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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا الحمد هللا الذي أرسلرس
  ..شهيدا

  .وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  :أما بعد

في أمور دينه وجعله أسوة حسنة  تعالى قد أمر عباده باتباع نبيه فإن اهللا
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة : قال اهللا تعالى, لمن كان يريد اآلخرة

  .ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا

األسوة والقدوة في كل خير كما دلت عليه هذه  وال شك أن رسول اهللا  هو
فيستحب للعبد أن يتاسى , ية التأسيمشروع وفيها داللة على. ةاآلية الكريم
منهم من أفرط في , ولكن الناس في التأسي بين اإلفراط والتفريط .برسول اهللا

ذلك حتى يجره إلى المحدثات كمن يتحرى الصالة في مكان نزل به رسول اهللا  
لم يقصد بنزوله فيه ليصلي  مع أن النبي, اقا بحجة التأسي بهفيه إتف وصلى

فلذلك يحتاج إلى بيان ضوابط . ومنهم من فرط حتى ترك ما يجب عليه.فيه
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 وإليك بيان ذلك. ةالتأسي المشروع وأحكامه بما يوافق األدلة من القرآن والسن
  :وفيه ستة مباحث

  التأسي تعريففي المبحث األول 

: قال ابن المنظور في لسان العرب. التأسي من األسوة وهو القدوة
  . انتهى.الُقْدوة: واُألْسَوُة واِإلْسَوةُ 

  .الُقْدَوةُ : والتَأسي ِفي األُمورِ : وقال مرتضى في تاج العروس

قَاَل اْلَهَرِوي كما في . والتأسي مصدر تأسى يتأسى على وزن تفعل يتفعل  
  .اتـَبَع ِفْعَلُه َواقْـَتَدى بِهِ : ى بِهِ تََأس :  لسان العرب

  وقال القزويني في معجم مقاييس اللغة تََأسى، َأْي َجَعَل َأْمَرُه ُأْسَوَة َأْمِر َغْيرِهِ  

بهجة المحافل انظر  .االقتداء واالتباع التأسي في اللغة هووعلى هذا ف
  وبغية األماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل

  التَأسي ِفي اْلِفْعِل و التَأسي ِفي التـْركِ : وأما في اإلصطالح فهو قسمان 
  . فـَُهَو َأْن تـَْفَعَل ِمْثَل ِفْعِلِه َعَلى َوْجِهِه ِمْن َأْجِل ِفْعِلهِ : َأما التَأسي ِفي اْلِفْعلِ 

مثل ما  لفالتأسي به أن يفع:  -رحمه اهللا تعالى-م ابن تيمية قال شيخ اإلسال
وانظر . 410- 10/409مجموع الفتاوى . ألنه فعل فعل على الوجه الذي فعل

  .2/313التمهيد في أصول الفقه 
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ِمَن اْألَفْـَعاِل َعَلى َوْجِهِه َوِصَفِتِه ِمْن مثل تركه تَـْرُك أن تُهَو التَأسي ِفي التـْرِك، و 
  1/172انظر اإلحكام لآلمدي .َأْجِل أَنُه تـََركَ 

  
  شروط التأسيالمبحثالثاني في 
  : بثالثة شروط علم مما تقدم أن التأسي ال يتم اال

فال تأسي مع اختالف الصورة كالقيام , نفعل مثل فعله في الصورةأن : األول 
  .والقعود
وإن  دالقص فال تأسي مع اختالف, ده في ذلك الفعلقصأن نقصد مثل : الثاني 

  .اتحدت الصورة
  1.من أجل أنه فعل ذلك الفعل ذلكأن نفعل : الثالث 
فإن فقد شرط من هذه الشروط , الثالثة فال بد من استيفاء هذه الشروط  

  .يسمى تأسيا فال
  .ألنه ال يتصور التأسي مع اختالف الفعل ,وأما الشرط األول فظاهر

مثال ذلك لو فعل , المخالفةوأما الشرط الثاني فألن اختالف القصد يدل على 
فقد على غير وجه التقرب أو العكس  وفعلناهعلى وجه التقرب شيئا  النبي

المخالفة تدل على عدم ألن , فال نكون متأسيين به, خالفناه في القصد
وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد :  رحمه اهللاقال شيخ اإلسالم.التأسي

فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا 
ضرب إلقامة حد؛ بخالف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو 

                                                           

 معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة و اإلحكام يف أصول األحكاملآلمديانظر 1
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مجموع الفتاوى . شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له
10/409  

وذلك ألن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل : وقال رحمه اهللا
فإذا فعل فعال على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد 
تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول 

صالة الكعبة وأن يستلم الحجر األسود وأن يصلي خلف المقام وكان يتحرى ال
عند أسطوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر 

  1/280انتهى من مجموع الفتاوى .هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما
فلو فعل أحد فعال مثل ما , وأما الشرط الثالث فألن التأسي ال يكون إال بالغير

انظر  .لم يكن متأسيا به اإتفاقمنه وإنما وقع ذلك , صد اتباعهفعله اآلخر ال لق
  2/313التمهيد في أصول الفقه 

  
  الفرق بين التأسي والمتابعة والموافقةالمبحثالثالث في 

فيشمل األقوال واألفعال , التأسي هو المتابعة كما تقدماألصل أن 
من سورة  21قال ابن كثير رحمه اهللا تعالى في تفسيره عند األية , واألحوال
َهِذِه اْآليَُة اْلَكرِيَمُة َأْصٌل َكِبيٌر ِفي التَأسي ِبَرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه : األحزاب

  .انتهى .َوَسلَم ِفي َأقْـَواِلِه َوَأفْـَعاِلِه َوَأْحَواِلهِ 
رحمه  شيخ اإلسالم قال, عرف شيخ اإلسالم المتابعة بتعريف التأسيفلذالك 
. تابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلوذلك ألن الم: اهللا تعالى

  .1/280مجموع الفتاوى 
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فإن لفظ التأسي في الغالب , من حيث استعمال اللفظ المتابعةالتأسيوإنما يفارق
دار إحياء , ط, 5/289قال الشنقيطي في األضواء , بالفعل يستعمل فيما يتعلق

 .انتهى.الفعل أقوى سي يشمل القول والفعل ولكنه في التأو  :التراث
, فيشمل القول والفعل تستعمل فيما هو أعم من ذلك فإنها المتابعةلفظ أما و  

َوَأما اْلُمَتابـََعُة، فـََقْد َتُكوُن ِفي :اإلحكام في أصول األحكامفيلذلك قال اآلمدي
اْمِتثَالُُه َعَلى اْلَوْجِه الِذي اْلَقْوِل َوَقْد َتُكوُن ِفي اْلِفْعِل َوالتـْرِك، فَاتـَباُع اْلَقْوِل ُهَو 

وأشار إلى هذا المعنى .َواِالتـَباُع ِفي اْلِفْعِل ُهَو التَأسي ِبَعْيِنهِ .اقْـَتَضاُه اْلَقْولُ 
  .ومن اتباعه الـتأسي به في فعله: بقوله 3/435الشنقيطي في األضواء 

, يشمل الترك" بالفعل إن لفظ التأسي في الغالب يستعمل فيما يتعلق"قولنا :تنبيه
والترك : كما قال صاحب مراقي السعود  األصوليين بعض فعل عندألن الترك 

  5/289انظر أضواء البيان .فعل في صحيح المذهب

َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا :ودليل ذلك قوله تعالى  
َهاُهُم " وقوله.تركهم التناهي عن المنكر فعالسمى اهللا تعالى ". يـَْفَعُلونَ  َلْوَال يـَنـْ

ْثَم َوَأْكِلِهُم السْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعونَ  " الربانِيوَن َواْألَْحَباُر َعْن قـَْوِلِهُم اْإلِ
- 4/179راجع األضواء . سمى اهللا تعالى تركهم النهي عن هذا المنكر صنعا

160.  
ُمَشارََكُة َأَحِد الشْخَصْيِن ِلْآلَخِر : فقال اآلمدي في اإلحكام َوافـََقُة،َوَأما اْلمُ 

َوَسَواٌء َكاَن َذِلَك , َقاِد َذِلَك َأْو َغْيِر َذِلكَ ِفي ُصورَِة قـَْوٍل َأْو ِفْعٍل َأْو تـَْرٍك َأِو اْعتِ 
  انتهى .ِمْن َأْجِل َذِلَك اْآلَخِر َأْو َال ِمْن َأْجِلهِ 



 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

8 

فإن الموافقة قد , الموافقة أعم من التأسي واإلتباع من جهة سببهتكون ف
وأما التأسي واإلتباع , ذلك األخر وقد تكون ليس من أجله تكون من أجل

  .فيكونان من أجل ذلك اآلخر

  وحكمه النبيأقسام أفعال المبحثالرابع في 

قبل الشروع في الكالم على ما يتعلق بحكم التأسي ال بد أن نعرف 
, دل عليه فعله من الحكم من وجوبه و ندبه و إباحتهوما  أقسام أفعال النبي 

يختلف باختالف ما دل يتوقف على معرفة حكم الفعلف حكم الـتأسيمعرفة ن أل
دلوا بوجوب ستفلذلك ا, حكم التأسي تابع لحكم أفعالهف, فعله من الحكمعليه 

  اء اهللا تعالىشإن ِ  كما سيأتي بيانهالفعل على وجوبالتأسي

اإلمام الزركشي في البحر  ذكرها, إلى سبعة أقسام ينقسم أفعاله
  .)دار الكتاب العربي.ط( 102- 1/109المحيطوالشوكاني في إرشاد الفحول 

  :اْألَولُ القسم 
ْعَضاِء َوَحرََكاِت النـْفِس َواْلَحرََكاِت اْلَبَشرِيِة، َكَتَصرِف اْألَ  َما َكاَن ِمْن َهَواِجس

  .اْلَجَسدِ 
قال ابن . ألنه ال يتعلق به أمر وال نهي, فهذا القسم ال يفيد إال اإلباحة

  ٍع َوَال نـَْهٌي َعْن ُمَخاَلَفةٍ تبا يـَتَـَعلُق ِبَذِلَك َأْمٌر بِاَفَال : السمعاني كما في البحر
  

  :اْلِقْسُم الثاِني



 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

9 

  .ُقُعوِد َوَنْحِوِهَماَكاْلِقَياِم َوالْ   ِفيِه َأْمُر اْلِجِبلِة  يـَتَـَعلُق بِاْلِعَباَداِت َوظهر َما َال 
وقيل إنه .ونقل بعضهم اإلتفاق, ال يفيد إال اإلباحة عند الجمهورفهذا القسم 

الغزالي في المنخول   كما نقله القاضي أبو بكر الباقالني عن قوم وحكاه,مندوب
  .2/763انظر الفوائد شرح الزوائد  .كما في البحر

وكان ابن عمر  .لعدم الدليل يدل على ندبهقول الجمهور هو الصواب  
ττττعلى ذلك  وسنتكلم, دليال على ندبه يتتبع مثل هذا ويقتدي به وليس فعله

  .إن شاء اهللا تعالىمبسوطا 
شرح قواعد األصول ومعاقد قال أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي في 

  :9/14الفصول 
علية الذي هو السنة الف -صلى اهللا عليه وسلم  - وأما الفعل يعني فعل النبي 

وهو الخلقة والطبيعة كالقيام والقعود وغيرهما فال حكم  فما ثبت فيه أمر الجبلة
  انتهى .له يعني ال إيجاب وال تحريم وال ندب وال كراهة بل يبقى على اإلباحة

  :اْلِقْسُم الثاِلثُ 
لى وجه ُمَواظََبِتِه َعَلْيِه عِجِبلِة ِإَلى التْشرِيِع وذلك لَما اْحَتَمَل َأْن َيْخُرَج َعِن الْ 

  .شْرِب َواللْبِس َوالنـْومِ ل َوالكاألك  صة و وهيئة مخص مخصوص
أمر ه يفهذا القسم دون ما ظهرفيه أمر القربة، وفوق ما ظهر ف :قال الشوكاني

قع منه صلى اهللا ا و وأما إذ. مجرد الفعل اللة على فرض أنه لم يثبت فيه إبالج
عنه اإلرشاد إلى هيئة من هيئات  دكما ور   تائد إلى بعض الهياعليه وسلم اإلرش

  .يم داخل فيما سيأتسقللشرب واللبس والنومفهذا خارج عن هذا اااألكل و 
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عدم  و، وهلفيه إلى األص وفي هذا القسم قوالن للشافعي ومن معه، يرجع
وقد حكاه األستاذ أبو . ينلراجح الثااظاهر، وهو التشريع و ى الالتشريع، أو إل

  انتهى.اإسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوب
ألن الهيئه أو الكيفية الخاصة مع , الذي رجحه الشوكاني هو الصواب  

اْألَْكُل  مثال ذلك. تدل على استحباب تلك الهيئة والكيفيةعليها ρρρρمواظبته 
وقد صرح العلماء باستحباب ذلك كاإلمام النووي في شرح , بَِثَالِث َأَصاِبعٍ 

والشوكاني في  ,9/578 والحافظ في الفتح 5417تحت حديث رقم مسلم 
دلوا ستاوغيرهم من العلماءو  ,11/92 وابن قدامة في المغني ,9/35 النيل

َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم يَْأُكُل بَِثَالِث َكاَن َرُسوُل اِهللا «بحديث كعب بن مالك
 إرشاد هذا الحديث ليس فيه أمر وال. 2»َأَصاِبَع، َويـَْلَعُق َيَدُه قـَْبَل َأْن َيْمَسَحَها

فعل ف ,المجرد عن اإلرشاد لك فعل النبيوإنما ذ, على األكل بثالث أصابع
اظب على كيفية خاصة وو  ولكن لما فعله النبي األكل بذاته من األمور الجبلية

 هذهصرح العلماء باستحباب فلذلك . خرج من كونه جبلة إلى ما فوقهاعليها 
  . الكيفية

قد واظب , فجر وقبل اإلقامةمثال أخر النوم على الجنب األيمن بعد ركعتي ال
وقد بوب اإلمام . 3فدل ذلك على استحبابه, عليه وعلى هذه الهيئة النبي

                                                           

  )2032(بَاُب اْسِتْحَباِب َلْعِق اْألََصاِبِع َواْلَقْصَعِة أخرجه مسلم يف صحيحه  2
َكاَن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َصلى رَْكَعيتَِ الَفْجِر « τأخرجه البخاري من حديث عائشة 3

 ِه اَألْميَنِ اْضَطَجَع َعَلى ِشق«  
َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيَصلي ِفيَما بـَْنيَ َأْن يـَْفرَُغ «τوأخرجه مسلم عن عائشة 

ْنيَ  ِإَىل اْلَفْجِر، ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة، ُيَسلُم بَـ  - َوِهَي الِيت َيْدُعو الناُس اْلَعَتَمَة  -ِمْن َصَالِة اْلِعَشاِء 
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باب استحباب االضطجاع بعد :في رياض الصالحين  -تعالىرحمه اهللا –النووي 
  ركعتي الفجر َعَلى جنبه األيمن والحث عليه سواٌء َكاَن تهجَد بِاللْيِل أْم ال

  :اْلِقْسُم الراِبعُ 
  .َما ُعِلَم اْخِتَصاُصُه ِبِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

                                                                                                                                                                          

َ لَُه اْلَفْجُر، وَ  ُن ِمْن َصَالِة اْلَفْجِر، َوتـَبَـنيرَْكَعتَـْنيِ، َويُوتُِر ِبَواِحَدٍة، فَِإَذا َسَكَت اْلُمَؤذ َجاَءُه ُكل
قَاَمةِ  اْلُمَؤذُن، قَاَم فـَرََكَع رَْكَعتَـْنيِ َخِفيَفتَـْنيِ، ُمث اْضَطَجَع َعَلى ِشقِه اْألَْميَِن، َحىت يَْأتَِيهُ    .»اْلُمَؤذُن ِلْإلِ

ِإَذا َصلى َأَحدُُكْم رَْكَعيتَِ «: قال ρأن النيب  τوقد جاء األمر باإلضطجاع من حديث أيب هريرة 
أخرجه الرتمذي وأبو داود وابن حبان وابن خزمية كلهم من . »الَفْجِر فـَْلَيْضَطِجْع َعَلى َميِيِنهِ 

فهذه الطريق  .به τاَألْعَمش، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  عنَعْبد الَواِحِد ْبن زِيَاٍد طريق 
  .معلولة

أذا نظرت إىل رجال هذا ): 457( علة ظاهرها الصحةاملحاديث يف األقال اإلمام الوادعي 
وقد قال أبو  -وهو الراوي عن عبد الواحد–السند وجدم رجال الصحيح، إال بشر بن معاذ

ولكن رواية عبد الواحد بن زياد عن األعمش ضعيفة، . صاحل احلديث صدوق: حامت
: وقال صاحل بن امحد عن علي بن املديين: يف ترمجة عبد الواحد بن زياد" ذيب التهذيب"ففي

ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قط بالبصرة وال : بن سعيد يقول مسعت حيىي
وكنا جنلس على بابه يوم اجلمعة بعد الصالة أذاكره حديث األعمش فال نعرف منه بالكوفة، 

  .حرفاً 
  اهـ. ثقة عمد إىل أحاديث كان يرسلها األعمش فوصلها: وقال أبو داود: وفيه أيضاً 

  اهـ. هذا احلديث مما أنكر على عبد الوحد"امليزان"وذكر احلافظ الذهيب رمحه اهللا يف
كما يف حديث   ρوإمنا ثبت ذلك من فعله , ρعن النيب  طجاعفال يثبت األمر باإلض  

  .عائشة املتقدم
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قد . قد تكون فرضا وقد تكون حراما أو حالال حكمها هذه الخصوصية  
َخص اللُه تعالى رسوله في أحكام : فقال  4ذكر ذلك اإلمام القرطبي في تفسيره
َمزِيًة  -ِفي بَاِب اْلَفْرِض َوالتْحرِيِم َوالتْحِليلِ  -الشريعة بمعان َلْم ُيَشارِْكُه ِفيَها َأَحدٌ 

َوَمْرتـََبًة ُخص ِبَها، فـَُفِرَضْت َعَلْيِه َأْشَياُء َما ُفِرَضْت َعَلى  َعَلى اْألُمِة ُوِهَبْت َلُه،
َغْيرِِه، َوُحرَمْت َعَلْيِه َأفْـَعاٌل َلْم ُتَحرْم َعَلْيِهْم، َوُحلَلْت َلُه َأْشَياُء َلْم ُتَحلْل َلُهْم، 

َها ُمتـَفٌق َعَلْيِه َوُمْختَـَلٌف ِفيهِ    . انتهى.ِمنـْ
: اإلمام القرطبي رحمه اهللا قالالتـَهجد بِاللْيِل، في باب الفرض مثال ذلك

 يَا أَيـَها اْلُمزمُل  :"ِإن ِقَياَم اللْيِل َكاَن َواِجًبا َعَلْيِه ِإَلى َأْن َماَت، ِلَقْوِلِه تـََعاَلى: يـَُقالُ 
َواِجًبا َعَلْيِه ثُم ُنِسَخ  َكانَ   َواْلَمْنُصوُص أَنهُ . اْآليَةَ ] 1 -  2: المزمل" [ُقِم اللْيلَ 

  ]79: االسراء" [ناِفَلًة َلكَ  اللْيِل فـَتَـَهجْد ِبهِ  َوِمنَ :" ِبَقْوِلِه تـََعاَلى
من حديث أبي ثبت كما   ,وفي باب الَتْحرِيُم تحريم الزَكاِة َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ 

ِمْن َتْمِر الصَدَقِة، َفَجَعَلَها ِفي ِفيِه، فَـَقاَل َأَخَذ اْلَحَسُن ْبُن َعِلي َتْمَرًة : ττττهريرة 
ِكْخ ِكْخ، اْرِم ِبَها، َأَما َعِلْمَت أَنا َال نَْأُكُل «: َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  5»أَنا َال َتِحل لََنا الصَدَقُة؟«وفي رواية » الصَدَقَة؟
نـََهى   ττττكما ثبت من حديث أبي هريرة   ,ل جواز الوصالوفي باب التحلي

فَِإنَك يَا : َرُسوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َعِن اْلِوَصاِل، فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
َوأَيُكْم ِمْثِلي؟ ِإني «: َرُسوَل اِهللا تـَُواِصُل، قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

فـََلما أَبـَْوا َأْن يـَْنتَـُهوا َعِن اْلِوَصاِل َواَصَل ِبِهْم يـَْوًما، » أَبِيُت ُيْطِعُمِني رَبي َوَيْسِقيِني

                                                           

 من سورة األحزاب 50حتت أية 4
  )1069(أخرجه مسلم  5
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َكاْلُمَنكِل َلُهْم ِحيَن » َلْو تََأخَر اْلِهَالُل َلزِْدُتُكمْ «: ثُم يـَْوًما، ثُم رََأُوا اْلِهَالَل، فـََقالَ 
  6.أَبـَْوا َأْن يـَْنتَـُهوا

يَا أَيـَها النِبي ِإنا َأْحَلْلَنا َلَك [[[[:كما قال تعالى, قبول هبة المرأة نفسهاكذلك   و
ِتي آتـَْيَت ُأُجورَُهن َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك ِمما َأفَاَء اللُه َعَلْيَك َوبـََناِت  َأْزَواَجَك الال

ِتي َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة َعمَك َوبـََناِت َعماِتَك َوبـََناِت َخاِلَك  َوبـََناِت َخاَالِتَك الال
ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها ِللنِبي ِإْن َأرَاَد النِبي َأْن َيْستَـْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن 

َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم ِلَكْيَال  اْلُمْؤِمِنيَن َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَما
من األشياء التي أحل  وغير ذلك ]]]]7َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج وََكاَن اللُه َغُفورًا رَِحيًما

تفسيره األشياء  وقد ذكر اإلمام القرطبي رحمه اهللا في .دون أمته اهللا للنبي
  .8فراجعها المخصوصة بالنبي

ألن , يحكم بالخصوصية إال بالدليلوال , فهذا القسم ال يشاركه فيه غيره
ِألَن : 13/ 3قال ابن بطال كما في الفتح  .األصل اإلشتراك في األحكام

  ِفي الشْرِع اْلُمَساَواُة بـَْيَن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوبـَْيَن ُأمِتِه ِفي اْلِعَباَدةِ اْألَْصلَ 
  :اْلِقْسُم اْلَخاِمسُ 

  أَبـَْهَمُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِالنِْتظَاِر اْلَوْحيِ َما 
معنى . نوع الحجالنبي  وهو عدم تعيين, كر الزركشي مثاال على ذلكذ 

ذلك أن النبي  كان أحرم إحراما مطلقا ولم يعين نوع الحج من إفراد أو قران أو 

                                                           

  )1103(ومسلم  ) 6851(أخرجه البخاري 6
  50: األحزاب 7
  من سورة األحزاب 50األية تفسري القرطيب عند  8
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ُض ُعَلَمائَِنا ِإنُه َأْحَرَم َصلى اللُه قَاَل اْلَقاِضي َوَقْد قَاَل بـَعْ  .إنتظارا للوحي تمتع
 َعَلْيِه َوَسلَم ِإْحَراًما ُمْطَلًقا ُمْنَتِظًرا َما يـُْؤَمُر ِبِه ِمْن ِإفْـَراٍد َأْو َتَمتٍع َأْو ِقَراٍن ثُم أُِمرَ 

 ُأِمَر بِاْلُعْمَرِة َمَعُه ِفي َواِدي اْلَعِقيِق ِبَقْوِلِه َصل ثُم ِفي َهَذا اْلَواِدي  بِاْلَحج
  انتهى. 9اْلُمَبارَِكَوُقْل ُعْمَرٌة ِفي َحجةٍ 

رحمه  القاضي هقد تعقبهذا المثال الذي ذكره الزركشي في هذا القسم 
دار ( 8/373 شرح صحيح مسلمفي  قال النووي رحمه اهللا تعال, اهللا تعالى

بـَْعَدُه َال َيِصح قـَْوُل َمْن قَاَل َأْحَرَم النِبي ثُم قَاَل اْلَقاِضي ِفي َمْوِضٍع آَخَر : )المعرفة
َهًما ِألَن ِرَوايََة َجاِبٍر َوَغْيرِِه ِمَن الصَحابَِة ِفي  َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإْحَراًما ُمْطَلًقا ُمبـْ

  اْألََحاِديِث الصِحيَحِة ُمَصرَحٌة ِبِخَالِفهِ 
  :اْلِقْسُم الساِدسُ 

  أو إعطاء لهَما يـَْفَعُلُه َمَع َغْيرِِه ُعُقوبًَة َلُه 
َفَال : وأما َما يـَْفَعُلُه َمَع َغْيرِِه ُعُقوبًَة َلُه فقد قال الزركشي رحمه اهللا تعالى  

  انتهى.َوَال ِخَالَف ِفيهِ : َشك أَنُه َواِجٌب َعَلْيِه، قَاَل اْبُن اْلَقطانِ 
  َأْمَالِك َغْيرِِه ُعُقوبًَة َلهُ وذلك َكالتَصرِف ِفي 

َوَقْد َحَكى :وأما َما يـَْفَعُلُه َمَع َغْيرِِه إعطاء له فقال الزركشي رحمه اهللا تعالى
َياِن ُمْسَتَحب َأْو َواِجبٌ  . الراِفِعي َوْجَهْيِن ِفي َأن الرْضَخ ِلْلَعِبيِد َوالنَساِء َوالصبـْ

ُرْك َرُسوُل اللِه َواْلَمْشُهوُر ُوجُ : قَالَ  الرْضَخ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - وبُُه، َلْم يـَتـْ
  .َقطَولََنا ِفيِه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  :اْلِقْسُم الساِبعُ 
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  :فله حالتان ,اْلِفْعُل اْلُمَجرُد َعما َسَبقَ 
قال . ِلَك اْلُمْجَملِ أن يكون بيانا لمجمل فيكون ُحْكُمُه ُحْكَم ذَ : األولى ةالحال

وإن ورد بيانا لمجمل كان : 1/105الشوكاني رحمه اهللا تعالى في اإلرشاد 
  .حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب

دار ( 3/433هو كقول الشنقيطي في األضواء " من وجوب وندب"ومعنى قوله 
َكاَن َمْدُلوُل النص َواِجًبا،   َأن ُوُقوَع اْلِفْعِل بـََيانًا لَِنص ُمْجَمٍل ِإنْ  :)إحياء التراث

  انتهى.فَاْلِفْعُل اْلُمبَـيُن ِبِه َذِلَك النص َواِجٌب ِبَال ِخَالٍف، َوِإْن َكاَن َمْنُدوبًا َفَمْنُدوبٌ 
أي –َوَما ِسَواُهَما:3/434أضواء البيانقال ابن حاجب رحمه اهللا تعالى كما في

َصلوا، َوُخُذوا، : َأْو َقرِيَنٍة ِمْثلِ  لِإْن َوَضَح أَنُه بـََياٌن بقو  - أمر الجبلة و الخصوصية
تَـَهى َمَحل اْلَغَرِض ِمْنهُ . وََكاْلَقْطِع ِمَن اْلُكوِع َواْلَغْسِل ِإَلى اْلَمَراِفِق، اْعتُِبَر اتـَفاقًا   .انـْ

أَنُه : اْعتُِبَر اتـَفاقًا: ِلهِ َوَمْعَنى قـَوْ : قال الشنقيطي رحمه اهللا تعالى مبينا لهذا الكالم 
ِألَن  ,بِاْسِم اْلَفاِعِل َواِجٌب  َواِجًبا، فَاْلِفْعُل اْلمبين ِإْن َكاَن اْلُمبَـيُن بِاْسِم اْلَمْفُعولِ 

 َن ِبَحْسِب اْلُمباْلُمبَـي نِ ي  
َأن اْلِفْعَل اْلُمبَـيَن َوُهَو َواِضٌح ِفيَما ذََكْرنَا ِمْن :قال الشنقيطي رحمه اهللا تعالى ثم  

ِألَن اْلبَـَياَن ِبِه بـََياٌن ِلَواِجٍب، َكَما ُهَو ; لَِنص َدال َعَلى َواِجٍب، َيُكوُن َواِجًبا 
  انتهى.َواِضحٌ 

َواتِخُذوا ِمْن َمَقاِم [[[[صالة النبي  في مقام إبراهيم  بيانا لقوله تعالى ومثال الندب 
َراِهيَم ُمَصلى   .1/14انظر التمهيد في اصول الفقه  .وغير ذلك ]]]]ِإبـْ

  :وهو عل�قسمينَوَرَد ابِْتَداًء ن بيانا َبْل و يك أال :الثانية ةالحال
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فهذا ال في حقه من وجوب أو مندوب أو إباحة  هحكم علمما : األولالقسم 
  شكال فيهإ

  :فله حالتان, ه في حقهما ال يعلم حكم:الثانيالقسم 
  .فيه قصد القربةظهر :األولى ةالحال

  :اختلف فيه على أربعة أقوال
  أنه للوجوب: القول األول
وجماعة من  الحنفية وأحمدوبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض قال به مالك

واختاره  بن أبي هريرةاالمعتزلة وابن سريج وأبو سعيد االصطخري وابن خيران و 
وجزم بذالك صاحب مراقي  .ابن السمعاني وقال هو أشبه بمذهب مالك

  :السعود بقوله 
  َفِلْلُوُجوِب ِفي اْألََصح ُيْجَعلْ ... ُكل َما الصَفُة ِفيِه ُتْجَهْل 

  :واستدلوا بقوله تعالى
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر [[[[

, من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فله فيه أسوة حسنة: قالوا]]]]10اللَه َكِثيًراَوذََكَر 
وملزوم , ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة فهو ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر

معنى ذلك أن األسوة واجب ألن اإليمان . الحرام حرام والزم الواجب واجب
وعدم اإليمان حرام فدل , مان باهللاوعدم األسوة يدل على عدم اإلي, باهللا واجب

  .على أن عدم األسوة حرام

                                                           

  21: األحزاب 10
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ألن األسوة الزم , وجه اإلستدالل أن وجوب األسوة يدل على وجوب الفعل 
ألن , فوجوب الالزم وهو األسوة يدل على وجوب الملزوم وهو الفعل, الفعل

  .الزم الواجب واجب
تَـُهواَوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما [[[[ وجه اإلستدالل أن اهللا  ]]]]11نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ

ألن , فدل على وجوب فعله, واألمر يفيد الوجوب, أمرنا بأخذ ما آتانا النبي
  .هفعله مما آتانا

أمرنا اهللا تعالى . 12]]]]ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللهُ [[[[: وقوله تعالى
  . فدل على أن فعله واجب, وصيغة األمر للوجوب, باتباعه

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم [[[[:وقوله تعالى ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ فـَ
  ]]]]13َعَذاٌب أَلِيمٌ 
  14]]]]اللَه َوَأِطيُعوا الرُسولَ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا [[[[: وقوله تعالى

وجوب الغسل من الوطء بدون ا اختلفوا في الصحابة لم إجماعواستدلوا أيضا ب
أَنَا  هفـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل، فـََعْلتُ  اناْلِخَتانَ التقى ِإَذا :فقالت ττττلوا عائشة سأإنزال 

                                                           

  7: احلشر 11
  31: ال عمران  12
  63: النور 13
  59: النساء 14
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 .وأجمعوا عليهفرجعوا إلى ذلك . 15َوَرُسوُل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فاغتسلنا
  . من الوطء وإن لم ينزل فغسله  يدل على وجوب الغسل

                                                           

و الرتمذي يف ) 1185(و أمحد يف مسنده وابن حبان ) 608(أخرجه ابن ماجةيف سننه 15
اْلَولِيدْبن كلهم من طريق)392(والطرباين يف سننه ) 164( الكربى والنسائي يف)108(سننه 
  .به َعْن َعاِئَشةَ وزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد األعن ُمْسِلٍم 

أي –َسأَْلُت ُحمَمًدا : قال) 72(البخاري كما يف العلل الكبري للرتمذي  هاهذه الطريق قد أعل
َا يـَْرِويُه اْألَْوزَاِعي , َهَذا َحِديٌث َخطٌَأ : َعْن َهَذا احلَِْديِث فـََقالَ -البخاري ْمحَِن ْبِن ِإمنَعْن َعْبِد الر

مسَِْعَت ِيفَ َهَذا اْلَباِب : َسأَْلُت اْلَقاِسَم ْبَن ُحمَمدٍ : َوقَاَل أَبُو الزنَادِ  قال الرتمذي .اْلَقاِسِم ُمْرَسًال 

  .َال : َشْيًئا؟ قَالَ 
 أخرجه الطحاوي يف شرح معاين, الوليد بن مسلم تابعه بشر بن بكر يف روايته موصوال: قلت

ثـََنا ُحمَمُد ْبُن احلَْجاِج : فقال) 315(اآلثار  ثنا ِبْشُر ْبُن َبْكٍر : َوُسَلْيَماُن ْبُن ُشَعْيٍب قَاَال , َحد
  .بهَحدَثِين َعْبُد الرْمحَِن ْبُن اْلَقاِمسِ : ثنا اْألَْوزَاِعي قَالَ : قَالَ 

وسليمان بن شعيب , ملصريوحممد بن احلجاج هو بن سليمان احلضرمي ا, بشر بن بكر ثقة
  .3/96انظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت و لسان امليزان . هو الكسائي املصري كالمها ثقة

فالصحيح أن احلديث , ولكن إعالل البخاري مقدم ألنه إمام الصنعة, ظاهره الصحةفاحلديث 
  .مرسل

ثـََنا َعْبُد اللِه : رمحه اهللا قالمن طريق أخر¬ف)2754(أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني و   َحد
، ثـََنا ُحمَمُد ْبُن َبكاٍر، ثـََنا َسِعيُد ْبُن َبِشٍري، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أُم ُكْلثُ  يِصيوهي - ومٍ ْبُن احلَُْسْنيِ اْلِمص

  .به ، َعْن َعاِئَشةَ -بنت أيب بكر الصديق
قبل حفظه ويروي عن قتادة سعيد بن بشري ضعيف من فيه , هذا السند ال يثبت

  .وهذا من روايته عن قتادة. املنكرات كما يف التهذيب
  .يسرق األخبار ويقلبها: وعبد اهللا بن احلسني املصيصي قال ابن حبان كما يف امليزان
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لوا أيضا بأن الصحابة لما رأوا رسول اهللا  خلع نعليه في الصالة خلعوا دواست
" رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا: فسألهم النبي  عن ذلك فقالوا, نعالهم

أقرهم النبي صلى اهللا عليه ف. 16بأن جبريل أخبره بأن فيهما قذرا فأخبرهم النبي 
  .وسلم على ذلك

فلو أن فعله الذي ال يعلم حكمه ال يدل على الوجوب لبين لهم النبي  : قالوا
بل أقرهم على , صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يلزم من خلعه أن يخلعوا نعالهم

  .ذلك
  .حمله على الوجوب أحوط وأبعد من لحوق اإلثمأيضا بأن  اواستدلو 

  :عن هذا اإلستداللوقد أجيب 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه [[[[أما قوله تعالى 

ألن األية , لة فيه على وجوب فعله المجردفال دال ]]]]َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا
ابن كثير رحمه اهللا تعالى في قال , إنما تدل على مشروعية التأسي بالنبي

َهِذِه اْآليَُة اْلَكرِيَمُة َأْصٌل َكِبيٌر ِفي التَأسي ِبَرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه :تفسيره
 ى اللَصل ِبيي بِالنَأساُس بِالتَم ِفي َأقْـَواِلِه َوَأفْـَعاِلِه َوَأْحَواِلِه؛ َوِلَهَذا ُأِمَر النُه َعَلْيِه َوَسل

                                                                                                                                                                          

ِإَذا َجَلَس بـَْنيَ ُشَعِبَها اْألَْرَبِع َوَمس اْخلَِتاُن «بلفظ ) 349(وأصل احلديث عند مسلم 
  .أَنَا َوَرُسوُل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فاغتسلنا هبدون زبادةفـََعْلتُ » اْخلَِتاَن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسلُ 

ِإن َرُجًال َسَأَل َرُسوَل  τ:عن عائشة ) 350(بعدها  مسلم هذه الزيادة تدل عليها روايةلكن و 
. اِمُع َأْهَلُه ُمث ُيْكِسُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل؟ َوَعاِئَشُة َجاِلَسةٌ اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َعِن الرُجِل جيَُ 
    »ِإين َألَفـَْعُل َذِلَك، أَنَا َوَهِذِه، ُمث نـَْغَتِسلُ «: فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

ورجح أبو , واختلف يف وصله وإرساله τأخرجه أمحد وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري 16
  )330( 1/120حامت وصله كما يف العلل 
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َوَسلَم يـَْوَم اْألَْحَزاِب، ِفي َصْبرِِه َوُمَصابـََرتِِه َوُمَراَبطَِتِه َوُمَجاَهَدتِِه َوانِْتظَارِِه اْلَفَرَج ِمْن 
  انتهى  .رَبِه، َعز َوَجل، َصَلَواُت اللِه َوَسَالُمُه َعَلْيِه َداِئًما ِإَلى يـَْوِم الدينِ 

التأسي يدل على وجوب الفعل ألن الزم الواجب واجب  وأما قولهم بأن وجوب
وب التأسي بالنبيً  مع أن أفعاله  منه فإن العلماء من أطلق وج ,فغير مسلم

, ذكر العلماء أن من شرط صحة العبادة المتابعةوقد  .واجب ومنه مندوب
فهذا يدل على أن وجوب التأسي ال يلزم , والعبادة منها واجب ومنها مندوب

بل الصواب هو العكس أي أن وجوب الفعل يدل علي  .جوب الفعلمنه و 
  .وجوب التأسي ألن حكم التأسي تابع لحكم الفعل كما سيأتي

تَـُهوا[[[[:قوله تعالى وأما فيمنع حمله ]]]]َوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
يدل على ذلك قوله " ما أمركم"هو " َوَما آتَاُكمُ "على الفعل ألن المراد بقوله 

تَـُهوا" وهو قول شيخنا : 1/184قال الجويني في البرهان  ".َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
َوَما "أراد ما أمركم به الرسول فخذوه والشاهد لذلك قوله : أبي الحسن فإنه قال

تَـُهوا وانظر الفوائد . انتهى. والنهي إنما يقارنه على مضادة األمر" نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
  .2/322شرح الزوائد 

َمْهَما َأَمرَُكْم ِبِه فَافْـَعُلوُه، َوَمْهَما : َأيْ  :قال ابن كثير رحمه اهللا تعالى في تفسيره 
 َهى َعْن َشر   انتهى .نـََهاُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوُه، فَِإنُه ِإنَما يَْأُمُر ِبَخْيٍر َوِإنَما يـَنـْ

َوما آتاُكُم الرُسوُل : تـََعاَلى قـَْوله: قَاَل اْلَمْهَدِوي  :تفسيرهوقال القرطبي في 
تَـُهوا َهذَ  ِبِه النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه  ا يُوِجُب َأن ُكل َما أمرَفُخُذوُه َوما َنهاُكْم َعْنُه فَانـْ

ي اْلغََناِئِم َفَجِميُع َأَواِمرِِه َصلى اللُه َواْآليَُة َوِإْن َكاَنْت فِ . َوَسلَم َأْمٌر ِمَن اللِه تـََعاَلى
  انتهى. َعَلْيِه َوَسلَم َونـََواِهيِه َدَخَل ِفيَها
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فال داللة فيه  ]]]]ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللهُ [[[[وأما قوله تعال
فاتباع النبي  واجب وال يلزم من , ألن األية  إنما تدل على وجوب إتباعه, أيضا

ومع ذلك , إلن العبادة منها واجبة ومنها مندوبة .ذلك وجوب كل ما فعله النبي
فمتابعة النبي  في العبادة واجبة بل هي . يشترط في صحة كل منهما المتابعة

ومع ذلك فال يدل على أن  , صح العبادة إال بهافال ت, شرط في صحة العبادة
  .كل العبادة حكمها واجبة

أو يقال بأن اآلية محمولة على ما يكون من أقواله وأفعاله للوجوب لئال يلزم 
إيجاب ما ليس بواجب وحينئذ يتوقف إثبات وجوب الفعل على كون ذلك 

  5/2121انتهى من نهاية الوصول في دراية األصول . الفعل واجبا
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم [[[[:وأما قوله تعالى ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ فـَ

ن إ:فقال1/107فقد أجاب عنه الشوكاني رحمه اهللا في اإلرشاد ]]]]َعَذاٌب أَلِيمٌ 
ْجَماِع، َوَال  ُنَسلُم أَنُه ُيْطَلُق َعَلى اْلِفْعِل، َعَلى َأن َلْفَظ اْألَْمِر َحِقيَقٌة ِفي اْلَقْوِل بِاْإلِ

الضِميَر ِفي َأْمرِِه َيُجوُز َأْن َيُكوَن رَاِجًعا ِإَلى اللِه ُسْبَحانَُه؛ ِألَنُه َأقْـَرُب 
  .انتهى.اْلَمْذُكورِينَ 

ولهذا بينا أن الفعل ال : 2/319قال أبو الخطاب في التمهيد في أصول الفقه 
  .فإن األمر ههنا يراد به القول باإلتفاق: وقال أيضا. رايسمى أم

): دار إحياء التراث( 3/183قال الشنقيطي رحمه اهللا تعالى في األضواء 
ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ : َوقـَْولُهُ    انتهى.َأَواِمرِهِ : َأيْ  : فـَ
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بينكم  ال تجعلوا دعاء الرسول : ويدل على ذلك تقدم ذكر الدعاء حيث قال 
فإن الرجل إذا قال لعبده ال تجعل دعائي كدعاء غيري , "كدعاء بعضكم بعضا

  .واحذر من مخالفة أمري فهم من األمر القول
وأما الندب واإلباحة فال , وأيضا فإن لفظ المخالفة ال يقع إال في ترك الواجب

وفعل النبي  قد يكون واجبا ومندوبا , لجواز تركهما, كهما مخالفةيكون تر 
إلباحة ليس مخالفة وتاركه ال فترك ما فعله النبي  على وجه الندبية أو ا ,ومباحا

ألن الفعل شامل , فال يطلق لفظ المخالفة على ترك الفعل, يسمى مخالفا له
فإنه للوجوب ما لم  ,بخالف األمر الذي هو القول, للوجوب والمندوب والمباح

فيكون لفظ األمر في اآلية للقول لوقوع , تدل قرينة على إرادة غير الوجوب
  .2/322والفوائد شرح الزوائد  2128/ 5نهاية الوصول راجع . المخالفة عليه

فلذالك استدل األصوليون بهذه األية على أن األمر المجرد يقتضي   
دار إحياء ( 4/128في األضوقال الشنقيطي رحمه اهللا تعالى , الوجوب
  ):التراث

َوَهِذِه اْآليَُة اْلَكرِيَمُة َقِد اْسَتَدل ِبَها اْألُُصولِيوَن َعَلى َأن اْألَْمَر اْلُمَجرَد َعِن اْلَقَراِئِن 
َنِة َأِو تـََوعَد اْلُمَخاِلِفيَن َعْن َأْمرِِه بِاْلِفتْـ  -َجل َوَعَال  -ِألَنُه ; يـَْقَتِضي اْلُوُجوَب 

اْلَعَذاِب اْألَلِيِم، َوَحذرَُهْم ِمْن ُمَخاَلَفِة اْألَْمِر، وَُكل َذِلَك يـَْقَتِضي َأن اْألَْمَر 
َر اْلَواِجِب َال َيْستَـْوِجُب تـَرُْكُه اْلَوِعيَد  ِلْلُوُجوِب، َما َلْم َيْصِرْف َعْنُه َصاِرٌف؛ ِألَن َغيـْ

  .الشِديَد َوالتْحِذيرَ 
فال داللة فيه ]]]]ليَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسو [[[[:ما قوله تعالىوأ

  الطاعة هي موافقة األمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به على وجوب فعله ألن
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فهي . 1/73 الصالة وأحكام تاركهاكما قال ابن القيم رحمه اهللا في كتاب 

  .1/107انظر إرشاد الفحول .والمندوبتشمل الواجب 
ألن إجماع الصحابة على وجوب , وأما دعوى إجماع الصحابة فغير مسلم أيضا

بل لثبوت الدليل يدل على , الغسل من الوطء بدون إنزال ليس لمجرد فعله
, "فـََقْد َوَجَب اْلُغْسلُ  اناْلِخَتانَ التقى ِإَذا "وجوب الغسل من الوطء وهو قوله 

بيان بأن " أَنَا َوَرُسوُل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فاغتسلنا هفـََعْلتُ " ττττفقول عائشة 
الوطء بدون إنزال داخل في ذلك العموم وهو وجوب الغسل فلذلك اغتسلت 

   3/435وأضواء البيان  1/107انظر إرشاد الفحول .هي ورسول اهللا
قال الشنقيطي ,يه فال داللة فيهوأما خلعهم نعالهم لما رأوا رسول اهللا  خلع نعل

ِألَنُه ِفْعٌل َداِخٌل ِفي ):دار إحياء التراث( 3/435رحمه اهللا تعالى في األضواء
َصلوا َكَما : " - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - نـَْفِس الصَالِة، َوِإنَما َأَخُذوُه ِمْن قـَْوِلِه 

ُتُموِني ُأَصلي  ْلَع النـَعاِل َكأَنُه ِفي َذِلَك اْلَوْقِت ِمْن َهْيَئِة َأفْـَعاِل ِألَن خَ ; " رَأَيـْ
  .انتهى الصَالةِ 

  :تنبيه
 ألن الصحابة قد يقتدون به , اقتداء الصحابة بالنبي  ال يدل على وجوب الفعل

ِإني َألُقـَبـُلَك، :  لما يقبل الحجر األسودττττوذلك كقول عمر , في أمر يجوز تركه
َفُع، َوَلْوَال أَني رَأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اهللاُ  َوِإني َألَْعَلُم أَنَك َحَجٌر َال َتُضر َوَال تـَنـْ

يَا ُعَمُر، ِإنَك رَُجٌل " ττττمع أن النبي  قال لعمر ". َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقبـُلَك، َما قـَبـْلُتكَ 
ِذَي الضِعيَف، ِإْن َوَجْدَت َخْلَوًة فَاْسَتِلْمُه، َوِإال َقِوي، َال تـَُزاِحْم َعَلى اْلَحَجِر فـَتُـؤْ 

على ترك استالم الحجر عند  ττττفهذا حث النبي  لعمر . "فَاْستَـْقِبْلُه فـََهلْل وََكبـْر 
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فلو قلنا أن اقتداء , ما قبل الحجر إال ألجل اإلقتداء بالنبي ττττوعمر , الزحام
وهذا مخالف , الصحابة بالنبي  يدل على الوجوب لقلنا بوجوب تقبيل الحجر

  .لما ثبت عن النبي
وأما اإلحتياط فقد ذكرالشنقيطي رحمه اهللا تعالى الجواب عن ذلك في األضواء 

َال  ِألَن اِالْحِتَياطَ ; ِفي ِمْثِل َهَذا َال يـَْلَزُم  َواِالْحِتَياطُ ): دار إحياء التراث( 3/435
َلِة الثَالثِيَن ِمْن رََمَضاَن، يـَْلَزُم ِإال ِفيَما ثَب َت ُوُجوبُُه َأْو َكاَن ُوُجوبُُه ُهَو اْألَْصَل َكَليـْ

ُر َذِلَك َفَال   يـَْلَزُم ِفيِه اِالْحِتَياُط، َكَما ِإْن َحَصَل َغْيٌم َيْمَنُع ُرْؤيََة اْلِهَالِل َعاَدًة، َأما َغيـْ
َلَة َثَالثِيَن ِمْن َشْعبَ  َفَال َيُجوُز : انَ َلْو َحَصَل اْلغَْيُم اْلَماِنُع ِمْن ُرْؤيَِة ِهَالِل رََمَضاَن لَيـْ

، َوَال ُيْحَتاُط ِفيِه  َصْوُم يـَْوم كُه َلْم يـَْثُبْت َلُه ُوُجوٌب َوَلْم َيُكْن َوجُ ; الشوبُُه ُهَو ِألَن
  اْألَْصلَ 

  1/107وانظر كالم الشوكاني رحمه اهللا في اإلرشاد 
نسب هذا القول إلى اإلمام الشافعي حكاه الجويني في , للندب :القول الثاني

: وقال الزركشي في البحر. البرهان والرازي في المحصول كما في اإلرشاد
رواية وحكي عن وهو قول أحمد في , حامدوحكاه غيره عن القفال وأبي 

  .195انظر شرح كوكب المنير ص. الظاهرية والمعتزلة
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو [[[[:بقوله تعالى اواستدلو 

 "لكم"وجه اإلستدالل أن اهللا تعالى قال , ]]]]اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا
فإذا كانت , "عليكم"إذ لو كان واجبا لقال , فدل ذلك على عدم وجوب األسوة

  .التأسي به مندوبا دل على أن فعله مندوب



 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

25 

لى اإلقتداء به  فدل ذلك تدلوا أيضا باإلجماع بأن أهل األعصار متطابقين عواس
انتهى  .نه يفيد الندب ألنه أقل ما يفيده جانب الرجحانأ على انعقاد اإلجماع

  .اإلرشاد من
فـَُهَو : َوَأما اْلَمْعُقولُ :1/108قال الشوكاني في إلرشاد , واستدلوا أيضا بالمعقول

َأن ِفْعَلُه ِإما َأْن َيُكوَن رَاِجًحا َعَلى اْلَعَدِم َأْو ُمَساِويًا َلُه َأْو ُدونَُه، َواْألَوُل ُمتَـَعيٌن؛ 
َماِن َأْن َيُكوَن ِفْعُلُه َعَبثًا َوُهَو بَاِطٌل َوِإَذا تـََعيَن أَنُه رَاِجٌح ِألَن الثاِنَي َوالثاِلَث ُمْستَـْلزِ 

َعَلى اْلَعَدِم فَالراِجُح َعَلى اْلَعَدِم َقْد َيُكوُن َواِجًبا َوَقْد َيُكوُن َمْنُدوبًا، َواْلُمتَـيَـقُن ُهَو 
  .النْدبُ 

  وقد أجيب عن هذا اإلستدالل 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه [[[[أما قوله تعالى

لة فيه على ه كما ال دالندبفال داللة فيه على  ]]]]َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا
فال يستدل بها على , تدل على مشروعية التأسي كما تقدمإنما  ألن األية, وجوبه
  .فعله وال على ندبه وجوب

ْجَماعِ : 1/108وأما اإلجماع فقد قال الشوكاني في اإلرشاد  : َوُأِجيَب َعِن اْإلِ
 بِأَنا َال ُنَسلُم أَنـُهُم اْسَتَدلوا ِبُمَجرِد اْلِفْعِل، ِالْحِتَماِل أَنـُهْم َوَجُدوا َمَع اْلِفْعِل قـََراِئنَ 

  انتهى.ُأَخرَ 
بِأَنا َال ُنَسلُم :بقوله1/108أجاب عنه الشوكاني في اإلرشاد وأما المعقول فقد 

َأن ِفْعَل اْلُمَباِح َعَبٌث؛ ِألَن اْلَعَبَث ُهَو اْلَخاِلي َعِن اْلَغَرِض، فَِإَذا َحَصَل ِفي اْلُمَباِح 
َفَعٌة نَاِجَزٌة َلْم َيُكْن َعَبثًا بـَلْ  َج َعِن اْلَعَبِث، ثُم النـْفِع ِبِه َخرَ  ِمْن َحْيُث ُحُصولَمنـْ



 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

26 

ُحُصوُل اْلَغَرِض ِفي التأسي بالنبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوُمَتابـََعِة َأفْـَعاِلِه بـَيٌن، َفَال 
  انتهى.يـَُعد ِمْن َأْقَساِم اْلَعَبثِ 

نقله الرازي في , نقل هذا القول عن اإلمام مالك, اإلباحة: القول الثالث
  .1/108في اإلرشاد المحصول كما 

ة وأكثر وأكثر المعتزل وأحمد في رواية وهو قول الصيرفي, التوقف :الرابع القول
الشافعية واختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين واألشعرية وصححه القاضي أبو 

وشرح كوكب  109 /1اإلرشاد  انظر. الطيب وحكى عن جمهور المحققين
  .195المنير ص

ألن أقل درجة القربة هو , هو القول الثاني - أعلم واهللا–والراجح عندي   
فإذا , وال يصل إلى رتبة الوجوب إال بدليل أو قرينة يدل على وجوبه, الندب

وأما القول باإلباحة والتوقف . انتفى الدليل على وجوبه تعين حمله على الندب
  .مواهللا أعل,ألن القربة تنافي كونه لإلباحة فضال عن التوقف,فال وجه لهما

قال رحمه اهللا في اإلرشاد حيث , ورجح القول الثاني اإلمام الشوكاني رحمه اهللا
وعندي أنه ال معنى للتوقف فى الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة : 1/109

والمتيقن مما هو فوقها , فإن قصد القربة يخرجه عن اإلباحة إلى ما فوقها
  .انتهى. الندب

  .َيْظَهْر ِفيِه َقْصُد اْلُقْربَِة، َبْل َكاَن ُمَجرًدا ُمْطَلًقا لم: الحالة الثانية
  : فيه أربعة أقوال

  .أنه للوجوب وهو قول طوائف من الفقهاء كما في البرهان: األول
  .األمر على الوجوب أخذا باألحوط يفإذا لم يظهر انتفاء الوجوب بن: قالوا
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لم يظهر كونه قربة فبعيد  التزام هذا المذهب في كل فعل يصدر منه وإنف
  .جدا

وهو قول الجمهور عزاه المجد في المسودة كما في شرح   الندب: القول الثاني
  .كوكب المنير
  اإلباحة: القول الثالث

  ومذهبهم في هذه الصورة أظهر: فال الجويني, القول الرابع الوقف
في األصل يدل على  ألنه, والذي يظهر لي أن القول الثالث أقرب
  .اإلباحة إال إذا دلت قرينة على أنه  قصد به القربة

 فالمختار إذاً :1/185قال رحمه اهللا , وهذا اختيار الجويني في البرهان
الحرج فيه عن  يلكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفأن فعله ال يدل بعينه و 

 صلى اهللا عليه األمة ومستند هذا االختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول اهللا
وسلم لو اختلفوا في حظر أو إباحة فنقل الناقل في موضع اختالفهم فعال عن 
المصطفى لفهموا منه أنه ال حرج على األمة في فعله وجاحد هذا جاهل 

  .انتهى المراد. بمسالك النقل فضال عن المعنى واللفظ
  

من معرفة حكم التأسي بالنبي  اعلم أن  حكم التأسي بالنبيالمبحثالخامس في 
يجر اإلنسان إلى والجهل به قد . تعلق بالعبادةألنه له , األمور المهمة

وقد رأينا بعض الناس من يطلق حكم التأسي . فتزل قدمه وهو ال يشعرالمخالفة
  من غير تفصيل أهذا الفعل الذي فعله النبي  بأنه مندوب ما فعله النبي  بكل

بحجة التأسي ويتقربون به إلى  فيتأسون بكل ما فعله النبي. قصد به القربة أم ال
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يتقرب إلى  أكان النبي  قصد النبي إلى من غير نظر إلى شروطه وال نظر  ΨΨΨΨاهللا 
الذي   فربما يتقرب إلى اهللا تعالى بمجرد فعل النبي  ,بذلك الفعل أم ال ΨΨΨΨاهللا 

ا كم  بسبب ذلك مخالفةفوقعوا في ال, بحجة الـتأسي لم يتقرب به رسول اهللا 
  .سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى

  :انسي له اعتبار اعلم أن التأ  
  .فهذا حكمه واجب مطلقا أصل األسوة باعتبار: ألولا

أسوة في جميع أمور الدين اإلعتقادية   فإننا مأمورون باتخاذ النبي : بيان ذلك
على جهة  عمال  فإذا عمل النبي . سواء أكانت واجبة أم مندوبة, أو العملية

نحن ذلك العمل وجب علينااعتقاد وجوبه   هفإذا فعلنا, الوجوب وعلى كيفية ما
كيفية التي الأن نفعله على  - إذا فعلناه–ووجب علينا, وجوبه  كما اعتقد النبي 

فلذلك ذكر العلماء أن من شرط  .وال يجوز لنا مخالفته في ذلك  فعلها النبي 
فالتأسي بهذا اإلعتبار واجب مطلقا سواء أكان العمل . صحة العمل المتابعة

,                      فإطالق العلماء وجوب التأسي محمول على هذا اإلعتبار.واجبا أم مندوبا
فالتأسي  .فهو محمول على هذا المعنى ρρρρر باتباع النبي وكذلك كل دليل يأم

  .بهذا المعنى هو اإلتباع بعينه
َصلى اللُه  - ُحْكُم التَأسي بِالرُسوِل [َمْسأََلٌة : قال الزركشي في البحر المحيط

َواِجٌب ِفيَما ِسَوى  - َعَلْيِه السَالُم  -التَأسي بِالنِبي ] ِفي ِفْعِلهِ  -َعَلْيِه َوَسلَم 
اُكُم الرُسوُل َوَما آتَ {: َخَواصِه ِعْنَد اْلُمْعَتزَِلِة َوُجْمُهوِر اْلُفَقَهاِء، ِلَقْوِلِه تـََعاَلى

. َلْوَال أَني رَأَْيت َرُسوَل اللِه يـَُقبـُلك َما قـَبـْلُتك: َوقَاَل ُعَمرُ ] 7: الحشر[} َفُخُذوهُ 
َصلى اللُه  -إن َذِلَك إنَما َيِجُب ِفي اْلِعَباَداِت، َوَفسُروا التَأسي بَِأن النِبي : َوِقيلَ 
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َنا َأْن نـَْفَعَلُه َكَذِلَك،  - َعَلْيِه َوَسلَم  إَذا فـََعَل ِفْعًال َعَلى َوْجِه اْلُوُجوِب، َوَجَب َعَليـْ
َنا اْعِتَقاُد أَنُه َكَذِلكَ  بَاَحِة َأْو النْدِب، َوَجَب َعَليـْ   انتهى .َوِإْن فـََعَلُه َعَلى َوْجِه اْإلِ

ب ومعناه أنا إذا سي واجالتأ: قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: قال في المحصول
فعل فعال على وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على   علمنا أن رسول اهللا 

انتهى من الفوائد شرح الزوائد . وجه الوجوب وكذالك الندب واإلباحة
2/767.  
  ناباعتبار فعله ل :الثاني 

  هل يجب علينا فعله؟  كل عمل فعله النبي : بيان ذلك
 حكمه يختلف باختالف ما تضمنه فعله  بهذا اإلعتبار  التأسي بالنبي إن 

يدل على الوجوب وقد يدل على الندب وقد   فقد يكون فعله , من الحكم 
وقد , وقد يكون مندوبا, فقد يكون واجبا, فالتأسي به كذالك, يدل على اإلباحة

فإن كان الفعل واجبا كان التأسي به  ,بحسب حكم ذلك الفعل ,يكون مباحا
قال الشنقيطي . وإن كان مباحا كان مباحا, وإن كان مندوبا كان مندوبا, واجبا

وال يتعين أن الفعل واجب على األمة : 3/435عالى في األضواء  ترحمه اهللا
  .المراد ىانته. فعله على سبيل الوجوب  علم أنه باإلتباع إال إذا

  .كما سيأتي   لك فيما اختص به النبي وذ ممنوعا التأسي به قد يكونو 
فقد أخطأ   هأطلق منع فقد أخطأ ومنبهذا اإلعتبار سي فمن أطلق وجوب التأ

  .بل الصواب في ذلك التفصيل كما سنبينه إن شاء اهللا تعالى, كذلك
  .المتقدم  وسنذكر هذه األحكام على ترتيب أقسام أفعاله 
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وهو ما يتعلق بهواجس النفس والحركات البشرية فالتأسي به  :أما القسم األول
  .غير مشروع

فهذا القسم ال يتعلق به أمر  :1/102قال الشوكاني رحمه اهللا في اإلرشاد  
  .وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح, باإلتباع وال نهي عن مخالفة

ق بالعبادة فالتأسي به غير وأما القسم الثاني وهو ما كان من أمر الجبلة وال يتعل
وسيأتي توضيحه في المبحث  .لعدم ثبوت الدليل على مشروعيته مشروع كذلك

  .السادس إن شاء اهللا تعالى
  :ففي المسألة ثالثة أقوال

امتناع التأسي نقل هذا القول أبو إسحاق اإلسفراييني كما في : القول األول
في نه قال إهر قول الشوكاني فوهو ظا, شرح كوكب المنير ألبي البقاء الحنبلي

  .فليس فيه تأس وال به إقتداء: 1/102اإلرشاد 
ني والغزالي وعزاه اإلسفراييني نقله ابن الباقال, ستحباب التأسيا: القول الثاني

  .إلى أكثر المحدثين
قال رحمه , اختاره أبو البقاء في شرح الكوكب, إباحة التأسي: القول الثالث

وإن تركه ال رغبة عنه وال استكبارا فال , متأس فال بأس لكن لو تأسى به: اهللا
  .دار الكتب. ط 193راجع شرح كوكب المنير ص . بأس

في اقتداءه وتأسيه بمثل هذا الفعل فليس دليال على  ττττوأما ما فعله ابن عمر 
بعض العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية بل قد رد عليه , مشروعية الـتأسي به

إن شاء اهللا  سسادي الكالم على هذا في المبحث الوسيأت. رحمه اهللا تعالى
  .تعالى
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 وأما القسم الثالث وهو ما احتمل خروجه من الجبلة إلى التشريع فالتأسي به
مندوب ألن األصل ِفي الشْرِع اْلُمَساَواُة بـَْيَن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوبـَْيَن 

مندوبا ما كان   ه واإلقتداء بهتباعفا  فإذا كان مندوبا في حقه . ُأمِتِه ِفي اْلِعَباَدةِ 
وهو ظاهر فعل اإلمام أحمد كما في شرح  .لم يدل دليل على التخصيص

  .ومنهم من قال بعدم التأسي. 194لكوكب ص ا
وحاصل ذلك أن من رجح اإلقتداء والتأسي به رأى أن ذلك ليس من الجبلي بل 

ومن رجح عدم التأسي رأى أن ذلك من , من الشرعي الذي يتأسى به فيه
  .194راجع شرح الكوكب ص . الجبلي

  :أقوالالتأسي به في ف  وأما القسم الرابع وهو ما كان مختصا به 
  عدم التأسي واإلقتداء به: األول
قال اإلمام الشوكاني في اإلرشاد . امة المقدسيالتفصيل وهو قول أبي ش :الثاني

ِفي اْألَفْـَعاِل بـَْيَن اْلُمَباِح " ِكَتاِبهِ "َوفـَرَق الشْيُخ أَبُو َشاَمَة اْلَمَقدِسي ِفي : 1/103
اِالْقِتَداُء ِبِه ِفيَما ُهَو ُمَباٌح َلُه َكالزيَاَدِة َعَلى اْألَرَْبِع،  لَْيَس ِألََحدٍ : فـََقالَ . َواْلَواِجبِ 

َوُيْسَتَحب اِالْقِتَداُء ِبِه ِفي اْلَواِجِب َعَلْيِه َكالضَحى َواْلَوْتِر، وََكَذا ِفيَما ُهَو ُمَحرٌم 
  .ْكَرُه ُصْحَبُتهُ َعَلْيِه َكَأْكِل ِذي الراِئَحِة اْلَكرِيَهِة، َوَطَالِق َمْن تُ 

لَْيَس ِعْنَدنَا نـَْقٌل َلْفِظي َأْو َمْعَنِوي : وقال, ل إمام الحرمينالتوقف وهو قو : الثالث
ِفي َأن الصَحابََة َكانُوا يـَْقَتُدوَن ِبِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َهَذا النـْوِع َوَلْم يـََتَحقْق 

   1/103نتهى من اإلرشاد ا.ِعْنَدنَا َما يـَْقَتِضي َذِلَك، فـََهَذا َمَحل التـَوقفِ 
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وذلك ألن اهللا قد خص للنبي  بعض , والراجح واهللا أعلم عدم التأسي به
ألن التأسي , فهذا يدل على عدم التأسي. المسائل دون سائر أمته

  . لتخصيصفال معن�لوإالالتخصيص ينافي
ِفيَما ُصرَح  َواْلَحق أَنُه َال يـُْقَتَدى بِهِ : 1/103قال اإلمام الشوكاني في اإلرشاد 

َهَذا َواِجٌب َعَلي : لََنا بِأَنُه َخاص ِبِه َكائًِنا َما َكاَن ِإال ِبَشْرٍع َيُخصَنا، فَِإَذا قَاَل َمَثًال 
َمْنُدوٌب َلُكْم َكاَن ِفْعلَُنا ِلَذِلَك اْلِفْعِل ِلَكْونِِه َأْرَشَدنَا ِإَلى َكْونِِه مندوبًا لنا ال ِلَكْونِِه 

، َوَلْم َيِزْد َعَلى َذِلَك، َلْم َيُكْن "ِلي"ُمَباٌح ِلي َأْو َحَالٌل  َهَذا: ِجًبا َعَلْيِه، َوِإْن قَالَ َوا
  .ُهَو ُمَباٌح لََنا، َأْو َحَالٌل لََنا، َوَذِلَك َكاْلِوَصاِل فـََلْيَس لََنا َأْن نـَُواِصلَ : لََنا َأْن نـَُقولَ 

َما َيُدل َعَلى َكَراَهِة اْلِوَصاِل لََنا، َأما َلْو َوَرَد َما َيُدل َهَذا َعَلى فـَْرِض َعَدِم ُوُروِد 
َلْم يـَْنَتِه  َواَصَل أَياًما تـَْنِكيًال ِلَمنْ "َعَلى ذلك، كما يثبت أنه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

الِذي َوَرَد َعْنُه، َوَال يـُْعَتبَـُر  فـََهَذا َال َيُجوُز لََنا ِفْعُلُه ِبَهَذا الدلِيلِ  17"َعِن اْلِوَصالِ 
َلْم َهَذا َحَراٌم َعَلي َوْحِدي، وَ : َوَأما َلْو قَالَ . بِاْقِتَداِء َمِن اقْـَتَدى ِبِه ِفيِه َكاْبِن الزبـَْيرِ 

َحَراٌم َعَلي  :َحَالٌل َلُكْم َفَال بَْأَس بِالتـنَـزِه َعْن ِفْعِل َذِلَك الشْيِء، َأما َلْو قَالَ  يَقل
 .َحَالٌل َلُكْم، َفَال ُيْشَرُع التـنَـزُه َعْن ِفْعِل َذِلَك الشْيِء فـََلْيَس ِفي تـَْرِك اْلَحَالِل َورَعٌ 

  انتهى
َوُيْسَتَحب اِالْقِتَداُء ِبِه ِفي اْلَواِجِب َعَلْيِه َكالضَحى : وأما قول أبي شامة

الضحى والوتر ليس ألجل أن الضحى والوتر  ألن استحباب, َواْلَوْتِر فغير مسلم
َصَالُة اْألَوابِيَن : واجب عليه بل لثبوت الدليل على استحبابه كقوله في الضحى

                                                           

  )1103(ومسلم ) 6851(أخرجه البخاري 17
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َمْن َخاَف َأْن َال يـَُقوَم ِمْن آِخِر اللْيِل : وقوله  في الوتر. 18ِحيَن تـَْرَمُض اْلِفَصالُ 
وَم آِخَرُه فـَْلُيوتِْر آِخَر اللْيِل، فَِإن َصَالَة آِخِر اللْيِل فـَْلُيوِتْر َأوَلُه، َوَمْن َطِمَع َأْن يـَقُ 

  .19َمْشُهوَدٌة، َوَذِلَك َأْفَضلُ 
وََكَذا ِفيَما ُهَو ُمَحرٌم َعَلْيِه َكَأْكِل ِذي الراِئَحِة اْلَكرِيَهِة، َوَطَالِق َمْن :"قولهكذا و 

ألن كراهة َأْكِل ِذي الراِئَحِة اْلَكرِيَهِة ليس ألنه كان , فغير مسلم" ُتْكَرُه ُصْحَبُتهُ 
َمْن َأَكَل ثُوًما َأْو َبَصًال، : بل لثبوت الدليل على ذلك كقوله,  محرما عليه 

ْليَـْعَتزِْلَنا  َمْن َأَكَل "ولفظ مسلم. َوْليَـْقُعْد ِفي بـَْيِتهِ  - فـَْليَـْعَتِزْل َمْسِجَدنَا : َأْو قَالَ  -فـَ
َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثوَم َواْلُكراَث َفَال يـَْقَرَبن : وقَاَل َمرةً  - ِذِه اْلبَـْقَلِة، الثوِم ِمْن هَ 

  .20َمْسِجَدنَا، فَِإن اْلَمَالِئَكَة تـََتَأذى ِمما يـََتَأذى ِمْنُه بـَُنو آَدمَ 
بل , ليس ألنه كان محرما عليه افعدم طالقه, وكذلك َطَالق َمْن ُتْكَرُه ُصْحَبُتهُ 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال َيِحل َلُكْم َأْن ((((: قال تعالى, لوجود إرشاد من اهللا تعالى
َترِثُوا النَساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهن لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهن ِإال َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة 

ٍة َوَعاِشُروُهن بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهن فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللُه ُمبَـيـنَ 
ًرا َكِثيًرا َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا ((((: وقوله تعالى. 21))))ِفيِه َخيـْ

ٌر َوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفُس َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا  نَـُهَما ُصْلًحا َوالصْلُح َخيـْ بـَيـْ
  .22))))الشح َوِإْن ُتْحِسُنوا َوتـَتـُقوا فَِإن اللَه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًرا

                                                           

  τمن حديث زيد بن أرقم  )748( مسلمأخرجه  18
  τمن حديث جابر ) 755(مسلم أخرجه  19
  τَجاِبَر ْبَن َعْبِد اللهِ من حديث  )564(ومسلم )855(البخاري  أخرجه 20
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والصدقة محرم , ويدل على بطالن هذا القول قبول الصحابة الصدقة
لكان   سيا بالنبي أمستحبا تلو كان ترك قبول الصدقة ف, وآله ρρρρعلى النبي 

  .ألنهم أحرص الناس على التأسي واإلقتداء به, الصحابة يفعلون ذلك
وأما القول بالتوقف لعدم النقل في أن الصحابه يقتدون به فليس فيه دليل 

إذ لو كان التأسي به فيه , بل هو دليل على عدم اإلقتداء والتأسي, على التوقف
  .أحرص به على الخير واإلقتداءأسبق لكونهم إلى ذلكمشروعا لكان الصحابة

لخامس وهو ما أبهمه النبي  النتظار الوحي فالصحيح عدم الـتأسي وأما القسم ا
قال إمام الحرمين في نهاية الطلب كما في اإلرشاد , يقتدى به: وقيل, به فيه

اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فَِإن ِإبـَْهاَم َرُسوِل . َوَهَذا ِعْنِدي َهْفَوٌة ظَاِهَرةٌ :1/104
  انتهى.َمْحُموٌل َعَلى انِْتظَاِر اْلَوْحِي َقْطًعا، َفَال َمَساَغ ِلِالْقِتَداِء ِبِه ِمْن َهِذِه اْلِجَهةِ 

  .وقد رجح القول بعدم التأسي اإلمام الزركشي كما في البحر المحيط
  :ْيرِِه ُعُقوبًَة َلُه ففيه ثالثة أقوالَما يـَْفَعُلُه َمَع غَ  السادس وهوالقسم وأما 
  يقتدى به : األول
  ال يقتدى به: الثاني

قال الشوكاني  ,وهذا هو الصحيح ,هو موقوف على معرفة السبب: الثالث 
َوَهَذا ُهَو اْلَحق فَِإْن َوَضَح لََنا السَبُب، :1/104رحمه اهللا تعالى في اإلرشاد 

َكاَن لََنا َأْن نـَْفَعَل ِمْثَل ِفْعِلِه ِعْنَد ُوُجوِد ِمْثِل َذِلَك السَبِب، َوِإْن الِذي فـََعَلُه ِألَْجِلِه  
َوَأما ِإَذا فـََعَلُه بـَْيَن َشْخَصْيِن ُمَتَداِعيَـْيِن فـَُهَو َجاٍر َمْجَرى . َلْم َيْظَهِر السَبُب َلْم َيُجزْ 

َنا اْلَقَضاُء ِبَما    .َقَضى ِبهِ اْلَقَضاِء، فـَتَـَعيَن َعَليـْ
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وأما ما يفعله مع غيره إعطاء فالظاهر استحباب التأسي به ما لم يرد دليل على 
وقد كان . على الصدقة  وقد حث النبي , ألنه من أفعال الخير, التخصيص

  .يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةيعطون إخوانهم بل  الصحابة
  :التفصيل اآلتيوأما القسم السابع وهو الفعل المجرد فهو على 

فإن كان واجبا  , فإن كان بيانا لمجمل فهو على حسب حكم ذلك الفعل المبين
ألن ما ثبت حكمه , سي به مندوباأبه واجبا وإن كان مندوبا كان التكان التأسي 

فهو ثابت في حقنا ما لم يرد دليل على الخصوصية ألن األصل   في حق النبي 
ِفي الشْرِع اْلُمَساَواُة بـَْيَن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوبـَْيَن ُأمِتِه ِفي اْلِعَباَدِة كما 

َها َوَطًرا َزوْجَناكَ : ويدل على ذلك قوله تعالى .تقدم َها ِلَكْي َال فـََلما َقَضى زَْيٌد ِمنـْ
ُهن َوَطًرا وََكاَن َأْمُر  َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنـْ

ن المؤمنين في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج فإن اهللا نفى الحرج ع". اللِه َمْفُعوًال 
الفوائد شرح الزوائد  انظر. سواء على أن حكمهم كحكمه فدل ذلك  النبي 

2/768.  
ه في حقه من وجوب أن ندب أو إباحة ففيه أربعة حكموإن لم يكن بيانا وعلم 

  :أقوال
  .به ختصاصهلفعل ما لم يرد دليل على اأن أمته مثله في ذلك ا: األول
  .أن أمته مثله في العبادات خاصة دون غيرها: الثاني
  ال يكون شرعا لنا إال بدليل: الثالث
  التوقف: الرابع
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قال الشوكاني رحمه اهللا تعالى في  ,وأصح األقوال هو القول األول  
  أي القول األول .وهذا هو الحق: 1/105اإلرشاد 

ما ثبت حكمه في حقه  فهو  أن ومعنى قوله أن أمته مثله في ذلك الفعل أي 
فيكون التأسي على حسب ذلك , ثابت في حقنا من وجوب أو ندب أو اباحة

فإن كان واجبا كان التأسي به واجبا وإن كان مندوبا كان مندوبا وإن  , الحكم
  .كان مباحا كان مباحا

, ليس عليه دليلاتدون غيرها بالعبادأن التخصيص  القول الثانى والجواب عن
مأمورون باتباعه فيما شرعه لنا سواء أكان في العبادات أم في األحكام من ألننا 

  .من الشرع فكل ذلك, ريقغير تف
, والجواب عن القول الثالث أننا ال نسلم القول بأنه ال يكون شرعا لنا إال بدليل

ألن ,أي أنه شرع لنا إال أن يدل دليل على الخصوصية, بل الصواب هو العكس
 ِتِه ِفي األصل ِفي الشَم َوبـَْيَن ُأمُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيْرِع اْلُمَساَواُة بـَْيَن الن

َوِعْنِدي َأن َما فـََعَلُه َعَلى : قال ابن السمعاني كما في البحر.كما تقدم  اْلِعَباَدةِ 
 َقرُه فـََعَلُه َعَلى ِجَهِة التـِب َسَواٌء ُعِرَف أَنَقرُه َشْرٌع لََنا، ِجَهِة التـِب َأْو َلْم يـُْعَرْف، فَِإن

  .انتهى.إال َأْن يـَُقوَم َدلِيٌل َعَلى َتْخِصيِصِه ِبهِ 
فإن الدين : 27/504قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع الفتاوى 

أصله متابعة النبي صلى اهللا عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا 
ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا االقتداء به فيها بخالف ما كان من وسنه لنا 
  انتهى. خصائصه
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َزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر [[[[قال تعالى . فدعوى عدم كونه شرعا لنا يحتاج إلى دليل  َوأَنـْ
  23]]]]لِتُبَـيَن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم َوَلَعلُهْم يـَتَـَفكُرونَ 

  .الرابع فال وجه له للتوقفوأما القول 
  :فله حالتان ه في حقهيعلم حكموإن لم 
  أن يظهر فيه قصد القربة: ىاألولالحالة 

ومن قال , منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بندبه, ففي التأسي به خالف
َوَما [[[[: قوله تعالىوهي , أدلتهم فيه هي نفس األدلةفي حكم فعلهبالوجوب ف

تَـُهواآتَاُكُم الرُسوُل  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل [[[[: وقوله, ]]]]َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
: وقوله, ]]]]اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا

ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن [[[[ َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ فـَ , ]]]]ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
يَا أَيـَها الِذيَن [[[[: وقوله, ]]]]ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللهُ [[[[: وقوله

  ]]]]لآَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسو 
فدل ذلك على , واألمر يفيد الوجوب, ففي هذه األيات أمر بطاعته واتباعه

  .وجوب التأسي
  

إن المسلمون أجمعوا قبل اختالف اآلراء على أنه : قالوا, واستدلوا باإلجماع
  24.في أفعاله وهومن متابعته أن يوافق, يجب على األمة التأسي برسولها ومتابعته

                                                           

  44النخل األية 23
  1/184انظر الربهان للجويين 24
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الوطء في وجوب الغسل من  له ا بأن الصحابة كانوا يقتدون بفعواستدلوا أيض
فأوجبوا , فاغتسال  بأنها فعلته هي ورسول اهللا  عائشة أخبرتهملما , بدون إنزال

  . الغسل اقتداءا بالنبي 

خلع نعليه في الصالة   لما رأوا النبي   بالنبي  واستدلوا أيضا باقتداء الصحابة
  .لوال الوجوب لما خلعوا نعالهم, فدل ذلك على وجوب التأسي, خلعوا نعالهم

الذي لم يعلم حكمه وظهر فيه   ألن فعله ,  والراجح عندي هو الندب  
, فالتأسي به مندوب كذلك, على القول الراجح قصد القربة ال يفيد إال الندب
فتركه ترك التأسي ألن المراد بالتأسي هنا هو , ألن ما كان مندوبا يجوز تركه

  .الفعل مثل فعله

والرأي المختار : 1/184قال في البرهان , وهذا اختيار الجويني رحمه اهللا
أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودا قربة محبوبا مندوبا إليه في حق : عندنا
فمن ادعى أن الفعل بعينه يقتضي ذلك فهو زلل فإن الفعل ال صيغة له . األمة

ليه وسلم فيما ثبت قصد ومن ادعى أنه ال يتأسى بفعل المصطفى صلى اهللا ع
  انتهى باإلختصار .فيه فقد أبعد أيضا ةالقرب

والوجه في ذلك أن يقال ثبت عندنا أن صحب رسول : 1/185وفال رحمه اهللا 
ت ما يصح عندهم من فعل في القربا  عليه وسلم كانوا يتحروناهللا صلى اهللا

موثوق  هم صادقصلى اهللا عليه وسلم وكانوا إذا اختلفوا في قربة فروى لالنبي 
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يه وسلم فعال كانوا يتبدرونه ابتدارهم أقواله وال علبه عن المصطفى صلى اهللا 
  انتهى .ينكر هذا منصف

في هذا القسم قول بعيد ألن ما ثبت فيه القربة  القول بعدم التأسي به  
  . التأسي فيها يشرعوالعبادة , فهو عبادة

وما : 10/409قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع الفتاوى 
فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به 

  .فيه

, مكانا أو زمانا بالعبادة  ومن القرائن الدالة على قصد القربة تخصيصه   
قال شيخ  .شروعبتلك العبادة في ذلك المكان أو الزمان م  فالتأسي به 

فإذا خصص زمانا أو : 10/409اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع الفتاوى 
كتخصيصه العشر األواخر   ,مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة

  انتهى .باالعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصالة فيه

باإلعتبار –ألن حكم التأسي , ومن قال بوجوب فعله قال بوجوب التأسي
  .تابع لحكم الفعل كما تقدم -الثاني

  :الرد على أدلة الوجوب

. اإلعتبار األول ىعل ةمحمولأما اآليات التي تدل على وجوب اإلتباع فهي 
َلَقْد َكاَن [[[[:لذلك قال الشوكاني رحمه اهللا في جوابه على من استدل بقوله تعالى
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ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه  َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 
وأجيب : قال رحمه اهللا, على استحباب التأسي فيما ظهر فيه قصد القربة ]]]]َكِثيًرا

فلو فعله , عن اآلية بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه
  .1/108اإلرشاد . يواجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأس

  .على ما كان واجبا باإلعتبار الثاني أن اآليات محموالت أو

فهذا زلل عظيم فإن : 1/184فقد قال الجويني في البرهان , وأما اإلجماع
فأما وجوب , منصب النبوة يقتضي كون النبي  متبوعا على معنى أنه مطاع األمر

. قضية نبوته وال حكم مرتبتهمتابعته في أفعاله فليس ذلك مدلول معجزاته وال 
  انتهى المراد

فإن إيجابهم , فهذا غير مسلم  وأما كون الصحابة أوجبوا الغسل اقتداءا بالنبي 
ِإَذا ": بل لوجود الدليل يدل على وجوبه وهو قوله,  الغسل ليس لمجرد فعله 

  .كما تقدم"فـََقْد َوَجَب اْلُغْسلُ  اناْلِخَتانَ التقى 

فقد تقدم الجواب عنه من كالم الشنقيطي في المبحث وأما خلعهم نعالهم 
  .الرابع في الحالة الثانية من القسم السابع فراجعه

  لم يظهر فيه قصد القربة: الحالة الثانية
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َوَأما ِإَذا َلْم َيْظَهْر : 111-1/109قال الشوكاني رحمه اهللا في اإلرشاد   
َنا َعَلى َأقْـَوالٍ ِفيِه َقْصُد اْلُقْربَِة، َبْل َكاَن ُمَجردً    :ا ُمْطَلًقا فـََقِد اْختَـَلُفوا ِفيِه بِالنْسَبِة ِإلَيـْ

َنا: اْألَولُ    أَنُه َواِجٌب َعَليـْ
 ْقِل َعْنُه، َوُهَو "َوَقْد ُرِوَي َهَذا َعِن اْبِن ُسَرْيٍج، قَاَل اْلُجَويِْنيَوُهَو َكَذِلَك ِفي النـ

ْصَطْخرِيـ  4باغِ ِكْن َحَكاُه اْبُن الص َأَجل َقْدرًا ِمْن َذِلَك َولَ  َراَن، َواْبِن َعِن اْإلِ َواْبِن َخيـْ
  .أَِبي ُهَريـَْرَة، َوالطبَـَري، َوَأْكَثِر ُمَتَأخِري الشاِفِعيةِ 

، َواْسَتَدلوا بَِنْحِو َما اْستَ : َوقَاَل َسِليُم الراِزيّ  اِفِعيُه ظَاِهُر َمْذَهِب الشبِِه ِإن َدل
  .اْلَقائُِلوَن بِاْلُوُجوِب َمَع ُظُهوِر َقْصِد اْلُقْربَةِ 

ُهْم ِبَما ُأِجيَب ِبِه َعْن ُأولَِئَك َبِل اْلَجَواُب َعْن َهُؤَالِء بِِتْلَك اْألَْجوِبَِة  َوُيَجاُب َعنـْ
اْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل أَبُو اْلُحَسْيِن َأْظَهُر ِلَعَدِم ظُُهوِر َقْصِد اْلُقْربَِة ِفي َهَذا اْلِفْعِل، َوَقِد 

َوُهَو الِذي نـََقَلُه أَِئمُة اْلَماِلِكيِة : ، قَاَل اْلَقَراِفيّ "اْلَمَعاِلمِ "الراِزي ِفي ْبُن اْلَقطاِن وَ 
  .َثِر َأْهِل اْلِعَراقِ ِفي ُكتُِبِهُم اْألُُصولِيِة َواْلُفُروِعيِة، َونـََقَلُه اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َعْن َأكْ 

  أَنُه َمْنُدوبٌ : اْلَقْوُل الثاِني
َوُهَو قـَْوُل َأْكَثِر اْلَحَنِفيِة َواْلُمْعَتزَِلِة َونـََقَلُه اْلَقاِضي َواْبُن ": اْلَبْحرِ "قَاَل الزرَْكِشي ِفي

َرِفي َواْلَقفاِل  َوقَاَل اْبُن . ُهَو قـَْوُل اْألَْكَثرِينَ : يَاِنيّ اْلَكِبيِر، قَاَل الرو الصباِغ َعِن الصيـْ
 َعَلْيهِ : اْلُقَشْيِري َما َيُدل اِفِعيِفي َكَالِم الش.  

ُهَو اْلَحق؛ ِألَن ِفْعَلُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوِإْن َلْم َيْظَهْر : -أي الشوكاني–قـُْلتُ 
 بُد َأْن َيُكوَن ِلُقْربٍَة، َوَأَقل َما يـُتَـَقرُب ِبِه ُهَو اْلَمْنُدوُب، َوَال ِفيِه َقْصُد اْلُقْربَِة فـَُهَو َال 

 ْدِب، فـََوَجَب اْلَقْوُل ِبِه َوَال َيُجوُز اْلَقْوُل بِأَنَعَلى زِيَاَدٍة َعَلى الن ُه يُِفيُد َدلِيَل َيُدل
بَاَحَة فإن  . ِء َطَرفـَْيِه َمْوُجوَدٌة قـَْبَل ُوُروِد الشْرِع ِبهِ إباحة الشْيِء ِبَمْعَنى اْسِتَوااْإلِ
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 َم، فـَُهَو تـَْفرِيٌط َكَما َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللاِدِر منه َصلفَاْلَقْوُل ِبَها ِإْهَماٌل ِلْلِفْعِل الص
  .َحْمَل ِفْعِلِه المجرد على الوجوب إفراط الحق بين المقصر والغالي

  أَنُه ُمَباحٌ : ِلثُ اْلَقْوُل الثا
ِإنُه الصِحيُح، َواْخَتارَُه : ، َعْن أَِبي َبْكٍر الراِزي، َوقَالَ 1"التـْقوِيمِ "نـََقَلُه الدبُوِسي ِفي 

  .اَقرِيبً  َجاُب َعْنُه ِبَما ذََكْرنَاهُ َوُهَو الراِجُح ِعْنَد اْلَحَنابَِلِة، َويُ " اْلبـُْرَهانِ "اْلُجَويِْني ِفي 
  اْلَوْقُف َحتى يـَُقوَم َدلِيلٌ : اْلَقْوُل الراِبعُ 

 ْبُن َكج نـََقَلُه اْبُن السْمَعاِني َعْن َأْكَثِر اْألَْشَعرِيِة، قَاَل َواْخَتارَُه الدقاُق َوأَبُو اْلَقاِسِم، 
 رَْكِشيِحيُح، وََكَذا : وَركَ فَأْصَحابَِنا، َوقَاَل اْبُن  َوِبِه قَاَل ُجْمُهورُ : قَاَل الزُه الصِإن

 َحُه اْلَقاِضي أَبُو الطِب ِفي َصحا َكاَن ُمْحَتِمًال َشْرِح اْلِكَفايَة"يُه َلموا بِأَنَواْسَتَدل ،
بَاَحِة َمَع اْحِتَماِل َأْن َيُكوَن ِمْن َخَصاِئِصِه َكاَن التـَوقُف  ِلْلُوُجوِب َوالنْدِب َواْإلِ

، منع اْحِتَماِل اْلُخُصوِصيِة؛ ام بمنع احتماله لإلباحة لما قدمنُمتَـَعيـًنا، َوُيَجاُب عنه
ِألَن َأفْـَعاَلُه ُكلَها َمْحُموَلٌة َعَلى التْشرِيِع، َما َلْم َيُدل َدلِيٌل َعَلى اِالْخِتَصاِص َوِحيَنِئٍذ 

  انتهى.ْخِتَياِر مثل الغزالي والرازي لهَفَال َوْجَه ِللتـَوقِف َواْلَعَجُب ِمِن ا

ألن ما لم , والذي يظهر لي أنه يفيد إباحة اإلقتداء: -وفقه اهللا–قال أبو الفداء 
 وال نقول باستحباب التأسي. يظهر فيه قصد القربة فهو لإلباحة فالتأسي به مباح

, يس قربةل المجرد عن القرائن ألن الفعل المباح, مع إباحة الفعل وال وجوبه
غير كنا متقربين إلى اهللا تعالى ب  فيه أو بوجوبه سي بهفإذا قلنا باستحباب التأ

  .قرية والوجوب ألن اإلستحباب, دليل
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وأما ادعاء اعتقادهم أن فعله واجب على : 1/185قال الجويني في البرهان 
غيره أو مندوب مستحب فدعوى عرية ال تستند إلى قضية المعجزة وال إلى 

  انتهى. وال إلى صفة الفعل عادتهم
ِألَن ِفْعَلُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوِإْن َلْم َيْظَهْر ِفيِه َقْصُد : "وأما قول الشوكاني

ألن أفعاله  منه ما فعله , ليس على إطالقه, "اْلُقْربَِة فـَُهَو َال بُد َأْن َيُكوَن ِلُقْربَةٍ 
 ,انا للجواز مع ثبوت الكراهة كأن يشرب قائماومنه ما فعله بيعلى جهة الجبلة 

  .فال يكون قربة,ومنه ما يفعله عادة كلبس العمامة
  

لغير قصد   المبحث السادس في التأسي في المباحات أو فيما فعله النبي 
  العبادة

  ؟هل يشرع التأسي في هذا الباب
يتنبه وقل من , ا يتعلق بالتأسيهذه المسألة من المسائل المهمة فيم  

وربما وقع أحد في . فلذلك أفردت هذه المسألة في مبحث خاص, هاعلي
لعدم انتباهه على الشروط التى تقدم  التأسي في هذا البابالمخالفة بسبب 

  .ذكرها
في   وغايته أن التأسي به , اعلم أن التأسي في المباحات غير مشروع  

  .المباحات جائز
وما فعله من :27/504مجموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في 

انتهى . المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا
  .المراد
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ولو كان مشروعا لكان , على ذلك  قلنا غير مشروع لعدم حث النبي  وإنما 

ولم ينقل ,  السلف رضي اهللا عنهم فعلوا ذلك ألنهم أشد الناس اقتداء بالنبي 
فيما يتعلق   فإنه كان يتتبع آثار النبي , ττττإال عن ابن عمر  عن أحد منهم ذلك

  ττττوقد رد بعض العلماء على ما فعله ابن عمر . بالجبليات وغيرها من المباحات
  .كما سيأتي

فأما الفعل :27/504قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع الفتاوى 
وال فعله فعال سن لنا أن نتأسى به فيه فهذا الذي لم يشرعه هو لنا وال أمرنا به 

  .ليس من العبادات والقرب فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى اهللا عليه وسلم
فيما   فهذا تصريح من شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى أن من تأسى بالنبي   

  ألن النبي , ليس مشروعا وال مأمورا به تقربا به إلى اهللا فقد وقع في المخالفة
  .ال يسن لنا أن نتأسى به في ذلك

 ما يتعلق باألمور الجبلية في أن يتأسى به ت مشروعةليس ومن األمور التي  
فيما يتعلق  فمن تأسى به . بمكان بحكم اإلتفاق  التي فعلها النبي  مورأو األ

 ألن النبي , بالجبلة واعتقد أنه سنة فقد تقرب إلى اهللا بما ليس مشروعا وال سنة
الجبلي وال يعتقد استحبابه وال يسن لنا أن نتأسى  يتقرب إلى اهللا بذلك الفعلال 
فإذا تقربنا به إلى اهللا واعتقدنا أنه سنة ويستحب التأسي به فيه فقد خالفنا , به

 هافإذا فعلن, تفاقبمكان بحكم اإل فعال لنبي وكذالك إذا فعال. ي ذلكف  النبي 
 في ذلك ألن النبي  واعتقدنا أنها سنة فقد خالفناه تأسيا بالنبي بذالك المكان 
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خص    بخالف ما إذا كان النبي . المكانالفعلبذلك  ذلكأن نفعل ال يسن لنا 
  .شروع ويسن التأسي به فيه كما سبقبذلك المكان وقصد به للعبادة فهذا م

ه في فإذا خالفنا, في القصد هي أحد شروط التأسي كما سبق  فموافقته 
ذكر متابعة : والمقصود هنا: لك قال شيخ اإلسالملذ, لسنا بمتأسين لهالقصد ف

النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو أنه يعتبر فيه متابعته في قصده فإذا قصد مكانا 
للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد 

صحابة يقصدون مشابهته لم يكن قصده للعبادة سنة ولهذا لم يكن جمهور ال
  .17/497مجموع الفتاوى . في ذلك

وأما إذا نزل في مكان بحكم االتفاق  :2/275وقال رحمه اهللا في اإلقتضاء 
لكونه صادف وقت النزول، أو غير ذلك، مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، 

  انتهى .فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن األعمال بالنيات
أي فيما يتعلق –في هذين األمرين   يتتبع آثار النبي ττττوكان ابن عمر 

فعل ينقل ولم, ويستحب ذلك -بمكان بحكم اإلتفاق  النبي  ما فعلهبالجبلة وفي
وتبعه على ذلك ولده سالم بن عبد  ττττأحد من الصحابة غير ابن عمر  عن ذلك

ثـََنا : قال) 483(اهللا كما أخرجه البخاري في صحيحه  ُد ْبُن أَِبي َبْكٍر َحدُمَحم
ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، قَالَ : الُمَقدِمي، قَالَ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، قَالَ : َحد َحد :

رَأَْيُت َساِلَم ْبَن َعْبِد اللِه يـََتَحرى َأَماِكَن ِمَن الطرِيِق فـَُيَصلي ِفيَها، َوُيَحدُث َأن أَبَاُه  
. »َوأَنُه رََأى النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُيَصلي ِفي تِْلَك اَألْمِكَنةِ «اَن ُيَصلي ِفيَها كَ 

ثَِني نَاِفٌع، َعْن اْبِن ُعَمَر أَنُه َكاَن ُيَصلي ِفي تِْلَك اَألْمِكَنةِ  َوَحد.  
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ألن ذلك لو  , فيهما  وال يدل على استحباب التأسي به , ماوهذا اجتهاد منه
  .كان سنة لفعله الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم

- 10/109قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع الفتاوى 
ولو فعل فعال بحكم االتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل : 110

لطريق في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي ا
ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أنيفعل 

وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ ألن . مثل ذلك
هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة ال بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك 

وابن عمر رضي ,ع لهالفعل بل حصل له بحكم االتفاق كان في قصده غير متاب
وإن لم يقصده؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب : اهللا عنه يقول

  .أن أفعل مثله إما ألن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له
مثل  - وأما ما فعله بحكم االتفاق ولم يقصده : 1/280وقال رحمه اهللا 

لتخصيصه به بالصالة والنزول أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله ال قصدا 
فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصالة فيه أو النزول لم نكن متبعين  - فيه 

  .بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب
في مكان الذي نزل به النبي   رحمه اهللا بأن الصالة فهذا تصريح منه

ر على مثل ما فعله ابن عمر فهذا انكا. هي من البدع داصوصلى فيه اتفاقا ال ق
ττττ , وسيأتي أثر عمرττττ  ذلك وصرح بأنه من أفعال مثل في انكاره على من فعل

  .أهل الكتاب
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وألن ما : مكتبة الرشد, ط 275- 2/274وقال رحمه اهللا في اإلقتضاء 
فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين 

المهاجرين واألنصار، أنه كان يتحرى قصد األمكنة التي نزلها وال غيرهم، من 
والصواب مع جمهور الصحابة، ألن متابعة .-صلى اهللا عليه وسلم  - النبي 
تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن يفعل  -صلى اهللا عليه وسلم  -النبي 

قْصد مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قَصَد العبادة في مكان كان 
  انتهى.العبادة فيه متابعًة له، كقصد المشاعر والمساجد

والطريقة المشروعة ما ثبت , والعبادة ال بد أن تكون على طريقة مشروعة
فاإلعراض عن هذه الطريقة  سبب , فعله في الكتاب والسنة فعال وقصدا

  .اإلختالف والبدع
رب إلى اهللا من وأما ما يفعله من يريد التق: قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا

مجموع الفتاوى . واجب ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة
19/273.  

وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من االختالف : 19/274وقال رحمه اهللا 
إنما هو بسبب اإلعراض عن الطريق المشروع فيقعون في البدع فيقع فيهم 

  .الخالف
َمْن َعَبَد اللَه ِبغَْيِر َأْمرِِه، َواْعتَـَقَد ِعَباَدتَُه  وَُكلّ : وقال ابن القيم رحمه اهللا

 ْصِديَِة قـُْربٌَة، َوَأنَسَماَع اْلُمَكاِء َوالت َأن ِه فـََهَذا َحالُُه، َكَمْن َيُظنَهِذِه قـُْربًَة ِإَلى الل
ُرُك ِفيَها اْلُجْمَعَة َواْلَجَماَعَة قـُْربَةٌ  ، َوَأن ُمَواَصَلَة َصْوِم النـَهاِر بِاللْيِل اْلَخْلَوَة الِتي يـَتـْ
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مدارج السالكين  .قـُْربٌَة، َوَأن ِصَياَم يـَْوِم ِفْطِر الناِس ُكلِهْم قـُْربٌَة، َوَأْمثَاِل َذِلكَ 
  دار الكتاب العربي, ط 79ص

فضال عن أن , غير مشروع فاتضح بما سبق أن التأسي به في هذا الباب
قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في مجموع لذلك  .قربةنجعله عبادة و 

ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قوالن كما :27/504الفتاوى 
فإن  ,نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه وأكثر السلف والعلماء على أنا ال. تقدم

ومن جعله عبادة رأى أن . فعله مباحا فعلناه مباحا وإن فعله قربة فعلناه قربة
ذلك من تمام التأسي به والتشبه به ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصا به نوع 

  انتهى .اختصاص
   فإذا تعبدنا هللا , ال يفعله تعبدا  ألن النبي , ال يجوز لنا أن نجعله عبادة: قلت

  . بما لم يتعبد به رسول اهللا   قد تعبدنا هللا بذلك الفعل ف
وما فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم على وجه التعبد فهو :قال شيخ اإلسالم

  .10/409انتهى من مجموع الفتاوى . عبادة يشرع التأسي به فيه

ال يشرع التأسي به فيه ليس على وجه التعبد  مفهوم كالمه أن ما فعله النبي 
من  تعبدا وتقربا به إلى اهللا فيخشى على من فعل ذلك, بعبادةليس لكونه 

َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو «: قال  ألن النبي , الوقوع في البدعة
 ُه َوَلوْ [[[[وقد قال تعالى »َرديِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه الل َال  َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الد

نَـُهْم َوِإن الظاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    .))))َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ

أنه أنكر على الذين يتحرون الصالة في المسجد الذي  ττττفقد روي عن عمر 
: فقال 377- 2/376 ابن أبي شيبه في مصنفه أخرجهكما ,  صلى فيه النبي 
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خرجنا مع عمر في :  عن معرور بن سويد قالحدثنا أبو معاوية، عن األعمش،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، : حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر

» ما هذا؟«: وإليالف قريش، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال
هكذا هلك «: مسجد صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقالوا

نبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصالة أهل الكتاب، اتخذوا آثار أ
  25»فليصل، ومن لم تعرض له منكم فيه الصالة فال يصل

َمْن َمر ِبَشْيٍء ِمَن اْلَمَساِجِد َفَحَضَرِت الصَالُة «وفي رواية عبد الرزاق بلفظ 
  26»فـَْلُيَصل ِوِإال فـَْلَيْمضِ 

بحجة أن  لنبيبإنكار من صلى في مكان صلى فيه ا ττττفقد صرح عمر   
  .وبين أن مثل ذلك من أفعال أهل الكتاب, صلى في ذلك المكان النبي

فقد كره عمر رضي اهللا عنه اتخاذ :معلقا على هذا األثر قال شيخ اإلسالم
، وبين أن أهل الكتاب - والعيد عبادة–مصلى النبي صلى اهللا عليه وسلم عيدا

  2/273اإلقتضاء .إنما هلكوا بمثل هذا
خ اإلسالم في اإلقتضاء ذكرهما شي, للعلماءوفي هذه المسألة قوالن   

  :فقال رحمه اهللا
النهي عن ذلك وكراهته، وأنه ال يستحب قصد بقعة للعبادة، إال أن : أحدهما

يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى اهللا عليه 

                                                           

وال تضره عنعنة األعمش ألنه قد صرح بالسماع كما يف البدع , على شرط الشيخني, صحيح25
  .هذا مع أن بعض أهل العلم يقبلوا ).100(البن وضاح رقم األثر 

  األعمش بهأخرجه عبد الرزاق يف املصنف من طريق معمر عن 26
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مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصالة في 
الصالة عند األصطوانة  وكما يقصد المساجد للصالة، ويقصد الصف األول 

  .ونحو ذلك
أنه كان : أنه ال بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر: والقول الثاني

يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وإن كان النبي 
  .2/271انتهى من اإلقتضاء . وسلم قد سلكها اتفاقا ال قصدا صلى اهللا عليه

فال يقال بأن  ,وهو ترجيح شيخ اإلسالم رحمه اهللا, القول األول هو الصواب
لذلك قال شيخ , لم يكن سنه ألمته  مثل هذا من السنن المشروعة ألن النبي 

ده على ومن هذا وضع ابن عمر ي: بعد أن تكلم على أثر عمر المتقدماإلسالم 
مقعد النبي صلى اهللا عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن زاذان 
بالكوفة فإن هذا لما لم يكنمما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى اهللا 

  .......عليه وسلم شرعه ألمته؛ لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة
تارة يكرهونه وتارة : أمثالهوهكذا يقول أئمة العلم في هذا و : ثم قال رحمه اهللا

يسوغون فيه االجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة وال يقول عالم 
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول . إن هذه سنة مشروعة للمسلمين: بالسنة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن وال أن يشرع؛ وما سنه خلفاؤه 
أمره فهو من سننه وال يكون في الدين واجبا إال ما أوجبه الراشدون فإنما سنوه ب

وال حراما إال ما حرمه وال مستحبا إال ما استحبه وال مكروها إال ما كرهه وال 
  .282- 1/281مجموع الفتاوى  .مباحا إال ما أباحه
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ال كما , ττττرخصة بعض العلماء فيها إنما على مثل ما فعله ابن عمر أما و  
  .2/272انظراإلقتضاء . الناس الذين أفرطوا فيهافعله كثير من 

لم يأتها لقصد العبادة يعتبر من   وإتيان هذه البقعة للعبادة مع أن النبي 
فمن قصد بقعة : قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا. المنكرات التي أنكرها العلماء

يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه 
ن بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية، أو جبال، أو أشد م

مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر 
اهللا سبحانه عندها، أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من 

اإلقتضاء  .نوعا العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به ال عينا وال
2/158.  

وما سوى ذلك من البقاع : 27/504وقال رحمه اهللا في مجموع الفتاوى 
فإنه ال يستحب قصد بقعة بعينها للصالة وال الدعاء  -أي المساجد والمشاعر–

وال الذكر إذ لم يأت في شرع اهللا ورسوله قصدها لذلك وإن كان مسكنا لنبي 
  انتهى. أو منزال أو ممرا

فقصد العبادة فيها , بخالف األماكن التي قصدها النبي  للعبادة فيها
قال شيخ اإلسالم رحمه . كالصالة عند مقام إبراهيم ونحوه, يكون سنة متبعة

فأما األمكنة التي كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقصد الصالة أو الدعاء : اهللا
سول اهللا صلى اهللا عليه عندها، فقصد الصالة فيها أو الدعاء سنة، اقتداء بر 

  .2/276اإلقتضاء . وسلم واتباعا له
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ولم يكن أحد من الصحابة يأتي بقعة أو موضعا لقصد العبادة إذا لم يأتها 
شيخ  قالفلذلك . كما تقدم  ττττإال ما نقل عن ابن عمر , النبي  لقصد العبادة

يقصدون الصالة في  - أي الصحابة–ولم يكن جمهورهم: رحمه اهللا اإلسالم
مكان لم يقصد الرسول الصالة فيه بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقا بل كان 
أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصالة في مكان صلى فيه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتفاقا ال قصدا وإنما نقل عن ابن عمر خاصة أنه  

 صلى اهللا عليه وسلم وينزل حيث كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول اهللا
نزل ويصلي حيث صلى وإن كان النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يقصد تلك 
البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقا وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما رجال صالحا 

وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء . شديد االتباع فرأى هذا من االتباع
ائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل الراشدين عثمان وعلي وس

 .وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر وقول الجمهور أصح
  .17/466مجموع الفتاوى 

بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر : 2/278وقال في اإلقتضاء 
كة حجاجا يذهبون من المدينة إلى م ولين، من المهاجرين واألنصارالسابقين األ

وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصالة في مصليات النبي 
ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، . صلى اهللا عليه وسلم

عليكم « :وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم
يين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهد

  »وكل بدعة ضاللة ثات األمور فإن كل محدثة بدعةبالنواجذ، وإياكم ومحد
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وفي كالمه : 1/471 تطابسباني رحمه اهللا في الثمر الملقال اإلمام األ
األخير إشارة إلى جواز قصد آثار األنبياء للصالة عندها وهذه مسألة اختلف 

والذي يترجح عندنا المنع من قصدها ألنه ال دليل من  فيها العلماء قديما
  انتهى. الكتاب والسنة على جوازه وألنه قد يؤدي إلى الغلو وهو منهي عنه

فلما كان النبي صلى : المتقدم ττττإلسالم معلقا على أثر عمر قال شيخ او 
اهللا عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصالة فيه بل صلى فيه ألنه موضع نزوله 

عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة رأى 
بل تخصيص ذلك المكان بالصالة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى 
المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى اهللا عليه 

. ل القلبوسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عم
  .1/281مجموع الفتاوى 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل اإلسالم واإليمان وقالفي كتابه 
ابن ا نهي عن مثل ما كان يفعله وهذ: 1/49 وعبادات أهل الشرك والنفاق

عمر، مع أن ا بن عمر لم يكن يقصد ال هو وال غيره من الصحابة إتيان األمكنة 
  انتهى .للعبادة، بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل التي فيها آثار األنبياء

ال ,  بي بالنوتشبها إنما فعل ذلك تأسيا  ττττأن ابن عمر  معنى كالمه  
يدل على هذا المعنى قول شيخ اإلسالم في  ,العتقاده بأن تلك البقعة فيها بركة

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعال من المباحات لسبب، :2/278اإلقتضاء 
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وفعلناه نحن تشبها به، مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم 
من ال يستحبه، وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما، بأن النبي صلى 

منزله، لم اهللا عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه، ألنها كانت 
  انتهى المراد. يتحر الصالة فيها لمعنى في البقعة

 فيتضح بما سبق أن تحري تلك األماكن للعبادة من البدع التي نهى النبي   
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا «:عنها بقوله

محدثة بدعة وكل بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور فإن كل 
: فقال 2/279وقد صرح بذلك شيخ اإلسالم في اإلقتضاء . »بدعة ضاللة

 ل هو مما ابتدع، وقول الصحابيوتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، ب
: أيضا. إذا خالفه نظيره، ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟

مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما فإن تحري الصالة فيها ذريعة إلى اتخاذها 
والشارع قد حسم هذه  .نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك باهللا

المادة بالنهي عن الصالة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد، فإذا كان قد نهى عن الصالة المشروعة في هذا المكان وهذا 

فكيف يستحب قصد الصالة والدعاء في مكان اتفق . عةالزمان، سدا للذري
قيامهم فيه، أو صالتهم فيه، من غير أن يكونوا  قد قصدوه للصالة فيه والدعاء 

ولو ساغ هذا الستحب قصد جبل حراء والصالة فيه، وقصد جبل ثور .فيه؟ 
لذين والصالة فيه، وقصد األماكن التي يقال إن األنبياء قاموا فيها، كالمقامين ال

بطريق جبل قاسيون بدمشق، اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام 
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الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك، من البقاع التي بالحجاز والشام 
  انتهى .وغيرهما
وال عز وجل وهذا من تتبع أثار األنبياء والتعلق بها التي لم يشرعها اهللا   
عن مثل هذا ألنه يفضي إلى البدع والخرفات  وقد نهى االسلف,  رسوله 

  .والشركيات
ونَهُي عمر رضي اهللا عنه عن التعلق بآثار : وقال العباد معلقا على هذا األثر

النِبي صلى اهللا عليه وسلم المكانية التي َلم يأِت بها ُسنٌة عن رسول اهللا صلى 
. ك من الغُلو والوقوع في المحذوراهللا عليه وسلم، إنما كان ِلما يُفضي إليه ذل

  .1/34 التحذير من تعظيم اآلثار غير المشروعة
حول بدع القبور والمزارات والمشاهد واآلثار : وقال شيخ اإلسالم

: ونحوها من أكثرالمبتدعات الشركية، وأخطرها على المسلمين، وأكثرها انتشارًا
لنذور إليها، والذبح عندها، تقديس الموتى، وقبورهم، والبناء عليها، وتخصيص ا

ودعاء أصحابها، من دون اهللا، والتمسح بها، وشد الرحال إليها، والعكوف 
آثار األنبياء  - والمجاورة عندها، والصالة عندها، وفيها، واتخاذ اآلثار

مزارات ومشاهد، والتبرك بها، واتخاذها أعياًدا، ونحو  - والصالحين ونحوها
 .ين المسلمين، منذ القرن الرابع الهجريذلك مما هو معروف ومنتشر ب

  .1/66اإلقتضاء 
فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية  :وقال شيخ اإلسالم

األمصار غير الحجاز فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار األنبياء ال 
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فيها مقابرهم وال مقاماتهم فلم يتخذوها مساجد وال كانوا يتحرون الصالة 
  .15/153مجموع الفتاوى . والدعاء عندها

ثار األنبياء ويتقربون به إلى اهللا فتتبعوا آ, سع الناس في هذا البابوقد تو   
فوقعوا في البدع بل في , ويصلون في كل أماكن نزل بها رسول اهللاويتبركون 

, لم يكن كذلك ττττفابن عمر . الشرك بسبب غلوهم في تعظيم ذلك المكان
  . زل بهال في كل مكان ن, في المكان الذي صلى فيه النبيوإنما صلى 

وابن عمر رضي اهللا عنهما مع أنه كان يحب : قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا
مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصالة إال في الموضع الذي صلى فيه 
ال في كل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شيئا 

كما فعله ابن عمر ونهى عنه رضي اهللا عنه إذا كثر ألنه يفضي إلى   يسيرا
مجموع . المفسدة وهي اتخاذ آثار األنبياء مساجد وهي التي تسمى المشاهد

  .17/497الفتاوى 
بل قد , فاتضح بما سبق بيانه أن التأسي في هذا الباب غير مشروع

  فعل فعله النبي  نةفال يجوز ألحد إعتقاد س. يفضي إلى المحدثات والخرافات
  .يفعل ذلك ليسن أمته  بحجة التأسي إذا لم يكن النبي 

  يتعلق بالتركما نبذة يسيرة م
وسنذكر هنا نبذة , وحكم التأسي به فيه  تقدم بيان ما يتعلق بأفعال النبي 

  .وحكم التأسي به فيه ما يتعلق بترك النبي ميسيرة 
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فإن كان الترك , الترك بذاتهحكم التأسي في الترك تابع لحكم اعلم أن 
وإن كان مندوبا كان مندوبا وإن كان مباحا كان , واجبا كان التأسي فيه واجبا

  .مباحا وهكذا

لسبب ناقلين من كالم الشاطبي ونبين   وسنذكر هنا بعض ما تركه النبي   
  .حكم التأسي به فيه

  :في الموافقات رحمه اهللا لشاطبياالق

  :ِلُوُجوٍه َغْيِر َما تـََقدمَ َوَقْد يـََقُع التـْرُك 
َها -  ًعا؛ َكَما قَاَل ِفي الضب َوَقِد اْمتَـَنَع ِمْن َأْكِلهِ : ِمنـْ ِإنُه َلْم َيُكْن : "اْلَكَراِهَيُة طَبـْ

َوَال َحَرَج  ,ةُحْكِم اْلِجِبل فـََهَذا تـَْرٌك ِلْلُمَباِح بِ  ,"ْوِمي؛ فََأِجُدِني َأَعافُهُ بَِأْرِض قَـ 
  انتهى.ِفيهِ 

وإنما , أكل الضب ليس لكونه مكروها أكله  بين رحمه اهللا أن ترك النبي   
وقد . تركه لكون الضب لم يكن بأرض قومه فكرهه لذلك مع كون الضب حالال

سي فيكون التأ, َوَال َحَرَج ِفيهِ  ,ةتـَْرٌك لِْلُمَباِح ِبُحْكِم اْلِجِبل قال الشاطبي بأن هذا 
ترك   لذلك أكله الصحابة وإن كان النبي , مشروع به في ترك أكل الضب غير

وليس ترك  .التأسي به فيه مشروعا لترك الصحابة أكله تأسيا به فلو كان, أكله
فأما ما ال ريب في حله : قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا, ألنه حالل أكله من الورع

  .20/138مجموع الفتاوى . فليس تركه من الورع
َها -   ,ةاْلَبَصِل ِلَحق اْلَمَالِئكَ ِلَحق اْلغَْيِر؛ َكَما ِفي تـَرِْكِه َأْكَل الثوِم وَ  التـْركُ : َوِمنـْ

  انتهى .َوُهَو تـَْرُك ُمَباٍح ِلُمَعاَرَضِة َحق اْلغَْيرِ 
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أكل الثوم والبصل لحق المالئكة   كالمه رحمه اهللا يفيد أن ترك النبي   
أُِتَي ِبِقْدٍر ِفيِه َخِضَراٌت ِمْن  لما أن النبي يدل على ذلك ,  به  يفيد اإلختصاص

ِإَلى » قـَربُوَها«: بـُُقوٍل، فـََوَجَد َلَها رِيًحا، َفَسَأَل فَُأْخِبَر ِبَما ِفيَها ِمَن البُـُقوِل، فـََقالَ 
ي َمْن َال ُكْل فَِإني أُنَاجِ «: بـَْعِض َأْصَحاِبِه َكاَن َمَعُه، فـََلما َرآُه َكرَِه َأْكَلَها، قَالَ 

ُكُلوا، فَِإني َلْسُت َكَأَحٍد ِمْنُكْم، ِإني َأَخاُف «وفي رواية خارج الصحيح .»تـَُناِجي
  يريد به المالئكة. »َأْن ُأوِذَي َصاِحِبي

أن أكل الثوم والبصل مباح عند عدم مقاربة المسجد على فدل هذا الحديث 
وقد تقدم . ألنه يناجي من ال نناجي  وغير جائز في حقه ,  في حق غير النبي 

فكذلك هنا فالتأسي به , من األفعال غير مشروع  أن التأسي به فيما اختص به 
أمره . »ُكْل فَِإني أُنَاِجي َمْن َال تـَُناِجي«:  يدل على ذلك قوله  .فيه غير مشروع

ه تأسيا على ترك أكل  لو كان التأسي به فيه مشروعا لحثه النبي , بأكله  النبي 
, عند حصول األذية ولكن يستحب ترك أكلهما. أكله لعلة  وإنما ترك النبي , به

أنه  ττττثبت عند مسلم عن عمر . أكلهما عند مقاربة المسجد  لذلك نهى النبي 
َهَذا ثُم ِإنُكْم، أَيـَها الناُس تَْأُكُلوَن َشَجَرتـَْيِن َال َأرَاُهَما ِإال َخِبيثَتَـْيِن، :خطب وفيه

اْلَبَصَل َوالثوَم َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ِإَذا َوَجَد رِيَحُهَما ِمَن 
ُهَما طَْبًخا ْلُيِمتـْ   .الرُجِل ِفي اْلَمْسِجِد، َأَمَر ِبِه فَُأْخِرَج ِإَلى اْلَبِقيِع، َفَمْن َأَكَلُهَما فـَ

  
فال يجوز أكلهما , لحكم سواء في حقنا وحق النبيأما عند مقاربة المسجد فا

ْليَـْعَتزِْلَنا : عند مقاربة المسجد لقول النبي : َأْو قَالَ  - َمْن َأَكَل ثُوًما َأْو َبَصًال، فـَ
ْليَـْعَتِزْل َمْسِجَدنَا    .ττττمتفق عليه من حديث جابر  .َوْليَـْقُعْد ِفي بـَْيِتهِ  - فـَ
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َها -  ُرُك اْلَعَمَل التـْرُك َخْوَف اِال : َوِمنـْ بِِه  َوُهَو ُيِحب َأْن يـَْعَملَ ْفِتَراِض؛ ِألَنُه َكاَن يـَتـْ
َياَم ِفي اْلَمْسِجِد ِفي َمَخاَفَة َأْن يـَْعَمَل ِبِه الناُس فـَيُـْفَرَض َعَلْيِهْم، َكَما تـََرَك اْلقِ 

  .انتهى .رمضان

ترك ذلك العمل لعلة وهي   ألن النبي , فهذا ال يشرع التأسي به فيه  
مثال . فال يشرع تركه  وهذه العلة منتفية بعد موت النبي , مخافة اإلفتراض
فهذا يفيد أن قيام رمضان , سجد في رمضانجماعة في الم ذلك ترك قيامه

فال يشرع لنا , مخافة اإلفتراض  وإنما تركها النبي , جماعة في المسجد مشروع
  .وهذا  واضح  بالنبي  مسجد بحجة التأسيالترك قيام رمضان جماعة في 

َها -  التـْرُك ِلَما َال َحَرَج ِفي ِفْعِلِه بَِناًء َعَلى َأن َما َال َحَرَج ِفيِه بِاْلُجْزِء َمْنِهي : َوِمنـْ
ُت َلسْ : "، وفي اْلَحِديثِ َناِء اْلَجارِيـَتَـْيِن في بيتهَعْنُه بِاْلُكل؛ َكِإْعَراِضِه َعْن َسَماِع غِ 

اللْهُو، َوِإْن َكاَن ِمما َال َحَرَج ِفيِه؛ فـََلْيَس ُكل َما : ، َوالددُ 27"ِمْن َدٍد َوَال َدٌد ِمني
  انتهى .َال َحَرَج ِفيِه يـُْؤَذُن ِفيِه، َوَقْد َمر اْلَكَالُم ِفيِه ِفي كتاب األحكام

تلك  ولكن بعض أجزاء, أن هناك أشياء األصل فيها اإلباحة: معناه  
والغناء , فإن اللهو له أجزاء منها الغناء, وذلك كاللهو, األشياء منهي عنه بالكلية

عنه كما قال  نهيمراجع إلى ال في الحقيقة فهذا الترك .منهي عنه بالكلية
ومثل رحمه اهللا لهذا النوع بإعراض . ألن سماع األغاني منهي عنه, الشاطبي

أنها  ττττالشيخان عن عائشة  أخرجه.اْلَجارِيـَتَـْيِن في بيتهعن سماع غناء  النبي 

                                                           

  2453الضعيفة . ضعفه األلباين27
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َدَخَل َعَلي َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َوِعْنِدي َجارِيـََتاِن تـُغَنـَياِن ِبِغَناِء :قالت
تَـ  َهَرِني بـَُعاَث، فَاْضَطَجَع َعَلى الِفَراِش َوَحوَل َوْجَهُه، َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر، فَانـْ

ِعْنَد َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، فََأقْـَبَل َعَلْيِه َرُسوُل اللِه ِمْزَمارَُة الشْيطَانِ :َوقَالَ 
  .ْزتـُُهَما، َفَخَرَجَتا، فـََلما َغَفَل َغمَ »َدْعُهَما«: َم، فـََقالَ لَ َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوس

يدل على هذا المعنى كالم شيخ اإلسالم رحمه اهللا في الفتاوى   
أن النبي صلى اهللا : وبالجملة قد عرف باالضطرار من دين اإلسالم: 11/565

عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع 
 كما لم يبح. األبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف

ألحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ال في باطن 
األمر وال في ظاهره وال لعامي وال لخاصي ولكن رخص النبي صلى اهللا عليه 
وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف 

  .في األعراس واألفراح
ثم ذكر هذا ...ديث عائشة رضي اهللا عنهاومن هذا الباب ح: 11/566وقال 

  .الحديث
إنما أقرهما لكونهما   ألن النبي , وال يستدل بهذا الحديث على جواز الغناء

في رحمه اهللا قال ابن القيم , جاريتين غير مكلفتين وألن ذلك اليوم يوم عيد
فلم ينكر رسول اهللا صلى اهللا تعالى   : دار اآلثار, ط 239ص إغاثة اللهفان

عليه وآله وسلم على أبى بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما، ألنهما 
جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء األعراب، الذى قيل فى يوم حرب بعاث من 

  .الشجاعة، والحرب، وكان اليوم يوم عيد
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أن هذا : ففي هذا الحديث بيان: وقال شيخ اإلسالم معلقا على هذا الحديث
عادة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه االجتماع عليه ولهذا لم يكن من 

سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي صلى اهللا عليه وسلم أقر الجواري عليه 
معلال ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في األعياد كما جاء في 

تلعب بهن  وكان لعائشة لعب" } حةمسليعلم المشركون أن في ديننا {يث الحد
  11/566الفتاوى . ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها

وليس في  :قال شيخ اإلسالم ,وال يستدل بهذا الحديث على جواز سماع الغناء
واألمر والنهي . حديث الجاريتين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استمع إلى ذلك

لرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد كما في ا. إنما يتعلق باالستماع؛ ال بمجرد السماع
  .11/566الفتاوى  .الرؤية ال بما يحصل منها بغير االختيار

ألن ما كان منهيا عنه وجب , وهذا النوع ال شك في مشروعية التأسي به  
  .اإلعراض عنه

هَ -  ِإَلى َما ُهَو اْألَْفَضُل؛ فَِإن اْلَقْسَم َلْم َيُكْن َالزًِما  تـَْرُك اْلُمَباِح الصْرفِ : اَوِمنـْ
ُهن َوتـُْؤِوي ِإلَْيَك {: ِألَْزَواِجِه ِفي َحقِه، َوُهَو َمْعَنى قـَْوِلِه تـََعاَلى تـُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنـْ

يَن، َوَمَع َذِلَك؛ فـَتَـَرَك اْلُمَفسرِ  ِعْنَد َجَماَعٍة ِمنَ ] 51: ابِ اْألَْحزَ [اْآليََة } َمْن َتَشاءُ 
 َمَكارِِم َأْخَالِقِه، َوتـَرََكاِالنِْتَصاَر ِممْن قَالَما أُبِيَح َلُه ِإَلى اْلَقْسِم الِذي ُهَو َأْخَلُق بِ 

َلهاْعِدْل؛ فَِإن َهِذِه ِقْسَمٌة َما ُأرِيَد ِبَها َوْجُه اللِه، َونـََهى َمنْ : َلهُ  ْتَل ، َوتـََرَك قَـ َأرَاَد قـَتـْ
، ولم يعاقب عروة ْبَن اْلَحاِرِث ِإْذ َأرَاَد اْلَفْتَك ِبِه، ةْرَأِة الِتي َسمْت له الشااْلمَ 

  من يمنعك مني؟ الحديث: َوقَالَ 
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. ألنه فعٌل لما هو أفضل, ال شك في مشروعية التأسي به فيه عوهذا النو   
ألن القسم .  إال أن المثال األول الذي ذكره الشاطبي هو من خصائص النبي 

وقد تقدم أن ما كان من خصائص , واجب إلقامة العدل  في حق غير النبي 
لوجوب ذلك في  فال يجوز لنا ترك القسم أصال, ال يشرع التأسي فيه  النبي 
الثاني  روالتفسي. الشاطبي هو أحد التفسيرين وهذا التفسير الذي ذكره. حقنا

وبعد , إن شاء قبلها وإن شاء ردها  بأن النبي , أن هذه اآلية تتعلق بالواهبات
فال يشرع التأسي به   ضا من خصائصه وهذا أي. ردها إن شاء عاد فيها فآواها

  .فيه
َها-  ٍة َأْعَظَم ِمْن َمْصَلَحِة َذِلَك التـْرُك لِْلَمْطُلوِب َخْوفًا ِمْن ُحُدوِث َمْفَسدَ : َوِمنـْ

َلْوَال َأن قـَْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم : "اْلَمْطُلوِب؛ َكَما َجاَء ِفي اْلَحِديِث َعْن َعاِئَشةَ 
بِاْلَجاِهِليِة؛ فََأَخاُف َأْن تـُْنِكَر قـُُلوبـُُهْم َأْن ُأْدِخَل اْلَجْدَر ِفي اْلبَـْيِت، َوَأْن أُْلِصَق بَابَُه 

َراِهيمَ  َألَسْسُت اْلبَـْيتَ : "، َوِفي ِرَوايَةٍ "بِاْألَْرضِ  ، َوَمَنَع ِمْن قـَْتِل َأْهِل "َعَلى قـََواِعِد ِإبـْ
  ."َحمًدا يـَْقُتُل َأْصَحابَهُ َال يـََتَحدُث الناُس َأن مُ : "النـَفاِق، َوقَالَ 

 مشروعية التأسي به فيه ألن ترك الشيء لوجود وهذا ال شك في  
": القاعدة العامة :قال شيخ اإلسالم المفسدة أعظم من مصلحة فعله أمر واجب

فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه 
يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت 

ل مصلحة ودفع فإن األمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصي. المصالح والمفاسد
مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من 
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المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من 
  .28/129مجموع الفتاوى . مصلحته

  

وأسأل اهللا ,  في بيان ما يتعلق بالتأسي بما فعله النبي  اهللا هوهذا ما يسر   
  .يجعل هذه الرسالة المختصرة نافعة للمسلمينأن 

كتابة هذه الرسالة في يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان سنة   توتم  
من الهجرة وكان  ؤؤبيؤ                                                      1434

ج حرسها اهللا ودفع عنها وعن المسلمين الفتن ما ذلك في دار الحديث بدما 
  .ها وما بطنظهر من

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  كتبها الفقير إلى عفو ربه

  أبو الفداء حنيف بن عبد اهللا اإلندونيسي الرياوي

  

  

  

  

  


