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 الحمد لله الهادي إىل ُسبل النجاة، والصالة والسالم عىل محمدٍ 

 واتّبع ُخطاه.ن اقتفى أثره لرحمة املهداة، وعىل آله وصحبه ومَ ا

 أما بعد:

كَاَن  لََّقدْ  ﴿: محكم كتابه العزيزيف  -تعاىلسبحانه و - هُ قال اللفقد 

لْيَْوَم اْآلِخَر َوذَكََر َوا هلَِّمن كَاَن يَرُْجو الل نَةٌ أُْسَوٌة َحسَ  هلَُكْم ِيف رَُسوِل الل

 .]٢١األحزاب: [ ﴾ كَِث�ًا هالل

ن يحرصون عىل مَّ مِ  كث�ٌ  يتساءُل ق هذه اآلية الكر�ة، نطلَ ن مُ ومِ 

 هوعىل آل هعلي هصىل الل- بُحّب النبّي ن الشغوف�نّة ومِ باع السُّ اتّ 

 هاآلية عىل إطالقها يف مرشوعية التأّيس برسول الل ههل هذ: -وسلم

 من ترصفات وأقوال هوما ورد عن هوسكنات هيف كل حركات هوتقليد

ن خصوصيات أو مِ  فةة أو صدْ ة أو عادَ لَّ بِ كانت جِ أسواء  ،وأحوال

ىل إالتقرّب  اهمن دَ ار أ التي هأقوالو  هأع�لأم هي مخصوصة ب ؟ةالنبوّ 

 ؟-فقط- والتعبّد له هالل

 : بعنى

التأيس  بقصد-ُت عىل الحص� ويُكتَب يل أجٌر إذا �ِ  هل أُثاُب 

 مع توافر الفرُش لدّي؟ -هبرسول الل

ثُت بلهجت  تقنهاأو تعلّمُت اللهجات الّتي كان يُ  هوهل إذا تحدَّ
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 تأّسيُت به؟قد  أكونُ  -السالمالصالة و  هعلي- النبيُّ 

صىل الله – هوهل إذا امتنعُت عن أكل بع  ما ل يكن يستسيغ

  به؟يُكتب يل أجر التأّيس  -عليه وسلم

عىل الطريقة والع�مة والقميص وهل يكون لبيس اإلزار والرداء 

 الذي من التأّيس  -سلمعىل آله و و  هعلي هصىل الل- هاملعروفة يف عهد

 أُثاب عليه؟

 جر والفريضةِ الفَ  ةِ نّ سُ  األ�ن ب� صالَت اضطجاعي عىل شقي  وهل

 ة؟مستحبّ  نّةً يكون سُ 

 هعلي- ة التقليد للنبيّ نيّ وهل عدم تعلّمي القراءة والكتابة بِ 

 أجر عند الله؟ هيكون في -السالم

والكث� الكث� من األمثلة واألسئلة التي تدور يف البال وتجول يف 

 الخاطر...

، ن اإلجابة عن التساؤالت السابقةامكيصبح باإل األمر وولك يسهل 

 .اآلتية حاورامليف ذلك  حولسيكون الكالم 
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إىل  -وسلم هوعىل آل هعلي هصىل الل- هأفعال رسول اللتنقسم 

 :عبادات وعادات

و نادر وال وه ،-نبي هألن- هفمنها ما هو خاص ب ،العباداتفأما 

، يُعرف إال بدليل يدل عىل التخصيص. ومنها ما هو عام لألمة كلها

ألن وظيفة الرسول هي  ،هوهذا هو األصل وهو األعم األغلب من س�ت

فتارة يكون بالفعل وتارة  ،هد بع لهم التعبّ باد ما يُرشَ تبليغ العِ 

 هّن.بعضباإلخبار وتارة باإلقرار، وقد يجتمعن كلهّن أو 

 ه  تحتها ما ل يكن الهدف منر ، فيمكن أن نُدلعاداتاوأما 

 امصادفًة، أو جريً  الرسوُل  هلَ عَ فَ  ِفعًال تعاىل، كأن يكون  هب إىل اللالتقّر 

كسائر  برشٌ  هألن اأو ِجِبلّة وطَبْعً  ،هعىل العادة التي كان عليها أهل زمان

ت اسم وأكث الفقهاء يسميها "األفعال العادية"، أو يُدخلها تح البرش.

معنى القربة"، وبعُضهم  ه"ما ال يُفعل للقربة"، أو "ما ال يوجد في

يبحثها تحت عنوان "األفعال املباحة"، لذلك عىل الباحث أن ال يتقيد 

 باصطالٍح معّ�.
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 هأفعال رسول الل بعد التقسيم السابق رأى بع  أهل العلم أنّ 

إىل  -عىل النحو التفصييل-تتفّرع   -صىل الله عليه وعىل آله وسلم-

 خمسة أفرع:

: التي وردت لتخصيص عام أو العبادات العامة يف هأفعال .١

ل، كأفعال الحج والعمرة وصالة ق أو بيان مجمَ تقييد مطلَ 

  ،ة النفل بأنواعها وقطع يد السارقالفرض بحاالتها وصال 

 .ونحو ذلك

ب�  ه: كاألّميّة، والوصال يف الصيام، وجمعبه الخاصة هأفعال .٢

 .أكث من أربع نسوة، ونكاح املوهوبة بال مهر، وغ� ذلك

، وما : كالحركات والقيام والقعود وامليشالِجِبلِّيَّة هأفعال .٣

ونحو  ،هوما ال يشتهي هوما يشتهي ،هوما ال يستسيغ هيستسيغ

 أمر وال نهي. األفعال ال يتعلق بها هفهذ ؛ذلك

ونحو  هوطول شعر  ه: كلباسالجارية عىل وفق العادات هأفعال .٤

إّال  األفعال ل يقصد بفعلها الترشيع، ول يتعبد بها هذلك، وهذ

 .ويدل عليها الدليل يف أوصاف تلحق بها

دليل يوّضح قْصَد التقرّب : التي ال يظهر فيها املطْلقة هأفعال .٥

 .همِ عدَ  ِمن هإىل الل
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الفقهي كم حُ البيان بعد تََعرُّف األقسام التفصيلية، يأت َدور 

يف األفعال التي  -وسلم هوعىل آل هعلي هصىل الل-رسول الله  بلتأّيس ل

 .-دَر وَ  إنْ -، ومناقشة الخالف والباه� ججسبق تفصيلها، مع ِذكر الحُ 

 هعلي- هوهو (ما كان من أفعال بالنوع األول كم التأّيس أما حف

 م كّل ، ويكون حكْ مرشوعٌ  ال شكَّ  هيف العبادات العامة)، فإن -السالم

فواجب، وما  اواجبً  هلحكم أصل الفعل املرشوع، ف� كان من افعٍل تابعً 

 افمستحّب. كمراسم الحج والعمرة، وصفة الصالة فرضً  اكان مستحبً 

 احربً  وسالمة، امرضً  وإقامة، ائر حاالتها وأنواعها: سفًر يف سا ونفًال 

 يف غ� حاجة.و ، حاجًة وِسلً� 

 هفَُخُذو  َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل ويف هذا النوع يقول تبارك وتعاىل: {

 اومطبقً  اوموضحً  ا}، ألن الرسول جاء شارحً فَانتَُهوا هنََهاكُْم َعنْ  َوَما

 الكتاب والحكمة.من  هعلي هنزل اللملا أَ  اعمليً 

 »صلوا ك� رأيتمو� أصيل«: -الصالة والسالم هعلي-ولهذا قال 

 مسلم]. ه[روا »خذوا عني مناسككم«: ]، وقالالبخاري ه[روا

 ه، فإن)هالخاصة ب هوهو (أفعالوأما حكم التأّيس بالنوع الثا� 
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ه: الل هرنا با أمَ ف ملمخالِ  هة، وألنمن خصائص النبوّ  هحرام ال يجوز، ألن

م القراءة والكتابة، ونهانا عن جمع أكث من بتعلُّ  -مثًال -أمرنا  هفالل

 هُ عبالنبّي َرش  أربع زوجات؛ فال يجوز مخالفة ذلك ألجل فعٍل خاّص 

 بالغة. لحكمةٍ  هُ ل هُ الل

فإن الدين أصله متابعة : ((-رحمه الله–ولذلك قال ابن تيمية 

عه لنا ما أمرنا به وَرش  وموافقته بفعلِ  -صىل الله عليه وسلم-النبي 

بخالف  ،ونقتدي به يف أفعاله التي رشع لنا االقتداء به فيها ،ه لناوسنَّ 

 ].٢٧/٥٠٤ :مجموع الفتاوى)) [ما كان من خصائصه

 

، ونظائرها الِجبلّيّة) هوهو (أفعالوأما حكم التأيس بالنوع الثالث 

حْكم،  اليهال يرتتب ع ه، فإنم� قد يُفعل عىل نحو االتفاق واملصادفة

 ونقعد ونأكل ونرشب يشملدينا جبلّتنا وأطباعنا، فن األننا جميعً 

ونشتهي أشياء وال نشتهي أَُخر،  ونتناكحوننعس وننام ونقيض حاجتنا 

ونستسيغ أكل يشء وال نستسيغ بع  األشياء املباحة، وبعضنا يتكلم 

بصوت جهوري والبع  اآلخر ضعيف أو متوسط، وآخرون يقرؤون 

ن جميل وآخرون صوتهم قبيح وآخرون وسط بينه�... بصوت حسَ 

 د ما شئَت من األشياء الجبلّية.دِّ وعَ 

 :ملحوظات عىل ذلكولكن 

الجبليّة نيًة حسنة توافق  ه: أّن َمن نوى يف أفعالاألوىلامللحوظة 

ل ألحافظ آكُ نيومثاله: أن ،هأصل الرشع فهذا ال شك م� يثاب علي

نفيس  املحافظة عىل النفس. أو أنكح ألعّف ب هعىل نفيس وقد أمر� الل
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أداء م ألتقّوى عىل اتربية صالحة. أو أن هأعمل عىل تربيت اولدً  وألدَ 

 ونحو ذلك. ...ح� أصحو أع�يل الصالحة

 أن هلرسول الل هشدة حبّ  ه  تدفع: أّن البعالثانيةامللحوظة 

 هب اقً وتعلّ  ،هل اوحبً  ،هب اتشبهً  هيفعل أشياء كانت من خصائص جبلّت

 هيف البرش، فقد ُجبل اإلنسان عىل تقليد من يحبّ  ريّ طْ فِ  = وهذا يشءٌ 

أو ال يستسيغ  هرسول الل هكأن يحب العطر ك� كان يحب ،هويعظّم

أو �يش يف مكان مىش  هأو يقف يف مكان قد وقف في أكل الضّب 

 هريض الل-ذلك ما ورد عن أنس  ة عىللن األمث، ومونحو هذا هفي

 -وسلَّم هعلي هصىلَّ الل- هإنَّ خيَّاطًا دعا رسوَل اللقال: ( هأن -هعن

إىل  -وسلَّم هعلي هصىلَّ الل- هذهبُت مع رسوِل اللف ،هلطعاٍم َصنع

خبزًا من  -وسلَّم هعلي هصىلَّ الل- هذلَك الطعاِم، فَقرََّب إىل رسول الل

 هعلي هلصىلَّ ال- هوقَديٌد، فرأيُت رسول الل ُدبَّاءٌ  هشع�، ومرقًا في

بَّاءَ  يَتتبَّعُ  -وسلَّم ْحفة، فلْم أزل أُحبُّ  الدُّ بَّاءَ  ِمن َحول الصَّ ِمن  الدُّ

 هعلي هصىل الل- هما كان من أفعال هومثل ].متفق عليهيومئٍذ) [

عند ابن سعد يف ذلك ما ورد  املصادفة، من هعىل وج -وسلم

أحد ما كان (أنها قالت:  -عنها هريض الل-عن عائشة  »الطبقات«

ابن  هك� كان يتبع ،همنازل يف -وسلم هعلي هصىل الل- يتبع آثار النبيّ 

 هريض الل-عن نافع عن ابن عمر  »ليةالح«عيم يف وعند أب نُ  .)عمر

يثنيها، ويقول:  ،هكان يف طريق مكة يقول برأِس راحلت هأن( -عنه�

ول يوافق موضع س� راحلة رس هيعني لعل )يقع عىل ُخفٍّ  افً لعلَّ خُ 

ة النبي ف راحلعىل خُ  هف راحلتفيقع خُ  -وسلم هعلي هصىل الل- هالل

عن ُموَىس بْن ُعْقبََة،  »صحيح البخاري«ويف  .-عليه الصالة والسالم-
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َمر يَتََحرَّى أََماكَِن ِمَن الطَِّريِق بْن عُ  هقَاَل: (َرأَيُْت َسالَِم بَْن َعبِْد اللَّ 

ُث أَنَّ  َصىلَّ -َرأَى النَِّبيَّ  هكَاَن يَُصيلِّ ِفيَها، َوأَنَّ  هُ أَبَا فَيَُصيلِّ ِفيَها، َويَُحدِّ

 يَُصيلِّ ِيف تِلَْك األَْمِكنَِة). -َوَسلَّمَ  هَعلَيْ  هالل

وَمن عىل  -عنه� هريض الل- أّن داِفع ابن عمر: الثالثةامللحوظة 

م هأنّ  ِع منهم أحدٌ ول يدَّ وشّدة االقتداء،  ّب هو الحُ  = هشاكلة ِفْعلِ 

والتعلّق،  ّب الحُ  عُ دافِ  هولكن ،همن الل اأو أجًر  اثوابً بعَملِهم هذا  او أراد

، ك� أّن ث هوذاك من حي هلِ عْ ال عىل فِ  هة حبوقد يُؤَجر املرء عىل شدّ 

صَور انعكاس هذا الُحّب عىل النفوس تختلف بحسب نوع الشخصية 

أشّد حبًا للنبي من عمَر كانا  اإلنسانية، فال يزعم أحٌد أّن أنًَسا أو ابنَ 

 الخلفاء الراشدين أو غ�هم.

عمل  أّن هذا ل يكن منبيّنوا  قد العلم أهَل  نجدُ ومع ذلك 

مية ـيـ، بل قال ابن تول يفهموا التأيس عىل هذا النحو السلف الصالح

من الصحابة، فلم  أحدٌ  هعلي هابن عمر ل يوافق ه: ((ما فعل-هالل هرحم-

كان  هشدين وال غ�هم من املهاجرين واألنصار، أنيُنقل عن الخلفاء الرا

. والصواب -وسلم هعلي هصىل الل-يتحرى قصد األمكنة التي نزلها النبي 

تكون  -وسلم هعلي هصىل الل-مع جمهور الصحابة؛ ألن متابعة النبي 

الذي  هبأن يفعل مثل ما فعل عىل الوج هوتكون يف فعل ،هبطاعة أمر 

 ،همتابعة ل هفي د العبادةقْص يف مكان كان  د العبادةقَص فإذا  ،هفعل

 هكقصد املشاعر واملساجد. وأما إذا نزل يف مكان بحكم االتفاق لكون

ذلك املكان،  ل يتحرّ  هصادف وقت النزول، أو غ� ذلك، م� يعلم أن

قد .. و .األع�ل بالنيات فإنّ  ،هفذذا تحرينا ذلك املكان ل نكن متبع� ل

نحن  ه، وفعلنامن املباحات لسبٍب  عًال فِ ل ذا فعَ تنازع العل�ء في� إ 
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مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من  ،هب اهً تشبّ 

، بأن -عنه� هريض الل-  فعل ابن عمر خرَّ وعىل هذا يُ  ،هال يستحب

 ،هكان يصيل يف تلك البقاع التي يف طريق -وسلم هعلي هصىل الل-النبي 

الصالة فيها ملعنى يف البقعة. فنظ� هذا: أن  يتحرّ  ل ،هلِز ألنها كانت منْ 

يف تلك البقاع التي د الصالة فأما قصْ  وهذا سنة. ،ه املسافر يف منزليصّيل 

نقل عن غ� ابن عمر من الصحابة، بل كان ، فهذا ل يُ ااتفاقً  فيها صّىل 

من املهاجرين  ول�أبو بكر وعمر وعث�ن وعيل، وسائر السابق� األ 

ومسافرين، ول  ارً ّ� وعُ  اجاجً يذهبون من املدينة إىل مكة حُ ر واألنصا

 هعلي هصىل الل-تحرى الصالة يف مصليات النبي  هنقل عن أحد منهم أنيُ 

أسبق،  هلكانوا إلي استحبً . ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مُ -وسلم

 هعلي هصىل الل-بع لها من غ�هم. وقد قال وأتْ  هفإنهم أعلم بسنت

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين املهدي� من بعدي، : «-وسلم

ات األمور فإن كل تسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدث

ي هذا ليس من سنة الخلفاء وتحرِّ ». وكل بدعة ضاللةمحدثة بدعة 

ليس  ،هنظُ�  هالصحاب إذا خالف ع، وقوُل دِ الراشدين، بل هو م� ابتُ 

عن ج�ه� الصحابة؟)) [اقتضاء الرصاط  هب فردَ بحجة، فكيف إذا ان

 .]٢٧٩-٢/٢٧٤املستقيم: 

 

الجارية عىل وفق  هوهو (أفعال الرابعأما حكم التأيس بالنوع 

نن ُسنّةٌ  :فيها همتابعتَ  األفعال ال يُقال إنَّ  هالعادات)، فهذ  هألن ؛من السُّ

إال يف  د بهاتعبَّ قِصد بِفْعلِها الترشيع، ول يَ ل يَ  -وسلم هعلي هصىل الل-

وقد أكَّد ابُن تيمية هذا املعنى يف  ؛بيّنُها األدلّةتُ  بها لَْحُق تَ  أوصاٍف 
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 هَصىلَّ الل- ه، من ذلك قوله: ((وَكَانَْت ُسنَُّة رَُسوِل اللَّ همواضع من كتب

كَُب َما َويَْر  هَويَلْبَُس َما يَِجدُ  هِيف أَرِْض  هيَطَْعُم َما يَِجدُ  هأَنَّ  -َوَسلَّمَ  هَعلَيْ 

فَُهَو  هِيف أَرِْض  هتََعاَىل، فََمْن اْستَْعَمَل َما يَِجدُ  هالل هِم�َّ أَبَاحَ  هيَِجدُ 

نَِّة)) [مجموع الفتاوى:   ].٢١/٣١٦الُْمتَِّبُع لِلسُّ

يُضاف إىل ذلك التنبيه إىل املخالفة التي يقع فيها املتأّيس بهذا 

الله والتعبّد له بغ�  النوع من األفعال، ألّن َمن يزعم التقرّب إىل

، ولو كانت فهو مخالِف للرشيعةالقربات املرشوعة واملنصوص عليها، 

. وِمن -صىل الله عليه وسلم-صورة فعله عىل نحو ما فعله رسول الله 

نا به فأما الفعل الذي ل يرشعه هو لنا وال أمَر هنا قال ابن تيمية: ((

فهذا ليس من العبادات  ، به فيهن لنا أن نتأّىس  سَ ه فعًال وال فعلَ 

)) -صىل الله عليه وسلم-له  فةٌ مخالَ  فاتخاذ هذا قربةً  ؛بوالقَر 

 ].٢٧/٥٠٤ :مجموع الفتاوى[

فهناك  ،-صىل الله عليه وسلم-بالنبي شخٌص   فيهاولكن لو تأىسَّ 

أن العادة التي يف ذلك  ، حّجتهعليها ثابيُ  هنيقول بأ ن من العل�ء مَ 

أحسن العادات  دّ عَ تُ  -وسلم هعلي هالل صىل- هاعتادها رسول الل

ها. وهذا القول ثاب عليها فاعلُ يُ  ه بة التأّيس يَّ نِ بِ فيها  هوأكملها، فموافقت

ناك من العادات ما ال �كن هحيث  ،هب لَّمٍ مسَ  غ�ُّ  طالقبهذا اإل 

فيها تتغ� التي و  ،ةواألمكن زمنةالختالف األ  ،هالتشبّ  ها عىل نحوِ تطبيق

وقد يكون  ،هواإلنسان ابن بيئت، م واملجتمعات والبيئاتعادات األقوا

يف الشهرة والشذوذ املنهي عنه�  دخوٌل  هبيئتَ  هفي يف بع  ما خالَف 

َمْن لِبَس «: »املسند«يف  بن حنبل دمأح ه. من ذلك ما رواارشعً 

[قال  »ىل ثوَب َمَذلٍَّة يوَم القيامةِ تبارك وتعا هالل هألبسَ  ُشهرةٍ  ثوَب 
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واَد األعظَم فإنَّ «وحديث:  صحيح]. هر: إسنادأحمد شاك  هاتَّبعوا السَّ

روي من : (»تخريج املشكاة«[قال ابن حجر يف  »يف النَّارِ  ذَّ شَ  ذَّ شَ  من

عارضة «). وقال ابن العرب يف ال يخلو يشء منها من مقال هوجو 

  ].صحيح) هفإن معنا اصحيحً  هوإن ل يكن لفظ: (»األحوذي

 هر يف أمْ  -صىل الله عليه وسلم- رسول الله بفإّن التأيس ،هوعلي

  .همن التأيس بعادات أحقُّ  هيونهْ 

الجبلّيّة  سواءٌ  هعادات من -الصالة والسالم هعلي- همقاصد ك� أنّ 

ف شِ يكتَ ل ؟كون التأيسييف ماذا : فيها معرفةَ  لتأمِّ للمُ  تتيحُ أو غ�ها 

ا  حياٍة ربّانية منه وفْقيس�  -وسلم هعلي هصىل الل- هأّن رسول الل

ينبغي لنا أن ننتهجها ألنفسنا، وهذا هو التأّيس الحّق، فال ننظر إىل 

وإ�ا ننظر إىل  ،هليصيل في هرسول الل هف وقَت صالٍة فنزلَ مكاٍن صادَ 

 .-مثًال - من ذلك، وهو: الحرص عىل أداء الصالة يف وقتها همقصد

إ�  هِ ما واللأ «املتفق عليه:  حديثالوبهذا يبطل قول َمن احتّج ب

 وأتزوَّ ُ  وأرقُُد، وأُصيلِّ  وأُفِطُر، أصومُ  لكني ،هلوأتقاكم  هألخشاكم لل

أّن هذا  بعُ  ال مَ ، فزعَ »ينِّ مِ  يَس فلَ  ُسنَّتي عنرِغب  فَمن النساَء،

بيل السنة باع النبي يف العادات من قَ اتّ  الحديث داّل عىل أنَّ 

ووصفها  كاح) يف هذا الحديثالنو املرشوعة، بداللة ِذكْر (األكل والنوم 

 ؛(الصالة والصيام) هها بالعبادات املذكورة فيترناقم، و بأنها (ُسنَّته)

 هللتنبي وإ�ا ه األمور يف الحديث هر هذن ِذكْ أل ، مغلوط مٌ وهذا فهْ 

وللتحذير من اإلفراط  ،هرسول الل هعىل املنها  الوسطي الذي سار علي

، وهذا هو املنها  الوسطيّ  يكون العدول عن هذا هوالغلو الذي ب
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، د تلك األفعالة) يف هذا الحديث، ال مجّر يَّ نِّ املقصود بوصف (السُّ 

 ذي إدراك.  وهذا واضح لكّل 

، بل عن رضوراتعن عادات،  -هنا- ل يتكلّم هرسول الل ثم إنّ 

فاألكل والنوم رضورات لحفظ النفس والعقل والدين. والنكاح أمر 

سنة  هأقوال الفقهاء، وبعضهم قال بأن رشعي واجب عىل الصحيح من

ال «: -الصالة والسالم هعلي-مستحب، بل قال هو مؤكدة وآخرون قالوا 

الحث عىل الزوا  ، واألدلة من الكتاب والسنة يف »رهبانية يف اإلسالم

 من أمور العادات؟!  هنإ  فكيف يُقال ؛من الكثة بكان

 ألفعال العبادية، هو قولإّن القول بدخول األفعال العاديّة يف ا ثمّ 

يف جاء أهل السّنة، فقد  هيخالفهم في ناملعتزلة الذي مرويٌّ عن

خالفًا ألب عيل بن خالد -... ثم قال ((آلل تيمية ما نّصه:  »املسودة«

إال يف العبادات دون غ�ها من  هما تعبدنا بالتأيس ب :-قوله يف

القايض يف الكفاية:  املباحات والعقود واألكل والرشب وغ� ذلك. وقال

 -وسلم هعلي هصىل الل-فصٌل، وأما تعبد اإلنسان بأفعال النبي 

يف العبادات،  هاملباحات كاألكل والرشب والقيام والقعود، فإ�ا تعبد

 ].١/٧٤[املسّودة:  ))خالًفا للمعتزلة يف قولهم: هو متعبد بجميع ذلك

حث ويجمع ، وأن يبيووعْ  هلم الحريص أن يكون ذا فقفعىل املسْ 

يف املجاالت  هال يعرف كيف يُعِمل عقل ا، ال أن يكون جامدً األدلة كلها

بذلك يف رصيح  هفيها، وأَمَر  هونظَر  هل عقلَ أن يُعمِ  هل هالتي أتاح الل

 .الكريم هكتاب
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 أي: ،املطْلقة) هوهو (أفعالكم التأّيس بالنوع الخامس وأما حُ 

 -وسلم هعلي هصىل الل- هاللأّن رسول  التي ال يظهر فيها دليل يوّضح

أقوال  هفي فهذا م� اختلفْت  ،أَم ل يقِصدْ  هإىل الل َد التقرَّب صَ قَ 

عىل نحو املحبة والتقليد  هيجوز التأيس ب هالعل�ء، والصحيح أن

نسبة  فضًال عن، وطلب الثواب واألجر يب، ال عىل نحو التسنّنللحب

أنه أراد النبي ب قصدَ  دحدي دليٌل  إىل آداب الرشيعة؛ ما ل يظهر ذلك

، فحينها يرتبط األمر بالنوع األول الذي مرَّ -عز وجل- هىل ربالتقرّب إ

 .اآنفً  هكر ذِ 

كان إذا فرغ من  هأّن رسول الل :الشيخان هومن أمثلة ذلك ما روا

 املؤذن لإلقامة. هاأل�ن حتى يأتي هصالة سنة الفجر، اضطجع عىل شق

جاع، وذلك بناًء عىل طاالضوقد اختلف العل�ء يف حكم هذا 

ليسرتيح من  هلَ وربا فعَ  هفمنهم من قال هو من عادات ،هيعتتحديد طب

 ،، وبعضهم قال إ�ا ذلك يف البيت ال يف املسجدتعب القيام والتهجد

 هوقال بعضهم بل هو سنة حث عليها رسول الل وبعضهم أوجب ذلك،

يضطجع عىل إذا صىل أحدكم ركعتي الفجر فل«يف حديث آخر فقال: 

اك� ـأحمد والرتمذي وغ�ه�، وهو من املن هوهذا الحديث روا، »ه�ين

عند من  ه، فلذلك يسقط االستدالل ب-ك� قال بع  الحّفاظ املحقق�-

 .نّيتهابعدم سُ وتبقى املسألة عىل القول  ،هال يرى صحت

فأما ما ل يظهر ((آلل تيمية، ما نّصه:  »املسّودة«ولذلك جاء يف 

وهذا  .ال غ� ،  عن األمةارتفاع الحرَ  همعنى الُقربة، فيستبان في هفي

 ].١/١٧٠قول الجمهور)) [املسّودة: 
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لبيان املفارقة ب� ما  -الله هرحم-وقد ركّزُت النقل عن ابن تيمية 

أو  هاملنتسب� إلي بعُ   هوب� ما يتبّنا ،ن أهل العلممِ  هوأمثالُ  هُر يقرِّ 

 إىل دعوته. 

 .الهادي هوالل
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UíËëfihÂ;íË}÷h;
 

املرشوع،  همن -وسلم هعلي هصىل الل- هالتأيس بأفعال رسول الل .١

 هالنبّي بقصد التقرُّب والتعبّد لل هما فَعلَ  فاملرشوعاملمنوع،  هومن

 هلنبّي  هالخصوص كون هعىل وج هما فعل املمنوعو تعاىل؛ 

وهذان الحك�ن من أحكام التأيس  .هألحد غ�  تجوزال خصائص 

 .ليه�متفق ع

في� ل  -وسلم هعلي هصىل الل- هالتأيس بأفعال رسول اللأما  .٢

م� يكون  ،-استقالًال - هأو التعبّد ل هالتقرب إىل الل هيقصد من

 ،هوزمن أكل ،هكفرتات نوم جِبلّة أو صْدفة أو عاَدة... همن

أو نوع اللباس، أو األكالت التي يحبها أو  هوطريقة ملبس

وقضاء  هوجلوس هب، أو أماكن نزولطيّ تر والعطّ تيكرهها، أو ال

 هأو عدم معرفت ،هأو مواضع صالت ،هوسفر  هأو مكان َسْ�ِ  ،هحاجت

، ومنتعًال  االقراءة والكتابة، أو النوم عىل الحص�، أو امليش حافيً 

 هْعر شَ أو طول  ،هولغت هأو لبس الع�مة وعدمها، أو كالم

، وقد دّل يِّة والترشيع داخٍل يف السنّ ْ� غَ فـذلك؛  ونحو.. .هوقَِرصِ 

 عىل ذلك العقل والنقل.

الجبلّية واألفعال التي  هيف بع  أفعال هذين يقلّدون رسول اللالّ  .٣

فَعلَها عادًة أو مصاَدفًة، فإّن ِفْعلَهم هذا يكون من باب ما ُجِبَل 

ن عنهم مِ  دَ اإلنسان من الولَع بتقليد املحبوب. وَمْن وَر  هعلي

ل يَنسبوا فْعلهم هذا إىل السنّة ول  =لكذبعِ  فْعُل  الصحابةِ 
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 األفعال. ههم الثواب واألجر عىل (مجرد) فعل هذسيزعموا ألنف

 ،هالتقرّب والتعبّد لل هفي هفي� ل يكن قْصدُ  هالتأيس برسول الل .٤

- نسأل ل التأيسِّ تفّكر وتأّمل يف تلك األفعال؛ فقبْ  هيجب أن يسبق

؟ وما الفائدة؟ وهل هذا مناسب كذا : ملاذا فعَل -عىل سبيل املثال

؟ وهل هذا يتصادم (اآلن) مع سنٍّة يف زماننا وظرفنا وحالنا

 منصوص عليها يف الرشع؟ ...

التقرّب  هفي� ل يكن القصد في هالدعوة إىل التأيس برسول الل .٥

من أبواب  باٌب  هو من الّسنة والدين: هوالزعم بأن ،هوالتعبّد لل

عىل الناس واملجتمعات واألقوام  د والتطرّف والتضييقالتشدّ 

الناس تختلف عاداتهم وبيئاتهم ورغباتهم  ن املعلوم أنّ واألمم، فمِ 

 وطبائعهم ولغاتهم ولهجاتهم. 

التقرّب  هفي� ل يكن القصد في هالدعوة إىل التأيس برسول الل .٦

إبعاد العقل، وعدم التفكر الجمود، و  هي دعوة إىل ،هوالتعبّد لل

  ة.يف مقاصد الرشيع

التقرّب  هفي� ل يكن القصد في هالدعوة إىل التأيس برسول الل .٧

دعوة إىل ما يخالف المشتملة عىل  اقد تكون أحيانً  ،هوالتعبّد لل

نزعم بأن من السنة  بها، كأنْ  هَدنا اللالسنّة الرصيحة التي تعبَّ 

هذا  هفي عرفال يُ  أو زمانٍ  يف مكانٍ والقميص اإلزار والرداء  لبس

عن  -الصالة والسالم هعلي- هفتكون يف ذلك مخالفة لنهي اللباس،

لباس الشهرة! وكذلك الحال فيمن يزعم أن إطالة شعر الرأس 

إال الفساق واملخانيث،  هفي همن السنّة يف مكان أو زمان ال يفعل
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 هعن التشب -السالمالصالة و  هعلي- هفتكون يف ذلك مخالفة لنهي

 طول. واألمثلة عىل ذلك ت ..بأهل الرش.

 ؛-هإن شاء الل-ألويل األلباب  نيةاملبحث غُ  افي� جاء يف هذلعل و 

 هعلي َل بِ فم� جُ  هأخطأت في ما ماأ و  ،هفم� علمني الل هفي أصبُت ف� 

الحلم من أهل والتوجيه النصيحة  اآدم من الخطأ والنسيان، راجيً  ابنُ 

 .البيانواملعرفة و 

 املستعان. هوهو وحدَ  ،قاملوفِّ  هوالل 

 .وكَتَب:         

نَوي الَخالِدي  ُعَمر السِّ

 ه١٤٣٨عام  ،يف شهر رمضان املعظّم
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