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Abstract: 
This research aims to describe the absolute verb of which Prophet Mohammed (peace be upon him) had laid 

the duty standard according to a basic standard .so is it intuitive or legalized, or is it something in between 

Fundamental scholars view have so differed about this absolute verb, some of them raised the rank of the standard 

and others lowered it, or stopped it.  Some scholars tried to approximate points of view and some hesitated in all 

standards. There are those who are doubtful in the logical standard that approves to it as different. The older 

opinion about this absolute verb was between obligation or stopping and sometimes free option . The researcher 

chose the verb between  semi obligatory and free option  for it is closer to the intuition which comes out from the 

doers action according to the habit and on the other hand its closeness to the rank of imitations. 
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 9102,  االولالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

السُّنَّة الُمطَلقة عن الّتوصيف بين الوجوب والّتوقيف
 موسى عايش ابو الريش

 كلية الشريعة
ليبيا -زليتن  –الجامعة األسمرية االسالمية 

 01/00/9102البحث قبول     10/10/9102البحث  استالم

 الملخص
حسب الميزان األصولي,  لم, مع وضع المعيار التكليفي له,يهدف هذا البحث إلى توصيف الفعل المطلق, الصادر عن النبي صلى اهلل عليه وس

 هل هو إلى الِجبلي أقرب, أم إلى التشريعي أقرب ؟ أم أنه متراوح بينهما؟ ولكل مؤيد.
افض لدرجات هذا المعيار ومتوقف, وقد حاول البعض التقريب  وااللتقاء ولو في وقد تباينت وجهات النظر األصولية فيه؛ ما بين رافع وخ

 منتصف الطريق؛ وتردد البعض في جميع درجات المعيار؛ وذلك بعدِّه من باب المشّكك في المعيار المنطقي, الذي يصدق على أن موضوعه مختلف
تراوح ما بين الوجوب والندب, وأحيانا على اإلباحة. والذي اختاره الباحث حسب وليس بمؤتلف. وكانت رؤية القدماء فيه على حسب معيارهم, أنه ي

 التأسي.معياره أنه ما بين الندب واإلباحة؛ إذ يقرب من وجه إلى الِجبلي الذي يصدر عن المكلف حسب العادة, ومن وجه إلى درجة القربة من حيث  

 لتوقيفالتوصيف, السنة, المطلقة, الوجوب, ا الكلمات الدالة:

  المقدمة
الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على نبيه األمين, 
الهادي إلى الشرع القويم, وعلى آله وصحبه, ومن تأّسى بسّنته إلى 

 يوم الدين, وبعد :
, أو  فمن المعلوم أن ما يصدر من السنة ال يخلو من أن يكون قوالا

, أو إقراراا, فيفتقر المكلف إلى العلم بكيفية اتباعه, واالقتداء به  فعالا
في ذلك؛ فإذا صدر عنه الفعل وكان مقصوداا به القربة؛ فقد يكون 
للبيان, وتوصيف حكمه يتراوح بين الوجوب والندب واإلباحة؛ لكن إذا 
صدر عنه مطلقا ومجرداا عن القربة والبيان, فهل يمكن توصيف 

, حسب صدوره على أنه شرعي, حسب درجاته, أو على أنه ِجبلي
 العادة ؟هذا ما أردت اإلجابة عنه في هذا البحث .

 هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى مقاربة معيارية في توصيف مطلق 

 السنة.
 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في محاولة إزالة اللبس الذي يعتري مدارك 
األفهام, عند التعامل مع مطلق السنة في استصدار األحكام, من 

النظر األصولية في تقعيد األحكام وتأصيلها؛ لما يثيره خالل وجهة 
 من لجاجة في البيئات اإلسالمية.

 منهج البحث
يعتمد على استقراء الفكرة لدى األصوليين, وموازنتها؛ بالتحليل 

 والتعليل؛ وصوالا إلى الغاية.

 الدراسات السابقة
لم يجد الباحثان, من خالل استقراء الدراسات الّسابقة لمن 
تعرض لهذا البحث بهذه الحيثية والكيفية, من حيث التناول على وجه 
ن أشار البعض إلى نوع منها على وجه العموم, كعمر  الخصوص؛ وا 
األشقر: "في أفعال الرسول", ومفيد أبو عمشة: "في أفعال الرسول 

 .-رسالة ماجستير, جامعة الملك عبد العزيز-وتقريراته" 
ين وخاتمة ُعرض فيها أهّم وقد تضامت الدراسة في مبحث

 النتائج.

المبحث األول: في السنة المطلقة، وفيه مطلبان
 األول: تعريف السنة في اللغة واالصطالح.

 الثاني: تحرير محل النزاع في المسألة.

المبحث الثاني: في أدلة المذاهب، وفيه خمسة مطالب
األول: أدلة القائلين بالوجوب.

لندب واإلباحة.الثاني: أدلة القائلين با
ا.الثالث: أدلة القائلين بالتوقف ومناقشته
  .الرابع: التعليق على األدلة وبيان الراجح

 الخامس: الفروع التي تتخرج على المسألة.

األولالمبحث 
 المطلب األول

السنة لغة: الطريقة والسيرة؛ واألصل فيها طريق سّنه أوائل 
ى الطبيعة  والقصد, الناس فصار مسلكاا لمن بعدهم؛ وتطلق عل

والوجه, يقال: امض على سننك أي قصدك؛ وفالن من أهل السنة, 
ومتسّنن معناه: من أهل الطريقة المستقيمة وعامل بالسنة, وسنة النبي 
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 السُّنَّة الُمطَلقة عن الّتوصيف بين الوجوب والّتوقيف
 

چ      ٹ ٹ 01,02)طريقته التي كان يتحراها؛ وقد يقصد بالسنن الوجوه

 .30 فاطر:   چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ       ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
االصطالح: هي الطريقة المسلوكة في الدين, من غير  وفي

, فإن تمت المواظبة عليها على سبيل العبادة مع (91)افتراض وال وجوب
الترك أحياناا, تسّمى سنة هدى, وسنة مؤّكدة, كاألذان واإلقامة والسنن 
الرواتب؛ والسنن الزوائد كأذان المنفرد, والسواك واألفعال المعهودة في 

ن الصالة وخ ارجها؛ وفي إقامتها تكميل للدين, وفي تركها كراهة, وا 
كانت على سبيل العادة فسنة زائدة, وال يتعلق بتركها كراهة وال إساءة؛ 
كسيره وقيامه وقعوده, ولباسه وأكله, وهي مشترك بين ما صدر عنه 

 .(91)من قول أو فعل أو تقرير؛ وبين ما واظب عليها بال وجوب

 ير محل النزاعالمطلب الثاني : تحر 
إما  -صلى اهلل عليه وسلم-ال يخلو الفعل الصادر عن النبي 

أن يكون من األفعال التي تصدر بمقتضى الطبيعة اإلنسانية, والحركة 
البشرية الجارية في العادة؛ وهذا محّل اتفاق؛ وال نزاع فيه في كونه 

ما أن يكون بياناا لمجمل, أو  تقييداا على اإلباحة في حقه وحق أمته. وا 
ا؛ وحكم البيان فيه تابع لحكم المبين من  لمطلق, فهذا محّل اتفاق أيضا

ا وعامًّا.  حيث الوجوب والندب واإلباحة؛ ومن كونه خاصًّ
ما أن يكون من باب االختصاص , وهذا محّل اتفاق في أننا وا 

 لسنا متعّبدين به, وال داللة فيه على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعاا.
الفعل المجرد والذي صدر منه مطلقاا, ولم يظهر فيه قصد وأما 

البيان, وال االختصاص, ال نفياا وال إثباتاا؛ ولم يظهر فيه قصد القربة 
منه, ولم ُتعلم صفته في حّقه, فما حكمه في حق أمته؟ وهذا موضع 

 النزاع في المسألة, وقد اختلفت فيه األنظار إلى مذاهب.
لى الوجوب, وعزي إلى ابن سريج, المذهب األول: أنه يدل ع

وأبي سعيد اإلصطخري, وابن خيران, وابن أبي هريرة من 
, وأبي الحسن الكرخي, واختيار الجصاص من (92,01,2)الشافعية
, وابن القصار, وأبي بكر األبهري, وعزاه ابن خويزمنداد (94,31)الحنفية

وبعض  (02)ابلة, والحن(91,10)إلى اإلمام مالك واختاره؛ واختيار الباجي
 .(90)المعتزلة

المذهب الثاني: أنه يدل على الندب واختاره اآلمدي, وُنسب إلى 
, وقول أكثر الحنفية, وبعض المعتزلة, (92,2)الشافعي وقيل أحد قوليه

ليه ذهب ابن المنتاب من المالكية  .(91,10)وا 
المذهب الثالث: أنه يدل على اإلباحة, وهو مذهب اإلمام 

, وذهب إليه أبو الحسن الكرخي, واختاره أبو زيد الدبوسي (10,91)مالك
 .(03), وينسب إلى الشافعي** (31)من الحنفية

المذهب الرابع: التوقف وعليه جمهور المحققين من الشافعية: 
كالصيرفي, وابن الدقاق, والشيرازي, والجويني, واختاره الغزالي, 

الباقالني من المالكية, , والقاضي أبو بكر (32,39,01)والرازي وأتباعه
 .(10,34,91)وأهل العراق

 المبحث الثاني : أدلة المذاهب وفيه خمسة مطالب
 المطلب األول: أدلة القائلين بالوجوب

احتج القائلون بالوجوب, بأدلة من الكتاب, والسنة, واإلجماع, 
 والمعقول.

 دليل الكتاب
 29ا المائدة: چڃ  چ  ٹ ٹ چ  -0

بطاعة الرسول؛ وظاهر األمر يدل على  وجه الداللة: أنه أمرنا
الوجوب, وتكون طاعته في موافقته في فعله وقوله؛ بأن يفعل مثل 
فعله؛ إذ اآلتي بمثل فعل الغير؛ ألن ذلك الغير فعله, فهو طائع 

 .(39,31)له
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ٹ ٹ چ  -9

 .1الحشر:چہ
القول وجه الداللة: أن الفعل مأتيٌّ به, واإلتباع يقع على 

والفعل؛ ألن اإليتاء هو اإلعطاء؛ والنبي يعطينا مصالح ديننا بفعله, 
 .(4,0,3)كما يعطينا ديننا بقوله, وطلب األخذ معناه االمتثال؛ فوجب 

آل چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ  -0
 .00عمران:

وجه الداللة: أن من لوازم المحبة المتابعة؛ ومحبة اهلل واجبة 
عاا, فكذا المتابعة؛ ألن الزم الواجب واجب؛ فيكون اإلتيان بمثل إجما

 .(99,9)فعله إذن واجباا
 .20النور:چڑ  ک    ک  ک  ک   ٹ ٹ چ  -3

وجه الداللة: أنه حّذر من مخالفة أمر رسوله؛ والتحذير يقتضي 
وجوب ترك المخالفة إلى الموافقة؛ والمتابعة له في فعله وقوله؛ ألن 

 .(0,31)يهما جميعااسم األمر يقع ف
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ٹ ٹ چ  -1

 .90األحزاب:چېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          
وجه الداللة: أنه كي يتحقق معنى الّتأّسي, فال بد من فعل مثل 
ما فعل؛ على الوجه الذي فعل؛ فيكون عدم األسوة ملزوماا لعدم 

لزوم الحرام حرام, والزم الواجب واجب؛ فيثبت من ذلك؛ أن اإليمان؛ وم
 .(91,1)تكون األسوة واجبة

اعترض الطرف النافي على إيراد هذه األدلة, بعدم التسليم في 
المدعى؛ ألن المتابعة ال تتحقق إال في الفعل الذي علمت جهته, 
وموضوع الخالف في الفعل مجهول الجهة, وعليه؛ فال يكون هذا في 

, كما أن االتباع أن يفعل مثل فعله؛ ألن الفعل صورة؛ (02)ل النزاعمح
والقصد في االتباع معتبر, ومعتد به؛ فلو فعله على وجه الوجوب, 
وفعلناه على وجه الندب؛ لكنا قد خالفناه من حيث أنا قصدنا اتباعه؛ 

, سلمنا أن قوله " فاتبعوه " يدل على الوجوب؛ (39,00)وذلك غير جائز
صريح في اتباع شخص النبي عليه الصالة والسالم, وهو غير لكنه 
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مراد, فال بّد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله, واإلضمار على 
خالف األصل؛ فتمتنع الزيادة فيه من غير  ضرورة؛ إذ يمكن دفع 
الضرورة بإضمار أحد األمرين, وليس إضمار المتابعة في الفعل 

أولى؛ لكونه متفقا عليه, والفعل مختلف  بأولى من القول؛ بل القول
 .(2)فيه

 دليل السنة
إن رجالا أتى أم سلمة فسألها عن قبلة الصائم؛ فسألت أم  -0

عن ذلك, فقال لها: أال  -صلى اهلل عليه وسلم-سلمة النبي 
أخبرته أني أقّبل وأنا صائم*. وجه الداللة: أن في هذا منه 

يفعل في سائر  إشارة إلى أن حسب الناس أن يفعلوا  ما
أحواله؛ ولهذا قال ألم سلمة: هال أخبرته أني أقّبل! ولو كان 
اتباعه في أفعاله ساقطاا عنا, لم يقل لها مثل هذا الكالم؛ 

 .(2)ولما كان فيه من معنى
خلع نعله في الصالة؛ فخلعوا,  -عليه الصالة والسالم-أنه  -9

ريل فسألهم عن ذلك, فقالوا: خلعت فخلعنا؛ فأخبرهم أن جب
.  وجه الداللة: أنهم فهموا وجوب أخبره أن في نعله أذى

ال لما فعلوا ذلك, وقد  االتباع من  فعله؛ لما فعل ذلك؛ وا 
أقرهم على فهمهم, واستداللهم بمجرد خلعه نعله؛ لكّنه بيَّن 
لهم العلة التي تقتضي اختصاصه؛ فقال: إن جبريل أتاني 

تباع؛ ألنكر عليهم وأخبرني أن بهما أذى؛ ولوال وجوب اال
 .(91,4,0)ذلك

أمر الصحابة عام الحديبية  -عليه الصالة والسالم-أنه  -0
بالتحلل, والذبح, والحلق, فتوقفوا! فشكا تأخرهم إلى أم 
سلمة؛ أما ترين أن قومك أمرتهم فال يأتمرون؟! فأشارت 
عليه أن يخرج وينحر ويحلق ففعل؛ فذبحوا وحلقوا* ولوال أن 

وب, وأنه آكد من القول؛ لما كان ذلك فعله يقتضي الوج
 .(39,2)كذلك

لما أمرهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج, ولم يتمتع هو؛ فتوقفوا؛  -3
ال  وفهموا أن حكمهم كحكمه؛ وتمسكوا في ذلك بفعله؛ وا 
لعصوا! ولم ينكر عليهم ذلك؛ وبيَّن لهم أن العلة في عدم  
 الفعل مما يختص به؛ وهو سوق الهدي؛ فدل ذلك على

 .(91,4)وجوب اتباعه
بأن  ؛لم يسلم الطرف النافي إيراد األدلة في المدعى, ودفعه

أنهم تابعوه الحتمال  ؛قصارى ما يدل عليه حديث خلع النعال
فإنه لم  ؛ولو سلم الوجوب, , واختيار أحد طرفي المباحباالستحبا

إذ فهموا , **بل من قوله : "صلوا كما رأيتموني أصلي" ,يستفد من فعله
منه القربة؛ وظنوا أنه من هيئات الصالة, وأنهم مأمورون بأخذ زينتهم 

 چٻ  ٻ  پ  پ     پ  ٹ ٹ چ عند كل مسجد 
                                                           

 **أخرجه البخاري في كتاب األذان, رقم200/ ومسلم في كتاب المساجد باب01.  

ال لما وجه السؤال بصيغة االستفهام ,00األعراف: طالما أنه يعلم ! وا 
 .(91,1)بوجوب المتابعة

 ,***كما يمكن أن يكون فعله بيانا لقوله : "خذوا عني مناسككم"
إذا ورد بيانا لخطاب سابق؛ بل هو  ؛في  وجوب اتباع فعله وال نزاع

أبلغ من داللة القول المجرد من الفعل! لكون الفعل ينبئ عن المقصود 
ا من أمر النبي لهم بخالف القول؛ كما أن التحلل وقع مستفادا  ؛اعيانا 

بذلك, غير أنهم كانوا يرتقبون إنجاز ما وعدهم اهلل به من الفتح, 
قريش في تلك السنة, وأن ينسخ اهلل عنهم األمر  والظهور على

؛ أيسوا من ذلك؛ بالتحلل, وأداء ما كانوا فيه من الحج؛ فلما تحلل
ال لمجرد , وأم سلمة قالت ذلك لموضع هذا األمر ,فتحللوا
لم يكن مستندا  ,كما أن وجوب المتابعة في أعمال الحج ,(10,01)الفعل

أو   ,قوله: "خذوا عني مناسككم"إلى فعله فقط؛ بل كان مستندا إلى 
 .(91,2)اال واجبا  ,افرأوه ندبا ؛ هم فهموا القربةألنّ 

بعد إيراد األدلة ودفعها؛ نجد أن منطوقها من حيث المفهوم 
يصدق على المدعى من وجه؛ للمثبت والنافي, إال أّن الطرف النافي 

عاء لم يقصر الداللة على الفعل وحده؛ بل عداها إلى القول؛ ولكل ادّ 
 لنفي؛ فكما طرح الطرف النافي هذهردة فعل في اإلثبات أو ا

االحتماالت, رد الطرف المثبت عليها باحتمالية مساوية! من ثم قال 
بعد أن  ابن خويزمنداد من المالكية: "لم يذكر أن خلعهم النعال كان

قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي", فيحمل على ما فعلوه, على امتثال 
ا فإن خلع النعال ليس من نفس  قوله هذا! إال على اتباع فعله؛ وأيضا

, واألمر محتمل؛ ولم يسلم فيه (10")الصالة؛ فيدخل في قوله: "صلوا
المدعى, خاصة وأن القضية فيه قطعية؛ والدليل إذا طرقه االحتمال 

 بطل به االستدالل.

 دليل اإلجماع
ر إنزال؛ اختالف الصحابة في الغسل من التقاء الختانين من غي

وال  ,لما حكته ؛فحكت فعل النبي؛ فلو لم يكن حجة ,فسألوا عائشة
: أنه لما اختلف الصحابة في ةلالدالوجه . تقرير (31,39,1)رجعوا إليه

وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال, رجع عمر إلى عائشة؛ 
وا فأجمع ,*"فعلته أنا ورسول اهلل فاغتسلنا" وسألها عن ذلك؛ فقالت:

على وجوب الغسل بغير إنزال؛ فلو لم يقرر عندهم أن فعله واجب؛ لم 
 يتفقوا على وجوب الغسل بغير إنزال.

لم يسلم الطرف النافي إيراد الدليل, ودفعه بأن وجوب الغسل 
ا من فعله؛ بل من قوله: "إذا التقى من التقاء الختانين لم يكن مستفادا 

 هعائشة إنما كان ليعلم أن فعلوسؤال عمر ل ,**الختانان وجب الغسل"

                                                           

 ***خرجه مسلم في كتاب الحج باب 10.

*أخرجه الترمذي في باب الطهارة, باب41, وقال عنه: "حسن صحيح", روي من غير 

.000باب ,وابن ماجه في كتاب الطهارة وجه/  

 **أخرجه الترمذي في باب الطهارة, باب41.
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 إنما؟ إذ الوجوب لم يوجد بمجرد فعله! (3,2)أم ال, ا ألمرههل وقع موافقا 
بقوله؛ وذلك ظاهر في العموم, فانتفى بعدم مخالفته وهم التخصيص؛ 

ما فهم الوجوب من قولها بقرينة؛ وهي أنهم سألوها عنه بعد الخالف أو 
وعليه يكون  ,(91)واب لما تطابقاأيجب أم ال ؟ فلوال إشعار الج, فيه

ولم يكن من األفعال  ,(39,1)دون الفعل الذي فعلته؛ رجوعهم للذي روته
 .(01)بل كان متعديا إليها؛ ولذلك قايسا الناس بحكمهمابه, المختصة 

عندما نتأمل تجاذبات وجوه الداللة في الدليل لدى المثبت 
ن لهم فلعله كان قد بيّ  نجد أنها تصدق على وجه من التأويل؛ ؛والنافي

أن شرعه وشرعهم سواء في هذه األمور؛ فلما اختلف الصحابة في 
وجوب الغسل من ذلك, فيحتمل أنهم أوجبوا الغسل بمجرد فعله, أو 

 ,***ألنه شرط الصالة, فقد تناوله قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
ٹ ان أو لما روته عائشة من وجوب الغسل من التقاء الختانين؛ بي

فلم  ؛واألمر للوجوب ,2المائدة: چٿ  ٿ                 ٿ  ٹٹ چ 
يرجعوا إلى الفعل من حيث هو فعله, بل إلى أمر اهلل تعالى بالتطهر  

كما تثبت باإلنزال على ؛ للجنب, وبالفعل يظهر أن الجنابة تثبت به
المظنة؛ إذ المظنة تقوم مقام المئنة في بناء الحكم عليها؛ فثبت به 

من قسم األفعال  حكم الكتاب, وهو إيجاب الغسل؛ وعليه يكون حينئذ  
النزاع على  البيانية؛ ويكون مما علمت صفته, فال يكون في محلّ 

التأويل؛ أو أن الفعل ليس له حقيقة تدل على الوجوب؛ ألنه صورة؛ 
إال على تأويل ابن تيمية: "الفعل ال  ,(1)والصورة ليست علة في إيجابها

ا في قول إمامنا وأصحابه, والجمهور وأكثر ا حقيقة, بل مجازا مرا ى أيسمّ 
ا حقيقة, وذهب أبو وقال بعض متأخري الشافعية يسمى أمرا  ,المالكية

لفظ األمر مشترك بين  إلى أنّ  ,والقاضي أبو يعلى ,الحسين البصري
وهذا هو الصحيح؛ ونصره ابن برهان,  ,وبين البيان والطريقة ,القول

وما  .(2)ا حقيقة"ض المالكية, غير أن الفعل يسمى أمرا وهو مذهب بع
ولكن ال يقطع به  ؛أنه يمكن الحمل على اإلجماع؛ ذهب إليه الجويني
 .(92)في مقتضى الفعل

 دليل المعقول: ويتقرر من وجهين
يجوز أن  -والسالم عليه الصالة-األول: االحتياط؛ إذ فعله 

حتياط  يقتضي حمله على يكون المراد به الوجوب, ويجوز غيره, واال
الوجوب, وهذا دليل مأخوذ من القياس؛ وتوجيهه: أن فعله الذي لم 

بين كونه للوجوب ولغيره, فاألحوط أن يحمل على  تعلم صفته دائر  
ا على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك الوجوب, قياسا 

بوجوب  واحدة منها ونسيها؛ فإنه لما لم تتعين الواحدة التي تركها حكم
االحتياط يقتضي حمل الشيء على  كما أنّ  ,(3)اقضاء الجميع احتياطا 

ا عليه, وعلى أعظم مراتبه؛ وأعظم مراتب فعل الرسول أن يكون واجبا 
إذ ال نزاع في وجوب تعظيم الرسول, والتزام مثل فعله على ؛ أمته

وداللة العرف؛  ,سبيل الوجوب من تعظيمه؛ فيتعين بداللة الشرع
                                                           

 ***سبق تخريجه.

من المناسبة, فيجمع بينهما بالقدر  مان يشتركان في قدر  والتعظي
 .(31)المشترك؛ فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظيم

الثّاني: أنه لو لم يكن منا االتباع في أفعاله, ال يلزمنا االتباع 
في أقواله, وفي ذلك تنفير عنه؛ والجامع بينهما أن في ذلك تجويز 

عاله وأقواله؛ حتى ال نكون مخالفين مخالفته, فيجب علينا اتباع أف
 .(0)له

ه بأنه لم يسلم الطرف النافي إيراد دليل المعقول من القياس؛ وعدّ 
قياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ وذلك بتحقق االحتياط  

 ,في األول دون الثاني؛ إذ االحتياط  إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه
كيوم الثالثين من  ,هو األصلكالصالة الفائتة؛ أو كان الوجوب 

ليلة الثالثين من رمضان, يحتمل أن يكون يوم  رمضان, فإنه إذا غمّ 
بناء على أنه األصل؛  ؛فيحكم بوجوب صومه ؛الثالثين من رمضان

ألن األصل بقاء الشيء على ما كان عليه, والوجوب لما ثبت في 
لمقيس؛ ولم ولم يثبت في ا ,*عملنا فيه بطريق االحتياط, المقيس عليه

كما أنه ال , (3)؛ فلم نعمل فيه بطريق االحتياطيكن الوجوب فيه أصالا 
ا يلزم من تعظيم العظيم, التعظيم لفعله؛ وأن تركه يكون إهانة له, وحطًّ 

ا من من قدره؛ بل ربما كان تعاطي األدنى لمساواته األعلى فعله, حطًّ 
جلوس على سرير قبح من العبد الا من منصبه؛ ولهذا يُ منزلته وغضًّ 

سيده في مرتبته, والركوب على مركبه؛ ولو فعل ذلك الستحق اللوم 
وترك  ثم لو كانت متابعة النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه, والتوبيخ,

ا إلهانته؛ لوجب متابعته عندما يترك بعض ما يفيد بأنه المتابعة موجبا 
يح أن ولم يعلم سبب تركه, وهو خالف اإلجماع؛ صح؛ من العبادات

لكنه ال  فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب, وأعلى رتبة في التعظيم,
ا؛ بدليل أن فعله للمندوبات كان أغلب يلزم أن يكون كل ما يفعله واجبا 

من فعله للواجبات؛ بل فعله للمباحات كان أغلب من فعله للمندوبات؛ 
بأولى من حمله  ,وعلى ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله

 .(2)على الغالب فيها
في أن لفظ األمر حقيقة في  ؛كما دفع الوجه الثاني بعدم التسليم

ن سلم ؛الفعل ا, فليس حمله فإنه حقيقة في القول باإلجماع أيضا  ؛وا 
على ذلك بأولى من حمله على هذا, كما أن المخالفة ضد الموافقة, 

أن عدم  فثبت ؛ين ال يقوم أحدهما مقام اآلخروالمعقول من المختلفَ 
مخالف لإلتيان بمثل فعله من كل الوجوه؛ لكن هذا  ,اإلتيان بمثل فعله

ن فرض في أصل الوضع؛ لكنه في عرف الشرع ليس كذلك؛ فال  وا 
ى إخالل الحائض بالصالة مخالفة؛ إنما هي عبارة عن عدم يسمّ 

إال إذا  ,مخالفة هاإلتيان بمثل فعله, وعلى هذا ال يسمى ترك مثل فعل
 .(31)على الوجوب فعله دلّ 

 
 
 

                                                           

*بعكس صوم يوم الشّ كّ ؛ فإنه ال يثبت فيه الوجوب احتياطا ا؛ ألن الوجوب فيه ليس هو 
 األصل, وال هو ثابت يقيناا )2,91(.
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 المطلب الثاني: أدلة القائلين بالندب واإلباحة
أدلة الندب: استدل القائلون بالندب بأدلة من الكتاب, واإلجماع, 

 والمعقول.
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٹ ٹ چ دليل الكتاب : 

 .90األحزابچېئ  
 وجه الداللة من ثالثة أوجه:
جههه: أنهه قهال: "لكهم", ولهم يقهل: األول: التمسك بقولهه: "لكهم", وو 

"علههههيكم"؛ وفههههي ذلههههك داللههههة المندوبيههههة؛ إذ المبههههاح ال نفههههع فيههههه, والههههالم 
لالختصههههاص بجهههههة النفههههع, والظههههاهر مههههن جهههههة الشههههرع اعتبههههار النفههههع 

 األخروي, ال الدنيوي.
الثاني: التمسك بقوله: "أسوة", وتقريره: أن الّتأّسي لهو كهان واجباها 

ل: "لكهههم"؛ دل علهههى عهههدم الوجهههوب؛ ولمههها أثبهههت لقهههال: "علهههيكم", فلمههها قههها
ا.  األسوة؛ دل على رجحان جانب الفعل على الترك؛ فلم يكن مباحا

الثالث: التمسك بقوله: "حسنة", ووجهه: أنه يدل على الرجحان؛ 
إذ الوجوب منتف  باألصل؛ فيبقى جواز الفعل مع الرجحان, من غير 

 .(91,01)منع الترك, فيتعين الندب
الطههرف النههافي هههذا اإليههراد, ودفعههه؛ بههأّن االقتههداء بفعلههه لههم يسههلم 

علهههى الوجهههه الهههذي فعلهههه, والوجهههه الهههذي ال يفعلهههه؛ ال يعلهههم مهههن صهههورة 
الفعههل؛ ألن صههورة الفعههل ال تههدل علههى الوجههوب, وال علههى االسههتحباب, 

, كمها لهك أن تفعهل (39)فوجب معرفة الوجه الذي قصده حتهى يتأّسهى بهه
ي المبههاح, أمهها المنههدوب فههال؛ ألن المنههدوب علههى الوجههه الههذي اّدعيههت فهه

إليه, عليه فعله على وجه ما, وتركه منهّي عنه علهى وجهه مها, فظهاهر 
 .(91)اآلية ال يقىتضي المدعى
ا رأينا أهل األعصار متطابقين على االقتداء دليل اإلجماع: أنّ 

 ؛ وذلك يدل على انعقاد اإلجماع, إال أنه يفيد الندب.أفعالهفي 
استداللهم كان بمجرد الفعل,  ألنّ  ؛د الدليل بعدم التسليمدفع إيرا

 ,ومع االحتمال يتوقف التسليم ,(31,1)ه كان مع الفعل قرائن أخرىفلعلّ 
 فقد يكون من باب السكوت.

دليل المعقول: إن فعله الذي لم تعلم صفته ليس بمحظور؛ وال 
النتفاء ؛ اأو مباحا  ,اأو مندوبا  ,امكروه باالتفاق, فيكون إما واجبا 

 ؛*المعصية, والوجوب باطل؛ ألنه يستلزم وجوب التبليغ بالقول صراحة
بالفرض؛ ألن المسألة  ا للتكليف بما ال يطاق؛ والتبليغ منتف  دفعا 

 "أسوة حسنة"مفترضة في الفعل المجرد عن القول, فكذا اإلباحة؛ ألن 
ذا  تنفي المباح؛ ألنها في معرض المدح, وال مدح على المباح! وا 

 .(4,91)تعين الندب ,انتفى الوجوب واإلباحة
اعترض الطرف النافي على إيراد الدليل, بمنع التسليم في 
ا, أو استنباطاا؛ والفعل  المدعى؛ ألن التبليغ أعّم من أن يكون صريحا
ا؛ فقد يكون استنباطاا, وهو يعّم األحكام؛  ن لم يكن تبليغاا صريحا وا 
                                                           

 *إشارة إلى قوله تعالى: )بلغ ما أنزل إليك(. المائدة:21

شرائط الوجوب فقط؛ بل هو من  ويمكنك القول: إن التبليغ ليس من
, وال نسلم انتفاء (91,4)لوازم األحكام كلها, فلو انتفى التبليغ انتفى الندب

ا؛ ألّن قوله: "أسوة حسنة", ال يدّل على حسن المتأّسي؛  اإلباحة أيضا
بل على  حسن الّتأّسي؛ ألن الحسنة صفة األسوة, فحينئذ  جاز أن 

بها على الوجه  ي بها حسناا؛ بأن يؤتىتكون لإلباحة؛ وأن يكون الّتأسّ 
 .(01,3)الذي أتي به, من غير اختالف

أدّلة اإلباحة: استدّل من قال باإلباحة: إنه لما كان محتمالا في 
ا, وجب التوقف في كونه  نفسه, بين كونه واجباا, أو مندوباا, أو مباحا

عن مباشرة واجباا, أو مندوباا؛ والذي نعلم يقينا, أنه مباح؛ ألنه معصوم 
الحرام**؛ فوجب القول بما هو المتيّقن؛ والتوقف في المشكوك, 
والمحتمل؛ بخالف أوامره ونواهيه؛ ألن الدليل قام على أن صيغة 
األمر موضوعة للوجوب لغة وشرعاا؛ والحقيقة هي األصل؛ وعليه 
فزيادة الوجوب والندب ال تثبت إال بدليل؛ ولم يتحقق دليل؛ فإذن يجب 

 .(31,3)عند اإلباحةالتوقف 
 ؛بمنع التسليم في المدعى ؛النافي على إيراد هذا الدليلاعترض 

م, وأما ما ظهر فيه قصد القربة سلَّ ألن القول فيما لم يقصد فيه القربة مُ 
ا؛ بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه! فإن م أن يكون  مباحا سلَّ فغير مُ 

ي, ورجح فيه أسّ لتّ المباح حسن, وممدوح فاعله إذا فعله على قصد ا
ي والمتابعة على أسّ جانب الفعل على جانب الترك؛ إذ القصر في التّ 

فيما أمر ونهى فقط غير سديد؛ ألنه يعّد من باب الخاص, في  ,القول
لحاق الفرد باألعم األغلب أولى  ,حين أّن السنة أعّم من القول؛ وا 

أولنا فعله على ألننا إذا ت؛ (91,99)وأرجح من إلحاقه بالخاص أو النادر
محل عن خارج  ألنهالخصوصّية, فال يجب االتباع والتأسي به, 

 النزاع؛ إذ أصل التأسي به في عموم السنة بأنواعها, ال بخصوصها.

 المطلب الثالث: حجة القائلين بالتوقف ومناقشتها
مثل ما فعله  ي بفعل  أسّ التّ  على أنّ  ,استند هذا الفريق في دعواه

الحتمال أنه  ؛لمنا الوجه الخاص الذي فعل ألجلهإذا ع؛ إنما يكون
ا به, فعله للوجوب, أو الندب, أو اإلباحة؛ مع احتمال أن يكون خاصًّ 

ا من هذه األمور, خاصة وأن الفعل ليس له وليس هناك ما يعين واحدا 
دون بعض؛ وليس البعض  ,بها على بعض يدلّ ؛ صيغة, وال صورة

حتى يرد دليل العلم  ؛دم الحكمأولى من بعض؛ فوجب التوقف فيه بع
وقبل العلم به , (02)ا, كما قيل في أقواله؛ دفعا للتحكما وبيانا يقينا 

 .(1)يأسّ فيبطل معه التّ ؛ يستحيل؛ فبطل اإلطالق
بمنع تسليمه في  ؛اعترض المثبتون على إيراد هذا الدليل

حتى يقوم  ؛أن ال نحكم بإيجاب وال ندب ,المدعى؛ فإن أريد بالتوقف
ن أريد أن الثابت أحد هذه دليل على ذلك؛ فهو حق ومسلّ ال م ! وا 

, في م؛ ألن ذلك يستدعي دليالا فغير مسلّ  ,لكنا ال نعرفه بعينه ؛األمور
سوى ترجيح الفعل على الترك, إذا  ,ه ال داللة للفعل على شيءحين أنّ 

ا؛ إذا لم يظن منه ظن من النبي قصد التقرب بفعله, ونفي الحرج مطلقا 
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ن  ,(1)القربة, واألصل عدم دليل سوى الفعلقصد  لكن االحتماالت وا 
وهو دليل  ,هو لالقتداء ,في األصل إال أن وضع النبوة, كانت كثيرة

 .(1)الحكم

 مناقشة الدليل
فإن القول بالتوقف له معنيان في أحكامه؛ إما  ؛وعلى أية حال

ن عر  ؛ي بهوثبوت التأسّ  ,التوقف عن تعدية حكمه إلى األمة فت وا 
ما التوقف في توصيف جهة فعله المطلق؛ إذ ال تحصل  ,جهة فعله وا 

فرع عن  ,تباع في الفعلعلى تلك الصفة؛ ألن اال المتابعة إال بإتيانها
يتوقف فيه,  ,وبناء على هذه االحتماالت ,(92)تصوره في حق المتبع

؛ "ألن القول ويمنع فعله حتى يقوم الدليل, وقد نقضه الجصاص
ي منع فعل المثل, أو عدم منعه؛ فإن منعه فقد حكم بالتوقف يعن

ن لم يمنعه فال يحكم عليه بشيء؛ وفي هذا  بحظره؛ وأبطل التوقف, وا 
كما يمكننا  ".(94)معنى اإلباحة؛ فالقول بالتوقف فاسد من هذه الوجوه

نقض احتمال الخصوصية في الدليل؛ ألن كل فعل يصدر عنه 
مما اختص به؛ ويجوز أن  محتمل في التوصيف, فيجوز أن يكون

ص, وعند احتمال الجانبين على السواء,  يجب التوقف تيكون غير مخ
فيه  ,لتحقق المعارضة؛ لكن في قوله: "أسوة حسنة"  ؛حتى يقوم الدليل

؛ ومنها فعله المطلق؛ فيكون هي به في أفعالتنصيص على جواز التأسّ 
وجب تخصيصه حتى يقوم دليل المنع الذي ي ؛ بههذا النص معموالا 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ٹ ٹ چ قوله تعالى:   بذلك؛ وقد دل عليه

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

دليل  ؛اأن ثبوت الحل في حقه مطلقا  ؛وفي هذا بيان ,01األحزاب:
ثبوته في حق األمة؛ أال ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو 

 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ بقوله تعالى  ؛ا بهمخصوصا 
 وهو النكاح بدون مهر, فلو لم يكن مطلق فعله دليالا , 11ألحزاب:ا

ألن ؛ لألمة في اإلقدام على مثله؛ لم يكن لقوله: "خالصة لك" فائدة
ھ    ٹ ٹ چ كما , (00)الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة 

فاألصل في كل فعل يكون منهم,  ,093البقرة: چے  ے  ۓ
ت بدليل الخصوصية باعتبار أحوالهم؛ قتداء به, إال ما ثبجواز اال

ذا كان األصل هذا, ففي كل فعل يكون منهم بصفة  وعلو منازلهم, وا 
ا به؛ إذ الحاجة إلى ذلك يجب بيان الخصوصية مقارنا  ,الخصوص

إذ السكوت ؛ بخالف هذا األصل ؛ماسة عند كل فعل يكون فيه حكمة
 ,دليل النفي؛ فتركه بيان الخصوصية ؛عن البيان بعد تحقق الحاجة

 .(04) على أنه من جملة األفعال التي هو فيها قدوة أمتهيكون دليالا 

 المطلب الرابع: تعليق وترجيح
ا لميزان األصولي في معياره, عندما نزن أقوال المذاهب وفقا 

نجد أن مستند القائلين بالوجوب ما هو إال ومدى رجحان كفتها فيه, 
ات نصّية, وهذه دعوى تحتاج إلى قوة إثبات في الداللة يّ ظواهر وعموم

المّدعى, وما أثبتوه ال يسلم العموم فيه من كل الوجوه؛ ألن  من حيث
وليس في سياق النفي؛ حتى  ,آية األسوة جاءت نكرة في سياق اإلثبات

ن سّلم على  وجه من التأويل؛ فباعتبار  تعّم القضية في المّدعى؛ وا 
ن ورد بصيغة اإلخبار ؛نشائي في الّطلبالمحل على أنه إ أو  ,(02)*وا 

واإلقرار بما  ,على صورة يقول بها الجميع, وهي التصديق في المعتقد
جاء به؛ إذ الخطاب بذلك حسب حروف المعنى ألهل الكتاب؛ وذلك 

وعليه تكون الّدعوى عامة؛ فيحمل على  ؛(33,32,04)بين في سياق اآلية
أنها دليل مشترك مع القائلين بالندب؛ وهذا  الوحدانّية وغيرها, ناهيك

 في الداللة من حيث مفهوم االشتراك, والّدليل إذا طرقه يولد احتماالا 
وكذا دليل  ا في دعواه.توقف به االستدالل, ولم يعد منتجا , االحتمال

السنة؛ فإن هذه أخبار آحاد؛ فال تقوى على إثبات األصول حسب 
ا ليست في محل النزاع على التأويل؛ المّدعى, كما يصدق عليها أنه

إضافة إلى دليل  ,(01,94)ألن القضّية في الفعل المطلق عن القرائن
اإلجماع؛ فإنه ليس من الصريح الذي يقطع به, إنما هو من السكوتي 

وكذا دليل المعقول؛ فإن األخذ  ,(92)في مقتضى الفعل الذي يفيد الظنّ 
من األخذ بالترك في جانب بالفعل في جانب االحتياط ليس بأولى 

"إنه يلزمنا أن نضع أيدينا حيث  :وعلى منطق ابن حزم ط,االحتيا
وضع  يده, وأن نضع أرجلنا حيث وضع رجله, وأن نمشي حيث 
, مشى, وننظر إلى ما نظر إليه؛ وفي هذا كّله خروج عن المعقول

 فيدخل كل واحد ,(10,04)وغير مستطاع, ولم يقل به أحد ,(00)والمنقول
منهما تحت إطالق اآلية؛ فقد أمرنا باالتباع المطلق, وهذا اتباع 
مطلق؛ فيدخل تحت إطالق النص على وجه من التأويل من حيث 

وما فهم عربّي قط من خليفة يقول: اتبعوا أمري هذا أنه  ,(0)المفهوم
نما يفهم من هذا امتثال أمره فقطاأراد  وكما  ,(00)فعلوا ما يفعل؛ وا 

مطاع في قومه, ال يراد به أنهم يتربعون إذا تربع, أو  يقال: األمير
 .(32)ينامون إذا نام

وأما الندب فهو اختيار اآلمدي, وتبعه ابن الحاجب, ويلتقي فيه 
ومع الجويني على وجه  ,(2,3,10,32)مع المازري والغزالي على وجه

ا؛ إذ تعارضت عبارته من حيث الظاهر, فمّرة يقول: "والّرأي أيضا 
ا, ا قربة, محبوبا ار عندنا يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودا المخت
ا إليه في حق األمة, ومن اّدعى أنه ال يتأّسى بفعله فيما يثبت مندوبا 

وهو  .قصد القربة فيه فقد أبعد, وشرطنا انتحاء الوسط في كل مسلك
بهذا التوصيف يلتقي مع اآلمدي, وقال في أخرى: "وأما أصحاب 

ن فعله ال يدل بعينه؛ ولكن يثبت عندنا وجوب حمله الندب فالمختار أ
على نفي الحرج فيه عن األمة, وأما اعتقاد أن فعله واجب على غيره, 

وأما اإلباحة فهي أدنى  .(92)أو مندوب؛ فدعوى عرّية عن المستند
واختيار ابن  ,(92)منازل أفعاله, وهي اختيار صدر الشريعة من الحنفية

ما التوقف فمال إليه الجويني, وعّده بأنه وأ .(3)الحاجب على وجه

                                                           

 *﴿ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون﴾ المائدة: 31, أي: فّسقوهم 02.
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والقائل بالوجوب, له  .(32,01)وتابعه عليه الغزالي والرازي ,(92)األظهر
وجه من داللة االحتمال على التأويل؛ وباعتراف الجويني "فهو على 

من حيث إنه يقول هو إمام  ,ا لمعتقدحال يصلح أن يكون معتقدا 
ر انتفاء, بني األمر على الوجوب؛ الخليقة في الطاعة, فإذا لم يظه

وعليه يصدق قوله على وجه من التأويل, ال من  ,(92)ا باألحوطأخذا 
ن حكم الجويني عليه بأنه بعيد جدًّ   ا.كل وجوه التأويل؛ حتى وا 

قين من علماء األصول, نجد أن وعندما نعود إلى ميزان المحقّ 
ويرى "أنه  ,لتأويلالتفتازاني ينتصر للقائلين بالتوقف على بعض وجوه ا

وقف في الفعل في حقه وحق أمته على تال تعارض في إطالقهم ال
نما  التأويل؛ ألن مجرد اإلذن في الفعل ليس الحكم الذي هو اإلباحة؛ وا 

طالق  هو جزاء الحكم الذي هو اإلباحة؛ إذ تمامها إطالق الفعل وا 
كون على إطالق الترك؛ لجواز  الترك, فمجرد إطالق الفعل ال يدلّ 

ا؛ فإثبات شيء  بعينه الثابت مع إطالق الفعل حرمته, أو كراهته تنزيها 
ويجب حمل اإلباحة على إطالق الفعل, ال  منهما في الترك تحكم,

على المعنى المصطلح عليه, وهو جواز الفعل مع جواز الترك؛ 
وعليه  ,(92)النتفاء التعيين في المعنى المصطلح, ولتساوي االحتماالت

ح ابن السبكي أن "أسوة حسنة" ال تدل على وجوب, وال كان ترجي
قتداء به, المعنى أن لكم فيه قدوة, وأنه شرع اال ندب, وال إباحة؛ ألنّ 

وذلك أعم من أن يكون على سبيل الوجوب, أو الندب, أو اإلباحة, 
قتداء, وال يستحب, بل كما يقال: زيد قدوة, فليس المعنى انه يجب اال

ك المنطقي, في حين عّده اآلمدي من باب المشكّ  ,(03)هو أعم من ذلك
من حيث التصور له؛ لذا جاء حكم اإلسنوي عليه  ,(2*)أو المشترك

 ".(9)"إن إثبات قول بإباحته, مع ظهور قصد القربة, فيه إشكال ظاهر
من هنا تعارضت المدارك في هذه المسألة, وحصل بشأنها عراك في 

, آخر علم  نفسه, فمع أهل  العلمأهل الفهوم, وما يزال! إن لم يكن مع 
على  جرتن عادة الشرع قد والذي يمكن قوله؛ وبالمجمل: صحيح أ

وقدرة ضمن ضوابط, , لكن االهتمام بالواجب, وقدرت االحتياط به وله
ذا أردنا  في الوصول إلى مراميه, والتمييز بين درجات أحكامه, وا 

جويني في توصيفه  نجد أن معيار ال ,توصيف الفعل في دائرة الحكم
أقرب إلى الندب منه إلى الوجوب, في حين يرى اآلمدي أنه دائر بين 

, وأّيده الوجوب والندب, وأخرج معياره اإلباحة من دائرتهما
أنه  وترّجحه, تختاره الدراسة الحالّيةوالمعيار الذي  ,(03)**الزركشي

يء فرع إذ الحكم على الش دائر بين الندب واإلباحة من حيث التصور؛
فهو في منزلة بينهما؛ فمن وجه أنه مقارب لإلباحة في  ,عن تصّوره

بّلي, واألصل فيه عدم الشبه؛ فيأخذ حكمها؛ ويحمل على أنه جِ 

                                                           

* ألنه يشكك الناظر في أنه متواطأ؛ نظرا ا إلى اشتراك جهة األفراد في أصل المعنى, 
 أو مشترك من حيث اختالف أفراده باألولوّية09.

** ألن أقل درجات الندب بالنسبة إليه -صّلى اهلل عليه وسلم- إذا كان من العبادات؛ 

ذا كان من غيرها, وهو دنيوي, كالتنزّ فهو متردّ  ه؛ فهو د ما بين الوجوب والندب, وا 
ال كان ظاهرا  .ا في الندب, ويحتمل الوجوبمترّدد ما بين اإلباحة والندب؛ وا   

ومن وجه أنه مقارب للطاعة في الّشبه من حيث األسوة؛  التشريع.
فيأخذ حكمها؛ ويحمل على أنه شرعي؛ بناء على قاعدة االعتبار في 

ع على التأسيس, أولى من حمله على التوقيف من ارِ حمل كالم الشَّ 
ي على األصل, في حيث المعنى؛ ألن فيه تفعيل لقاعدة االتباع والتأسّ 

مطلقها, ال على إطالقها, وهو األقرب واألليق بالتكليف, حسب 
المعيار األصولي في التكليف؛ بينما الحمل على التوقيف؛ فيه تجميد, 

بهذه المحاولة قد  الدراسة تكون لعلّ و ع. ارِ وعدم اعتبار لكالم الشَّ 
مع المحاوالت التي سبقت  –الوصول إليه تستطعإن لم –قاربت الّسداد 

  .في هذه المسألة, واهلل أعلم؛ وبه التوفيق والسداد

 المطلب الرابع: الفروع التي تتخرج على المسألة
 هناك بعض الفروع التي يمكن تخريجها على المسألة منها:

 باب الذهاب إلى صالة العيد من طريق, والرجوع من استح
صّلى اهلُل عليه –طريق آخر***, ومن هذا القبيل دخوله 

مكة من طريق؛ وخروجه من طريق آخر****,  -وسّلم
ودخول بلده من طريق, غير التي خرج منها*****, فهل 
نحمل ذلك منه على أنه من باب العادة؛ والفعل الجبّلي؟ أم 

شريعي؛ لكونه أسوة؛ ومبعوثاا لبيان يحمل على الت
, ولعل دخوله مكة عام الفتح بهذا السلوك, (03)الشرعيات

ن لم يعقله إاّل العالمون من أهل  يشي بذلك تعليماا؛ وا 
 الصنعة في هذا الفن.

 جلسة االستراحة في خطبة الجمعة؛ عندما حمل اللحم*, 
لكية؛ ي, فال يستحب, وهو ما ذهب إليه المابلّ فقيل: ذلك جِ 

فال تحتاج إلى جلسة  ؛هم الجمعة خطبة واحدةلعدّ 
وقيل: بأنه شرعي؛ ويرقى إلى درجة الوجوب  ,(09)استراحة

وهو ما ذهب إليه الشافعي؛ إذ ال تصح الجمعة حتى  ,فيه
ا, يفصل يكون في كل واحدة منهما قائما , و يتقدمها خطبتان

في حين توسط  ,(30)إحداهما عن األخرى بجلسة استراحة
 .(01) خطبتان ويجلس بينهما الحنفية, وقالوا: تسنّ 

  أكل الضب؛ هل يتأّسى به فيما فعله على جهة العادة؛ وهو
تركه أكل الضب؛ لعيافة نفسه له؛ ولعدم جريان التعامل 
معه لدى قومه؛ فأمسك عنه أصحابه وتركوه, إلى أن قال 

اء لهم: إني أعافه؛ وأذن لهم في تناوله, فهذا إقرار على أشي
؛ ألنه بعث والناس (02,31)فعلها الناس على سبيل العادة

يتعاملون مع أنواع من األطعمة**, تختلف من بيئة إلى 
أخرى؛ فدّل ذلك على إباحتها في جواز الفعل وجواز الترك؛ 
ن وجد من  ن كان األخير هو السائد لغلبة العيافة فيه, وا  وا 

 يتعامل معه في بعض مناطق الخليج.

                                                           

* ورد في جلسة االستراحة حديث مالك بن الحويرث, أخرجه البخاري في كتاب 

.04 باب األذان,  
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  ّراكبااا؛ وطاف راكبا  -ّلى اهلل عليه وسّلمص– أنه حج*** ,
رعي؛ ما ي؟ فال يستحب, أو على الشّ بلّ فهل يحمل على الجِ 

ذهب إليه الشافعية أن طواف الماشي أولى وأفضل من 
ن طاف  طواف الراكب؛ لئال يؤذي الناس بزحام مركوبه, وا 

كي يشرف ليسألوه؛ فإن ؛ امرة في عمرة طواف اإلفاضة راكبا 
ا كان أو غير معذور, وال دم عليه ؛ معذورا ها أجزأكبا طاف را

ن كان مكروها لغير عذر  .(10)بحال؛ وا 
ن كان وعند الحنفية : إن كان عاجزا  ا أجزأه, وال شيء عليه, وا 

ا واجب عند القدرة ا أجزأه, ولكن يلزمه دم؛ ألن الطواف ماشيا قادرا 
 .(11)عليه, وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم

  ّعند إحرامه بالحج؛ وتطيبه  -معليه وسلّ  ى اهللُ صلّ - بهتطي
أو على  ,يبلّ هل يحمل على الفعل الجِ  ,له الثانيقبل تحلّ 
 ,وأبو يوسف, والشافعي ,؟ ذهب أبو حنيفة(0)التشريعي

لبقاء أثره بعد اإلحرام, وقد حصل  ؛****وأحمد, إلى جوازه
البقاء  ا في االبتداء, لحصوله في غير حال اإلحرام؛ إذمباحا 

وذهب  .(01,10,11)فال يكره ا,ب ال يسمى تطيبا على التطيّ 
ة, وعطاء من ومحمد بن الحسن من الحنفيّ  ,اإلمام مالك

فما يمنع من ابتدائه, يمنع من  ,*****التابعين إلى كراهته
وقتل الصيد  ,استدامته, وال يجوز له استصحابه, كاللبس

ضت اآلثار فيه, . وقد تعار (09)وهو محرم؛ فكذا الطيب كذلك
أو  فهل نحمله على أنه تشريعي ومستحب, اقتداء بفعله

 ي؛ ألنه فعله ولم يأمر به.بلّ على أنه مباح من الفعل الجِ 

 الخاتمة وأهم النتائج
 بعد أن استعرضنا أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛

  ومحاولة كل فريق تكييف الحكم حسب توصيفه للفعل المطلق, نخلص
مجمل, إلى أّن من األصوليين من هو رافع لدرجات سّلم التكليف بال

فيها إلى أعالها, وهو الوجوب؛ وسنده ال يساعده في الوصول إلى هذا 

                                                           

*** يدل عليه حديث جابر في صفة حّجه, وفيه أنه ركب القصواء حتى إذا استوت 

, ثّم ركب به ناقته على البيداء, وحتى إذا زاغت الشمس, أمر بالقصواء فرحلت له
ب الحج, الصخرات, أخرجه مسلم في كتاحتى أتى الموقف؛ فجعل بطن ناقته إلى 

ركن وحديث ابن عباس, أنه طاف في حّجة الوداع على بعير, يستلم ال /0904رقم
.بمحجنه, أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب جواز الطواف على بعير  

**** لما رواه مالك عن عائشة, أنها قالت: كنت أطيّ ب رأس رسول اهلل؛ إلحرامه قبل 

ي مفارقه قبل أن يطوف بالبيت, وكأني أنظر إلى وبيص الطيب فأن يحرم؛ ولحّله 
طيب أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند اإلحرام, وباب ال وهو محرم.

ومسلم في كتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند اإلحرام. بعد رمي الجمار/  

***** لما روى يعلى بن أمّية: "أن رجالا  أتى النبي, فقال: يا رسول اهلل كيف ترى في 

زع عنك وان اغسل الطيب الذي بك, فقال له: وهو متضّمخ بطيب؟ ,رجل أحرم بعمرة
الحج, باب  واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. أخرجه البخاري في كتاب الجّبة,

لمحرم بحج باب ما يباح ل ,ومسلم في كتاب الحج يفعل في العمرة ما يفعل في الحج/
.وعمرة  

المطلوب, ومنهم من  رّده إلى أدناها, وهو اإلباحة؛ حمالا على 
األصل في عدم التكليف, ومنهم من حاول التوسط في تقريب وجهات 

زلة بينهما, وهو الندب, ومنهم من توقف عن النظر؛ فجعله في من
توصيف الحكم فيها, واألقرب في التوصيف؛ أنه في منزلة بين اإلباحة 

 والندب؛ وبهذا نأتي إلى أهم النتائج:

 النتيجة األولى 
إن القول برفع معيار التكليف إلى أعلى درجاته في مطلق 

 ه.السنة, فيه مبالغة ال تقتضيها حكمة التشريع في واقع

  النتيجة الثانية
حصر اآلمدي توصيفه ما بين الوجوب والندب, وأخرج اإلباحة 

 منه.
  النتيجة الثالثة

مندوب,  فمّرة يقارب اآلمدي في أنه, هترّدد الجويني في  توصيف
اإلعمال أولى من ومّرة يميل إلى التوقف؛ وهو مغاير بهذا قاعدة 

 اإلهمال.

 النتيجة الرابعة
يب التقريب أن نصّنفه بين اإلباحة والندب؛ األقرب في تقر إن 

 ترجحهالذي لشبهه بهما؛ ومن شابه شيئاا وقاربه أخذ حكمه, وهو 
 .الّدراسة الحالّية

 النتيجة الخامسة
أنها من باب المشكك المنطقي, الذي  يصدق على هذه المسألة

تصدق فيه النسبة التصورّية في مطلقها على مطلق الحكم في أنواع 
 , حسب درجاته.التكليف
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