
أن يكووووعن لًاعبهوووو   وووو    ▪

ابسوووامل ادمنيوووئلً  اوا ووو  أ    

.أكثري  

أن يكعن لًاعبهو   و  د وئ    ▪

.ابسامل قاياه  أ     قت ل 

أال يثبوووت  يووو  دووو  ابسوووامل ▪

.ادمنيئلً دال

منهج السلف 
الصالح من جهة 
عملهم باألدلة 

الشرعية أو تركهم
.العمل بها

كل دليل شرعي 
ة ال يخلو من ثالث

:أقسام



:  أنوبيان ذلك

ال إشك ل   االسمئالل     ال   ابًال داى ُ  نيو    يوا ابسو      

لو   ادمبً   ابطريق ادسمنييم؛ كفًل ابو   لواى اع دايو   سوام    

.قعب    ابطه رات  ابصاعات داى ت عده  ل   رض أ  نفل

:القسم األول



 يع لو  ال ينيو  ابًاول  و  إال قاياهو   وغب  اب و  يوع         

ابس   ادمبًو    ألو  لو  ق ينيو  دايو  إال قاياهو   ي و         

.ابمثبت  ي     ابًال داى   ني 

:القسم الثاني



:وجوهعلىوهيكثيرة،أمثلةالقسمولهذا

أن يمبً  ي  باًاول ابنيايول   و  يصوا  أن يكوعن      :أحئي 

سبب   بانيا   كا    ء   حئيث إل ل   ربيل   ب   لواى  

.اع داي   سام يعلً

أن يكووعن ممااهوو    نفسوو    ابووغأ يووع أ وورأ  : ل هوو 

تركوو   كنييوو ر ابر وول  : باًهووئو  أ اووا   االحميوو   

ابووغأ دايوو  ابًاوول فإإ  بار وول إكرال وو  بوو   تً يا وو   

.ادمصل ترك 



ى أن يكعن مم  ُ ًل  ام    سكت د   اب   لا: ل ه 

اع داي   سام ل  داا      ثم  ًئ ذبو  ال يفًاو    

ذب  ابصح  ا  ال غ ه   ال يشرد  اب   لواى اع  

.داي   سام   ال يأذن  ي  ا مئاء ألحئ

أن يكعن ابًال ابنيايل رأي   ببًض ابصوح    ق  : ل ه 

  -رضوا اع د هاو   -ُيم    داي   كفًل ا   داور  

الو تمبًُّ  آث ر اب   لاى اع داي   سام  قصئه ابصو 

. يه 



ابًاليمحرىأنباً للي ب ااالحما التيغه  سب 

  بنيايل ابًال نفس يس ل  الاأل بً   قداى

.ابضر رو لساحل    د ئقاياه إال



اسمازار ترك ل   ا لعا 

.داي 

أن ذب  ذريً   

النئراس أدالر ل   

 ا لعا داي    ذريً   

.إىل اشمه ر ل  خ بفعه

ل أما لو عمل بالقلي
:دائًما للزمه أمور

ادخ بف  بأل بً   

.تركهم ابئ ار دايه 



.أال يثبت د  األ بً أنهم دااعا    داى ح ل

 كل ل  خ بمل ابسامل األ بً  هع داى خطوأ   

. يغا ك ف

:ثالقسم الثالــ



أن ابرتك  بيل خ ص ينيوئر داوى ابًاعليو ت    : اجلعاب

. داى ابنيي س

سواما   بكوم أن يوغه    :ابسؤال ابسو  س 

ابًب  و ق ُي نيول  ًُاهو  دو  ابرسوعل     

لاى اع دايو   سوام  ال دو  سوامل     

األلوو  لوو  قيوو ر ادنيمضووا بفًاووه       

 انمفووو ء ادعانووو    حوووق اجلايووو   

بك ه  تشرع لو   هو   البو  األ بو      

ابً ل  داوى لشور ديمه    لو   هو      

.قي سه  داى ادشر ع

:األسئلة الواردة على القاعدتينتابع 



:وبيان ذلك بأمثلة ثالثة

تركووو  لووواى اع دايووو   سوووام  

بووألذان   ابًيووئي  لوو    ووع   

ادنيمضا بفًا    دهوئه   هوغا   

ابرتك  بيل خو ص ينيوئر داوى    

ابًاعلي ت ابئاب  داى  ضل ذكر 

 ينيئر أيض   داوى ابنييو س    اع  

 يووع قيوو س األذان   ابًيووئي   

.داى األذان   اجلاً 

:المثال الثاني:المثال األول

تركوو  لوواى اع دايوو   سووام    

اسوووومالر ابوووورك ً ابشوووو ليً  

. غ يا  ل   عان  اببيت

:المثال الثالث

تركوو  لوواى اع دايوو   سووام    

لالو ركًومً داوى ادور و  ًوئ     

.ابفراغ ل  ابسًا



كل دب  و ق ي نيل د  اب   لواى  

لوو    ووع  -اع دايو   سووام  ًاوه    

   ها  ئدو -ادنيمضا  انمف ء اد ن 

داووى كوول حوو ل؛  إن ق يوور   بيوول   

خوو ص ي هووى دوو  يووغه ابًبووو  و     

 ًي هوو    إن  بووت داووى تسووعي ه    

األ بوو  ابشووردي   ًاعلهوو    إن  ل 

.داى تسعي ه  قي سه  داى ادشر ع



أن ابسوو   ابرتكيوو  ق دووئو شووردي  لمي وو    : اجلووعاب

 ابًال  ه  ُلنيئر داى كول لو  يً رضوه  لو  داوعر أ       

.قي س أ  لص حل يمعياه  ادبمئع

سوواما   بكووم أن يووغه   : ابسووؤال ابسوو    

ابًب  و ق ي نيل  ًاه  د  ابرسعل لواى 

اع داي   سام  ال د  سامل يغه األلو   

نو   ل  قي ر ادنيمضا بفًاه    انمف ء ادعا

  حق اجلاي   بك ه  تشرع لو   هو    

ل   يه  ل  ادصو حل   أل ول لو  يرتتو      

.دايه  ل  ابفعاوئ



أن كل ل  ظهرت لصواحم  ملو  ابمشوري  بك و  ق     

.ُيفًل  فًا   يا   ًئ  ئد  مئث 
:يةوالقاعدة الجار



:لث ب 

ابصالول ابفراغ ًئينيعرلس ئإل ر

 هيئ با  س  بئد ءادفر ض 

احل ضر نُيؤل ِّ حبيثا ما دي  

.ابئد ءيغاداى

ي نيلق إنابًاليغا:ابس ولق ل

:يأتال  ابفعاوئادص حلل  في 



ات إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلو
.مطلوب

أن يووغا ينيمضووا كووعن ابووئد ء سوو    اثوو ر ابصوواعات  : اجلووعاب

إظهو ر  فإن  بيس  س   اتف قه  حمى د وئ يوغا ابني وول   أيض و      

ابمشري  ك ن   مل ن اب   لاى اع داي   سوام أ ىل   داو  ق  

.يفًا   ل داى لشر دي  ابرتك

الفائدة األولى  



.أن االجتماع على الدعاء أقرب إلى اإلجابة

لاىمل ن  ق وا ك نتابًا يغهأن: اجلعاب

قبك  ابئدعو جم بك نألن  سام؛داي اع

.اال ما عيغايفًل

الفائدة الثانية  



ن تعليم الناس الدعاء؛ ليأخذوا من دعاء اإلمام ما يدعو
.به ألنفسهم؛ لئال يدعوا بما ال يجوز عقاًل وال شرًعا

اب   لاى اع دايو   سوام يوع    ف  أن يغا ابمًايل ال ي هض؛ : اجلعاب

ابغأ تانيي   ل   أبف ظ األ دي   لً نيه    ابرسعل لاى اع داي   سوام  

ق يشرع با  س ابئد ء  هيئ  اال ما ع بويًااهم كيفيو  ابوئد ء   ول     

.دااهم ذب    جم بس ابمًايم

الفائدة الثالثة 



أن في االجتماع على الدعاء تعاوًنا على البر 
.والتقوى، وهو المأمور به

داي اعلاىاب  ف  ضًيمل؛ابمًايليغاأن: اجلعاب

ًَ َ ُنعا(:داي ُأنزلابغأيع سام  )َ ابمَِّنْيَعىاْبب ر َِّدَاىَ َت

 ابمنيعىابرب  بل ابصالوإثربائد ءاال ما عك ن بع

.ب س  قأ ل سامداي اعلاىبك ن

الفائدة الرابعة  



اعإىلابمنيربأنساما  :ابث ل ابسؤال

يغابك ضالب   ئد ابفًل هغا

خصعص  دا يًمنيئأن شر 

.ابفضل

ل بيا أحئيمخيصصأن:ذب لث ل

وابصالإن: ينيعل ابغكر  بنيي راباي با

 أن اباي با ل ك  ي ابايا يغه 

.اخلصعلي أ ابفضلهل أدمنيئال

ختصيصف  تسمنييم؛الابئدعىيغهأن: اجلعاب

يكعنأن ئالاباي بال غ ي   نابايا تا 

يغال حي ئغ يع ئابنيا ؛ ادمني   ا  دث 

 فًلابايا  هلغهاب فس تً يمابمخصيص

.هل ابمً يَمابنيا الدمني  لالمراببئد 



كل عبادة مخالفة لقواعد 
هذه الشريعة ومقاصدها 

.فهي بدعة

القاعدة الخامسة 



لب ي أنه أياه يزدمابيت األ دي األذك ر▪

.احلر فدامداى

.با عا ليشرعالاألذانف  باًيئي ؛األذان▪

.ابرغ و لالو▪

من 
األمثلة 

على هذه 
القاعدة



أن مجي  أحك ر يغا ابئي    ري  داوى ن و ر ث  وت   يوا     

 ئ ن اسمث  ء ل ئر   حتت ألعل كاي   ال ُيمصعر أ وئ ا أن  

يوووأتا   يوووغه ابشوووريً  دبووو  و ه بفووو  بنيعادوووئي       

.   لني لئي 

يغه ابني دئو خ ل  مب  ق يصو  ثبعتو    فإ   : أل ل ذب 

لوو  ابًبوو  ات؛ إذ كوول لوو  خوو بمل يووغه ابشووريً   خوور  دوو  

.قعادئي   ال ميك  ثبعت   طريق لحي 

:ةتوضيح القاعد



أن كوول دبوو  و  ر ت  طريووق :  ووغب  ُيًاووم

شردا لحي   ها لعا ني  بنيعادئ ابشريً   

. ال تكعن ه بف  هل   ع   ل  ابع عه

 خيمص  فني  قعادئ يغه ابشريً    لًر   

ابراسووخعن   :لني لووئ أحكوو ر يووغا ابووئي  

ابًام؛ إذ يم ابغي  مييِّز ن ابس   ل  اببئد   

. يئركعن ادصاح   ادفسئو داى يئى ل  اع


