
  حجية الترك ومقولة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الفقه المالكي كلية عميد/الدكتور وليد مصطفى شاويش

 لتكفير والتبديع: اأوال 

بادئ ذي بدء أسععد جدا  بذذا اللقاء مع ذذ  الوجو  المباركة السعاعية  ي الرير والسعاعية  ي حمل الكتاا والس ة  
و صععرد ديه ذذ  اةمة على اعتبار أه ذذا الديه يعد حارسععا  لذذ  اةمةن وأه حراسععة الديه تع ي حراسععة اةمةن ال 

يوية والمذمة التي تحتم على الباحثيه مراجعة ذذ  المسائل شك أ  ا  ي ذذا الزماه ظذرت ذ اك بعض المسائل الح
التي كاه م ذا الرروج عه قواعد أذل السععع ة والجماعة  ي الحكم بالتكفيرن  الحكم بالتكفير ذو حكم شعععرعين حي  
 ا يظذر موجبه البد مه بيا ه أما حي  لم يحضععر موجبه ال بد أه  رجع الى اليقيه وأه االسععبم ثبت بيقيهن وقد سععع

مسعععععععاعي كثيرد  ي ذعذا الباا  ي عظذار قاعدد أذل السععععععع ة والجماعة أ  ا ال  كفر أحدا  مه أذل القبلة بذ ا ما لم 
يستحلّهن رصوصا  ما ظذر  ي قضايا الغلو  ي التكفير  ي قضايا ما يعرف بالحاكمية أو الوالء والبراء دوه تمحيص 

ا يتعلق بالغلو  ي البدعة وعشكاالت ذذا الغلو يع ي كيف  تج ذذا وتدقيق  يذا.  حه ذ ا  ي باا آرر أال وذو باا م
موضععععوت الغلو  ي التكفير حقيقة  يما يتعلق بالحاكمية أو الوالء والبراء كاه دارل • الغلو  ي موضععععوت التبديع   

ر بحت كلمة الكفبيت أذل الس ة والجماعةن بمع ى لم يكه ليُكفّر مه ذو رارج ذذا البيت أو الكفر المعروفن ع ما أص
والتكفير تدور دارل المسعجد وليسعت رارج المسعجدن بمع ى أ  ا أصبح ا أمام حالة تفكيكية للم ذج االسبمي الس ي 
عبر حالة الغلو  ي التكفيرن   حه اآله أمام حالة تسعذم  ي تفكيك المسجد ولزوم الجماعة  ي المسجد وأيضا تسذم 

ى الغلو  ي التكفير وكذلك الغلو  ي التبديعن  الغلو  ي التبديع يع ي أه ذ اك  ي تفكيعك الجمعاععة  طرا  لما يترتا عل
ذجراه للمبتدت يع ي اه المبتدت يحرف  ي ديه الله ويزيد  ي ديه الله ما ليس م هن  ذ اك آثار كبيرد لذذ  البدعةن 

م بالبدعة ولذلك كاه الغلو  ي وعليعه عذا ظذر موجعا البعدععة أه يحكم بالبدعةن وعذا لم يظذر موجبذا ال يجوز الحك
التبديع أو الغلو  ي التكفير سعععببا  مه أسعععباا الشعععقال الذي حصعععل دارل المسعععجد  ي البيت السععع ي وعلي ا اآله كما 
وقف ا ذ اك مه الغلو  ي التكفير رارج أصععععععول أذل السععععععع ة والجماعة وكاه التكفير ذ اك يع ي باا الرأي الفردي 

د ا التي لرصعععذا ابوجعفر الطحاوي  ي قوله: ال وال  ُكفر أحدا  مه أذل القبلة بذ ا مالم رارجا  عه اجماعات ا وقواع
 يستحله(  جعل الكفر ع ادا  وتكذيبا  للشارت

 
 ترسا ة البدتثا يا : 

اآله  حه أمام مسعللة أرر  وذي مسعللة الغلو  ي التبديعن والغلو  ي البدعة يع ي أ  ا  صبأ أمام ترسا ة ذائلة مه  
البدت تطوف بالبيوت والطرقات والمسعاجد وذ اك لوازم لذذ  البدعةن بمع ى أ ك ت ظر الى ذذا اال ساه أ ه قد ا حرف 

ة والمعاصععي اةرر ن ةه ا حرا ه تحريف للديه.  بال سععبة ل ا  ي عه الديه بمع ى أه ذذا اال حراف أشععد مه السععرق
أي موضعوت بديذي البد أه   طلق مه المسلّماتن  حه أمام حالة مه الغلو  ي التبديعن البد أه يكوه لدي ا معيارا ن وال 

ا ن ضف لبعض ا شيئبد أه تكوه لدي ا ضوابطن قال لك : ذذ  بدعةن قلت: ليست بدعة ذذ  دعو  وتلك دعو ن  حه لم  
لذلك ال بد مه الرجوت على المسعععععلّمات الفقذيةن ال سعععععيما أه االجتذاد  ي موضعععععوت البدت يحتاج الى شعععععروط زائددن 
ويحتاج الى أوصعععاف زائدد  ي المجتذد تفول موضعععوت الحبل والحرام. أّه الجرأد  ي التبديع والتفسعععيق وما يتلوذا 

ددن ويلرص االمام الشعععاطبي أوصعععاف أصعععحاا البدت بل ذم أتبات الظواذر مه تحريف للديهن يحتاج على أوصعععاف زائ
يتّبعوه ظعاذر ال ص ويتفرقوه  يمعا بي ذمن ذلعك ة ذم ال تقوم أحكامذم على معايير وأصعععععععول وقواعدن  كل له وجذة 

ع دي بدعة   ظرن وبالتالي يتفرقوه ب اء  على أه كب  م ذم يعبر عه وجذة  ظرد الراصعععععععة ووجذة  ظر  رديةن  ذذ 
وذذ  ع دك ليسععت بدعةن أ ت ع دي  ي ذذ  كا ر أ ت لسععت ع دي كا را ن  تجد لذجا   رديا  وال زعة الفردية واضععحة 
 ي موضوعات ذات وزه عال كموضوعات التكفير وموضوعات التبديع. اآله كل ا يعلم أه البدعة حكم شرعين وع ى 



المتعلق بل عال المكلفيه و تعر وه البقيةن لكه ما يذم ي مه اةصعععععععولييه يعرف الحكم الشعععععععرعي بعل عه: رطعاا الله 
التعريف كلمة الرطاا(. عذا بحث ا  ي ترسعا ة البدت التي متت اآل ال تجد أه الدليل عليذا ال لم يفعله رسول اللهن ولو 

ور تدالل لذذ  البدت يدكاه ريرا  لسععععععبق ا عليهن لم يثبتن لم يرد( ال يعاد يزيد على ذذان  لذلك تجد أه  ي الغالا االسعععععع
حول ذذ  ال قاطن بمع ى لم يفعل رسععول الله صععلى الله عليه وسععلمن حقيقة كلمة لم يفعلذا رسععول الله صععلى الله عليه 
وسلم أو حجية التركن كما يع ي يذكر  ي بعض المباح   حتاج الى تفصيل  ي التفريق بيه العدم وبيه الترك المقصود 

كام الشععرعيةن وعذا لم يتم التفريق بيه ذذا وذاك سععتبقى اةمور ملتبسععةن بمع ى: الرسععول شععرعا  الذي يعتبر مه االح
عليه السعععععبم ترك أمورا   ي الصعععععبد مثب  كر ع اليديه أث اء التشعععععذدن يع ي  قول: مه دواعي االجابة أه تر ع يديك 

عليه السعبم أقام صبد العيد لك ه لم يذذه بالدعاء لكه  ي التشعذد لو ر عت يديك يعد ذذا عحداثاُ  ي الديهن والرسعول 
لذان  ذ ا ترك  ذل التروك حجة مطلقا  لل بي صلى الله عليه وسلم  أم أ ه ال بد أه  ميز بيه  وعيه مه الترك  الترك 
الذي ذو متعلق بالرطاا الذي ذو الحكم الشعرعي  أم ترك الذي ذو عدم   ذذا قل ا عه الرسعول صعلى الله عليه وسلم 

يركعا الطعائرد  ليس ذعذا الترك  يعه حجيعة لمعاذا  ة عه ععدم. متى يكوه الترك حجعة  عذا تعلق به الرطاا  ذذا قال لم 
عليه السعبم: ال صعلوا كما رأيتمو ي أصعلي(  قد تعلق الرطاا بله تصعلي كما صعلى عليه السبم والحالة التي ترالف 

الركبتيه أث اء التشعذد  ي  عله عليه الصبد والسبم ذو  صعبته  ذى ع ذان وبالتالي يصعبأ اآلمر بوضعع اليديه على
الرطاان وقد تعلق بال ذي عه الصعععور اةرر ن كله يضعععع يديه على ذيئة الدعاء را عا  عياذما وما على ذلكن عذه ذذا 
رد الفععل رطعاا ي ذى عه الفععل اآلررن ولكه ركوبعه للعدواا  ي تلعك اةوقعات ليس  ذيا  عه ركوا السعععععععيارد والطائ

لماذا  ةه ذذا الركوا ليس رطابا . كذلك  عله عليه الصععبد والسععبم  ي صععب  العيد أ ه لم يذذّه لذان  لُمر ا بالصععبد 
كصعععععععبتعهن عذه كمعا أ عه لم يذذّه  ذ  ا ال  ذذهن والترك ذ ا حجةن لماذا   ة ة  عل وقد تعلق به الرطاان أيضعععععععا  مه 

ا سلعطي مثاال  على الترك ع دما يكوه  عب  وع دما يكوه عدما . ل فترض أه الضعروري أه  ُذكد على ذذ  ال قطة وأ 
رجب  أتى بجريأ على االسعععععععععاف والطوارئ والطبيعا موجودن  علعرض الطبيعا عه معالجة الجريأ  ذه ععراض ذذا 

 ا كاه مسععععا را  الطبيا عه معالجة ذذا الجريأ  عل يعاقا عليه لماذا  ة ه ترك مقصععععودن لكه ل فترض أه ذذا الطبي
وغير موجود  ذذا الطبيا لم يعالجه  ذل كاه تركه مقصودا   ال لم يكه مقصودا ن عذه  ي الحالة اةولى يعد تركه  عب ن 
ة ه تعلق به رطاا بله يعالج ذلك الجريأ وجوبا ن وأما وذو معدوم أو  ائم  ي بيته  ذ ه كذلك لم يعالج الجريأ ولك  ا 

العذي ذو لم يععالج الجريأ(  عتبر  عدما  وال يُ اط به الحكم. مثب : ذ اك غريق  ي البحرن وذ اك  عتبر أه ذعذا الفععل ال
مه يقعدر على ع قعاذ   عذعراض الم قعذ عه ع قعاذ الغريق يعد  عب  ويعاقا عليه وأضعععععععأ لكه لو أ  ا ك ا موجوديه  ي 

ا  عليهن الترك يعد  عب  حي  تعلق به رطاا مه الشععارتن بيوت ا  لم   قذ ذذا الغريقن  ترك ا لإل قاذ ذذا يعد عدما . ب اء
 ترك ال بي عليه السععععبم اةذاه  ي العيدن ور ع اليديه أث اء التشععععذد أذه ذذا ذو الذي يحصععععل به االقتداءن أما العدم 

كل  على الذي لم يتعلق به الرطاا  ذ ه ال يكوه حجةن طيا الرسعععععول عليه السعععععبم ما أكل على رواه قط. أذه أيه أ
اةرضن عذه االقتعداء  ي  علعهن  ذعذ  ال قطعة اةولى والمحوريعة  ي موضعععععععوت التمييز بيه الترك ع دما يكوه عدما ن 
والترك ع د  يكوه  عب ن  حي  تعلق الرطاا بالترك ع دئٍذ يتقيد الحكم الشعععععععرعي بذذا التركن  قد يكوه مكروذا  وقد 

 يكوه حراما  وما على ذلك.

 
 الترك ةيحجثالثا : 

اآله ذذ  الحالة التي تفشععو ال تكاد تجد دليب  أكثر مه أه يقال: لم يفعله رسععول الله صععلى الله عليه وسععلمن ولو كاه  
ريرا  لسعبقو ا عليهن  تلتبس المعر ةن سعيقول أحدذم: ذا ذو رسعول الله صلى الله عليه وسلم ركا وحج على الدواا 

لتبس اةمر لد  ال اس  ي تروكه عليه الصعععععععبد والسعععععععبم ن التبس وذا  حه  حج  ي الحا بت أو بالطائراتن عذه ا
بالترك الذي يُعد حجة  ي الترك الذي ذو مه العدم. ملرص اةمر: الترك بعد حجة حي  تعلق به رطاا الصعععععععلوا كما 

تالي با  وبالرأيتمو ي أصلي( أما حي  كاه عدما  مثب : لم يستعمل السماعات أث اء الصبد  ذل تركة السماعات يعد رطا
عذا اسعتردم ا السعماعات  ي الصعبد بعد بدعة  ال. ذل تركه الرط  ي المسجد لتسوية الصفوف يعتبر س ة  ذذا رالف ا 
ووضع ا الرطوط ليصبأ بدعةن عذه  جد  ي الصبد تركيه ترك للسماعات ال يعد حجةن وترك لر ع اليديه  ي التشذد 



لرطاان وبيه ما لم يتعلق به الرطاا ب اءا  عليه  قول أه وضعععععع الرطوط  ي يعد حجةن   حه ميز ا بيه ما تعلق به ا
المسععععاجد لت ظيم الصععععفوف ليس مه البدت وممكه أ ك تجد مه ي اقش  ي ذذا طيا  قول له: أ ه لم ي قله به رطاان 

السععطر  ي أعط ي الرطاان ترك الركعة الرامسععة  ي صععبد الظذرن الرطاا الصععلوا كما رأيتمو ي أصععلي( طيا ترك 
الصعبد التسعطير المسعجد( ليس  يه رطاا عذا ال تدرله بدعة وال يدرله التحريم بل ذو على أصل الوسائلن ما وضع ا 
ميليه أرضريه على عذد ال بي صلى الله عليه وسلم  ي المسعى ولم  ضع عشارد بدء الطواف  ذل تعلق بذا رطاا  

ن ولكه تركه اةكل على المرتفع الما أكل على رواه( رطاا لماذا  أه كاه تركه مه باا العدمن وليس مه باا الرطاا
ة عه أكعل على اةرضن لعذلعك  ذُم كلمعة الرطعاا مه أذم ما يُمكه أه يكوه  ي البح   ي ذذ  الموضعععععععوعات. ما ذو 

لرسعععععععول الرطاا  ذو كبم مه يعقلن طيا  ي الديه الذي  تكلم  يهن عما كتاا وعما سععععععع ةن طيا الكتاا ال وما أتاكم ا
 رعذو  ومعا  ذعاكم ع عه  عا تذوا( طيعا لم يفعله أيه تقع  ذل ذي مما آتاكم  الن ذل ذي مما  ذاكمن الن عذه ذذا الترك 
الذي ذو عدم ليس درب   يما آتاكمنوليس دارب   يما  ذاذم عذه مه الكتاا.  لتي على السععععع ةن ما ذي السععععع ة  ذي ما 

ل أو  عل أو تقرير أو صفة ال عل وعال عدم  عل( عذه ذل الرطاا  ي الفعل ورد عه ال بي صلى الله عليه وسلم مه قو
أو  ي عدم الفعل  عذه اللم يفعله( كيف أصعععععبحت رطابا  للديهن الرطاا الذي تعلق به الشعععععرت حسعععععا ما ي ص عليه 

و ست مه س ةن لالمحّدثوه عما قول وعما  عل وعما تقريرن طيا أيه ذذبت اللم يفعله رسول الله(   ليست مه كتاا ولي
جئت ا على ذذ  الكلمة  رر ر اذان  ذذا كاه الكبم  ي الترك  قد  صل ا بيه تركيه؛ بيه ترك عدمن وترك  علن  الفعل ذو 
الععذي تعلق بععه الرطععاان  ععذه أردت أه تقول لي لم يفعلععه عذه أ ععت تقول بحجيععة التركن سعععععععلقول لععك أيه الرطععاا   

ليل مه أدله الشععريعة الم صععوص عليذا الالسعع ة وما على ذلك واالجمات وما شععابه والرطاا عما آية مه كتاا الله أو د
 ذلك(.

 
 سذال وجواارابعا : 

 لتي على التطبيق على بعض اةمثلة: سععععععذال مه أحد الحضععععععور: قبل التطبيق بداية الموضععععععوت قلت : البدعة حكم  
 رضن حتى لو كاه حكما  شعععرعيا  الواجا ن شعععرعين  ليس ذ اك حكم شعععرعي قرأ ا  ع د الفقذاء بله البدعة واجان 

مباح( الخ... جواا :أري الكريم الصععععحة والبطبه ما  وعذا  والما ع والشععععرط والسععععبا ذل ذي دارلة  ي اةحكام 
الرمسعععةن عذه ا ت حي ما تقول  ي الصعععحة والبطبه ذذا بعضعععذم يلحقذا باةحكام الرمسعععة وبعضعععذم يلحقذا باةحكام 

مثب  لو درسعت اةحكام الوضعية لقلت : شرطن سبان ما عن طيا اةحكام التكليفية واجان....  الوضععيةن واضعأ  ل ت
الخن أيه الصعحة والبطبه والررصعة ذكذا ضعمهن واضعأ تذجل اةسئلة على ال ذاية حتى تتصل اةمور ببعضذا. اآله 

عدما  لم يتعلق به رطاا  ع دئذ ال الفقذعاء  صعععععععوا على أه الترك متى يكوه حجعة ومتى ال يكوه حجة؛  ع دما يكوه 
يكوه حجة  ي ديه الله تعالىن كترك رسعول الله عليه السعبم لكثير مه اةمور الحياتية المسعتجددن وبالتالي ال يستدل 
على أه ال بي عليه السعبم تركذا ة ذا ليسعت دارلة  ي السع ة وليسعت دارلة  ي الرطاان يع ي الرسعول عليه السبم 

عليه الضععا  كف يد   ماذا  عل الصععحابة  كفوا أيديذمن اقتدوا بتركه أم ال  اقتدوان ذل كاه تركه  عب  أم الن ع دما قُدم 
 ععل لعذلعك  كف عا بعال ذي مطلوا ال بي والترك  ععل  ي صعععععععحيأ معذذعا الترك ذ عا يكوه  عب . لئه قعد ا والرسعععععععول 

ي   علق الرطاا ولقولة تعالى: اللوال ي ذاذم الربا يوه يعمل... ذاك م ّا العمل المضععلل:  وصععفوا تركذم بل ه عملن ح
واةحبار عه قولذم االثم وأكلذم السعحت لبئسما كا وا يص عوه(  جعل تركذم اآلمر بالمعروف ال عب ( لماذا  ةه تعلق 

 الععديهالرطععاا بععاةمر بععالمعروفن الحظ تعلق الرطععاانعه لم يتعلق رطععاا  كلمععة اللم يفعععل( له ت فع  ي اةدلععة؛ ثم 
الشرعي ذو الرطاان  حي  لم يكه رطاا  ب دليلن و حه ال  علم شيئا  مه الله تعالى وال مه رسول الله عليه السبم 
عه بالرطاا الذي بيه أيدي ان ال أحد بي ه وبيه الله أي واسطةن واستط ا ما ذو بيه أيدي ا مه كتاا الله وس ة رسوله 

وما على ذلك. عذه ع دما  قول : عه الحكم الشرعي رطاان والرسول عليه السبم  عليه السبم واجتذادات أئمة االسبم
ع دما كف لمه أكل الضا ماذا  عل الصحابة  كفوا أيديذمن  ذل اقتدوا بعدم أم اقتدوا بترك ذو  عل  ذو  علن عذه ذو 

ي تعلق به الرطاان  حي  تعلق دارعل  ي السععععععع عة أم ال    عم دارعل. عذه محعل بحث عا  يمعا يحتج بعالععدم ال بالترك الذ
 -مثب  -الرطعاا تسعععععععّمى الحكمن وحيع  كعاه الترك بب رطعاا  ذو ععدم وليس مه أدلعة الشعععععععريععة. ا ظر: لو قل ا  ي 



المصعا حة بعد الصبدن سلم االمام ذات اليميه وسلم ذات اليسار  صا أ أحدذم أرا  ما حكمذا  بدعةن لماذا  لم يفعله 
يه وسعععلمن أيه الرطاا  أ ت تسعععتدل بلم يفعلهن  ريد الرطاا طيا سعععوف أصعععا أ على باا رسعععول الله صعععلى الله عل

المسععجدن سععلقول لك: لم يفعله ذات الرطاا سععتقول: لم يفعله قل لم يرد ال أعلمن لكه ذل يلزم مه العلم بالشععيء العلم 
سعع ة  32 ي سععبمه ومصععا حته ربل بالعدمن ال يلزم مه عدمه العلم بالعدمن لو قلت لك: حسعع ا  سعع قتدي برسععول الله 

اكتبذا لتقتدي بذا  ي سبمه كم ستجد  لو أردت أه تحصي سبماته  قط ستجدذا تفول على ما  ي البراري بمجلدات 
كثيردن لماذا الرسعول صعلى الله عليه وسعلم لم ي قل ع ه ا ه سعلم ع د باا المسعجد وسعلم بعد الصبد وسلم ذ ا وسلم 

م  ي كل وقت  لصععبأ ُمسععلما  بله ذذا السععبم  ي كل وقتن ب اءا  عليه؛ اةمة لم تجتذد  ي  قل ذ اك  للعلم بله السععب
المسعععلمات وذذا يصعععرح به االمام الشعععا عي  ي الرسعععالة يع ي لو قلت لي: أيه الدليل على  جاسعععة الدم  ال دليل على 

ليل على  جاسععععععة الدم  عذه أ ت سععععععتقول:  جاسععععععة الدمناذذا الأو دما  مسععععععقوطا ( ربص  ذذا حرام أكلهن أو  ما الد
المصا حة بعد الصبد بدعة الدليل لم يفعلهن أيه الرطاا  قل ا : الصلوا كما رأيتمو ي أصلي  ي عدم ر ع اليديه أث اء 
التشععذد و ي عدم اةذاه لصععب  العيدنعتياه الرطاا ذ ا  ريد الرطاان طيا ال يوجد رطاا عّه ذو عدمن طيا ثم تقول 

هن  ذل قبل الصعععبد وبعد  لك ذ اك رطاا: ال أ شعععوا السعععبم بي كم( ذل رصعععه الشعععارت بموضعععوت دوه آرر  لم يرصعععّ
الصبد مه المواضع التي يستوعبذا ال ص   عم صحيأن عذه أ ت ترالف الرطاا تريد أه تكمل التسبيحات قل يا أري 

المصععا حة ال  رتلفن سععبّأ وسععلّم ذذا أجر  أريد أه أكمل التسععبيحات ال تزعج ي بالمصععا حة ال تقل لي بدعة. اةولى
وذذا أجرن لكه ذل تسعععتطيع أه تقول: بدعة ة ه لم يردن ذذا حكم شعععرعي بب شعععرت وبب رطاان ة  ي سعععلسعععلك عه 
الرطاا حيثما تكلمت سلسللك عه الرطاان ذل تريد أه ترص بعد الصبد بالم ع  أم ع أيه الما ع آيه الدليل الشرعي 

أ ت ترصص ! ذل  ستطيع أه  رصص أدلة الشريعة دوه أدلة شرعية مكا ئة  أ ت تحتاج على  ص المرصص  وعالّ 
للترصععععيص بالم ع عذه أيه ذو  سععععتقول لي : ذو وقت أ ا سععععلقول لك: أريد دليب  شععععرعيا  رطابا ن ذذا رطاا لله ال 

صعععلى ثم جاء  سعععلم  قال له يرصعععصعععه ال اسن ة ه كبم الرسعععول عليه السعععبمن طيا الرجل المسعععيء صعععبتهن جاء  
الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع  صل  ذ ك لم تصّل ثم صل ثم رجع  سلم والحدي   ي صحيأ البراري  سلم قبل 
الصععبد وبعد الصععبد مه الذي يم عه وقد أذه له الرسععول صععلى الله عليه وسععلم ثم تقول لم يفعلهن عذه الحظ ذ ا أه 

ك ذا بدأت بذدم الرطاا  تقول: الا شعععوا السعععبم(  بدأت بالرد على الرطاا. عذه: كيف كلمة لم يفعله ليسعععت رطابا  ول
يصعبأ عدم الرطاا وعدم الفعل يرد الما آتاكم الرسعول وما  ذاكم ع ه( عذه أصبأ العدم يرد الشريعة. المه أحد   ي 

له عليه السبم الأ شوا السبم( أمر ا ذذا ما ليس م ه( سلقول لك: ما ذو الأمر ا(  كتاا وس ة أليس كذلك طيا ذل قو
مه أمر ا  عمن عذه ذل ذو أطات الأمر ا(  بتم بدعته  وذا ذو الرسععععول عليه السععععبم يقول الا شععععوا السععععبم( والرجل 
المسععيء  ي صععبته سععلم قبل الصععبد وبعد الصععبد وأمام ال بي عليه السععبمن طيا وعدم الرطاا الذي ليس دي ا  ولم 

رطاان ومه عبمات البدعة أ ذا تميت س ةن وأه تحل محل س ّة وأ ت م عته وقد أذه رسول يتعلق به رطاا أصبأ ال
الله صععلى الله عليه وسععلم  كيف  علت ذلك   طيا  ي الحدي  الصععحيأ ع دما كا وا ير عوه أيديذم  ي الصععبد قال: 

 أ ه كاه يكفي أحدذم أه يسلم على يمي ه

 
  االجتذاد الفقذيرامسا : 

مثـعـعـعـعــــــالر آرر: ل قل على سبيل المثالال صدل الله العظيم( بعد تبود القرآه الكريمن مثب  : لم يفعله رسول الله ولو 
كاه  يه رير لسعبقو ا عليهن طيا قال تعالى : وومه يعظم شععائر الله  ذ ذا مه تقو  القلوا و ذل مه قال صدل الله 

ظمن دارل  ي العموم أم ال   دارل. تمثّل قولة تعالى : و قل صعععدل الله  اتبعوا العظيم يعظم شععععائر الله أم مذيه   معّ 
ملة عبراذيم و رطاا أم ال  ال عٍذ الرطاا متعلق بذذا الفعل وا ت مثٍه على الله عز وجل بقولك صعععدل الله العظيم ( ن 

الفعل ال يع ي عدم الفعلن أضف على ذلك  عذه بما م عَت عموم الشريعة. لم يفعله !!! وما أدراك أ ه لم يفعله   عدم  قل
أه رطاا الشععععععارت التي ذي الحكم الشععععععرعي: رطاا اللهن أيه رطابك   ذل قد أتيتك بالرطاا   عذوأيه رطابك   لم 
يفعله ذل ذي دارلة  يما اتاكم الرسول   ذل ذي دارلة  يما  ذاكم . ذل ذي دارلة  يما ورد ع ه عليه السبم مه قول 

كلما درل بيته قال و ما شاء الله ال قود  -رحمذالله تعالى -قرير   ليست دارلة نطيا ... كاه االمام مالك أو  عل أو ت



اال بالله و يتمثّل قول الرجل صاحا الج ة : و لوال عذ درلت ج تك قلت ما شاء الله و ال قود اال بالله  تمثّلذان أم ليس 
ما شاء الله ال قود اال بالله و سيقول لك مرد واحدد تكفي لكه عذا داومت القرآه ذذا رطابا    . عذ درلت بيتك  قلت و 

تصععبأ بدعة ! يع ي عذا صععا حت المرد اةولى لكه عذا داومت تصععبأ بدعة !متى كا ت السعع ة عذا داومت عليذا تصععبأ 
تقد بله المصعععا حة بعد بدعة   مه الذي قال ذذا   عذه ما دام أ ه يداوم عليذا  ذو يعتقد أ ذا سععع ة راصعععةن ال أحد يع

الصعبد لذا رصعوصععية لكه لو أه أحدذم قال : المصعا حة والسعبم بعد الصععبد  يذا رصعوصععية زائدد  قول : ذ ا زاد 
على الديه أم ال   زاد ن لك ه عذا بقي تحت االطبل ب فس الرتبة ع د باا المسععععععجد وع د الدوام لم يزد ن عذه ذي مه 

 حي  أطلقت  ذّه البدعة  ي التقييدنة ذا عضعععا ة على الديهن وحي  قيدت  ذه البدعة  الطاعات عذه الشعععريعة أطلقت ن
 ي االطبل ؛ قال لك : سبأ ثبثا  وثبثيه لماذا تزيدذا اربعة واربعيه   عذه أ ت زدت على ما قيّد  الشارت  . قال لك 

 ذذ  بدعة   لك ك لو زدتذا لل ظا ة ليست  : ثب  غسعبت  ي الوضعوء لم تزيد رمسعا  مه باا التقرا و زيادد التعبد
بدعة . عذه عذا أعتقدت وليس عذا داومت ن المداومة ال تع ي االعتقاد والله تعالى يقول و يا أيذا الذيه آم وا ِلَم تقولوه 

ذان ومه ل ما ال تفعلوه و  بيه أ ه قد يداوم اال ساه على  عل لك ه يعتقد رب ه ن  مه يداوم على السرقة ليس مستحب  
داوم على شعرا الرمر ليس مسعتحب  لذان ومه داوم على ترك  عب  مه اال عال الملمورد شععرعا  ليس داال  على أه ذذا 
الشعععععععرص يُكعذّا ويجحعد  عاعتقاد المداومة على الفعل أ ه يعتقد ذذا  ذ ه مه الزيادد والتفتيش وادعاء ما  ي القلوا 

ل  ي  ذم حدي  و مه أحد   ي أمر ا و وع دما قال : صععدل الله العظيم ن وذو ال يصععأ ن ذذ  قضععية. ذ الك : عشععكا
ذو مه أمر ا ن طيا جمعة مباركة نما ذو اةصععل  ي الدعاء التقييد أم االطبل   االطبلنِلَم تم ع ما أطلقه الشععارت ن 

رك   ثم ماذا بعد ذلك أحد مبارك لوال أ ه يعتقد ن طيا لماذا  وكيف تقول : لوال أ ه يعتقد و لماذا ال يقول : سععععبت مبا
لوال أ عه يعتقعد ن لمعاذا ذذا الربط دائما  بيه الفعل واالعتقاد والتفتيش و حه م ذيوه عه التفتيش ال موسعععععععم مبارك ( 
....الخ مثب  . عذه حي  أطلقت الشععععريعة ال تدرل البدت ن  حي  أطلقت أطلق ن وحي  قيدت قيد . ذ الك مقوله تقول : 

بله الترك حجةنقامالمقتضععععععي لفعل ال بي عليه السععععععبم ولك ه لم يفعلن ولم يكه ذ الك ما ع مه الفعل ن  حه  قول : 
 ع دئٍذ مع قدرته على الفعل ولم يوجد ما ع  ذه الترك يكوه حجة. عذا قام المتقضععععي للفعل ن ولم يفعل مع القدرد على 

يا عذا قام الالمتقضعععي(لفعل ال بي عليه السعععبم ما ذو الذي الفعل وال يوجد ما ع ن  ع دئٍذ  قول بله الترك ذ ا حجة. ط
يقتضي  عل  بي ا صلى الله عليه وسلم   . مه الذي يحدد المقتضي م كم لرسول الله   مه يجرذ   تقول له يا رسول 

لوحي ا الله يقتضععي   أليس ذلك الرجل الذي قال : اعدل  ذ ك لم تعدلن مه الذي يحدد المقتضععى لل بي عليه السععبم  
والوحيمعا ذو   الرطعاا نعذه بيه أيعدي عا رطعاا طيعا عذا لم يكه بيه ايعدي ا رطاا  ب مقتضعععععععي واضعععععععأ. مه يحدد 
المقتضعي   أ ت عارف ما مع ى مقتضعي  . مه الفعل قضععىن ما مع ى قضعى   ألزَمنذيا قل : يقتضعي أه يفعل رسععول 

قول عذا قام المقتضععي   أليس المقتضععي ذو الوحي   أم الله صععلى الله عليه وسععلمن مه يتجرأأه يقولذا   طيا كيف ت
العاديات كالطا والذ دسةن  أم العقليات   وذي ع د كل ال اس   ما الفرل   والرسول عليه الصبدالسبم  ي العقليات 

لله ا والعاديات والطا كبقيةال اس بم يتميز عليه السبم   بالوحي والمقتضي له ذو الوحي أيوجد وحي ليس  ي كتاا
ليس  ي سع ته  ن عذه ال يسعتطيع أحد أه يحدد ما يقتضعي لرسول الله عليه السبم. –  أيوجد وحي بمع ى رطاا ل ا 

قل ا : ما يقضعععي شعععيءن أو أقتضعععى أه يفعل لك ه لم يفعل ويقدر أه يفعلن وال يوجد ما عن  ما ذو  –جدال   –أ ترض 
 الفرل بيه ذذا وكتماه ال بود  

 
 البدت عبماتسادسا : 

قاعات اة راح بدعة لم يفعله رسول الله وقاعات العزاء كقاعات اة راح .عذه ذ اك مه يذدم الحياد بحّجة الديه  ذذا  
ُذدمت الحياد بحّجة الّديه وبسععععععبا الغلو  ي البدعة  ي يوم مه االيام سععععععيصععععععطدم ال اس ليس مع ال ذلك الشععععععيخ( 

 فبت والسبا مرالفة الس ةن أ ظر ذ اك مه ال يحضر عزاء عمه ن سيصطدموه مع الديه  فسه وبعد ذلك سيحد  اال
ال يحضعععععععر ج عازد عمه لماذا   . ةه ذذا مه البدت ! ن أليسعععععععت البدعة مه عبماتذا الفرقة و عه الذيه  رقوا دي ذم 

ة ميه الجماعوكا وا شععيعا  لسععت م ذم  ي شععيء و  جعل الله عبمة المتفرقيه  ي الديه أ ذا مه البدت وعبمة الملتز



و حه  لتزم الجماعة .الق وت  ي الصبأ ع د االمام الشا عي جذرا  ديه ن وع د المالكية سرا  ديه وع د الذيه اليق توه 
 ديه لماذا   ة ذا مسللة اجتذادية.

 
 

 مسائل اجتذاديةسابعا : 

ماذي المسعللة االجتذادية   ذي تلك المسعللة التي ظذر  يذا قصد للشارت باالثبات وقصد بال في ولم يتعيه أحدذما ن  
ظذر قصعد للشعارت  ي زكاد الفواكه  ي قولة تعالى و وآتوا حقة يوم حصعاد  و  ظذر قصعدللشارت بعدم زكاد الفواكه 

والسعبم و ليس  يما دوه رمسعة أوسق صدقة و والفواكه ليست كما ذذا الشعا عية والمالكية  ي قوله عليه الصعبد 
مما يوسعق ن ذذا له قصد ذ ا  ذم قصدا  للشارت وذذا  ذم قصدا  للشارت وقد وسع الله على االمة  ي قصد  ولو أراد 

راد أه يوسعععع أه ي زل قطعا   ي ذذا ة زله قطعا  كما أ زله  ي تحريم الرمر لك ه ع دما أظذر لك قصعععدا  وقصعععدا  أ ما أ
على رلقه وسبا سقوط اةدياه أ ذا اّدعت العصمة والقطع   زلوا  ي زاوية التاريخ ة ذا اّدعت القطع والعصمة وأما 
ذذا االجتذاد المتعدد  ذو رصععيد ا  ي مواكبة الوقائع والمسععتجدات لذلك الحكم الفقذي واالجتذادي والظ ي وذو قادر 

بص تعليق البرواز الذي  يه آية الكرسععي بدعة ن لم يفعله رسععول الله صععلى الله على اسععتيعاا الحياد كلذا . طيا ر
عليه وسلم ن شاا رأي  ي المسجد بدعة و ي بيت عمه وراله بدعةن والبدعة على المقبرد و ي بيت العزاء والبدعة 

وسعععععععيترلى عه  ي الجاذات ن كيف يعيش   سعععععععي زوي عه المجتمع ي ظر على ذذا المجتمع على أ ه مجتمع ضعععععععال 
مجتمععهن ثم تعلتي المرحلعة اآلتيعة بععد ذذ  العزلة وذذا الذ ا بعد ذلك سعععععععتلتي المرحلة اآلتية وذي الغلو  ي ظواذر 
ال صوص  يما يتعلق بالكفر وااليماه ثم يذجر قواعد أذل الس ة والجماعة  يما يتعلق بااليماه واالسبم بعدما اشتبكت 

البدعة . عذه البدعة ال تدرل  ي الوسائل الالسيارات نوالحواسيا ن مئذ ة ن محراا والتبست عليه اةمور بيه الس ة و
( درجة ذذ  وسععععععائل ن ذل  حه 61ن ما كاه له محراا عليه السععععععبم ....الخ ( . ما كاه م بر ال بي عليه السععععععبم ال

لل اس (ن  ذذا لم يكه عال  متعبدوه بالثب  درجات   ع ما ذي لذا ذي مصعععلحة؛ أ ذا تقتضعععي غرضعععا  ال أه يظذر االمام
 بما ذو أكثر  ليكه ن عذه ال تدرل البدعة  ي الوسائل وال  ي المصالأ

 
  بيه العادات والعباداتثام ا : 

بعالععادات نعادات ال اس مثل : الجاذات باةعراسن بيوت العزاء ذذا بيت يجتمع  يه ال اس ن العزاء على المقبرد ن لم 
يفعله رسععول الله صععلى الله عليه وسععلم عذه بدعة نأيضععا  ذ الك عشععكال ن رجل يلتو ه على البيت ويعزو ه  ي البيت ثم 

رد يرجعوه ويعزو ه أيضععععععا  ذذا ليس حكمه وليس رشععععععدا  قد يكوه بيت يقّبلو ه  ي المقبرد وبعدما ي تذوه مه المقب
العزاء  يعه ارذال مالين مم وت لإلرذال المالي ن قد يكوه مه أموال اةيتام حرام ة ه مه أموال اةيتام لكه  فصعععععععل 

مر علوا طعاما  التالبعد مه التفصعععععععيعل ن  حه  عدعو على الترفيف مه ذذا ة ه ثقيل على كاذل ال اسن الطعام يكفي ال تف
يكفي ال اس ال يرضعوه حتى التمر لإلرذال المادي ذذ  قضععايا عادات ن أحا أحدذم أه يتصععدل عه أبيه بطعام أو أه 
يكرم الضععيوف مه باا عكرام الضععيف ن قد تكوه مه باا المباذاد حرام للمباذاد واضععأ. عذه ال  لتي لشععيء له أحكام 

. البد مه 6أه ت زل على كل حكم ما يقتضعععيه . تلريص اةمر ومحاز البح  :  متعددد ثم  رتصعععر   ي حكم واحد البد
التمييز بيه الترك الذي تعلق به الرطاا  ذو حكم شرعي نو بيه الترك الذي ذو عدمي وال يتعلق به حكم شرتن وعذا 

 رقت المسعععععلميه  ي تفحصععععع ا ما ذو موجود  ي الواقع  جد أه العدمي ذو الذي أ رز ذذ  الترسعععععا ة مه البدت التي 
المسعععاجد وأدت على ذيوت ما يسعععمى بدت ن حتى عذا ظذرت البدعة الحقيقية ارتفت بيه ذذ  البدت الوذمية والذي أد  
على ذعذا التحلعل  ي موضعععععععوت البدعة الحقيقة ذو ذلك الغلو  ي التبديع حتى أصعععععععبحت البدعة التي  ريد أه  حاربذا 

حت بمثابة  كتة بسععبا عدرال ألقاا حتى مه رارج البيت السعع ي جدذا تطوف مرتفية وزالت ذيبة كلمة مبتدت بل أصعب
بي  ا كلمة ذذا مه المرجئة وذذا مه الروارج و ذذا مه كذا واصعبأ المسعجد يع ي وسعطا  متفرقا  متشرذما ن لذلك البد 



ه قطعي االستقرار  ي مه الوقوف على جا ا لزوم الجماعة و حه مع لزوم الجماعة ومع قطعي االستقرار  ي االمة ال
. البدت ال تدرل  ي الوسععائل وال  ي المصععالأ وال  ي العادات وال  ي االجتذادات 3االمة ضععروي للحفاظ على الديّه . 

. المذاذا اةربعة اجتذاد معتبر وذذا االجتذاد ُمجمع عليه وال ع ي بل ه صعععععععواا قطعا  بل أه المعتمد  ي 2الفقذية . 
 عةذو قول متقلّا بيه أجريه للمصيان ةحد بذلكن بل كلّذا متساوية  ي ذذا اةمر.الفتو  بالمذاذا االرب

  سذال وجوااتاسعا : 

السعععذال اةول :ما المقصعععود بقاعدد ال اجتذاد  ي مورد ال ص   وماذو  -االسعععئلة كثيرد ورصعععص لذا ربع سعععاعة • 
ذاد  ي مورد ال ص بعضذم يظ ه مورد ال قل ال كتاا جواا : ع دما يقول الفقذاء ال اجت -ال ص المراد بذذ  القاعدد   

وسععع ة ( ع دما يقال ال اجتذاد  ي مورد ال ص  مع ى ذلك ال قل مه الكتاا والسععع ة عذا كاه مه ضععععم داللة ال ص  ب 
محل لبجتذاد  يهن ةه محل ال ص متعيه ن وال ص ال يحتمل غير  :  ّص عذا أه ماال يحتمل وظاذر  عه المغير احتمل 

لك عشععرد كاملة ماذا تحتمل   اةعبم عبارد عه  ص ال يحتمل غير  العيسععى ن موسععى( ال يحتمل أه يكوه مشععتركا  ت
السععععذال الثا ي : ذل يوجد ربف  ي أصععععول أذل  -مع واحد يعيش بي  ا اليوم ذذا مع ى ال اجتذاد  ي مورد ال ص . 
جواا : مسععائل اةصععول ربما ال تتجاوز الفا   -م مثب  . السعع ة   وكيف  فذم ارتبف الح فية والجمذور  ي حجية العا

(  ذي محصعععوردلكه ما تفضعععل به أروا ا  يما يتعلق بالعام ع د الح فية والعام ع د الجمذور 6311ومائتي مسعععللة ال
أ ه  ىالعام ع د الح فية داللته قاطعة ن والعام ع د الجمذور داللتذظ يةن بمع ى أ ه قابل للترصععععيص وذ اك يذذبوه عل

 قول اآلتي : ما ذو القدر المتفق عليه بيه الفئتيه   أه العام يسعععتوعا كل أ راد   - سعععخ ب اءا  على قولذم بالقطع . 
لكه ذل ذو بدرجة القطع أم بدرجة الظه ذذا كل الربف لذلك قل ذ اك معلم مه معالم أذل الس ة والجماعة وذو : أه 

ر على التلويل عال بموجا شعرعي كله يكوه راصا  أو مقيدا  أو أه يكوه تلكيدا  الظاذر حجة ب فسعه وال يُ تقل مه الظاذ
أو أه يكوه مما يقتضي عدم الترتيا ن أو يقتضي ال سخ  ب يُعدل عه الظاذر عال بموجا شرعي كما قل ا  ي موضوت 

ي رورد المشاعر والعواطففو أ شعوا السبم بي كم و  تحتاج على دليل ُمرصّص وال تحتاج على رطبة وال تحتاج على ض
 قول لذلك ع دما  تقول عه معلما  مه معالم أذل الس ة والجماعة أه  -موضعوت التزام الس ة  حه  قول أيه الرطاا   

ب اءا  على قول أري ا  -الظاذر حجة ب فسعععععه وال يُ تقل مه الظاذر عال بدليل شعععععرعي ن ذل ذذا يرتلف  يه الح فية   . 
ام أليس العام ظاذر لك ه مرتلف مع الجمذور  ي قود داللته قطعر أم ظهر لكه باالجمات أ ه وسععععذاله  ي موضعععععوت الع

مسعتوعا لكل اة راد ع ما الربف  ي قود االستيعاا أذي بالقطع أذم بالظّه لذلك  الراجأ أه ذذا معلم مه معالم أذل 
السععععذال الثال  :ذل  -ذذا معلم مه معالم ا. السعععع ة رالفتذم  يه كل الطوائف ن ولذذا عذا سععععللت عه ذويت ا السعععع ية  

الجواا : ذذا السعععذال جميل ة ه عه الترصعععيص السعععذال ذل الفعل  -ترصعععيص زيارد المقابر يوم العيد مه البدت   
ص بماذا رصععص   قال : بالفعل و وأمرت أه أتلوا القرآهو أ ا اريد أه أقرأ حزبي مه  ص   يقول لك ذذا رصععّ مرصععّ

ر حتى أموتن  ذل  عل أحد أ راد العام والمداومة على أحد أ راد العام يعتبر ترصيصا   ن الترصيص القرآه بعد العصع
مه عوارض اةقوال وليس مه عوارض اال ععالفلو أه رجب  أررج زكعاد معالعه على اةرامل  قط طول عمر  ذل يكوه 

ص العامن  كيف يكو الترصيص بالفعل لقوٍل مرصعصعا  للعام   ذو أحد أ راد العامن باالتفال أه أحد أ راد العام ال  يرصعّ
ص  -وذلك الفعل أحد أ راد العام .  طيا ا ترض أه ذلك حصععععل: ذذا يريد أه يتلو القرآه بعد العصععععر دائما  ذل رصععععّ

م ال يكوه ال ص   أم ذو ُم َفّعذر وُمذتَِمُر بمعا ذو مه ال أمر عا( ُم َفّعذرلما ذو مه ال أمر ا( عذه الفعل عذا كاه أحد أ راد العا
صععا  للعام  لو كا ت أ عاله مرصععصععة  صععا  لذلك العام ولو حصععل ذلك لكاه  عل ال بي صععلى الله عليه وسععلم ُمرصععا ُمرصععا
ص بالفعل الذي ذو أحد أ راد العامن عذه ا قلبت ذذ   للعام لسعععقطت عموم الشعععريعة على قيام السعععاعة لماذا  ة ه رصعععا

ي عذد الت زيل  َيُقتصر  يما جاء  ي العام على ما ورد ن وذذ  تذدي ب ا على المقولة على محاصرد عمومات الشريعة  
القول بتاررائية ال ص الشرعي بمع ى لم يردن طيا ذاذو العموم اليس ماضيا  على يوم القيامة   ن عذه لم يرد أصبحت 

م بما ال لم يفعله (ن لذلك ترصص العمومات بب مراصص ن  حه  قف أمام عشكالية واضحة أ ك تريد أه تُرصص العمو
طيا و ومه يُعّظم شعائر الله  ذ ذا مه تقو  القلوا  -قلت ببدعية المصعا حة بعد الصعبد مع أه الرطاا وارد بذا . 

و لو جئت على مصعحٍف ووضععته على َرّف مرتفع  ي البت ووضعته  ي عطاٍر جميل جدا  ن ما حكم ذذا  ن جائز ؛ ة ه 
ذل  عله رسعول الله صععلى الله عليه وسععلم ن طيا أ ترض أّه عدم  عل ال بي صععلى الله عليه تعلّق به الرطاا ن طيا 



وسلم . عذه زيادد على امر مشروتن قلت لك على سبيل المثال: عه قراءد القرآه بعد العصر  يذا أجر أكثر مه القراءد 
ا اتفق لك أ ك أ ت تقرأ القرآه بعد بعد الفجر عذه  يذا رصعععوصعععية زياددن ذل زدت على الشعععرت أم ال   عم زدتن طي

الفجر أكثر أو تقرأ  بعد العصععععرن ليس  يه حرج. اال كار شععععرطه على محرمن ما حكم قول: صععععدل الله العظيم  ا تبه 
احدذم ورأ  أ ه  ي كل اةوقاتن قضية الترصيص أ ا قلت ع ذا: ع ه ال يقول عال بعد اعتقادن  ب يجوز اال كارن ة ه لم 

ا ن وتركه ليس حراما ن شعععععرص لم يصعععععل الضعععععحى ت كر عليه  الفرض والمحرم  يذما ع كارن أما الم دوا يفعل حرام
والمباح  يذما المعاتبةن يع ي واحد ما أجاا المذذهن واحد ال يصععلي الضععحىن واحد ال يصععلي قيام الليل  يذا ا كار أم 

 6ضع كل أمر  ي محله. معاتبة  معاتبةن وذ اك  رل بيه اال كار والمعاتبةن  عليك أه ت

 
السذال اةول :ما المقصود بقاعدد ال اجتذاد  ي مورد ال ص  -االسئلة كثيرد ورصص لذا ربع ساعة • سذال وجواا 

جواا : ع دما يقول الفقذاء ال اجتذاد  ي مورد ال ص بعضعععععععذم يظ ه مورد  -  ومعاذو ال ص المراد بذذ  القاعدد   
ال اجتذاد  ي مورد ال ص  مع ى ذلك ال قل مه الكتاا والس ة عذا كاه مه ضم داللة  ال قل ال كتاا وسع ة ( ع دما يقال

ال ص  ب محعل لبجتذعاد  يعهن ةه محعل ال ص متعيه ن وال ص ال يحتمعل غير  :  ّص عذا أه معاال يحتمعل وظاذر  عه 
يسععى ن موسععى( ال يحتمل أه المغير احتمل تلك عشععرد كاملة ماذا تحتمل   اةعبم عبارد عه  ص ال يحتمل غير  الع

السذال الثا ي : ذل يوجد ربف  ي  -يكوه مشتركا  مع واحد يعيش بي  ا اليوم ذذا مع ى ال اجتذاد  ي مورد ال ص . 
جواا : مسععائل اةصععول ربما ال  -أصععول أذل السعع ة   وكيف  فذم ارتبف الح فية والجمذور  ي حجية العام مثب  . 

(  ذي محصعوردلكه ما تفضل به أروا ا  يما يتعلق بالعام ع د الح فية والعام ع د 6311لة التتجاوز الفا  ومائتي مسعل
الجمذور العام ع د الح فية داللته قاطعة ن والعام ع د الجمذور داللتذظ يةن بمع ى أ ه قابل للترصيص وذ اك يذذبوه 

المتفق عليه بيه الفئتيه   أه العام يسععتوعا كل  قول اآلتي : ما ذو القدر  -على أ ه  سععخ ب اءا  على قولذم بالقطع . 
أ راد  لكه ذعل ذو بدرجة القطع أم بدرجة الظه ذذا كل الربف لذلك قل ذ اك معلم مه معالم أذل السععععععع ة والجماعة 
وذو : أه الظاذر حجة ب فسعععه وال يُ تقل مه الظاذر على التلويل عال بموجا شعععرعي كله يكوه راصعععا  أو مقيدا  أو أه 

ه تلكيدا  أو أه يكوه مما يقتضي عدم الترتيا ن أو يقتضي ال سخ  ب يُعدل عه الظاذر عال بموجا شرعي كما قل ا يكو
 ي موضوت و أ شوا السبم بي كم و  تحتاج على دليل ُمرصّص وال تحتاج على رطبة وال تحتاج على ضرورد المشاعر 

 قول لذلك ع دما  تقول عه معلما  مه معالم أذل السعع ة  -  والعواطففي موضععوت التزام السعع ة  حه  قول أيه الرطاا 
لى ب اءا  ع -والجماعة أه الظاذر حجة ب فسه وال يُ تقل مه الظاذر عال بدليل شرعي ن ذل ذذا يرتلف  يه الح فية   . 

ظهر لكه قول أري عا وسعععععععذالعه  ي موضعععععععوت العام أليس العام ظاذر لك ه مرتلف مع الجمذور  ي قود داللته قطعر أم 
باالجمات أ ه مسعععتوعا لكل اة راد ع ما الربف  ي قود االسعععتيعاا أذي بالقطع أذم بالظّه لذلك  الراجأ أه ذذا معلم 

السععذال  -مه معالم أذل السعع ة رالفتذم  يه كل الطوائف ن ولذذا عذا سععللت عه ذويت ا السعع ية  ذذا معلم مه معالم ا. 
الجواا : ذذا السععذال جميل ة ه عه الترصععيص السععذال  -م العيد مه البدت   الثال  :ذل ترصععيص زيارد المقابر يو

ص بماذا رصعععص   قال : بالفعل و وأمرت أه أتلوا القرآهو أ ا اريد أه أقرأ  ص   يقول لك ذذا رصعععّ ذل الفعل مرصعععّ
ام يعتبر ترصععيصععا   ن حزبي مه القرآه بعد العصععر حتى أموتن  ذل  عل أحد أ راد العام والمداومة على أحد أ راد الع

الترصيص مه عوارض اةقوال وليس مه عوارض اال عالفلو أه رجب  أررج زكاد ماله على اةرامل  قط طول عمر  
ص العامن  كيف يكو الترصعععيص  ذل يكوه مرصعععصعععا  للعام   ذو أحد أ راد العامن باالتفال أه أحد أ راد العام ال يرصعععّ

طيا ا ترض أه ذلك حصعل: ذذا يريد أه يتلو القرآه بعد العصر دائما  ذل  -العام .  بالفعل لقوٍل وذلك الفعل أحد أ راد
رّصص ال ص   أم ذو ُم َفّذر وُمذتَِمُر بما ذو مه ال أمر ا( ُم َفّذرلما ذو مه ال أمر ا( عذه الفعل عذا كاه أحد أ راد العام ال 

صعععا  لذلك العام ولو حصعععل ذلك لكاه  عل ال بي صعععلى ا صعععا  للعام  لو كا ت أ عاله يكوه ُمرصعععا لله عليه وسعععلم ُمرصعععا
ص بالفعل الذي ذو أحد أ راد العامن عذه  مرصعععصعععة للعام لسعععقطت عموم الشعععريعة على قيام السعععاعة لماذا  ة ه رصعععا
ا قلبت ذذ  المقولة على محاصععرد عمومات الشععريعة  ي عذد الت زيل  َيُقتصععر  يما جاء  ي العام على ما ورد ن وذذ  

ب ا على القول بتاررائية ال ص الشععرعي بمع ى لم يردن طيا ذاذو العموم اليس ماضععيا  على يوم القيامة   ن عذه  تذدي
لم يرد أصعبحت ترصعص العمومات بب مراصص ن  حه  قف أمام عشكالية واضحة أ ك تريد أه تُرصص العموم بما ال 



طيا و ومه يُعّظم شعععائر الله  ذ ذا  -لرطاا وارد بذا . لم يفعله (ن لذلك قلت ببدعية المصععا حة بعد الصععبد مع أه ا
مه تقو  القلوا و لو جئت على مصععحٍف ووضعععته على َرّف مرتفع  ي البت ووضعععته  ي عطاٍر جميل جدا  ن ما حكم 
ذذا  ن جائز ؛ ة ه تعلّق به الرطاا ن طيا ذل  عله رسععععول الله صععععلى الله عليه وسععععلم ن طيا أ ترض أّه عدم  عل 

 بي صععلى الله عليه وسععلم . عذه زيادد على امر مشععروتن قلت لك على سععبيل المثال: عه قراءد القرآه بعد العصععر ال
 يذا أجر أكثر مه القراءد بعد الفجر عذه  يذا رصعوصععية زياددن ذل زدت على الشععرت أم ال   عم زدتن طيا اتفق لك 

ن ليس  يه حرج. اال كار شععععععرطه على محرمن ما حكم قول: أ ك أ ت تقرأ القرآه بعد الفجر أكثر أو تقرأ  بعد العصععععععر
صعدل الله العظيم  ا تبه احدذم ورأ  أ ه  ي كل اةوقاتن قضية الترصيص أ ا قلت ع ذا: ع ه ال يقول عال بعد اعتقادن 

يذما    ب يجوز اال كارن ة ه لم يفعل حراما ن وتركه ليس حراما ن شرص لم يصل الضحى ت كر عليه  الفرض والمحرم
ع كارن أما الم دوا والمباح  يذما المعاتبةن يع ي واحد ما أجاا المذذهن واحد ال يصععلي الضععحىن واحد ال يصععلي قيام 

 الليل  يذا ا كار أم معاتبة  معاتبةن وذ اك  رل بيه اال كار والمعاتبةن  عليك أه تضع كل أمر  ي محله.
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