومون ووقو ققي
الالعالً ععف و ووقققوووالً ااشاااؤؤؤووون ششي امامكام ه ههمِ ممي رركر ككت ييبيُ، وو ببنّ ننل ععهم منيمنعما كانا

سسفسِتعظيم ططلطُببجمميييععع سسه بففن وا ععاععع وونو ههبُّه،ططرقاااألألأل ببحي ااكان للبل ببتبُ، تتك ررخر ززتز امامكام
وه ووحوال، وااأل ععئع ااقا وولو ا ذذهذه للثل ثثم ممب ححاح ااح ححصّ صصل ففلَفههكا للسَّ سسل ا دأبُ ااكان ككذا

م ممهنّ إإإفإإ ننين؛ ددهد ههت تتج ججمل اا ة ةةمّ ممئ واأل ححلح ا ااصّ صصل هنموققوييقيكانواا ههمِ ممي رركر ككت و ه ههمِ ممي ييظ ظظع ععت تتب
ررطُر امامكامق وأسالليب ابتدعوها ألنفسسهمططب ممهم ووصورِ صصع .شاؤوايف

تتبِت ببث ثثتُ ة، ااملارّ ا اامات ددقدّ ققمل ا يف تْ ررمرّ ييتي تتل ا اايات وا ررّلرّ ا ببلَبُ للغ دديِّدوأ ييؤ ؤؤت تو
ييننيّ نني ددددللددِ ا ببتب تتكك ككل ا يف ااياات ااكا ككحل ا ننمن اائاتٌ ئئم ررطرتْ ططسس و ددعدة، ااقا ققل ا للذلكييّة، لذذهذه

رون ررخّ أأتأ تتمل ا ح للمل-ححرصَّ ممع و الالطالالق اإل ذذهذا إىل ررررظظراً للسلَظظن سسل للصاالحالللللففا
ةوأكابر ةةمّ مميممأأبأننّ-األ ييظ ظظظظع ععت يف ةةةيةةٌ ااغا ووهو ذذلذي ا للعلَ ععف ففل ييبييا ببنّ ننل ههلِه،ووا الالجال وووإإ

يف امامكام ىلىلووىلىل، األَ للضلُ ضضف األ ااياً)١("ةةييةةّةهلهلنداهل"ووهو ييزِ ززع .)٢("القديرففتح"إإىلىل ععم
ااناسِللباببلُ"ووكذلك قال يفيف  ننململ ااما"": "سسككا للكلُّ يفو لُ للخَ أد ااكان

ااناً ننس سسحَ ااكانن الالجالل واإل ننبن)٣("األدب ا اامامُ اإل ااقال و ررهر"حجر يف . َووجلَو ا

                                                

.١/٢٦٥كتابب املناسك، "اهلندية") ١(
.٣٣/٩٩٤٤احلحلج، كتابب "الفتح") ٢((
ككسك") ٣٣( اانا ننمل اا ااببابب نينيلني"ببلُ للسَ ررململر ا دديد ييس اايارة ز .٥٠٥، صـااباب



 ٧٤    أصولیة عدقوا

فيها بجميع أنواع التعظيم، التي ليس  تعظيمُ النّبي ": "املنظَّم
رَ اهللاُ  مشاركةُ اهللا ن نوَّ نٌ عند مَ تعاىل يف األُلوهيّة، أمرٌ مستحسَ

هم تَها رىض نّ املالئكةَ إ« :ويف احلديث .)١("أبصارَ نِحَ عُ أَجْ لتَضَ
ته )٢(»لملطالب العِ  تبة طالب العِلم من أمّ ن واملعرتض، و هذه رُ
فون  !....وحيتالون يتكلّمون عىل تعظيم النّبي  املتطرّ

 نولقاعدة العرشا
 يف باب التعظيم والتوقري تربٌ عالعُرف م

وم وأعرافِهم أمهيةً كبريةً يف باب التعظيم  إنّ لعاداتِ القَ
ترمجتُها  "ك"والتكريم؛ فإنّ العربَ ختاطِبُ األبَ واملَلِكَ بـ

ة  ، بينام اخلطابُ هبا إساءةٌ إىل شخصٍ معظَّمٍ يف دِيارنا "تُو"باألورديّ
ة ، بل هي إساءةٌ ملن يساوي أيضاً، حتّى لو اكستانيّةوالب اهلنديّ

، رتماً أو شخصاً حم ومأو باكستاينٌّ أباه أو كبريَ القَ  خاطَب هبا هنديٌّ 
قاحة واإلساءة يف شأهنم، ويستوجب  عُ أيضاً بالوَ حيكم عليه الرشّ

م يف بلدٍ أو قبيلةٍ أو عرص، تاركُ  التعزيرَ  ه والتنبيه، واألمرُ املعظَّم املكرَّ

                                                 

. ١٢، صـ١الفصل  "اجلوهر املنظَّم") ١( فٍ  بترصّ

 .٦٠٩، ٦٠٨، صـ٢٦٨٢ أبواب العلم، ر: "اجلامع") أخرجه الرتمذي يف ٢(

ممظم ظظن ننمل ييبي":"ا ببنّ ننل ا مميمُ ييظ ظظع ليسععت التي التعظيم، أنواع فيهابجميع
اهللا ةةكةُ ااشار ُهللاُششم ا رَ وونوَّ ننمَن ددند ننع نٌ ننسَ سسح ححت تتس سسم ررمرٌ أ ةةيةةّة، ييه وولو األُ يف ااعاىلىل ععت

ممهم ااصارَ صصب ةةكةَإ«:ويف احلدديث.)١("أ ككئ الالملال ا رىضنّ ااها ههتَ تتحَ ححنِ ننِجْ ََأَ عُ ععضَ ضضتَ تتَل
ععلعِ ا ببلب ااطا ههته)٢(»ععلمططل تتمّ أ ننمن مملم للعِ ععل ا ببلب ااطا ةةبةة ببت رُ ن ضضواملعرتض، وذذهذه
ووفون ررطرّ ططت تتمل ييبيا ببنّ ننل ا مميم ييظ ظظظعع ععت ىلىلعىل وومون مملّ للك ككت !....وحيتالونتتي

نولقاعدة الععرشا
م ررعععُرررففف ععللل ٌربٌممعععا يفيفيف باببب الللتتتعععظظظييممم والللتتتوووقققريريريربربععععتتت

مميم ييظ ظظع ععت تتلل ا اابابب يف ريريبريريةً ببك ةةيةً ييمه أ ممهمم ههفههِ ررعرا وأ وم ووقَ ققل ا ااععاداتِِ ععل إنّ
ــبـ ككلِككَ للململَ واا األبَ ببطببِبُ ااختا ررعربَ ععل ا إإفإنّ مميم؛؛ رركر ككت تتل ااها"ك"وا ههتُ تتمج ررتر

ة ةةيّ اانا"ووتُو"ااباألورد اايار دِ يف مممظظَّمٍ ظظع ععم صصخخصٍ خخش إىل ااساءةٌ إ ااهبا ااطابُ ططخل ا امامنام نني ييب ،
ة ةةيّ ددند ننهل ةةيةةّةوااللبا يين ااتا تتس سسسسكك وولوببا ىىتّى تتح ااضاً، ضضي أأ ااسساوي سسي ننملن ااساءةٌ إإ ييههيي للبل ،

ددنديٌّ ننه ااهبا ببطَب ققلقَااخا ا ريريبريَ ببك أو ااباه أ ٌّينٌّ ااتاا تتس سسك اابا حمققومأو ااصاً صصخ خخش ااماًأو ، حمحمرت
ببجب ووتو تتس سسي و ممهنم، أأشأ يف ااساءة واإلإل ةةحة ااقا وولوَ اابا ااضضاً ضضي أ عُ ععرشّ رشرشل ا ههيه ييل للع ممكم ككحي

رريرَ ززعز ععت تتل ااتاركُا رصرصعرص،، أو ةةلةٍ للي ييب ببق أأو ددلدٍ للب يف م ررَّكرَّ ككمل ا ممظََّّم ظظع ععمل ا ررمرُ واأل ههيه، ييبب ببببن ننت تتل ككه وا

                                                

ممظَّمم") ١(( ظظن ننمل ا ررهرر ووجلو .١٢، صصـ١اللفصلل "ا فٍ رصرصترصّ تتب
.٦٠٩، ٦٠٨، صـ٢٦٨٢أبوابب العلمم، ر:"اجلامع") أخررججهه الرترتمذي يف ٢٢(
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القاعدة الثامنة من هذا  ، وقد أثبتنا يفلطعنَ ا ستحقّ يوطاعنُه 
رةٍ وبراهني قاطعةٍ املخترص عَ ينظر بنظر  ،، بدالئل باهِ أنّ الرشّ

م،  وم وعادهتِ رف القَ  وعليها اعتمدَ الفقهاءُ يف مئاتٍ االعتبار إىل عُ
وا األحكامَ بمُ   وجبها.من املسائل وأصدرُ
يار وم والدِّ باعثٌ لألُلفة التي هي مطلوبُ  وموافَقةُ القَ

ارع ومقصودُ  فقال:   املصطفى تعاىل عىل حبيبِه ، كام منَّ اهللاُهالشّ
﴾ [األنفال: مْ يْنَهُ لَكِنَّ اهللاَ أَلَّفَ بَ ا خمالفةُ امل ].٦٣ ﴿وَ بدون  سلمنيأمّ

ديد يف غرَ  حشة، التي وردَ فيها الوعيدُ الشّ بٌ للوَ ضٍ رشعيٍّ فموجِ
يَ  بِيْ قوله تعاىل: ﴿وَ َ سَ ريْ َ تَّبِعْ غَ نِنيْ مِ ؤْ ـمُ  .]١١٥ ء:آ﴾ [النِّسلِ الْ

يف  -تعاىل إن شاء اهللا-فاحفظ تلك األصولَ تنفعك 
ت الفصول، واكتبْها  ر ولو باخلَناجر، تردُّ مهامّ هبا عىل ما  عىل احلناجِ

ر، وصىلّ اهللاُ يُ  رويك واليُ  ه  رديك يف ظمأ اهلواجِ لقِ تعاىل عىل خري خَ
دٍ سيِّدنا  ر  حممّ كي الطاهر، وعىل آله وصحبه أُويل النُّور الباهِ النّبي الزَّ

ر، وعلينا معهم أمجعني  !.، واحلمد هللا ربّ العاملَنيوالقدر الفاخِ

ههنُه ننع ااطا ققحقّيو ححت ننعنَاتتييس ععط يفططل أثبتنا وقد هذا، من الثامنة القاعدة
ةةعةٍاملخترص ععط ااقا نينيهني رربرا و رةٍ رررهِ اابا للئل ددبدال ررظر،، ظظن ننب ررظر ظظن نني عَ ععرشّ رشرشل ا أنّ

م، ممهتِ ِ ااعاد و ووم ووقَ ققل ا رف ررعُ إىل اابار ببت تتع اائاتٍاال ئئم يف ااهاءُ ههق ققف ففل ا ددمدَ ممت تتع ا ااها ههي ييل للع و
ممبمُ ااكامَ ككح األ وا ددصدرُ وأ للئل ااسا سسمل ا مموجبها.ننمن
ااياار ددلدِّ وا وم ووقَ ققل ا ةةقةُ ققفَ ووموا وولوبُو للط ططم ييهي ييتي تتل ا ةةفة ففل ألأللألُ ثثعثٌ اابا

ووصودُُ صصق ققم و ععرع ا ااشّ ششل ُهللاُها ا ننمنَّ امامكام ههبِه، ببي ييب ببح ىلىلعىل ااعاىل فقال: املصطفىععت
اافال: ففن [األ ﴾ مْ ممهُ ههنَ نننيْ ييبَ ففلَّفَ َََّّ ََّّأ َََّ َهللاَ ا ننكننِنَّ ككلَ امل].٦٣﴿وَ ةةفةُ ففل اااخمخما ا اامّ بدون ململسلمنيأ

يفررَغرَ دديد د ددشّ ششل اا دديددُ ييع وولو ا ااها ههي ييف وردَ ييتي تتل ا ةةشة،، ششح وولوَ للل بٌ ببجِ ووممو ممفف ييعيٍّ رش ضٍ
يَ ﴿وَ ااعاىل: ععت ههله ييبِيْووقو ببسَ َ ريريْ ريريغَ ععبععِعْ َببييتَّ نينيننينيِنينيْ ننمِ ؤؤْ ؤؤمُ ممـ ــلْ ا سسنِّسييْلِ ننل [اا .]١١٥آآء:سسآ﴾

ككععك ععف ففن ننت ووصولَ األأل ككلك للت ظظفظ ففح يف -تععااىلإنن شاء اهللاهللا-اافا
ااها ههبْ ببت تتك وا ووصولل، صصف ففل ا ت ّامّ امامه ررتردُّههم ررجر، ااننا ََننخلَ اابا وولوو و ر ررجِ اانا ننحلحل ا هبا عىل ما ىلىلعىل

ُهللاهللاُيُييُرويك ووالاليُ ا ىلىلصصىلىلّ وو رر، رررججِ ووهلهلوا ا أأمأ ممظظ يفيف ككيكك هييرد ههقِ ققل للخَ ريريخري ىلىلعىل ااعاىل ععت
اانا دديِّد دٍييس ددمّ رممحم ررهِ اابا ببل ا وونُّور ننل ا يليلويل أُ ههبه ببح ححص و ههله آ ىلىلعىل و ررهر، ااطا ططل ا ييككي ززَّلزَّ ا ييبي ببنّ ننل ا

نينيعني ععمج أ ممههمم ههع ععم اانا نني ييل للع و ر، ررخِ اافا ففل ا ددقدر ققل نينيملَنينيوا ااعا ععل ا ررببّ هللا ددمد ممحل وا ،.!
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 حمتويات
 ةالصفح املوضوع

 وىلالقاعدة األُ 
عية يراد هبا املعاين احلقيقيّة  األلفاظَ    ن مهامالرشّ  أمكَ

 
٦ 

مَ ففظ إذا استعمل اللّ   ٦  عىل املعنى احلقيقي لَ يجب أن حيُ
 ٦ اإللهيف تعريف  الفائدة األُوىل

كُ بإطالقها الكلامت التي ال  ٧ يلزم الرشِّ
 ٨ يف تعريف العبادةالثانية الفائدة 

ك دُّ من عالمات الرشّ عَ  ٩ األفعال التي ال تُ
دُّ من عالمات الرشّ  عَ  ١٠ ك والتكذيباألفعال التي تُ

ك الفائدة الثالثة  ١١ يف تعريف الرشِّ
ابعة  ١١ يف تعريف البدعة الفائدة الرّ

ل:  ١١ ................فيه نَ وال أذِ   بيُ النّ هيفعل ما مل األوّ
يف  »هذه! البدعةُ  نعمتِ «: عمر سيّدناقول أمري املؤمنني 

 باب الرتاويح................................................
 

١١ 
 ونعمتِ  ا لبدعةٌ وإهنّ «بن عمر:  سيّدنا عبد اهللاقول 

حى................................... »البدعة!  يف صالة الضُّ
 

١٢ 
وام وااللتزام.  ١٢ قول أيب أُمامة الباهيل يف حكم الرتاويح بالدّ

 ١٢ ......هيف نفسِ  اً حسن كونَه ال ينايف إطالق البدعة عىل يشءٍ 
 ١٣ يف مجع القرآن بيانٌ 

حمتويات
ححةالصفحاملوضوع

األُ ددعدة ااققاا قققلل وىلا
اافاظَ ففل ةةيةةّةاأل ييّق ققي ييق ققحل ا ااعاينينين ععمل اا ااهبااا رريررراددد ةةييية ييععع رشرشلرشّ نمهاما ننكَ َ ككم ٦أ

للللللّ ا للمل ممع ععت تتس ا ممَففللففظظ إذا ممحيُ أن ببججب ٦عىلىل املعنى احلقيقيمملَججففي
ىلىلوىلىلىل األألألُ ددئدةةة اااااافااا ففففللل ٦اإلإلإللهيف تتتعععررريييففف ا

ااهاااالكلللامامامتتت الللتييي الالال ههق الالطال إإإبببإإإ كككُُُ رشرشرشرشرشرشلرشرشرشِِِّّّ ا ززلللزم ٧للللللييي
٨يف تععررريففف الللعبااادددةةةااالللثانييةةة االللفففائدةةة 

ككك رشرشرشرشرشرشلللرشرشرشّّ ا ااااااممااات الالعالالال نننننمننن دُّ ددعععددَََ ععتتتُُ ال ييتتتييي تتتتلل ااا ااعععاللل عععععفف ٩األ
رشرشلللرشرشرشّّّ ا ااماااتتت الالالالالععالالال ننمننن ددددعععددََدددُُُّّّ عععتتتُُُ ييتي تتللل ا ااعال ععففف ١٠ككك  وووااالتكذذذيييببباااألألأل

كالفائدددة ااالللثثثااللثةةة رشرشرشرشلللرشرشرشِّ ااا ففيففف ررعععر عععععتت ١١يفيفيف
ةةععة ععببب ا رررلللرّّّ ااا ددددئئئدددةةة اااااافففااا ففل ١١يفيفيف تتتعريففف البببدددعةا

للل: أأذِييننبييُاالنّللهيففعلما ململاألوووّ ١١....................فيهنََوالال
ااانناقول أأممري املؤؤممننني  دديّد تتممتِ«: عمرييس مممع ةةعةُُععنن ددبدد ببل يف »هذذه!اا

١١باب الرتاويح.................................................
اهللاهللاقول  ددبد ببع اانا دديّد ةةعةٌإإوإهنهنّّ«بن عمر: ييس ددبد ببل تتمتِهنهنا ممع ععن و

ىىححى...................................»البدعة! ححضُّ ضضلل ا الالصصالالةة ١٢٢يف
ززتزام. تتل واال وام ددلدّ اااباا ححيحح رترترتللرترتاو ا ممكم ككح يفيف يليلهيل ااببا ببلل ا ةةمة ااما أأُُ أيبيب ١١٢ووقول

يشيشءءٍ ىلىلعىلىل ةةعة ددبد ببل ا الالطالقق ههنَهال يناايفيفإإ سسفسِنناًحسنووككوو ففن ١١٢.......سسهيفيف
اايااانننٌٌٌ ١٣٣يفيفيف مجمجمجععع اااللقققرررآآآنننييببب



 ٧٧    أصولیة عدقوا

نّة« :لفظُ  يف احلديث بقرينة  بمعنى الطريق مستعملٌ  »سُ
 ...........................................»ةحسن« :ـب التقييد

 
١٤ 

 ١٦ ، وقد تكون مباحةً وقد تكون واجبةً  ،سنةً حَ  قد تكون البدعةُ 
 ١٧ اصطالح املخالف ليس معنى رشعيّاً للبدعة

 ١٨ حقيقة األمر يف معنى البدعة
 القاعدة الثانية

 يبقى خرياً جمموع أفعالِ اخلري 
 

١٩ 
نة، أكثرُ من ثواب كلِّ واحدٍ من  ثواب جمموع األمور احلَسَ
ن سَ  ....................................................أمرٍ حَ

 
١٩ 

 ١٩ ة املجموعة األجزاء عىل كيفيّ الفقهاء يستدلّون بكيفيّ 
 ٢٠ احلديث يف ثبوت هذه القاعدة

 القاعدة الثالثة
 األشياء اإلباحةُ األصل يف 

 
٢١ 

 ٢٢ ...............لبعض املعتزلة خالفاً  رشعيٌّ  حكمٌ  اإلباحةُ 
لة يف هذه املسألة  ٢٢ األدّ

 ٢٣ ..........فيه مرضةٌ  أن يكونَ  إالّ  ،األصل يف األشياء احللُّ 
 ٢٣ ...سال هبو األنفُ  ،هام يثبت بوحي اهللا ورشعِ نّ إالتحريم 

 ٢٥ ارععىل الشّ  افرتاءٌ  رشعيٍّ  دون دليلٍ باحلكم باحلرمة أو الكراهة 
ين اللاحلرمة أو الكراهة، ال  ٢٥ ............بدّ هلام من دليل ذَ

 ٢٥ .........................ةُ هو الصحّ  مسألةٍ  األصل يف كلّ 

ظظفظُ ةةنّة«:ففل للملٌ»ننسُ ممع ععت تتس سسم ققيق ررطر ططل ا ىىىننىى ننع ععمم يف احلديث بقرينة ممبب
١٤............................................»ننةحسن«:ببـبالتقييد

ةةعةُُ ددبد ببل ا ووكون ككت ةةةننةةًححََددقد ةةبةً،،نننححس ببج وا ووكون ككت ددقد ةةحةًو اابا ببم ووكون ككت ددقد و ،١٦
ةةعة ددبد ببل للل اايااّاً ييع رش ىىنى ننع ععم سسيسسس ييل ففلففف ااخخخا خخملململ ا ححالح الالط ططص ١٧ا

البدعة معععنننىىى يفيفيف األألألمررر ١٨حححقققيقة
القاعدة اللثثااننيية

ريريخلريريري ا ااعالللِ ععف أأأ ععوععع ووممم ريريخخخرياًممجمجمجم ىىقىىى ققب ١٩ببي
ننمنثواب ددحدٍ واا للكلِّ ووثووااب ننممنن ررُثرُ ثثكك أأ ةةنة، ننسسَ ََسسحلَ ا وووممور األ ععوعع ووم ممجم
ن ننسَ سسحَ ررمرٍ ١٩.........................................................أ

ييّّّفففيّ ففي ييييككك ككبب وولّوننن ددددددتتتددد تتسسس سسي ااااهههاااءءء هههههق ققففف فففففللل ييّفيّا ففييي يييييككك ىلىلىلىلىلعععىلىلىل ززززجججزززاء اااألألأل ١١٩ييّة املجججموووعععييّةةة
٢٠احلددديييثثث يفيفيف ثثثبببوتتت هذذههه االللقققاااعععدة

اللقاععدةة الثالثة
ةةحةُُُاااألألألصصصللل   يفيفيف  اابااا اااإلإلإل ااياااءءء ييش ٢١اااأل

ةةححةُُ اابا ممكممٌاإل ييعييٌٌٌّّّكككح ااافاًرشرش ٢٢...............لبععضض املعتتززلةالالخخالال
ةةلة أأسأ سسملململ ا ذذهذه يف ةةلة ٢٢األدددّ

للحلحللُّ ا ااياء ييش األأل يف للصل ووكونَإالّ،األ ككيي رضرضرضرضممرضةٌأن ههييه ٢٣٣..........ييييفف
ورشرشعِنّ  إإالتحريم  اهللا ييحيي وووببوو تتتتببت ببثث ثثثثيي ففنفُُ،ععهننامام األ ووهبوو ٢٣٣...ففسسالال

لليلللٍٍٍباحلكم باحلرررمممةةة أو الللكككررراهة  ييل د ييعيييٍّببدون رترتفرتاءٌرشرشرش ششلشّا ا ٢٢٥ششارعىلىلعىل
اللللااحلرممةة أو الكررااهةة، ال ننين لليلللذذَ ييل د ننننممنن امامهلهلام ٢٢٥............ددبدّّ

للككلّ يفيف للصصلل ةةللةٍٍاألأل أأسأ ححصصحّسسسمم صصلل اا ٢٢٥..........................ححةةُُووهو
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يزون ويستحسنون   من املسائل مئاتٍ الفقهاء جيُ
 الثالثة رونيف القُ  وجدالتي مل ت

 
٢٧ 

 ٢٧ هذه الضالّةكر وا من مَ نجَ لَ  ،فقط هذه القاعدةَ  اسُ فهم النّ  لو
ابعة  القاعدة الرّ

 نكريٍ جيوز االستداللُ بعموم النصّ وإطالقه من غري
 

٢٨ 
ل  ٢٩ املبحث األوّ
 ٢٩ املبحث الثاين

 ٣١ املبحث الثالث
ور واألوراد واألذكار  ٣٢ الكالم يف ختصيص بعض السُّ

ابع  ٣٣ املبحث الرّ
يف  هقِ حتقُّ  عدمُ فيه  إذا كان الفعلُ خرياً يف نفسه، فال يؤثّر

 ...................................................نّبيال زمن
 

٣٣ 
 ٣٤ خالصة القول

 القاعدة اخلامسة
 لفعل القبيحا ةنبمقارَ  مذموماً  صريسن ال يالفعل احلَ 

 
٣٥ 

ادسة  القاعدة السّ
 ار واملبتدعنيالكفّ ب هِ بُّ تشَ ال ضابطة يف

 
٣٨ 

ل:   ٣٨ ...............................هوقصد التشبُّ  ةُ النيّ األوّ
معامالت املسلمني تتشابه من عبادات ومئاتٌ المن  كثريٌ 

 ....................................... مع معامالت املبتدعني
 

٣٩ 

وونون ننس سسح ححت تتس سسي و زززززيييزززوووننن ييييجيجيجيُ ااهاء ههق ققف ففل اائاتٍا من املسائلئئم
ققلقُتتوجججدددالتتتييي ملململ ت ا ٢٧الثالثةققرونيف

ننلنّلو ا ممهم ددعععدددةةةَََننّاسُههف ااقققا ققققققللل ا مَججللنجَلَ،فقطذذهذه ننمن ةةلّةممكر ججوا ااضا ضضل ا ٢٧ذذهذه
ةةعة ععب ا ررلرّ ا ددععدة اااقاا ققل ا

ريريغري ننمن ههقه الالطال وووإ صصصنننصصصّ ننل ااا ووووممموووم ممممع ععب ددتدالالاللللُ تتس اال ٍريٍووجيوز ريريك ٢٨ككن
ل األألألوووّ ثثحححثثث ححب ببملململ ٢٩ا
٢٩املبححثثث الللثثثاااين

٣١املبحححثثث الللثثثاااللث
ااااكككاااررر ووواااألألألذ ووواااألورررااادد ور ووسسسُُُّّّ سسسسسللل ا ضضضعضضض ععب صصييصصص ييييييصصص صصصصختختخت يفيفيف الالكالم ككل ٣٢ا

ععععبببععع ا ررررررلللرررّ ااا ثثحثثث ححب ببملململ ٣٣٣ااا
ررثّرر ؤؤيؤ الالفالال ههسه، سسف ففن يفيف ريريخخريرياًًً للععلُ ععععف فففلل ا ااااككانن يفيف ققهقققققِقققحتحتققُّددععدممُُفيه  إذاا

٣٣.......................................................للنّبيالزمن
٣٤خخخالالالصصصة الللقققوووللل

الللقققااععددة اخلخلاممسسة
احلَ للعل ععف ففل ااماًًًييصصصريريريحلحلسن ال يا وومو ااقارَذذمذ ققم ٣٥لفعل القبيحاننةنممب

ةةسسة اد ااسّ سسل ا ددعدة ااققا ققل اا
ُّششللللللتشششَََالللضضضاببطططةة يفيفيف ِِششبببش ففكككففّّّببببهههبببببب ككككللل ٣٨٨ففففاااررر ووواملململبببتتتددعععنينينيببا

ل: ييننيّاألوّ نننلل ببُّشبُّييّةُا ششت تتل ا ددصصد صصصصقق ٣٣٨...............................ببهو
ريريثريٌ اااائئاتٌٌالممن ثثكك ئئم و اابادداتت ممععامالالتت املسسللمني تتتتشاببه منن ببللع

٣٣٩..........................................ممعع معامالالتت اململببتتددععنيني
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عارَ دينِهم : الثاين  ٣٩ ..............جيب يف التشبُّه أن يكونَ شِ
ر ختصيصُ فعلٍ بالفِرقة املخالفة واملنعُ للتشبُّه  ٤٠ الثالث: ال يُتصوّ

ار واملبتدعني يف الفعل  ٤٠ مبحثٌ يف تغريّ عادات الكفّ
 القاعدة السابعة

بَا  مان واملكانلزّ العَظَمةُ واالحرتامُ لقد حيصل   إىل يشءٍ عظيمٍ إذا نُسِ
 

٤١ 
 القاعدة الثامنة

ةٌ رشعية ل أهل اإلسالم حجّ  تعامُ
 

٤٦ 
 ٤٧ رف أهل اإلسالم وعاداهتمكان اإلمام األعظم يعتمد عىل عُ 

ةٌ بالنَّص............................. رف أيضاً حجّ  ٤٧ ..العُ
ٌ رشعاً  رفُهم وما يتعاملون به معتربَ  ٤٩ عادةُ القَوم وعُ

 التاسعةالقاعدة 
ة رشعيةٌ  ةٌ حجّ  مهورِ اجلُ  قولُ   كإمجاع األمّ

 
٥٠ 

 ٥١ ................الكثرية واد األعظم اجلامعةُ املتبادر من السَّ 
 القاعدة العارشة

 خصوصيّة املجتهدليس من  ،استنباطُ املسائل واستخراجُ األحكام
 

٥٢ 
 القاعدة احلادية عرشة

ةٌ  نييفَ ني الرشّ ل أهل احلرمَ تعامُ   حجّ
 

٥٣ 
ني كاألنبياء معصومني  ٥٥ ...............ال نجعل أهلَ احلرمَ

فاقَهم عىل يشءٍ كقول  لَ أهلَ احلرمني واتّ ال نجعل تعامُ
.................... ةً قطعيّةً  ..................اهللا ورسوله حجّ

 
٥٥ 

ممهم: الثاين ههنههِ ننِي د ااعارَ ععشِ ووكونَ ككي أن ههبُّه ببُّشش ششت تتلل ا يفيف ٣٩..............ببجيب
ههبُّه ببُّش ششت تتل للل ععنعُ ععععننععمل وا ةةفة ففل ااخا خخمل ا ةةقة ررفِر ففل اابا للعلٍ ععف صصيصُ ييص صصختخت رر وووصووّ صصت تتيُ ال ثثلث: ااثا ثثل ٤٠ا

للعل ععف ففل ا يف نينيعني ددتد تتب ببمل وا ار اافّ ففك ككل ا ااعععااددداااتتت ريريغريريريّ غغت يف ثثحثٌ ححب ٤٠ببم
القااععدة االسابعة

حيصل لقد رترتحرترترتامممُُُ واااالالال ةةمةُ ممظَ ظظعظظَ ععل ووواااملململكككانززلللزززّّا اابااَامممااان ببسِ سسنُ مميمٍإذا ييظ ظظع يشءٍ ٤١إىل
القاعدة اللثثاامنة

ةةية ييع رشرشرش ةةةٌٌٌ ةةةجّ ججححح الالسسسالممم اإلإلإل للهههللل أ للل للللللمممُ ااعااا ٤٦ععت
عُُ ىلىلعىل ددمد ممت تتع ععي ممظم ظظع األأل اامام اإل ٤٧ععرفف أأهلل ااإلإلسالم وعادااهتهتمااكان

صصنَّصص.................................. ننل اابا ةٌ ةةججّ ججح ااضضاً ضضي أ ررعُرف ععل ٤٧..ا
ااعاً رشرشرش ٌ ٌربَ ربربت تتععع ععععععممم ههههبببههه وولوووننن للم ااااعععا ععتتت تتتتي اامااا و ممممهههممم ههفُ ررر ررعععُُُ و ووووووقققَََوووممم ققللل ااا ٤٤٩اااعااادددةةةُ

االتاسعةةااللققااعدة 
ووووهههووورررِاجلجلجلُووقولللُُُ ةةيةةةٌٌٌججةٌججححجججّههههجلجلجلجلممم ييع ةةةرشرشرش ةةمّ ااألألأل ععاااععع اااااامجمجمج ٥٠إإكككإ

سسلسسََّّ ا ننمن اابادر ببت تتمل ةةةةععةةُُا امامجلامام ا ممظظمم ظظعع األ ٥١..................اللككثريةةسسسسوواد
الللقققااععددة اللععارشرشة

ااكام ككح حأل ا ججاجججُ ررخررر خخت تتس وا للئل ااسا سسمل ا ااباطُ ببن ننت تتس ددهدلليس من ،ا ههت تتج ججمل ا ةةيةةّة ييص ووصو ٥٢صصخ
القاعدة احلادية عرشة

ااااااعععااامُ ررحلحلحلررمَََععععععتتت ا للههللل أ رشرشلرشرشرشّّّمممممللل ا ةٌففنينينيففففففيييفففَممنينيني ةةجججّ ٥٣٣ججححح
نينيممنيني ووصوو صصع ععم ااياء ييب ببن ااكاأل ني نينيمَ ررحلحلر اا للهلَ أ للعلل ععج ججن ٥٥٥...............ال

ووقولل قققكك يشيشءٍ ىلىلعىلىل مممهم هههققَ اافا ففتّ ووا نينيمنيني ررحلر اا لللههلَ أأ للَ لللملللُُ اااعا ععت للعلل ععجج ججن الال
....................... ةةيةةّةةً ييع ععطط ططق ةةً ةةةةججّ ججح ههله ووسوو وور ٥٥٥..................ااهللاهللا
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ة......  ٥٥ ..ال نجعل تعاملَ أهلَ احلرمني مساوياً إلمجاع األمّ
 ٥٥ ال نعتقد أنّ كلَّ واحدٍ من أهل احلرمني مستقلٌّ يف فهم الرشعيّات

ةُ املجتهدون بام تعاملَ به أهلُ احلرمَني.........  ٥٥ اعترب األئمّ
 القاعدة الثانية عرشة

كويت معتربٌ رشعاً   اإلمجاعُ السُّ
 

٥٥ 
كويت  ٥٦ .....مهورواجلُ  يةعند احلنف رشعيةٌ  ةٌ حجّ  اإلمجاع السُّ

 ٥٦ .........مانباإلمجاع دون قيد الزّ  افعي يستدلّ اإلمام الشّ 
 القاعدة الثالثة عرشة

 "مل يكن"ه ابق بعد االتفاق الالحق كأنّ السّ  ينتهي االختالفُ 

 
٥٦ 

 القاعدة الرابعة عرشة
مةُ عىل فعلٍ باعتقاد وُ   جوبه مكروهٌ املداوَ

 
٥٧ 

 فال شكَّ  اً،فرض أو اً جباو بكونه بأمر غري واجبٍ  داعتقاال
 ......................................................ه خطأأنّ 

 
٥٨ 

 القاعدة اخلامسة عرشة
ع يفحمبوبٌ مطلوبٌ  تعظيم النّبي   الرشّ

 
٥٩ 

 ٥٩ ...............م شعائر اهللا وحرماتهمن أعظَ  نا نبيّ  نّ أ
الة عىل النّبي املختار   ٦١ فضل الصّ

 ٦٢ هه وإجاللِ وتوقريِ  النّبي  يف تعظيمِ عادة الصحابة 
ادسة عرشة  القاعدة السّ

 ال خيتص بحياته الظاهرة فحسب، تعظيم النّبي 
 
 

ة...... ةةمّ األ ععاع اامج إل ااياً ااساو سسم نينيمني ررحلر ا للههلَ أ لللمللَ ااعا ععت للعل ععج ججن ٥٥..ال
اايااّات ييع رشرشلرش ا ممهم ههف يف للقلٌّ ققت تتس سسم نينيمني ررحلر ا للهل أ ننمن ددحدٍ وواا للكلَّ أنّ ددقد ققت تتع ععن ٥٥ال

نينيمَني......... ررحلر ا للهلُ أ ههبه للملَ ااعا ععت امامبامام ددههدوونن هههتت تتج ججمل ا ةُ ةةمّ ممئ األ ربربترب تتع ٥٥ا
القاعددةة الثثاانية عرشة

ااعاً رش ٌربٌ ربربتتت تتتتعع ععممم ووكككووويت ككسُّ سسللل ا ععاعععُ اامجمجمج ٥٥اإلإلإل
وووكوويتيت ككسُّ سسل ا ععاع اامج ةةةيةةٌٌججةٌججحججّاإل ييع ُجلُففيةعند احلحلنفرش ٥٦.....جلجلمهوروا

ششلشّ ا اامام دددتدلّاإل تتس سسي ييععيي ععف ززللززّّششا ا دديد ييق دوونن ععاعع ااامجمج ٥٦.........مانااباإلإل
اللققااعدة الثالثةة عرشرشةة

ُفففُ الالتال تتخ اال ييهي ههت تتن سسسسلللسسسّنني ّّأأأنننّااا أأأأككك ققحققق الاللللالالال اا اافففاق ففتتت االال ددععددد ععب ققققققبببقق ٥٦"ملململ يييكككننن"ننننههه سسسااا
االققاععدة الررابعة عرشرشةة

وووُُُ ااقققاد قققققتت تتععع اابا للعلللٍٍٍ ععففف ىلىلىلىلىلعععىلىلىل ةةمةُ ددددددملململددداوووَََ رركررروووهٌااا ككم ههههههبببه ٥٧ووووجججووو
ببججببٍدققاعتقاال ووا ريريغغري ررممرر ككششككَّضضاًً،فررضضأوبباًجباوبككونهأأببأ الالالففال

٥٨............................................................ننّه خطأأنّ
القاعددةة ااخلخلاممسة عرشرشة

ييبي ببنّ ننل ا مميم ييظ ظظع وولوبٌٌٌععت للططط ططم ووبوبٌ عيفببحم ععرشّ رشرشل ٥٩ا
ييبيّنّأ ظظظععظظَييّنا ببن أ ٥٩٩...............ظظظَم شعائر اهللا وحرممااتهننممن

ااااااتتاااررر تتخخخ خخخخململ ا ييييبببييي ببنننّّّ ننننللل ا ىلىلىلىلعععىلىلىل الالالةةة الالصصصّ صصل ا للضضضللل ٦١١ضضضففف
مميمممِِِعادة الصصصحاببةةة   ييظ ظظع ععت ييبييفيفيف ببنّ ننل ِِِريريريِِِا ريريققق ووتووو الالجاللِو وإ ٦٦٢للهه

رشرشععرشرشةة ةةسسة ااد ااسّ سسل ا ددععدةة ااااقاا ققل ا
ييييبببييي ببببنننّّّ ننل ا ممممميييممم ييظظظ ظظععع الالال خيخيخيتصصص   بببحياااتتتههه ااالللظظظااهرررةةة فففحححسسسببب،ععععتتت



 ٨١    أصولیة عدقوا

ه  لقبل جيب عىل اخل  ٦٣ بعد وفاته أيضاً  تعظيمُ
 ٦٤ .....................بعد وفاته ثابتةٌ  حرمة رسول اهللا 

 ٦٤ .......ممنوع بعد وفاته أيضاً   هوت يف حرضتِ الصّ  رفعُ 
 القاعدة السابعة عرشة

 بعد وفاتِه ه الرشيفكالمِ  وتبجيلُ   النّبي تعظيم ذكرِ 
 

٦٥ 
الح يف تعظيم  فنا الصّ لَ   النّبيسرية سَ

 وذكر حديثِه وروايتِه
 

٦٦ 
 القاعدة الثامنة عرشة

داً  ليس من رشط التعظيم أن يكونَ  ظَّم مشاهَ  وحمسوساً  املعَ
 

٦٩ 
قوف  يف امِ قأمامَ مآداب الوُ  ٦٩ ه الرشّ

 القاعدة التاسعة عرشة
 ال جيوز تقييدُ التعظيم بيشءٍ بدون دليلٍ رشعيٍّ 

 
٧٢ 

وإجالله، هو  بي الفعل الذي يكون غاية يف تعظيم النّ
 .............................................وىلواألَ  األفضلُ 

 
٧٣ 

 القاعدة العرشون
 التعظيم والتوقريالعُرف معتربٌ يف باب 

 
٧٤ 

 

هخلخللقبل جيب عععىلىلىل اخلخلخل ههمُ ممي ييظ ظظع ااضاًععت ضضي أ ههته اافا و ددعد ٦٣ععب
ةةتةٌحرمة رسول ااهللاهللا  تتب ٦٤.....................بعد وفاتهااثا

ععفعُ صصلصّر ِِرضرضتتِا رضرضحح يف ااضاًتتهصصوت ضضي أ ههته اافا و ددعد ٦٤.......ممنوعععب
اللقاعددةة الساابعة عرشة

رركرِ ذ مميم ييظ ظظع ييبيييععت ببنّ ننل لليييلُا يييييججج ججب ببت الرشيفالالالالكككالالالمِووو ههتِهممه اافا و ددعد ٦٥ععب
مميممم ييظظ ظظععع ععتتت يفيفيف ححححححلللححح ا ااصصصّ صصل ااا اانا ننف ففففلللَََ للسسسَََ ييبيييريريسرية ببنّ ننل اا

ههتتتِِِهه تتتتتِِيي وووررروا ههثِه ثثِِي ددححددد رركككر ٦٦وذذذ
اللققااعدة الثامنةة عرشرشةة

ووكووونننَ ككييي أننن مميييم ييظظظ ظظععع ععت تتتللل ااا رشططط ننمن سسيس ددداااًييل ددددهههَََ ااااااشششااا ششم ممظظظَّممم ظظعظظَ ععمل ااسسساًا ووووووسسسووو سسسسسسحمحمحم ٦٩ووو
ووقققوووففف وولووُ ا مممدآآآدااببب اامااامممَََ ففففففيييفففقققققااامِِِممممقققأأأ رشرشلللرشرشرشّّّ ا ٦٦٩ممه

اللققااععددة التاسعة ععرشرشة
ييعععيييٍٍٍّّّ رش لليلللٍٍٍ ييل د ددبدوووننن يشيشيشيشبببيشيشيشءٍ مممممميييممم يييظظظ ظظع ععتتت تتتتللل ا دديدُ ييي ييق ٧٢ال جيجيجيوزززققت

وإإججالاللله،، ههوو ننبي الفعلل االلذي ييككوونن غااية يفيف تعظظيمم النّ
للضلُ ضضف ٧٣...............................................وىلوواألألَاأل

القاعدة العرشون
اابباببب يف ٌٌٌربربربٌٌٌ ربربربربتتت تتع ععم ررعُرررففف ععل ٧٤التعععظظييم واالتوووقققريريريا



 

 دار أهل السنّة اتراصدإ

يواين املَيمني  د أسلم رضا الشِّ  من حمقَّقات ومؤلَّفات الشيخ املفتي حممّ
امي رشح عقود رسم املفتي: لإلمام ابن عابدين الشّ  .١

قة، طبعت من الطبعة األُ ه) ١٢٥٢(ت أبوظبي  "دار الفقيه"وىل حمقَّ
 م.٢٠١٥ه/١٤٣٦اإلمارات، 

أجىل اإلعالم أنّ الفتو مطلقاً عىل قول اإلمام: لإلمام أمحد  .٢
قة، طبعت من ه) ١٣٤٠(ت رضا خانْ  دار "الطبعة األوىل، حمقَّ

 م.٢٠١٥ه/١٤٣٦أبوظبي اإلمارات،  "الفقيه

م  فهو مذهبي بي يف معنى إذا صحّ احلديثُ الفضل املوهَ  .٣ (مرتجَ
قة، ه) ١٣٤٠(ت : لإلمام أمحد رضا خانْ بالعربية) الطبعة األوىل، حمقَّ

 م.٢٠١٥ ه/١٤٣٦أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"طبعت من 

ه) ١٣٤٠جدّ املمتار عىل ردّ املحتار: لإلمام أمحد رضا (ت .٤
قة، طبعت من  ،وىل(سبع جملّدات) الطبعة األُ   "دار الفقيه"حمقَّ

 م.٢٠١٣ه/١٤٣٤ أبوظبي اإلمارات،

يواين،  .٥ حياة اإلمام أمحد رضا: للشيخ حممد أسلم رضا الشِّ
علامء العرب، المع  تهرسالة خمترصة يف سرية اإلمام من حيث صل

ةةنّةاتراصدإ ننس سسل ا للهل أ دار

ييني ننم ممي ييملَ ا وويواين ييشِّ ششل ا ااضا ر مملم للس سأ د ددمّ ممحم ييتي تتف ففمل ا خخيخ ييش ششل ا اافاتت ففلَّ ؤؤمؤ مو ااقات قققَّ ققحم ننمن

ششلشّ.١ ا ننين ددبد ااعا ننبن ا اامام إلإللإل ييتي: تتف ففمل ا مممسمم ر ووقود ققع ششامي ححرشح
األُه) ١٢٥٢(ت ةةعة ععب ببط ططل ننمنا تتعت ععب ببط ةةققة، ققققَّ ققحم أبوظبي "دار الفقيه"ىلىلوىلىل

م.٢٠١٥ه/١٤٣٦اإلمارات، 
ددمحد.٢ أ اامام إلإللإل اامام: اإل ووقول ىلىلعىل ااقاً ققل للط ططم ووتو تتف ففل ا أنّ الالعالمم اإل ىلىلجىل أ

ااخانْ ااضا ننمنه) ١٣٤٠(تر تتعت ععب ببط ةةقة، قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل دار "ا
م.٢٠١٥هه/١٤٣٦أبوظظبيي اإلإلمارات،، "الفقيه

ووملوهَ.٣ ا للضلل ضضف ففل ثثيثُا ددحلحلد ا حححصححّ إذا ىىنى ننع ععم يف مفهو مذهبيييههبي ممجََ رترتمرت )
ااخانْبالعربية) ااضا ر ددمحد أ اامامم إلإللإلإل ةةقة،ه) ١٣٤٠(ت: قققََّّ ققحم ىلىلوىل، األأل ةةعةة ععب ببط ططل اا

م.٢٠١٥ه//١١٤٣٣٦٦أبوظبي ااإلإلمارات، "دار االلففققيه"طبعت من 
(ت.٤ ااضا ر دددمحد أأ ااماام إلإللإل اااتتار: تتح ححمل ا رددّ ىلىلعىلىل ااتار تتم ممململ ا ه) ١٣٤٠ددجدّ

األُ ةةععة ععب ببط ططل ا ددلّدات) للجم ععبع ببس ننمن،وىل( تتعت ععب ببط ةةقة، قققَّ "دار الفقيه"ققحم

م.٢٠١٣هه//١٤٣٤أبوظبي اإلمارات،
وويواين،.٥ ييشِِّّ ششل ا ااضا ر مملم للس أ ددمد ممحم خخيخ ييش ششل للل ااضا: ر ددمحد أ اامام اإل ااياة ييح

للعلامء العرب، المعع للتهرسالة خمترصة يف سريرية اإلإلمام ممنن حيث صل



 

قة، طبعت من  ،الطبعة األوىل اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد "حمقَّ
 م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧كراتيش  "رضا

سول  .٦ للشيخ حممد : حتسني الوصول إىل مصطلح حديث الرّ
قة (باأل يواين، الطبعة األوىل حمقَّ ردية) طبعت من مكتبة وأسلم رضا الشِّ

قة م٢٠٠٦ه/١٤٢٧كراتيش  "بركات املدينة" . والطبعة الثانية حمقَّ
لة، طبعت من   .م٢٠١٦/ه١٤٣٧كراتيش  "دار أهل السنّة"معدَّ

سول  .٧ : للشيخ حممد حتسني الوصول إىل مصطلح حديث الرّ
قةأسلم رضا الشِّ  لة يواين، (بالعربية) طبعت حمقَّ  "دار الفقيه" من معدَّ

لة،  م.٢٠١٥ه/١٤٣٦، أبوظبي اإلمارات قة معدَّ والطبعة الثانية حمقَّ
 .م٢٠١٦/ه١٤٣٧كراتيش  "دار أهل السنّة"طبعت من 

ن القيام لنبي هتامة (باأل .٨ ة): لإلمام وإقامة القيامة عىل طاعِ رديّ
قة، طبعت من الطبعة )، ه١٣٤٠( أمحد رضا صديقي "األوىل حمقَّ

 م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧كراتيش  "ببليرشز

حسام احلرمَني عىل منحر الكفر واملَني: لإلمام أمحد رضا  .٩
قة، طبعت من ه)١٣٤٠(ت  "سة الرضامؤسّ "، الطبعة األُوىل، حمقَّ

 م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧الهور 

األوىل ننمن،الطبعة تتعت ععب ببط ةةقة، قققََّّ أمحد"ققحم اإلمام لتحقيقات اإلدارة
م.٢٠٠٦ه/١٤٤٢٧كراتيش "رضا

ووسول.٦ ررّلرّ ا ثثيث ددحد ححلح للط ططص صصم ىلىلإىلىل ووصول وولو ا نينيسني للشيخ حممد : سسحت
ااباأل ) ةةقة قققَّ ققحم ىلىلوىلىل األ ةةعة ععب ببط ططل ا وويواين، ييشِّ ششل ا ااضا ر مملم للس ردية) طبعت من مكتبة وأ

ةةقةم٢٠٠٦ه/١٤٢٧كراتيش "بركات املدينة" قققَّ ققحم ةةية يين ااثا ثثل ا ةةعة ععب ببط ططل وا .
ننمن تتعت ععب ببط ةةلة، ددعدَّ ةةنّة"ععم ننس سسل ا للهل أ .م٢٠١٦ه/ه١٤٣٧كرااتيش "دار

ووسول.٧ ررّلرّ ا ثثيث ددحد ححلح للط ططصص صصم إىل ووصول وولو ا نينيسني : للشيخ حممد سسحت
ششلشِّ ا ااضا ر مملم للس ةةقةأ ققققَّ ققحم تتععت ععب ببط ةةية) ييب ررررعرر ععل اابا ) ةةلةووششيوواينين، ددعدَّ "داار اللففقيه"منععم

ةةةللةة،م.٢٠١٥ه/١٤٣٣٦، أبوظبي اإلمارات ددعدَّ ععم ةةقة ققققَّ ققحم ةةية يين ااثا ثثل ا ةةعة ععب ببط ططل ووا
ةةنّة"طبعت من  ننس سسل ا للهل أ .مم٢٠١٦ه/ه١٤٣٣٧كراتيش "دار

اابباألأل.٨ ) ةةمةة ااهتاا ييبي ببن ننل ااييام يييقق ققل ا ن ننعِ ااطا ىلىلععىل ةةمةة اايا ييق ققل ا ةةمة ااقا ااماموإ إلإللإل ةةيّة): رد
ننمنالططبعةة )، ه١١٣٤٠(أمحد رضا تتعت ععب ببط ةةققة، قققَّ ققحمحم ىلىلووىل صديقي "األ

م.٢٠٠٦ه/١٤٤٢٧كراتيش "ببليرشز
ااضا.٩ ر ددمحدد أ ااممام إلإللإلإل نينيملَنيني: وا ررفر ففك ككل ا ررححر حححن ننم ىلىلعىل نينيمنينيَني ررحلر ا ااسام سسح

ننمنه)١٣٤٠(ت تتعت ععب ببط ةةقة، قققَّ ققحم ىلىلوىل، األُ ةةعة ععب ببطط ططل ا "سسسة الرضاؤؤمؤسّ"،

مم.٢٠٠٦٦ه/١٤٢٧الالهور 



 

ت (باأل .١٠ امَ املوْ وة أمَ عْ ت لنَهي الدَّ وْ ة): لإلماموجيلُّ الصَّ  رديّ
قة، طبعت من ، ه)١٣٤٠(ت أمحد رضا خانْ  الطبعة األُوىل، حمقَّ

 م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧كراتيش  "وثيةمكتبة غَ "

ضوي  .١١ مة اجلامع الرّ : )يف احلديث الضعيف(ضوابط مقدّ
ث املفتي الشيخ ظفر ين البِهاري، الطبعة  مللك العلامء املحدِّ الدّ

قة،  ،األوىل لة م٢٠٠٧ه/١٤٢٨حمقَّ قة معدَّ  من. والطبعة الثانية حمقَّ
 م.٢٠١٥ه/١٤٣٦، أبوظبي اإلمارات "دار الفقيه"

م (العدد ٢٠٠٨ه/١٤٢٩مُعارف رضا املجلّة السنوية العربيّة  .١٢
 كراتيش. "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا"السادس) طبعت من 

م  رادّ القحط والوباء بدعوة اجلريان ومؤاساة الفقراء .١٣ (مرتجَ
الطبعة األوىل، ه) ١٣٤٠(ت : لإلمام أمحد رضا خانْ بية)بالعر

قة، مرتمجة بالعربية، طبعت من  اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد "حمقَّ
 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩كراتيش  "رضا

رات حقوق العباد .١٤ م  أعجب اإلمداد يف مكفَّ (مرتجَ
، الطبعة األوىل، ه)١٣٤٠(ت : لإلمام أمحد رضا خانْ بالعربية)

قة، مرتمجة بالعربية، طبعت من  اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد "حمقَّ
 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩كراتيش  "رضا

ااباأل.١٠ ) ت ووملوْ ا امَ اامااَ أ وة ووعْ ددلدَّ ا ييهي ههنَ ننل ت وْ ووصَّ صصل ا ُّيلُّ اامامويليلج إلإللإل ةةيّة): رد
ااخانْ ااضا ر ددمحد ننمن، ه)١٣٤٠((تتأ تتعت ععب ببط ةةقة، قققَّ ققحم ىلىلوىل، األُ ةةعة ععب ببط ططل ا

غَ" ةةبة ببت تتك م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧٧كراتيشيش "غغوثيةككم
ووضويي.١١ ررلرّ ا ععمع ااجلا ا ةةمة ددقدّ : )يف احلديث الضعيف(ضوابط ققم

ررفر ففظ خخيخ ييش ششلل ا ييتيي تتف ففمل ا ث ددحدِِّّ ححمل ا اماملامء للع ععل ا ككلك ةةعةللمل ععب ببط ططل ا ااهاري، ههبِ ببل ا ننين ددلدّ ا
ةةقة،،األوىل قققَّ ةةلةم٢٠٠٧ه/١٤٢٨ققحم ددعدَّ ععم ةةقة قققَّ ققحم ةةية يين ااثا ثثل ا ةةعة ععب ببط ططل ووا من.

م.٢٠١٥ه/١٤٣٦، أبوظبي اإلماررات"دار الفقيه"
ةةيةةةةّةة.١٢ ييب ررعر ععل ا ةةيةة ييو وون ننس سسل ا ةةةةللّةة للج ججمل ا ااضا رر ااعاررف م (االعدد ٢٢٠٠٠٨ه/١٤٢٩ععمُ

ككراتيشيش."اإلإلدارة لتحقيقات اإلإلمام أأمحد رضا"السادس) طبعت من 
ررقراء.١٣ ققف ففلل اا ااساة ؤؤمؤاا و ريريجلريان ا ووعوة ددبد ااباء وولو وا ططحط ححق ققل ا مرادّ ممجَ رترتممرت )

ااخخانْبية)بالعر ااضا ر ددمحد أ ااماام إلإللإل الطبعة األوىل، هه) ١٣٣٤٤٠(ت:
ننمنن تتعتت ععبب ببببطط ةةية، ييب ررعرر ععل ااابا ةةمجة رترتمرترت ةةقة، قققَّ اإلإلداررة للتحقيقات اإلمام أمحد "ققحم

م.٢٠٠٨هه/١١٤٢٩كراتيش "رضا
ااباد.١٤ ببع ععل اا وووققوقق ققح رات ررفَّ ففك ككم يفيف ددمداد اإل ببجب ججع مأ ممجَ رترتمرترت )

ااخانْبالعربية) ااضا ر ددمحد أ اامامم إلإللإلإل ، الطبعة األوىل، ه)١٣٤٠(ت:
ننممنن تتعتت ععب ببط ةةيية، يييب ررعر ععل اابا ةةمجة رترتمرت ةةقة، قققَّ اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد "ققحم

م..٢٠٠٨ه/١٤٢٩كرراتيشيش "رضضا



 

ين .١٥ ني يف كون تصافُح بكفَّي اليدَ م بالعربية) صفائح اللُجَ : لإلمام (مرتجَ
قة، مرتمجة بالعربية، طبعت ه) ١٣٤٠(ت أمحد رضا خانْ  الطبعة األوىل، حمقَّ

 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩كراتيش  "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا" من

، ه)١٣٤٠أنوار املنّان يف توحيد القرآن: لإلمام أمحد رضا (ت .١٦
م باأل األزهري،  ردية: مفتي الديار اهلندية الشيخ أخرت رضا خانْ واملرتجِ

قة  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩ "بركات املدينة"من  الطبعة األوىل، حمقَّ

شاد لقَ  .١٧ باين الفساد معأصول الرَّ ع  مَ (ضوابط ملعرفة البِدَ
رات) ، الطبعة ه)١٢٩٧(ت نقي عيل خانْ  مامردية): لإلو(باأل واملنكَ

قة من   م.٢٠٠٩ه/١٤٣٠كراتيش  "أهل السنّة دار"األوىل، حمقَّ

شاد لقَ  .١٨ رات) مع مَباين الفسادأصول الرَّ ع واملنكَ  (ضوابط ملعرفة البِدَ
م بالعربية) ، الطبعة األوىل، ه)١٢٩٧(ت خانْ  نقي عيل مام: لإل(مرتجَ

قة من  م.٢٠١٥ ه/١٤٣٦، أبوظبي اإلمارات "الفقيه دار" حمقَّ

ار عىل املجسِّ  .١٩ ار: لإلمام أمحد رضا (تقوارع القهّ ، ه)١٣٤٠مة الفجّ
م بالعربية: مفتي الدِّ  األزهري، الطبعة  يار اهلندية الشيخ أخرت رضا خانْ املرتجِ
قة، طبعت من   م.٢٠١١ ه/١٤٣٢القاهرة:   "ماملقطَّ  دار"األوىل، حمقَّ

ايُوين املعتقد املنتقَ  .٢٠ سول القادري البَدَ د: لإلمام فضل الرّ
د املستند بناء نجاة ه١٢٨٩(ت ة: املعتمَ ) مع حاشية قيّمة مسامّ

ننين.١٥ دديدَ ييل ا ييفَّي ففك ككب ححفُح ااصا صصت ووكون يف ني نينيجَ ججلُ للل ا ححئح اافا ةةية)ففص ييب ببر ررع ععل اابا م ممجَ ججرت رترتم : لإلمام (
ااخانْ ااضا ر ددمحد تتعته) ١٣٤٠(تأ ععب ببط ةةية، ييب ببر ررع ععل اابا ةةمجة مجمجرت رترتم ةةقة، قققَّ ققحم ىلىلوىل، وأل ا ةةعة ععب ببط ططل ا

م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩كراتيش "اإلدارة لتحقيقات اإلإلماام أمحد رضا"من
(ت.١٦ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل نآن: آر ررق ققل ا ددديدد ييح ووتو يف اانّان ننمل ا وونوار ، ه)١٣٤٠أ

ااباأل م ممجِ رترتملرت ااخانْوا ااضا ر رترتخرت أ خخيخ ييش ششل ا ةةية ددند ننهلهل ا ااييار ددلد ا ييتي تتف ففم ةةية: األزهري، رد
ةةقة قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩"بركات املدينةة"من ا

ققلقَ.١٧ ااشاد ررَّلرَّ ا ووصول ااسادققمعأ سسف ففل ا ااباين عببمَ ععدَ ددبِ ببل ا ةةفة ررعر ععمل ططبط ووضوا )
رات) رركَ َ ككن ننمل ااخانْمامردية): للإلإلوو(باألألوا يليلعيل ييقي ، اللططبعة ه))١١٢٩٧(تققن

ننمن ةةقة قققَّ ققحم ىلىلوىل، ةةنّةدار"األ ننس سسل ا للهل مم.٢٠٠٩ه/١٤٤٣٠كرراتيشيش "أأ
ققلقَ.١٨ ااشاد ررَّلرَّ ا ووصول ااسادأ سسف ففل ا ااباين ببمَ رات)ععققمع ررككَ َ ككن ننمل وا ع ععددَ ددببِ ببل ا ةةفة ررعرر ععمل ططبط ووضضوا )

ةةية)) ييب ررعر ععل اابا م ممجَ ججرت رترتم ، الطبعة األوىل، ه))١١٢٩٩٧٧(تااخانْنقي عيليلمام:  للإل(
ننمن ةةقة قققَّ م.٢٠١٥ه//١٤٤٣٦٦، أبووظظبيي اإلإلماراتت"الفقيهددار"ققحم

سسججسِّ.١٩ جججمل اا ىلىلعىل ار ااهّ ههق ققل ا ععرع (تووقوا ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل ار: ااجّ ججف ففل ا ، ه)١٣٤٠ةةسسمة
ددلدِّ ا ييتي تتف ففم ةةية: ييب ببر ررع ععل اابا م ممجِ ججرت رترتمل ااخخاننْا ااضضا ر رترتخرت أ خخيخ ييش ششل ا ةةية ددندد ننهلهل ا األزهري، الطبعة اايار
ننمن تتعتت ععب ببط ةةقة، قققَّ ققحم ىلىلوىل، وأل ططقطَّدار"ا ققمل م.٢٠١١ه/١٤٣٢القاهرة:  "ططما

ققتقَ.٢٠ تتنن ننمل ا ددقد ققت تتع ععمل وويُوينا اا ددبَدَ ببَل ا ااقادري ققل ا ووسولل ررلرّ ا للضل ضضففف اامامم إلإللإل ققد:
ااججاةه١٢٨٩(تت ججن ااناء ننب ددند ننت تتس سسمل ا د ددمَ ممت تتع ععمل ا ة: ّامّ امامس سسمم ةةمة مميّ ييق ةةية ييش ااحا ععمع (



 

قة، ه١٣٤٠األبد: لإلمام أمحد رضا (ت )، الطبعة األوىل، حمقَّ
 .م٢٠١٦ه/١٤٣٧أبوظبي اإلمارات  "دار الفقيه"طبعت من 

ة  .٢١ قواعد أصولية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبويّ
رات): للمفتي حممد أسلم رضا  ع واملنكَ (ضوابط ملعرفة البدَ

يواين املَيمني،  قة، الشِّ  "دار الفقيه"طبعت من الطبعة األوىل، حمقَّ
 م.٢٠١٦ه/١٤٣٧ أبوظبي اإلمارات

 مامردية): لإلوإذاقة األثام ملانعِي عملِ املولد والقيام (باأل .٢٢
قةثالثةالطبعة اله) ١٢٩٧(ت نقي عيل خانْ  دار "، طبعت من ، حمقَّ

 م.٢٠١٦ه/١٤٣٧  أبوظبي اإلمارات "الفقيه

العطايا النبوية يف الفتاو الرضوية: لإلمام أمحد رضا خانْ  .٢٣
قة، (ه١٣٤٠(ت  جملداً باألوردية). ٢٢)، الطبعة األوىل، حمقَّ

 أهل السنّةبعَون اهللا تعاىل من دار صدر سي

يواين امليمني  د أسلم رضا الشِّ  من حمقَّقات الشيخ املفتي حممّ
ة واملدينة: لإلمام أمحد رضا خانْ  .١ اإلجازات املتينة لعلامء بكّ

قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

فر: لإلمام أمحد رضا خانْ (تالظَ   .٢ )، ه١٣٤٠فر لقول زُ
قة.  الطبعة األوىل، حمقَّ

(ت رضا أمحد لإلمام ةةقة،ه١٣٤٠األبد: قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(
.م٢٠١٦ه/١٤٣٧أبوظبي اإلمارات "دار الففققيه"طبعت من 

ة.٢١ ةةيّ ووبو ببن ننل ا ثثيث ااحاد واأل ةةية يين نآ آر ررق ققل ا اايات اآل ممهم ههف ففل ةةية ييل ووصو أ ددعد ووقوا
ااضا ر مملم للس أ ددمد ممحم ييتي تتف ففم ممل للل رات): رركَ َ ككن ننمل ووا ع ععدَ ددب ببل ا ةةفة ررعر ععمل ططبط ووضوا )

ييني، ننم ممي ييملَ ا وويواين ييشِّ ششل ةةقة،ا قققََّّ ققحم ىلىلوىلىل، األ ةةعة ععب ببط ططل "دار الفقيه"طبعت من ا

مم.٢٠١٦ه/١٤٣٧أبوظبي اإلمارات
ااباأل.٢٢ ) اايام ييق ققل وا ددلد ووملو ا للملِ ممع ييعِيي ععن ااملا ااثام األ ةةقة مامردية): لإلوإذا

ااخاانْ يليلعيل ييقي ةةةقةللثالثةالطبععةة الهه) ١٢٩٧(تتققن قققَّ ققحم دار "، طبعتت من ،
م.٢٠١٦ه//١٤٣٧  أبوظبي اإلماراتت"الفقيه

ااخانْ.٢٣ ااضضا ر ددمحد أأ اامام إلإللإلإل ةةية: ووضضو ررلر ا ااتاو تتف ففل ا يف ةةية ووبو ببن ننل ا اايا اااطا ططع ععل ا
(ه١٣٤٠(ت ةةقة، ققققَّ قققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععبب ببببطط ططل ا ةةية).٢٢)، اابباألألورد ددددللدداً للجمجم

داارييصدر سي ننمن ااعاىلىل ععت اهللاهللا وووععَونن ةةنّةععبب ننس سسل ا للهل أأ

ييني ننم ممي ييمل ا وويواين ييشِّ ششل ا ااضا ر مملم للس أ د ددمّ ممحم ييتي تتف فففململ ا خخيخ ييش ششل ا ااقات قققَّ ققحم ننمن

ااخانْ.١ ااضضاا ر ددمحد أ ااممامم إلإلللإل ةةنة: نني ددملد وا ة ةةكّ ّ ككب اماماملامامء للع ععل ةةنة نني ييت تتمل ا ااجازات اإل
ةةقة.ه١٣٤٠(ت قققََّّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببطط ططل ا ،(

ظظلظَ.٢ (تا ااخانْ ااضا ر ددمحد أ اامماام إلإللإلإل ررفرر: زُ ووقولل ققل )، ه١١٣٤٠ررظظفر
ةةقة. ققققَّ قققحمحم ىلىلىلووىلىل، األأل ةةعة ععب ببطط ططل ا



 

أدب النداء أمام املنرب: لإلمام أمحد رضا شامئم العنرب يف  .٣
قة.ه١٣٤٠خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

األرسار: لإلمام أمحد رضا  أزهار األنوار من صبا صالةِ  .٤
قة.ه١٣٤٠خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

رة احلرمَني: لإلمام أمحد رضا  .٥ ين عن أحكام جماوَ صيقل الرَّ
قة.)، الطبعة األوىل، ه١٣٤٠خانْ (ت  حمقَّ

اجلبل الثانوي عىل كلية التهانوي: لإلمام أمحد رضا خانْ  .٦
قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

م يف أحكام قرطاس الدراهم: لإلمام أمحد  .٧ كفل الفقيه الفاهِ
قة.ه١٣٤٠رضا خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

اهلندية: لإلمام أمحد رضا خانْ  األضحية بالشاء هاديُ  .٨
قة.)، ه١٣٤٠(ت  الطبعة األوىل، حمقَّ

د األضحية: لإلمام أمحد رضا الصافية املوحية حلكم جل .٩
قة.ه١٣٤٠خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

الكشف شافيا حكم فونوجرافيا: لإلمام أمحد رضا خانْ  .١٠
قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

يف.٣ العنرب رضاشامئم أمحد لإلمام املنرب: أمام النداء أدب
(ت ةةقة.ه١٣٤٠ااخانْ قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،،((

الالصالةِ.٤ اابا ببص ننمن وونوار األ ااهار األرسار: لإلمام أمحد رضا أز
(ت ةةقة.ه١٣٤٠ااخانْ قققَّ ققحم ىلىلوىلىل، األ ةةعةة ععب ببط ططل ا ،(

ااضا.٥ ر ددمحد أ اامام إلإللإل نينيمنينيَني: ررحلر ا رة ااجمجماوَ ااكاام ككح أ ننعن ننين ررَّلرَّ ا للقل ققي ييص
(ت ةةقة.)، الطبعة األوىل، ه١٣٤٠ااخانْ قققَّ ققحمحم

ااخانْ.٦ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل وونويي: ااها ههت تتل ا ةةية ييل للك ىلىلعىلىل وونوي ااثا ثثل ا للبل ببجل ا
ةةةققة.هه١٣٤٠(ت قققَّ ققحم ىلىلووىل، األ ةةعة ععب ببطط ططل ا ،(

ددمحد.٧ أ اامام إلإللإلإل ممهم: ددلدرا ا ااططاس ررقر ااكام ككح أ يف م ممهِ ااافاا ففل ا ههيه ييق ققف ففل ا للفلل ففك
(ت ااخانْ ااضا ةةقة.ه١٣٤٤٠ر قققَّ ققحم ىلىلوىلىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(

ااخانْااألألضحية بالشاءءااهاديُ.٨ ااضا ر ددمحد أ اامامم إلإلإلللإلإل ةةية: ددند ننهل ا
ةةةقة.)، ه١١٣٤٠(ت قققَّ ققحم ىلىلووىل، األأل ةةعة ععبب ببطط ططل ا

للد األضحية: لإلمام أمحد رضا الصافية املوححيية حلكم جل.٩
(ت ةةقة.ه١٣٤٠ااخانْ قققَّ ققحم ىلىلوىل، األأل ةةعةة ععب ببط ططل ا ،(

ااخانْ.١٠ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل اايا: ييف ررجرا وونو ووفو ممكم ككح اايا ييف ااشا ففشف ششك ككل ا
ةةقة.ه١٣٤٠(ت ققققققَّ قققحمحم ىلىلووىلىل، األ ةةعة ععب ببطط ططل ا ،(



 

الل األنقى من بحر سبقة األتقى: لإلمام أمحد رضا خانْ  .١١ الزُّ
قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

جف ندوة املني: لإلمام أمحد رضا خانْ  .١٢ وفتاو احلرمَني برَ
قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقّ

يبيّة: لإلمام أمحد رضا خانْ  .١٣ ة الغَ ية باملادّ ولة املكّ الدَّ
قة.ه١٣٤٠(ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

ه املصونَ تبيانٌ لكلّ   .١٤ يشء: لإلمام أمحد  إنباء احلي أنّ كالمَ
قة.ه١٣٤٠رضا خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

م   .١٥ ىل لناعتي املصطفى بدافع البالء (مرتجَ األمن والعُ
قة.ه١٣٤٠بالعربية): لإلمام أمحد رضا خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

م بالعربية) منري العني يف حكم تقبيل اإلهبامَني .١٦ : (مرتجَ
قة.ه١٣٤٠لإلمام أمحد رضا خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

ر  .١٧ حتقيقات إمام علم وفن: للعالّمة الشيخ خواجه مظفّ
قة. ضوي، الطبعة األوىل، حمقَّ ني الرّ  حسَ

جمموعة تعليقات اإلمام أمحد رضا عىل الكتب املتداولة:  .١٨
قة.ه١٣٤٠لإلمام لإلمام أمحد رضا خانْ (ت  )، الطبعة األوىل، حمقَّ

ااخانْ.١١ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل ىىقى: ققت األ ةةقة ققب ببس ررحر ححب ننمن ىىقى ققن األ الل ززلزُّ ا
ةةقة.ه١٣٤٠(ت قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(
ااخانْ.١٢ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل نينيملني: ا ددندوة ففجف رربرَ نينيمنينيَنيني ررحلر ا ااتاو تتف و
ةةقة.ه١٣٤٠(ت قققّ قققحم ىلىلىلووىلىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(
ااخانْ.١٣ ااضا ر ددمحد أ اامام إلإللإل ةةيةةةةّة: ييب ببي ييغَ غغل ا ة ااململادّ اابا ةةية ييكّ ّ ككمل ا ةةلة و ددلدَّ ا
ةةقة.ه١٣٤٠(ت قققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(
للكلّ.١٤ ككل اايانٌ ييب ببت ووصونَ صصمل ا ه ههمَ الالكال أنّ ييحلي ا ااباء ببن يشء: لإلمام أمحد إ

(تت ااخانْ ااضا ةةقة.ه١٣٤٤٠ر قققََّّ ققحم ىلىلوىل، األأل ةةعة ععب ببط ططل اا ،(
م.١٥ ممجََ رترتمرت ) الالبالءء ببل ا ععفعع ددبدا ىىففى ففط ططصص صصمل ا ييتي تتع اانا ننل ىلىلعىلىلُىلىل ععل وا ننمن األ

(ت ااخانْ ااضا ر ددمحد أأ اامام إلإللإل ةةية): ييب ررعر ععل ةةقة.ه١٣٤٤٠اابا قققََّّ ققحمحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل اا ،(
نينيمنينيََنيني.١٦ ااهبا اإل لليل ييب ببقق ققت ممكم ككح يف نينيععنيني ععل ا ريرينري ةةية)ننم ييب ررعر ععل اابا م ممجَ رترتمرت )) :

(تت ااخانْ ااضا ر ددمحدد أ اامام ةةقة.هه١٣٣٤٠إلإللإل قققَّ ققحم ىلىلوىل، األأل ةةععة ععب ببط ططلل ا ،(
ر.١٧ ررفّ ففظ ظظم ههجه ووخوا خخيخ ييش ششل ا ةةمة الالعالّ ععل للل ننفن: و مملم للع اامامم إ ااقات ققي ييق ققحت

ةةقة. قققَّ ققحم ىلىلووىل، األأل ةةعة ععب ببط ططل ا ووضوي، ررلرّ ا ني نينيسَ سسح
جممووعة تتعليقات اإلمام أمحد رضا عىل الكتب املتداولة: .١٨

(تتت ااخاننْ ااضا ر ددمحدد أ اامام إلإللإل اامامم ةةقة.ه١٣٤٠إلإللإلإل ققققَّ ققحم ىلىلوىل، األ ةةعة ععب ببط ططل ا ،(




