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 املقدمة

 سالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني والصالة وال
 وبعد
فقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني ابلتأسي برسوله صلى هللا عليه وسلم، واالقتداء به،     

َر َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًاَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ فقال: َواْليَـْوَم اْْلخي
 (1) ،

إال أنه علينا أن ، وهذا التأسي هو ضرب من ضروب التعامل مع السنة النبوية يدخل جتنه كل املؤمنني
نعلم أن هذا التأسي حمكوم بفقه ومنضبط بضوابط شرعية فصل فيها العلماء. فليس األمر على 

 هللا عليه وسلم يدخل حتت األمر ابلتأسي. إطالقه، وليس كل ما فعله صلى 
إن عدم وجود فهم صحيح ملعىن التأسي لدى البعض ممن يدعي اتباع السنة، وعدم انتهاجهم    

التأسي وفق ضوابطه الشرعية، سبب الكثري من الضرر للسنة النبوية، أقله اإلساءة إليها، ونفور عامة 
اجملتمع, لذلك ينبغي بيان هذا الفقه حىت يتسىن تطبيق  الناس منها، كما كانت له آاثره السلبية ِف

التأسي التطبيق الصحيح، واالستفادة منه ِف اجملال الرتبوي، ملا لألسوة من أمهية تربوية، فهي من أجنح 
وسائل الرتبية على اإلطالق، وألجل هذا كانت هذه الورقة بعنوان )التأسي به صلى هللا عليه وسلم 

ابطه _مقاصده الشرعية والرتبوية"(، وهتدف إىل بيان ضرب من ضروب فقه "مفهومه_ حكمه وضو 
التعامل مع السنة النبوية حيتاجه كل املسلمني ِف حياهتم اليومية، وسينتهج الباحثان فيها املنهج 

 االستقرائي االستنباطي.
 :هذا وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يتناوله الباحثان وفق املطالب اْليت
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 األول: مفهوم التأسي املطلب

 - -مبحثا مهما ِف أصول الفقه اإلسالمي, وقضية التأسي ابلنيب  -  -د أفعال النيب عت   
من القضااي املهمة, ِف إطار حبثهم السنة النبوية املطهرة مصدرا من مصادر التشريع, وكان من مسائل 

 املطلب: هذا املبحث بيان كل ما يتعلق مبفهومه وهذا ما سيتناوله هذا 
 أوال : تعريف التأسي .

الُقْدوة، وعليه فإن التأسي اتباع فعل الغري  وهي لغة التأسي من اأُلْسَوُة واإلْسَوةُـ، بضم اهلمزة وكسرها،
به أي اقتَد به وُكْن مثله... وقال اهلروي ََتَّسى به اتبع فعله واقتدى به،  واالقتداء به، "يقال ائَتسي 

 . (2)ويقال َأَسْوُت فالانً بفالن إذا َجَعْلته أُْسوته" 
َها ِفي اتّيَباع َغريه إين حسنا َوإين  وِف االصطالح تعرف ْنَسان َعَليـْ األسوة على أهنا: "احْلَالة الهِتي يكون اإْلي

أما التأسي فيعرف على أنه" إيقاع الفعل على الوجه الذي ، (3)ارا َوإين ضاراقبيحا، إين س
،كما يعرف على أنه "إييـَْقاُع فعل بصورة فعل الغري، على الوجه الذي فـََعَل، مع قصد اتباعه، (4)فعله"

، و"اصطالح أهل األصول على جعل التأسي لقبا (5)أو تـَرُْكه كذلك، ويكون فيهما دون القول"
 .(6)اع الرسول صلى هللا عليه وسلم ِف أعماله الِت مل يطالب هبا األمة على وجه التشريع"التب

                                                           

، ، )د، ت (1ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط - 2
(14 /34) 

األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم، مفردات ألفاظ القرآن، دار  - 3
بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء  الكفوي، أيوب (.31/ 1، )القلم ـ دمشق.، )د،ط (، )د،ت (

حممد  -هـ(، الكليات معجم ِف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق: عدانن درويش 1094احلنفي )املتوىف: 
 ، 115، ص املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، )د ط ( )د،ت (

، الفروق أو أنوار الربوق ِف أنواء الفروق، حتقيق هـ (684القراِف، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي )ت  - 4
الشاطيب، إبراهيم (، 199/ 2) م1998 -هـ 1418خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، )د، ط(، 

بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي، املوافقات ِف أصول الفقه، حتقيق : عبد هللا دراز، دار املعرفة، بريوت، 
 (.247/ 4) )د،ت(، )د، ط(.

الوزير، السيد صارم الدين إبراهيم بن حممهد، الفصول اللؤلؤية ِف أصول فقه العرتة الزكية، )د، د (، )د،م ينظر  - 5
 (199/ 1، )(، )د،ط (، )دوت(

 3338ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص  - 6
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  .اثنيا: الفرق بني التأسي واالتباع
التفريق بني التأسي واالتباع قائم على مشولية التأسي للقول من عدمها، وعلى هذا األساس هناك    

ه صلى هللا عليه وسلم، من يرى أن االتباع أعم من التأسي، ألنه يكون ِف القول مبعىن أن نقول كقول
سي، وهناك من قتضى قوله من وجوب أو ندب أو غريمها، ويكون ِف الفعل والرتك كالتأمبأو نعمل 

يرى أال فرق بني االتباع والتأسي، ألن األظهر أن التأسي قد يكون ِف القول كما كان ِف الفعل 
 .(7)والرتك

 : يقوم التأسي على ثالثة مقومات مها :مقومات التأسي وركائزهاثلثا : 
ينجذب إليها : األسوة الِت جتسد التعاليم ِف سلوكها وأفعاهلا، وتتصف وتتخلق هبا، املقوم األول

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة املتأسي، وهذا مما يشري إليه قوله تعاىل :
يقول ، 8) 

األلوسي:" و)لكم( تبيني، أي أعين لكم، أي لقد كان لكم ِف رسول هللا خصلة حسنة من حقها أن 
ئد، وجيوز أن يراد ابألسوة القدوة مبعىن يؤتسى ويقتدى هبا، كالثبات ِف احلرب ومقاساة الشدا

املقتدى، على معىن هو صّلى هللا تعاىل عليه وسلم ِف نفسه قدوة حيسن التأسي به، وِف الكالم صنعة 
 (9)التجريد وهو أن ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة ِف االتصاف، حنو لقيت منه أسدا" 

وتدفعه إىل التأسي بفعل املتأسى به، وهي اإلميان ورجاء ثواب : دواعي ِف املتأسي حتمله املقوم الثاين
َر َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًا هللا واخلوف منه، وهذا مما يشري إليه قوله تعاىل: : ليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلخي

 

  صلى هللا عليه وسلم""مجع بني الرجاء هلل والذكر له، فإن بذلك تتحقق األسوة احلسنة برسول هللا 10)

، "ونبه على أن الذي حيمل على التأسي به َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم إمنا هو الصدق ِف اإلميان وال (11)

                                                           

 (199/ 1)الفصول اللؤلؤية ِف أصول فقه العرتة الزكية، مصدر سابق  الوزير، - 7
 21األحزاب: من اْلية  - 8
هـ(، روح املعاين ِف تفسري القرآن العظيم 1270األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين )ت  - 9

 (165/ 11، )ه، 1415، 1بريوت، ط  -والسبع املثاين، حتقيق علي عبد الباري عطية، الكتب العلمية 
 21األحزاب: من اْلية  - 10
هـ(، فتح القدير، دار ابن كثري، دار الكلم 1250ين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ))ت الشوكا - 11

 (312/ 4، )هـ. 1414، 1الطيب، دمشق، بريوت، ط
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سيما اإلميان ابلقيامة، وأن املوجب للرضا جبلة له، )يرجوا هللا(، أي ِف جبلته أنه جيدد الرجاء مستمراً 
 (12)فيأمل إسعاده وخيشى إبعادهللذي ال عظيم ِف احلقيقة سواه 

وجود هدف وغاية هلذا التأسي واالقتداء، واهلدف من االقتداء ابلرسول صلى هللا عليه املقوم الثالث" 
َ   وسلم هو رجاء ثواب هللا، وهو مما يفهم من قوله تعاىل:  َر َوذََكَر اَّلله ليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلخي

فيه وجهان: أحدمها: ملن كان يرجو ثواب هللا ِف اليوم اْلخر ... الثاين: ملن  قول املاوردي "، يَكثيريًا
حيتمل  َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًا .، ..كان يرجو هللا إبميانه ويصدق ابلبعث الذي فيه جزاء األعمال

استكثر من ذكر هللا خوفاً وجهني: أحدمها: أي استكثر من العمل بطاعته تذكرًا ألوامره. الثاين: أي 
 .(13)"من عقابه ورجاء لثوابه

 رابعا : دليل مشروعيته
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة األصل ِف التأسي به صلى هللا عليه وسلم هو قوله تعاىل:  

َر َوذََكَر اَّللهَ   َكثيريًاليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلخي
"األسوة القدوة. واألسوة ما يتأسى به، أي ،(14) 

"هذه اْلية  يقول ابن كثري:، (15)يتعزى به. فيقتدى به ِف مجيع أفعاله، ويتعزى به ِف مجيع أحواله
الكرمية أصل كبري ِف التأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهلذا أمر الناس 

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب، ِف صربه ومصابرته ومرابطته وجماهدته وانتظاره  ابلتأسي
واْلية ، يقول األلوسي: "(16)الفرج من ربه، عز وجل، صلوات هللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين"

                                                           

هـ(، نظم الدرر ِف تناسب اْلايت 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر )ت  - 12
 (323/ 15)مي، القاهرة، مصر، )د،ط (، )د،ت(.والسور، دار الكتاب اإلسال

هـ(، تفسري 450املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري )ت  - 13
املاوردي )النكت والعيون(، حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 (388/ 4، ))د،ط ( )د،ت(.
 21األحزاب:  - 14
هـ(، 671القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )ت   - 15

القاهرة،  -اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية 
 (14/155، )م 1964هـ، 1384، 2ط 

هـ( تفسري القرآن 774ابن كتري : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، )ت  - 16
 (391/  6) م، 1999هـ، 1420، 2، طالعظيم، حتقيق سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع
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ِف كل أفعاله وإن سيقت لالقتداء به عليه الصالة والسالم ِف أمر احلرب من الثبات وحنوه، فهي عامة 
 .(17)صّلى هللا تعاىل عليه وسلم إذا مل يعلم أهنا من خصوصياته كنكاح ما فوق أربع نسوة"

هذا وقد "اختلف ِف هذه األسوة ابلرسول عليه السالم، هل هي على اإلجياب أو على   
ى االستحباب؟، على قولني: )أحدمها: على اإلجياب حىت يقوم دليل على االستحباب، الثاين: عل

االستحباب حىت يقوم دليل على اإلجياب، وحيتمل أن حيمل على اإلجياب ِف أمور الدين وعلى 
 . (18) االستحباب ِف أمور الدنيا"

 إال أن هناك من يستدل هبذه اْلية على وجوب التأسي ووجوه االستدالل على ذلك هي:
جبًا ملا عقبه به، أما أنه عقبه أن هللا سبحانه وتعاىل عقب ذكر التأسي ابلتخويف، "فلو مل يكن وا -

َر  به: فذلك ظاهر؛ ألن قوله: : ليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلخي
إشعار منه ابلتخويف، وأما أنه  ، 

لو مل يكن واجباً ملا عقبه به: فألنه سبحانه ال خيوف على ترك املندوب وال املباح على ما ذلك مقرر 
 .(19)الكالم"ِف مواضعه من علم 

وجوه االستدالل هبا أن معناها: من كان يؤمن ابهلل واليوم اْلخر، فله ِف رسول هللا أسوة ومن  -
فدلت اْلية على لزوم التأسي به لإلميان، ويلزمه حبكم عكس النقيض لزوم عدم اإلميان لعدم  حسنة."

ميان واجب، فكذا الزمه الذي فهكذا ملزوم الذي هو عدم التأسي. واإل التأسي. وعدم اإلميان حرام.
 .(20)هو التأسي. وإال ارتفع اللزوم

 
 
 

                                                           

 (165/ 11األلوسي، تفسري األلوسي، مصدر سابق، ) - 17
(، القرطيب، تفسري القرطيب، مصدر سابق، 388/ 4وردي، مصدر سابق، )املاوردي، تفسري املا - 18

(14/156.) 
هـ(  صفوة االختيار ِف أصول الفقه، )د،د(، )د،م (، 614املنصور ابهلل، عبد هللا بن محزة بن سليمان )ت  - 19

 (231/ 1، ))د،ط( )د، ت (
لعقول، حتقيق عبد الكرمي أمحد جدابن، حممد لقمان، مشس الدين أمحد بن حممد لقمان، الكاشف لذوي ا - 20

 (20/ 1، ))د،د(، )د،م (، )د،ط( )د، ت (
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 املطلب الثاين حكمه وضوابطه
 حكمه  أوال:

فيه, ومتهيدا لذلك نشري إىل أن علماء  --يرتبط حكم التأسي بنوع الفعل املراد التأسي ابلنيب
نرى هذا االختالف على النحو  حيث- -األصول قد اختلفت عباراهتم ِف تصنيف أفعال النيب

 اْليت:
ال ختلو إما أن تكون قربة, - -يرى اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي أن أفعال النيب  

 أو ليست بقربة, وما كان قربة فهو على ثالثة أوجه:
لث: أن يفعل الوجه األول: أن يفعل بياان لغريه, والوجه الثاين: أن يفعل امتثاال ألمر, والوجه الثا

 .(21)ابتداء من غري سبب
ِف جانبني رئيسني مها: القربة - -ويوجز إمام احلرمني اجلويين أفعال صاحب الشريعة, وهو النيب 

 . (22)والطاعة, وغري ذلك
إىل أربعة أقسام: جبلي, وخاص به, وما - -ويقسم اإلمام األمري الصنعاين أفعال النيب          

 اجململ, وهي على النحو اْليت:ليس كذلك, وبيان 
اجلبلي كالقيام والقعود واألكل والشرب, أي أنفسهما, ال هيئاهتما كاألكل ابليمني, واختصار  .1

اللقمة, وإطالة املضغ, والقعود غري مرتبع, وِف الشرب ثالثة أنفاس, غري ذلك, من حيث  
 كوهنا من ضرورايت البشر, ال من حيث هلا تعلق التشريعات.

مبوجب خربته ِف احلياة, وجتاربه فيها,  - - هذا النوع أيضا ما صدر عن النيبويدخل ِف
كخربته ِف التجارة, والزراعة, والتخطيط احلريب, ووصف الدواء للمرض, وحنو ذلك, مما ال 

 يعد تشريعا يلزم اتباعه فيه.
شاورة, وذلك كإجياب الوتر, وامل--اخلصوصيات: وهي ما قام الدليل على أنه من خواصه  .2

 والنكاح بال شهود, وحل اجلمع بني تسع نسوة.

                                                           

هـ(، اللمع ِف أصول الفقه. حتقيق: حمي 476الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت ينظر:  -21
ـ= ه1408, 1الدين ديب مستو, وآخر، دار الكلم الطيب ابالشرتاك مع دار ابن كثري, دمشق, سوراي, ط

 .143ص م. 1995
 .12م(, ص1996هـ= 1416ينظر: منت الورقات. ) دار الصميعي, الرايض, السعودية, الطبعة األوىل,  -22
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ما ليس جبليا, وال خمتصا به, وهو على قسمني: األول: ما عرف وجهه وصفته, والثاين: ما  .3
 ال يعلم وجهه وصفته.

خذوا عين ) , مع قوله:(23) الفعل الذي قصد به البيان, وذلك حنو أفعال احلج .4
 .(24)مناسككم(

 على سبعة أقسام هي:- -ويقسم اإلمام الشوكاين: أفعال النيب
 هواجس النفس واحلركات البشرية كتصرف األعضاء وحركات اجلسد. .1
 األفعال اجلبلية وهو ما ال يتعلق ابلعبادات ووضح فيه أمر اجلبلة كالقيام والقعود وحنومها. .2
صوص كاألكل والشرب على وجه معروف ووجه خم - -األفعال الِت واظب عليها النيب .3

 واللبس والنوم.
 كالوصال, والزايدة على أربع.  - -األفعال اخلاصة ابلنيب .4
 النتظار الوحي كعدم تعيني نوع احلج.- -املبهم الذي أهبمه النيب .5
 مع غريه عقوبة له. - -العقوابت وهي ما يفعله النيب .6
الفعل اجملرد عما سبق, مبعىن أنه مل يكن من أوهام النفس, ومل يكن فعال جبليا, أو من  .7

 -على وجه معروف, أو من األفعال املخصوصة ابلنيب - -األفعال الِت واظب عليها النيب
-(25) , أو من األفعال املبهمة انتظارا للوحي, ومل يكن عقوبة. 

كور ملخصا ْلراء سلفه من علماء األصول, وقد ويعد اإلمام الشوكاين ِف تقسيمه املذ 
 التزمناه؛ ألنه ميثل اخلالصة.

                                                           

حممد بن إمساعيل األمري، أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اْلمل., ) مؤسسة الرسالة,  الصنعاين، -23
 , حتقيق: حسني بن أمحد السياغي, وآخر.84, 83م(, ص 1988هـ= 1408بريوت, الطبعة الثانية, 

مسلم، صحيح مسلم, كتاب احلج, ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر, احلديث:  -24
، 495:/2,)1970احلديث:  داود ِف السنن, كتاب: احلج, ابب: رمي اجلمار, ( وأبو943:/2),1297
496. ) 

هـ (, ) دار املعرفة, 1255الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول., ) ت.  -25
 . 36, 35بريوت, لبنان, د.ط, د. ت (, ص 
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أهنا ال خترج عن - -وميكن القول من خالل املقارنة بني التقسيمات السابقة ألفعال النيب
إطار حتديد ما يعد تشريعا من قبيل السنة وما ال يعد كذلك, بناء على ما تقدم من تصوٍر 

 حكم التأسي يتعلق بنوع الفعل على النحو اْليت:فإن - -ألفعال النيب
ِف الفعل اجلبلي, ألنه ال يعد تشريعا, وهو قد صدر عن  - -ال يشرع التأسي ابلنيب .1

, ويدخل ِف هذا النوع ما عده اإلمام الشوكاين من قبيل (26) بطبيعته البشرية - -النيب
 .(27)اجلسدهواجس النفس واحلركات البشرية كتصرف األعضاء وحركات 
وحرص على اتباعه ِف  - -وعلى الرغم من ذلك فقد اقتفى بعض الصحابة أثر الرسول 

الذي عرف عنه تتبع هذا النوع  --مثل هذه األفعال, ومن أبرز هؤالء عبد هللا بن عمر
 .(28)واالقتداء به فيها - -من أفعال النيب

, ومن أمثلة ذلك صوم (29)ِف الفعل الذي يعد من خصوصياته - -حيرم التأسي ابلنيب .2
فوجههم بقوله:) إين لست - -التأسي ابلنيب --الوصال, فقد حاول بعض الصحابة

 .( 30) كهيئتكم, إين أبيت عند ريب يطعمين, ويسقيين(
فيه  - -الفعل املبهم, اختلف األصوليون ِف حكم هذا الفعل من حيث التأسي ابلنيب .3

اهني: األول: جييز أصحابه االقتداء, والثاين: ال جييز أصحابه ذلك, وقد انتقد إمام على اجت
حممول على انتظار  - -احلرمني االجتاه الثاين , وعده هفوة ظاهرة؛ ألن إهبام رسول هللا

 .(31)الوحي قطعا, فال مساغ لالقتداء به

                                                           

 .86ملسمى إجابة السائل شرح بغية اْلمل. املصدر السابق, ص ينظر: الصنعاين، أصول الفقه ا -26
 .35املصدر السابق, ص  ينظر: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. -27
هـ(, ) 543ينظر: ابن العريب، القاضي أبو بكر بن العريب املعافري املالكي، احملصول ِف أصول الفقه., ) ت.  -28

, شعبان، زكي الدين، وأصول 109م, ص 1999هـ= 1420مان, األردن, الطبعة األوىل, دار البيادق, ع
 .83م, ص 1989و.ر= 1409الفقه اإلسالمي., منشورات جامعة قاريونس, بنغازي, الطبعة اخلامسة, 

 .84ينظر: الصنعاين، أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اْلمل. املصدر السابق, ص  -29
ي، صحيح البخاري, كتاب: الصوم, ابب: الوصال, وابب: التنكيل ملن أكثر الوصال, ) دار إحياء البخار  -30

(، مسلم، صحيح مسلم, كتاب: الصيام, ابب: 48،49,/3الرتاث العريب, بريوت, لبنان, د.ط, د.ت(,)
ا وم 445,/1م(,)1977هـ= 1397النهي عن الوصال, ) دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, د. ط, 

 بعدها(.
 .36ينظر: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص  -31
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النوع من األفعال أيضا, العقوابت لغريه, مشل اخلالف هذا على سبيل - - -فعل النيب .4
حيث رأى بعض األصوليني جواز االقتداء, ورأى بعضهم عدم اجلواز, ورأى بعضهم أن 

 .(32)مسألة االقتداء موقوفة على معرفة السبب, وهو ما رجحه اإلمام الشوكاين
الفعل اجملرد, يقول اإلمام عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي انصر الدين البيضاوي,: " فعله  .5

رد يدل على اإلابحة عند مالك, والندب عند الشافعي, والوجوب عند ابن سريج, وأيب اجمل
سعيد األصطخري, وابن خريان, وتوقف الصريِف, وهو املختار؛ الحتماهلا, واحتمال كوهنا 

 .(33)من خصائصه"
ما ليس جبليا, وال خمتصــــا يستفاد من ذلك أن اخلالف بني األصوليني جرى ِف حكم      

 - -, ويشمل الفعل الذي يقصد به البيان, وتفصيل احلكم ِف مسألة التأسي ابلنيبهب
 جرى على النحو اْليت:

يعد الفعل املقصود به البيان دليال من غري خالف, ويعرف هذا النوع من األفعال إما بصريح 
عين : ) لتأخذوا - -, وقوله(34) (: )صلوا كما رأيتموين أصلي- -العبارة, مثل قوله

, أو بقرائن األحوال, فإذا ورد لفظ جممل, أو عام قصد به اخلصوص, أو (35) مناسككم(
قبل أن تدعو احلاجة إىل ذلك, مث عندما دعت  - -مطلق قصد به التقييد, ومل يبينه النيب

احلاجة إىل البيان فعله فعال صاحلا للبيان, فإنه يكون بياان, حىت ال يكون مؤخرا للبيان عن 
 اجة, ومن األمثلة على ذلك قطع يد السارق من الكوع, بياان لقوله تعاىل: وقت احل

َوالسهاريُق َوالسهاريَقُة فَاْقطَُعوا أَْيدييـَُهَما
إىل املرفقني, بياان لقوله تعاىل:  - -, وتيممه(36)

                                                           

 .36ينظر: املصدر نفسه, ص  -32
هـ(, منهاج الوصول ِف علم األصول مع هناية السول، مطبعة حممد علي صبيح 772األسنوي، ) ت.   -33

 (.198, 197/  2) وأوالده, مصر، )د،ط ( )د،ت(، 
,  املصدر السابق, 631البخاري، صحيح البخاري, كتاب: األذان, ابب: األذان للمسافر, احلديث:  -34

 ( 438/ 10, )6008(، كتاب: األدب, ابب: رمحة الناس والبهائم, احلديث: 1/111)
/ 310مسلم، صحيح مسلم, كتاب: احلج, ابب: استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا, احلديث:  -35

 (.943/  2(, املصدر السابق, )1297
 .40املائدة:  -36
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 ُْنه فَاْمَسُحوا بيُوُجوهيُكْم َوأَْيدييُكْم مي
للمبنيه ِف حكمه فإذا كان , ومعلوم أن البيان اتبع (37)

 .(38) املبني واجبا فالبيان كذلك, وإن كان مندواب أو مباحا فالبيان كذلك
ويعد وجه الفعل وصفته مهمني ِف حتديد حكمه الشرعي املتعلق ابلتأسي فإن كان مما يعرف 

 - -وجهه وصفته, فهو يلحق بوجهه وصفته فإن كان الوجه الوجوب, فاألمة مثل النيب
جوب الفعل عليها, للقطع أبن الصحابة كانوا يرجعون إىل فعله املعلوم وجهه, وذلك ِف و 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة  عادة, وحجتهم ِف ذلك قوله تعاىل: علمهم ابلتشريك 
َها َوَطرًا ، وهي تتعلق ابلفعل على الوجه, وقوله تعاىل:   (39)َحَسَنةٌ  نـْ فـََلمها َقَضى َزْيٌد مي

ُهنه َوَطرًا  نـْ ْم إيَذا َقَضْوا مي نينَي َحرٌَج ِفي أَْزَواجي أَْدعيَيائيهي وََكاَن َزوهْجَناَكَها ليَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤمي
أَْمُر اَّللهي َمْفُعواًل 

 مننيبذلك ِف حق املؤ  - -, فلوال التشريك ملا علل تزويج النيب(40)

(41). 
وأما إن كان الفعل مما ال يعرف وجهه, فيتوقف األمر على معرفة ظهور القربة ابلفعل من      

عدمه, فإذا ظهرت داللة القربة ابلفعل ثبت رجحانه, وهو مفاد الندب, وما ال يعرف قصد 
 .(42) القربة فيه, فإنه مباح

فقد ذكر اإلمام الشوكاين اختالف علماء فإن كان الفعل اجملرد قد جاء ابتداء, ومل يكن للبيان 
 األصول مفصال على أقوال هي:
 -ِف ذلك الفعل ما مل يدل الدليل على أنه خاص ابلنيب - -األول: يرى أن األمة مثل النيب

-"(43), ورجحه اإلمام الشوكاين بقوله: " وهذا هو احلق. 
 ا.ِف العبادات دون غريه - -الثاين: يرى أن األمة مثل النيب

 الثالث: يرى التوقف ِف هذه املسألة.

                                                           

 .7املائدة:  -37
هـ(، اإلحكام ِف أصول 631ْلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي حممد, ) ت. ينظر: ا -38

 (.160, 159/ 1م(.،)1967هـ= 1387األحكام. مؤسسة احلليب, القاهرة, )د.ط( , 
 .21األحزاب:  -39

 .38األحزاب:  -40
 .86الصنعاين، أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اْلمل. املصدر السابق, ص  ظر:ين -41
 . 87, 86ينظر: املصدر نفسه, ص -42
 . 36الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص  -43
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 .(44)الرابع: يرى أن الفعل اجملرد الذي يرد ابتداء ال يكون شرعا لنا إال بدليل يدل على ذلك
 -ولقد كانت صورة االختالف بني األصوليني ِف الفعل اجملرد الذي مل تعلم صفته ِف حق النيب

- :وظهر فيه قصد القربة على النحو اْليت 
الرأي األول: يرى مجاعة من املعتزلة, وابن شريح, وأبو سعيد االصطخري, وابن خريان, وابن أيب 

 هريرة أنه للوجوب, واستدلوا على رأيهم ابألدلة اْلتية:
َوَما آاَتُكُم الرهُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا  من القرآن الكرمي استدلوا بقوله تعاىل:  .1

ُقوا اَّللهَ إينه اَّللهَ َشدييُد اْلعيَقابي َواتـه 
ُتْم حتُيبُّوَن اَّللهَ فَاتهبيُعويني  وقوله تعاىل: ,(45) ُقْل إيْن ُكنـْ

حُيْبيْبُكُم اَّللهُ 
َنٌة َأْو  , وقوله تعاىل: (46) يبَـُهْم فيتـْ فـَْلَيْحَذري الهذييَن خُيَاليُفوَن َعْن أَْمريهي َأْن ُتصي

يبَـُهْم  َعَذاٌب أَلييمٌ ُيصي
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن   , وقوله تعاىل: (47)

َر َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًا  َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلخي


َأطييُعوا اَّللهَ َوأَطييُعوا  , وبقول تعاىل: ( 48) 
الرهُسولَ 

 (49 ). 
وكانوا يرجعون إىل رواية من - -ن الصحابة كانوا يقتدون أبفعالهاإلمجاع, وذلك أل .2

 يروي هلم شيئا منها ِف مسائل كثرية.
 املعقول, املتمثل ِف كون االحتياط يقتضي محل الشيء على أعظم مراتبه. .3

وما  ابلنسبة لآلية األوىل فقد نوقشت أبن قوله:  وقد نوقشت تلك األدلة على النحو اْليت:
يدل  وما هناكم عنه فانتهواال يتناول األفعال حمل االستدالل بوجهني األول: أن قوله:  آاتكم

 (50) على أنه أراد بقوله ما آاتكم ما أمركم, والثاين: أن اإلتيان يكون ابلقول.
                                                           

 .36ينظر: املصدر نفسه, ص44
 .7احلشر: -45
 .31آل عمران:  -46
 .61النور:  -47
 .21األحزاب:  -48
 .58النساء:  -49
املازري، أبو عبد , 36الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص  ينظر: -50

هـ(, املازري، إيضاح احملصول من برهان األصول، حتقيق: عمار 536هللا حممد بن علي التميمي, ) ت. 
 . 360صد،ط(، )د،ت( الطاليب، دار الغرب اإلسالمي, )
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, ومن مث فال يلزم وجوب االقتداء - -ونوقشت اْلية الثانية أبن املقصود ابالتباع فعل مثل ما فعله 
ما مل يعلم أن فعله كان على وجه الوجوب واملفروض خالفه, ونوقشت اْلية الثالثة أبن لفظ األمر به 

حقيقة ِف القول ابإلمجاع, وغري مسلم أن يطلق على الفعل , لوجود احتمال أن يكون الضمري ِف 
يفعل  ألنه أقرب املذكورين, ونوقشت اْلية الرابعة أبن التأسي هو أن --أمره راجعا إىل هللا

فعال على سبيل  --اإلنسان مثل فعل غريه متطابقا معه ِف الصورة والصفة, ومن مث لو فعل النيب 
التطوع, وفعلناه على سبيل الوجوب مل نكن متأسني به, فال يلزم وجوب ما فعله ما مل يدل دليل آخر 

جوب معتقدا وجوبه, جمردا عن دليل الو  --على وجوبه, فلو فعل اإلنسان الفعل الذي فعله النيب 
وذلك يقدح ِف التأسي, ونوقشت اْلية اخلامسة أبن الطاعة هي اإلتيان ابملأمور به أو ابملراد على 

 .--(51)اختالف املذهبني , فال داللة ِف ذلك على وجوب أفعاله
ونوقش اإلمجاع الذي ادعاه أصحاب هذا الرأي أبن الصحابة مل جيمعوا على كل فعل يبلغهم بل كان 

 .(52)مجاعهم على االقتداء ابألفعال على صفتها الثابتة هلا من وجوب أو ندب أو حنومهاإ
املعقول الذي استند إليه أصحاب هذا الرأي أبن االحتياط إمنا يصار إليه إذا خال عن الغرر,  ونوقش

وِف دعوى احلال فاألمر ليس كذلك, الحتمال كون الفعل حراما على األمة, وإذا احتمل مل يكن 
 .(53)املصري إىل الوجوب احتياطا

الفعل اجملرد الذي مل تعلم صفته ِف ي أن الرأي الثاين: نقل عن الشافعي, والقفال وأيب حامد املروز 
 وظهر فيه قصد القربة للندب واستدلوا على رأيهم ابألدلة اْلتية: - -حق النيب

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن من القرآن الكرمي استدلوا بقوله تعاىل:  .1
َر َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًايـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْل  خي

, ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم, والتعبري (54) 
 .(55)ابألسوة دليل على رجحان جانب الفعل على الرتك فلم يكن مباحا

                                                           

 املازري , و37, 36الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص  ينظر: -51
اإلحكام ِف أصول األحكام.  ،اْلمدي, و 363إيضاح احملصول من برهان األصول, املصدر السابق, ص

 .162املصدر السابق, ص
 .37ىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, صينظر: الشوكاين، إرشاد الفحول إ -52
 .37ينظر: املصدر نفسه, ص -53
 21األحزاب:  - 54
 .362، إيضاح احملصول من برهان األصول, املصدر السابق, صاملازري , و37ينظر: املصدر نفسه, ص -55



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (التعامل مع السنة النبوية  فقه

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly  

, وهذا دليل على - -اإلمجاع, وحمصله أن أهل األعصار متطابقني على االقتداء ابلنيب  .2
 انعقاد اإلمجاع على إفادة الفعل الندب؛ ألنه أقل ما يفيده جانب الرجحان.

إما أن يكون راجحا على العدم أو مساواي له أو دونه, - -املعقول, ومضمونه أن فعل النيب .3
على العدم متعينا؛ ألن مساواته للعدم أو القصور عنه ,  - -ويعد رجحان فعل النيب

عبثا وهو ابطل, ومن مث فالراجح على العدم قد يكون - -القول أن يكون فعلهيستلزمان 
 .(56)واجبا, وقد يكون مندواب, واملتيقن هو الندب

 وقد نوقشت تلك األدلة على النحو اْليت:    
- -رد االستدالل ابْلية مبعىن التأسي وهو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه النيب     

عليه, فلو فعله على سبيل الوجوب أو اإلابحة, وفعلناه على سبيل الندب, مل نكن متأسني 
مقتدين, ورد االستدالل ابإلمجاع بعدم التسليم أبن أهل األعصار استدلوا مبجرد الفعل؛ 

 .  (57)الحتمال أهنم وجدوا مع الفعل قرائن أخر
فعل املباح عبث؛ ألن العبث هو اخلايل  أما االستدالل ابملعقول فقد رد بعدم التسليم أبن   

 -عن الغرض, فإذا حصل ِف املباح منفعة انجزة مل يكن عبثا, وحصول الغرض ِف التأسي ابلنيب
- (58)ومتابعة أفعاله واضح فال يعد من العبث. 

الفعل اجملرد الذي مل تعلم أن فيما نقله الرازي ومضمونه  -   -الرأي الثالث: وميثله اإلمام مالك
وظهر فيه قصد القربة لإلابحة, وقد نقل ذلك أيضا ابن السمعاين,  - -صفته ِف حق النيب

 واْلمدي, وابن احلاجب, واستدلوا على رأيهم ابألدلة اْلتية:
ال جيوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي اإلمث لعصمته فثبت أنه  - -النيب ثبوت أن فعل

البد أن يكون إما مباحا أو مندواب أو واجبا, وهذه األقسام الثالثة مشرتكة ِف رفع احلرج عن 
الفعل, فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل فثبت هبذا أنه ال حرج ِف فعله, يضاف 

                                                           

 . 37ق, صالشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر الساب ينظر: -56
 .37ينظر: املصدر نفسه, ص  -57
 ينظر: املصدر نفسه. -58
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له فكان مباحا, وهو املتيقن فوجب التوقف عنده, وعدم جماوزته إىل ذلك أنه ال رجحان ِف فع
 .(59)إىل ما ليس مبتيقن

وقد نوقش ذلك أبن حمل النزاع هو كون الفعل قد ظهر فيه قصد القربة, وظهورها يناِف جمرد 
 .(60)اإلابحة, وإال لزم أن ال يكون لظهورها معىن يعتد به

لشافعي, كالصريِف والغزايل, ومجاعة من املعتزلة الرأي الرابع: وهو مذهب مجاعة من أصحاب ا
 .(61)ومضمونه التوقف, واإلمساك عن تفسري داللة الفعل اجملرد

مرتدد بني أن يكون خاصا به, - -وقد استدل أصحاب هذا الرأي ابملعقول وهو أن فعل النيب
باح, والفعل ال صيغة وبني أن ال يكون خاصا به, وما ليس خاصا به مرتدد بني الواجب واملندوب وامل

له ليدل على بعضه, وليس بعضه أوىل من بعض, وهذا يؤدي إىل لزوم التوقف عن تفسري الفعل 
 .(62)اجملرد, إىل أن يقوم الدليل على تعيني املراد

وقد نوقش هذا االستدالل من خالل املقصود من الوقف فإن أريد به عدم احلكم ابإلجياب أو الندب 
على ذلك, فهو احلق, وإن أريد به ثبوت أحد هذين األمرين, وهو غري معروف  إال إذا وجد الدليل

بعينه فهذا خطأ, لتوقف ذلك على الدليل, وال داللة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الرتك 
, أو نفي احلرج مطلقا ِف حال عدم ظهور قصد القربة - -عند ظهور قصد التقرب بفعل النيب

 . (63)بفعل النيب 
خنلص من ذلك إىل قول اإلمام املازري: " تتبع كل ما قيل ِف هذا يطول, وابجلملة فإن األظهر ِف 

 .(64)هذا أان مأمورون ابالتباع على اجلملة, وأن الصحابة كانت تدين هذا"
 ضوابط التأسي به صلى هللا عليه وسلماثنيا : 

الِت تنبثق من حتديد ماهيته, ومعرفة حقيقته,  يعد تعريف التأسي أساسا ِف حتديد تلك الضوابط ,
 الِت سبق بياهنا, وهي على النحو اْليت:

                                                           

 .165، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدر السابق, صاْلمديينظر: املصدر نفسه, و  -59
، اْلمدي, و 37ينظر: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص -60

 . 170در السابق, صاإلحكام ِف أصول األحكام. املص
 .160، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدر السابق, صاْلمديينظر: -61
 .165املصدر نفسه, ص ينظر -62
 .170ينظر: املصدر نفسه, ص  -63
 .  365املازري، إيضاح احملصول من برهان األصول, املصدر السابق, ص -64
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 النية   -1
من األصوليني أن  ، ذكر كثري- -استنادا إىل أن اجلانب التعبدي ظاهر ِف التأسي أبفعال النيب

ل سيف الدين التأّسي ال يتحقق إال بنية التأّسي، حىت إهنم جعلوا ذلك من حقيقة التأّسي. يقو 
، وبعضهم عرّب  (65)اْلمدي: "التأّسي ِف الفعل... أن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله"

القاضي عبد اجلبار: "شرط التأّسي اعتبار الفعل، واعتبار الوجه الذي عليه  عن ذلك أبنه شرط. يقول
واملقصود ابلفعل ، (66)فعله" -صلى هللا عليه وسلم  -وقع، وال بّد مع ذلك أن يفعله من أجل أنه 

بفعل صالة، واملقصود ابلوجه: األغراض --صورته، كصالة مع صوم. فال يتحقق االقتداء بصومه 
 , (67)نية حكمه، وزمانه ومكانه وسببه وغري ذلك ِف الفعل من

واملقصود بعبارة: "من أجل أنه فعله" أن املقتدي ال حيصل منه التأّسي ما مل ينوي أنه يفعل فعله ذاك 
 ,  ومل يذكر ذلك البيضاوي ِف منهاجه. (68)فعله"--من أجل أن النيب

فعل على هذا الوجه، لكنه فعله امتثااًل أو وقد قال عبد اجلبار ِف االستدالل على ذلك: "إنه لو مل ي
 لغريه من الوجوه، مل يوصف أبنه متأسٍّ به". وقالوا: "إن االتفاق صدفة ليس َتّسياً".

إن كان على الوجه  -صلى هللا عليه وسلم  -والذي يظهر أن التأّسي يتحقق بفعل مثل ما فعله 
 -صلى هللا عليه وسلم  -ذاك الشيء ألجل أنه الذي فعله مع نية االمتثال، أّما أن ينوي أنه يفعل 

فعله فال يتعنّي، فلو مل ينو ذلك، لكن نوى إخالص العبادة هلل، أو التقرب إليه، أو امتثال أحكامه، 
. فكل هذه نيات -صلى هللا عليه وسلم  -فإن عبادته صحيحة. وكذلك لو نوى التأّسي ابلنيب 

 مل، ويثبت هبا األجر. وحيصل هبا التأّسي. صاحلة يتأّدى هبا املقصود ويصح هبا الع

                                                           

 .158السابق, ص ، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدراْلمدي -65
هـ(، أَفْـَعاُل الرهُسول صلى هللا عليه وسلم 1430العتييب، حممد بن سليمان بن عبد هللا األشقر العتييب )ت  - 66

 -هـ  1424، 6لبنان، ط -َوَدالَلَتَـَها َعَلى اأَلْحَكامي الشهْرعييهة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريت 
 ( .49/  1) م، 2003

 ( .50/ 1أَفْـَعاُل الرهُسول صلى هللا عليه وسلم َوَدالَلَتَـَها َعَلى اأَلْحَكامي الشهْرعييهةي، املرجع نفسه,) العتييب، - 67
 . 158، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدر السابق, صاْلمدي ينظر: -68
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وأما قول عبد اجلبار: أن من قصد االمتثال فقط ال يكون متأّسياً، فإنه قول فيه نظر، ألنه إن نوى 
، فإن نية التأّسي متضّمنة، -صلى هللا عليه وسلم  -االمتثال، وكان احلكم مل يعلم إاّل من جهة فعله 

 .(69) واملتضّمن ِف احلاصل حاصل.
 العلم بصورة املتأسى فيه: -2

, ---لقد سبق عرض تعريف اْلمدي التأسي, حيث ورد فيه أن يفعل اإلنسان مثل فعل النيب
ِف الصورة, ألنه إن فعل فعال خيتلف ِف  --النيب وهذا يقتضي أن يفعل فعال مياثل فعل 

 (70)ال يكون متأسيا به --النيبصورته عن فعل 
 العلم بوجه الفعل من املتأسى به:  -3

 "، (71)ويقصد ابلوجه " األغراض ِف الفعل من نية حكمه، وزمانه ومكانه وسببه وغري ذلك"
وسلم: ابلضرورة من قصده، أو بنصه عليه، أو بوقوعه امتثااًل  ويعلم وجه فعله صلى هللا عليه وآله

لدال على وجوب أو ندب أو إابحة، أو بتسويته بينه وبني ما علم وجهه. وتعم هذه املَعرّيفات 
 أنواع فعله الثالثة 

عمداً وخيص الوجوب أماراته، حنو: كونيهي حمظوراً عقاًل وشرعًا لو مل جيب كاحلد، أو شرعًا كزايدة ركعة 
 ِف مكتوبة. أو اْستيحَقاقي الذم على تركه.

والندَب، كونه مما له صفة زائدة على حسنه، وال دليل على وجوبه. وإخالله به بعد املداومة على   
فعله من غري نسخ. واستحقاق املدح على فعله دون الذم على تركه، واإلابحَة، جمرد احلسن، كالفعل 

 (72)لكثري.اليسري ِف الصالة بعد حترمي ا
 كون الفعل حمال للتأسي:   -4

ويقصد بذلك أال يكون من هواجس النفس واحلركات البشرية, وأال يكون جبليا, وأال يكون 
غري قابلة ألن  --, وذلك ألن تلك األنواع من أفعال الرسول-(73)-خمتصا ابلنيب

 .(74)تكون حمال لالقتداء به فيها
                                                           

 ( .50/  1ى اأَلْحَكامي الشهْرعييهةي، املرجع نفسه,)أَفْـَعاُل الرهُسول صلى هللا عليه وسلم َوَدالَلَتَـَها َعلَ  العتييب،- 69
 .158، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدر السابق, ص اْلمدي ينظر:70
 أَفْـَعاُل الرهُسول صلى هللا عليه وسلم َوَدالَلَتَـَها َعَلى اأَلْحَكامي الشهْرعييهةي، ص  العتييب، - 71
 ( .201/ 1قه العرتة الزكية)الفصول اللؤلؤية ِف أصول ف الوزير، - 72
, والشوكاين، إرشاد الفحول إىل 158، اإلحكام ِف أصول األحكام. املصدر السابق, ص اْلمدي ينظر: -73

 .35,36حتقيق احلق من علم األصول. املصدر السابق, ص
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 املطلب الثالث: مقاصد التأسي الشرعية والرتبوية .
إنه من املمكن أن جنمل أمهية األسوة ِف كوهنا وسيلة من "أفضل وسائل الرتبية على اإلطالق،    

وأقرهبا إىل النجاح، فمن السهل ختيل منهج أو َتليف كتاب ِف الرتبية، لكن هذا املنهج يظل حربا 
تتحرك ِف واقع األرض، وإىل بشر يرتجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره  على ورق ما مل يتحول إىل حقيقة

، ذلك ألنه "مهما يكن من أمر إجياد منهج تربوي متكامل، (75)وأفكاره مبادئ هذا املنهج ومعانيه"
ورسم خطة حمكمة لنمو اإلنسان، وتنظيم مواهبه وحياته النفسية واالنفعالية، والوجدانية والسلوكية 

ه على أكمل وجه، مهما يكن من ذلك كله، فإنه ال يغين عن وجود واقع تربوي ميثله واستنفاد طاقات
إنسان مرب حيقق بسلوكه وأسلوبه الرتبوي، كل األسس واألساليب واألهداف الِت يراد إقامة املنهج 

 .(76)الرتبوي عليها"
ومن هنا ندرك احلكمة من كون الرسول صلى عليه وسلم أسوة وقدوة أمران أن نقتدي به، فقد      

جعله هللا تعاىل مثاال حقيقا جسد التعاليم وطبقها ِف واقع احلياة، وكانت شخصيته عليه الصالة 
ذي جعله هللا والسالم ِف مجيع جوانبها الفكرية والوجدانية والسلوكية أمنوذجا حيا التباع الدين ال

 منهجا هلداية اإلنسانية مجعاء.
 وعليه من املمكن القول أن وجود األسوة أمر ضروري وفيما أييت بيان هذه الضرورة  

 أوال : وجود األسوة  فيه مراعاة للفطرة اإلنسانية واحلاجة النفسية
إلنسانية وهو من ذلك ألن التأسي بفعل الغري واالقتداء به وحماكاته أمر جبلت عليه النفس ا   

فطرهتا، يقول الشاطيب منوها إىل هذا األمر :"إن التأسي ابألفعال ابلنسبة إىل من يعظم ِف الناس سر 
مبثوث ِف طباع البشر ال يقدرون على االنفكاك عنه بوجه وال حبال ال سيما عند االعتياد والتكرار 

ملا ِف اجلبالت من جواذب آخر:" ، ويقول ِف موضع (77)وإذا صادف حمبة وميال إىل املتأسي به"

                                                                                                                                                                  

 ينظر: املصدران أنفسهما. -74
الرتبية أسسها وتطبيقاهتا،: دار الفكر العريب، )د ط مدكور، علي حممد، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا مناهج ، 75
 236، ص م2001 -هـ 1421( 
، 25النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها ِف البيت واملدرسة واجملتمع، دار الفكر، ط - 76

 205ص م، 2007-هـ1428
 (249، 248/ 4الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق، ) - 77
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التأسي ابألفعال فعلى كل تقدير ال يصح االقتداء وال الفتوى على كماهلا ِف الصحة إال مع مطابقة 
"حاجة الناس إىل القدوة انبعة من غريزة تكمن ِف نفوس البشر ، ومن هنا ندرك أن(78)القول الفعل"

ة من أجنح أساليب الرتبية، ومن أوقعها َتثريا , وعلى هذا كان أسلوب" القدو (79)أمجع هي التقليد"
وذلك التفاقها مع طبيعة النفس البشرية، مع فطرة اإلنسان، مع حاجته وميله للتقليد واحملاكاة، 

 .(80)"ولسهولة اكتساب اخلربات من خالهلا، ولكوهنا متجسدة وماثلة أمام املتأثرين هبا
جاء مراعيا لسنة من السنن هللا ِف النفس اإلنسانية، ِف كوهنا  إن كل هذا يعين أن األمر ابلتأسي 

 جمبولة على حب االقتداء والتقليد.
 وجود األسوة أمر ضروري إلقامة الدين :  اثنيا
إن كونه صلى هللا عليه وسلم أسوة وقدوة أمر ِف غاية الضرورة إلقامة دين هللا، وذلك ألن     

حي وأمنوذج واقعي جيسد هذه التعاليم، مما يدعوهم إىل االمتثال املدعوين البد هلم من رؤية مثال 
واالتباع، ولعلنا نلمس داللة هذا الربط بني األسوة والدين فيما عربت به اْلية عنه صلى هللا عليه 

"وعرب عنه بوصف الرسالة ألنه حظ اخللق منه ليقتدوا أبفعاله  وسلم بلفظ الرسول، يقول البقاعي:
 .(81)ويتخلفوا أبخالقه وأحواله"وأقواله، 

واملتتبع لتاريخ الدعوة جيد أن للتأسي دورا كبريا ِف االستجابة واالتباع، ذلك ألن الكثري ممن امتنعوا 
عن اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم _مع أنه أسوة _ كانوا متأثرين بتأس آخر وهو التأسي ابْلابء 

ْم : واألجداد وهذا ظاهر ِف مثل قوله تعاىل َبْل قَاُلوا إيانه َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمهٍة َوإيانه َعَلى آاَثريهي
َرُفوَها إيانه َوَجْداَن آابَ  ْن نَذييٍر إياله قَاَل ُمتـْ ْن قـَْبليَك ِفي قـَْريٍَة مي َءاَن َعَلى أُمهٍة َوإيانه ُمْهَتُدوَن وََكَذليَك َما أَْرَسْلَنا مي

ْم مُ  ْقَتُدونَ َعَلى آاَثريهي
ُ قَاُلوا َبْل نـَتهبيُع َما، وقوله تعاىل: (82) َعَلْيهي َوَجْداَن  َوإيَذا قييَل هَلُُم اتهبيُعوا َما أَنـَْزَل اَّلله

آاَبَءانَ 
، لذلك كانت احلكمة حاضرة ِف عالج هذا املانع، وذلك أبن دعاهم ِف أكثر من (83) 

موضع ِف القرآن الكرمي إىل التأسي أبكرب آابئهم إبراهيم عليه السالم،  لذلك بني هلم أن هذا الدين 

                                                           

 (256/ 4نفسه، ) املصدر - 78
 207النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها ِف البيت واملدرسة واجملتمع، مرجع سابق، ص - 79
 . 174القاصي، أصول الرتبية اإلسالمية، ص  - 80
 (323/ 15البقاعي، نظم الدرر، مصدر سابق )- 81
 . 23، 22الزخرف: - 82
 .21لقمان : - 83
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يمَ  هو ملته، ومن ذلك قوله:  لهَة أَبييُكْم إيبـْرَاهي ممن جاء بعده  ، فأوىل هبم أن يتبعوه دون غريه (84) مي
من آابئهم إن كانوا صادقني ِف زعمهم هذا، وعلى هذا فإن القرآن قد ردهم إىل مبدأ األمر وأصله 
ليصل هبم إىل ضرورة اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم والتأسي به، ألنه على ملة أبيهم إبراهيم عليه 

 السالم.
 النفوس . اثلثا :وجود األسوة يولد دواعي االمتثال وااللتزام يف

إن القاعدة العامة الِت تبني لنا أمهية األسوة وضرورة وجودها لتحقيق االتباع وااللتزام هي  "أن   
، لذلك كان الفعل أدعى لالمتثال من القول (85")الناس يتأثرون ابألفعال أكثر من َتثرهم ابألقوال

ْقتيَداء  ْقتيَداء ابلقوال"وأقوى منه،  يقول الشوكاين: "إين النـُُّفوس إيىَل االي َها إيىَل االي نـْ ، (86)ابلفعال أْسرع مي
وِف السرية النبوية شواهد على ذلك، ومن ذلك ما حدث ِف احلديبية من توقف املسلمني عن النحر 
و التحلل الذي أمرهم به صلى هللا عليه وسلم ومل يفعلوا ذلك إال بعد أن رأوه يذبح وحيلق مما يفيد 

يقول ابن بطال مبينا هذا املبدأ:" وأما توقف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قوة الفعل ِف التأثري، 
عن النحر واحللق فلمخالفتهم العادة الِت كانوا عليها أال ينحر أحد حىت يبلغ اهلدى حمله، وال حيلق 

، ففعل إال بعد الطواف والسعي، حىت شاور النيب صلى هللا عليه وسلم أم سلمة فأراه هللا بركة املشورة
 .(87)ما قالت، فاقتدى به أصحابه ...ففي هذه من الفقه أن الفعل أقوى من القول"

 رابعا: يف األسوة أتكيد حلجية العمل وانتفاء شبهة التطبيق عنه.
إن وجود أسوة تطبق األمر وجتسد املعاين ِف سلوكها من شأنه أن ينفي عن العمل شبهة التطبيق،     

،وهذا أيضا مما (88)عليه شبهة التطبيق، أما القول فممكن ورودها عليه"وذلك ألن "الفعل ال يرد 

                                                           

 .78احلج : من اْلية  - 84
مزهر، عبد الغين أمحد جرب، خطبة اجلمعة ودورها ِف تربية األمة، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة - 85

 101، ص هـ1422، 1واإلرشاد، السعودية، ط 
هـ(، أدب الطلب ومنتهى األدب، حتقيق 1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين )ت  الشوكاين،- 86

 133، ص م1998 -هـ 1419،، 1دار ابن حزم، بريوت، لبنان ط عبد هللا حيىي السرحيي،
هـ(، شرح صحيح البخاري، حتقيق: أبو متيم 449ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )ت: -87

 (133/  8، )م2003 -هـ 1423، 2السعودية، الرايض، ط -ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
 101خطبة اجلمعة ودورها ِف تربية األمة، املرجع نفسه، ص  مزهر- 88
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وأنه أمرهم عام احلديبية ابلتحلل فوقفوا، فشكا ذلك إىل أم يفهم من قصة احلديبية، يقول ابن بطال:"
سلمة فقالت له: اخرج إليهم واذبح واحلق. ففعل ذلك، فذحبوا وحلقوا اتباًعا لفعله، فعلم أن الفعل 

ويقول الشاطيب:" القول منه صلى هللا عليه وسلم إذا قارنه الفعل فذلك  ،(89)من القول"دهم أكد عن
أبلغ ما يكون ِف التأسي ابلنسبة إىل املكلفني، ألن فعله عليه الصالة والسالم واقع على أزكى ما 
ميكن ِف وضع التكاليف، فاالقتداء به ِف ذلك العمل ِف أعلى مراتب الصحة، خبالف ما إذا مل 

 ،(90)فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة فذلك ال يدل على أفضلية وال مفضولية"يطابقه الفعل 
 خامسا: أتكيد صفة الواقعية للعمل وانتفاء شبهة املثالية عنه 

إن وجود األسوة احلسنة الِت جتسد املعاين السامية ِف سلوكها من شأنه أن ينفي عن العمل شبهة    
، ذلك ألن القدوة العملية "تقطع عن العمل شبهه املثالية، أو املثالية الِت حيتج البعض ويتعلل هبا

اخليالية، وأنه يستحيل حتقيقه، أو يصعب جدا، وهذه شبهة يتعلق هبا كثري من الناس ِف زماننا، فإهنم 
إذا دعوا إىل مكارم األخالق ومعاليها، قالوا: هذه مثاليات وأمور خيالية تعيش ِف الذهن وال حتيا ِف 

، ومن هنا ندرك أن "القدوة (91) هي شبهة ليست جبديدة، ونعوذ ابهلل تعاىل من اخلذالن"الواقع، و 
احلسنة املتحلّيية ابلفضائل تُعطي اْلخرين قناعة أبن بلوغ هذه الفضائل واألعمال الصاحلة من األمور 

 (92)املمكنة الِت هي ِف متناول القدرات اإلنسانية، وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال 
 سادسا: األسوة تيسر توضيح املفاهيم  وبيان األوامر واألحكام

ذلك ألن "القدوة العملية ترتجم القول إىل فعل، والعلم إىل عمل، والعمل ظاهر للجميع، مفهوم    
، وذلك ألن" مستوايت (93) للجميع، ِف حني أن القول قد خيفى على بعض الناس مراميه ومقاصده"

تتفاوت، ولكن اجلميع يستوون أمام الرؤية ابلعني اجملردة، وذلك أيسر ِف الفهم للكالم عند الناس 
، كما أن "املثال احلي والقدوة الصاحلة يثري ِف نفس البصري العاقل قدرًا كبريًا من (94)إيصال املفاهيم"

                                                           

 (346/  10املصدر نفسه، ) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، -89
 (69، 68/ 4الشاطيب، املوافقات، املصدر السابق، ) - 90
 101مزهر خطبة اجلمعة ودورها ِف تربية األمة، مرجع سابق، ص - 91
 47مرجع سابق، ص  اب والسنة،، اخلُلق احلسن ِف ضوء الكتالقحطاين92
 101مزهر خطبة اجلمعة ودورها ِف تربية األمة، مرجع سابق، ص - 93
_ القحطاين، سعيد بن علي بن وهف، اخلُلق احلسن ِف ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفري، الرايض، )د، ط (، 94

 48، ص )د،ت(
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، االستحسان واإلعجاب والتقدير واحملبة، فيميل إىل اخلري، ويتطّلع إىل مراتب الكمال وأيخذ حياول
 .(95")ويعمل مثله حىت حيتل درجة الكمال واالستقامة

 األسوة أمر ضروري النتظام االجتماع اإلنساين سابعا: وجود
من سنن هللا ِف االجتماع اإلنساين أن جعل سر انتظام مجاعتهم ِف أن يكون من بينهم من يقودهم، 

عل منه قدوة ينجذبون هلا ويسوس أمرهم،، وال يكون هذا االنقياد إال بوجود صفات فيمن يقود جت
وينقادون إليها بكل حب ورضا، ولعلنا تلمس هذا املعىن ِف ذلك التناسب بني لفظي اقتدى وانقاد، 

 عالوة على معىن االتباع الذي يفيده لفظ االقتداء والتأسي. 
د الفعل إن للتأسي عالقة وثيقة ابلنزعة االجتماعية، وذلك "ألن احلياة االجتماعية ختضع لقانون ر   

الذي يعين اجتاه الفرد ونزوعه إىل التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه، ومن قوانني التكيف التشبه 
أن مفهوم ، ومن هنا ندرك (97) "واالقتداء ال يصح إال بذي علم كامل، أو دين"، (96)واالقتداء"

يكون هناك جتسيد  القدوة ال يتوقف ِف عالقته ابلنزعة االجتماعية عند جمرد التكيف، بل ينبغي أن
للقيم الِت حتقق هذا التكيف، وهذا ما يُظهر رابطا آخر بني القدوة والنزعة االجتماعية وهو رابط القيم 
االجتماعية الِت تعين: " الضوابط األخالقية النابعة من العقيدة واملوجهة حنو سلوك الفرد لتكيفه وفق 

 (98)رائزه وميوله وبني مصاحل اجلماعة الِت يعيش فيها"وظيفته احلضارية ِف احلياة، وتقيم التوازن بني غ
 
 
 
 
 

                                                           

 47، املرجع نفسه، ص القحطاين95
 . 156بن نيب، شروط النهضة، ص  مالك  - 96
زروق : أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الفاسي الربنسي أبو العباس، قواعد التصوف، دار الكتب العلمية،  .-97

 .  99ص م، 2005هـ، 1426، 2بريوت، لبنان، ط
ألردن، )د،ط(، زرمان، حممد عبد هللا، الفعل احلضاري ِف القرآن الكرمي، دار الكتاب الثقاِف، اربد، ا - 98

 . 64، ص م 2009هـ، 1430
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 اخلامتة
 ِف ختام هذا البحث نورد أهم النتائج, وهي على النحو اْليت:

بصورهتا وعلى الوجه  -صلى هللا عليه وسلم-التأسي به صلى هللا عليه وسلم يعين اتباع أفعاله  -1
 أيضا أبن نرتك ما تركه صلى هللا عليه وسلم. الذي فعله، مع قصد االتباع، ويشمل التأسي الرتك

الفرق بني التأسي واالتباع هو أن االتباع يشمل األقوال أبن أنمتر أبمره وننتهي بنهيه، بينما  -2
ِف فعله، وعلى هذا يكون االتباع  -صلى هللا عليه وسلم  -التأسي يتعلق ابألفعال أبن نقتدي به 

 أمشل من التأسي.
صنفت أفعاله صلى هللا  فيه، حيث --أسي بنوع الفعل املراد التأسي ابلنيبيرتبط حكم الت -3

أربعة أقسام: جبلي, وخاص به, وما ليس كذلك, وبيان اجململ، فال يشرع التأسي به عليه وسلم إىل  
يؤدي هبا الفعل املأمور به، وحيرم  --ِف األفعال اجلبلية إال ابالقتداء ِف الكيفية الِت كان النيب

 -صلى هللا عليه وسلم -وجيب التأسي به ، -صلى هللا عليه وسلم-التأسي به فيما هو خاص به 
 فيما كان بياان للمجمل أو دل عليه الدليل .

، وهي -صلى هللا عليه وسلم-للتأسي ضوابط معينة ينبغي أخذها ِف االعتبار عند االقتداء به  -4
التأسي عن نية وقصد التعبد واالتباع ، وأن يكون عن علم بصورة املتأسى فيه، وأن يكون  أن يكون

عن علم بوجه الفعل من املتأسى به، وأن يكون الفعل حمال للتأسي فال يكون من اخلصوصيات أو 
 اجلبليات.

ث كان ليحقق مقاصد عظيمة، وحكما جليلة، حي -صلى هللا عليه وسلم -شرع هللا التأسي به   -5
له الفضل العظيم ِف نشر الدعوة اإلسالمية، وإقامة الدين، وإصالح الفرد واجملتمع، وهو ِف أصله جاء 
موافقا لفطرة حب االقتداء الِت فطر هللا اإلنسان عليها، كما تعد األسوة احلسنة من أجنع األساليب 

ما كان للتأسي أثره الكبري ِف بيان الرتبوية على اإلطالق، وهي ما يعرب عنه ِف علم الرتبية ابلقدوة، ك
األحكام واألوامر، ألن األسوة جسدهتا واقعا ملموسا، وهذا مما أسهم ِف دفع الكثري من الشبهات 

 عن األعمال، وجعل من االتباع أمرا ميسرا للجميع.
 هذا وهللا أعلم وهو ويل التوفيق
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

اإلحكام يف أصول هـ(، 631اْلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي حممد, ) ت.   -1
 م(.1967هـ= 1387. مؤسسة احلليب, القاهرة, )د.ط( , األحكام

، مطبعة حممد منهاج الوصول يف علم األصول مع هناية السولهـ(, 772األسنوي، ) ت.  -2
 علي صبيح وأوالده, مصر، )د،ط ( )د،ت(

مفردات األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم،  -3
 ، دار القلم ـ دمشق.، )د،ط (، )د،ت (ألفاظ القرآن

روح املعاين يف تفسري هـ(، 1270األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين )ت  -4
، 1بريوت، ط  -لباري عطية، الكتب العلمية ، حتقيق علي عبد االقرآن العظيم والسبع املثاين

 ه   1415
صحيح البخاري) اجلامع  البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي: -5

دار إحياء  ،(املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
 ط, د.ت(.الرتاث العريب, بريوت, لبنان, د.

نظم الدرر يف هـ(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر )ت  -6
 دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصر، )د،ط (، )د،ت(.، تناسب اآلايت والسور

 شرح صحيح البخاري،هـ(، 449ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )ت:  -7
 م2003 -هـ 1423، 2السعودية، الرايض، ط -ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد حتقيق: أبو متيم 

، دار الكتاب الثقاِف، اربد، األردن، الفعل احلضاري يف القرآن الكرميزرمان، حممد عبد هللا،  -8
 م . 2009هـ، 1430)د،ط(، 

، دار قواعد التصوف زروق : أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الفاسي الربنسي أبو العباس،  -9
 م . 2005هـ، 1426، 2الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

، حتقيق : املوافقات يف أصول الفقهالشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي،  -10 
 بريوت، )د،ت(، )د، ط(. -دار املعرفة ، عبد هللا دراز
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،, 5منشورات جامعة قاريونس, بنغازي, ط., أصول الفقه اإلسالمي شعبان، زكي الدين، -11
 م(.1989و.ر= 1409

، حتقيق أدب الطلب ومنتهى األدبالشوكاين،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ،  -12
 م1998 -هـ 1419،، 1عبد هللا حيىي السرحيي، دار ابن حزم، بريوت، لبنان ط

., دار املعرفة, احلق من علم األصول إرشاد الفحول إىل حتقيق الشوكاين، حممد بن علي,  -13
 بريوت, لبنان, )د.ط(, )د. ت (.

، دار ابن كثري، دار الكلم فتح القديرالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ،  -14
 هـ. 1414، 1الطيب، دمشق، بريوت، ط

. صول الفقهاللمع يف أهـ(،476الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت  -15
حتقيق: حمي الدين ديب مستو, وآخر، دار الكلم الطيب ابالشرتاك مع دار ابن كثري, دمشق, سوراي, 

 م.1995هـ= 1408, 1ط
., ) أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلملالصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري،  -16

, 2مؤسسة الرسالة, بريوت, طهـ (, حتقيق: حسني بن أمحد السياغي, وآخر،  1182ت. 
 م.1988هـ= 1408

 ، تفسري التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر،  -17 
َأفْ َعاُل الرَُّسول صلى  هـ(،1430العتييب، حممد بن سليمان بن عبد هللا األشقر العتييب )ت  -18

ْرِعيَّة  -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريت ، مؤسسة هللا عليه وسلم َوَدالَلَتَ َها َعَلى اأَلْحَكاِم الشَّ
 م . 2003 -هـ  1424، 6، طلبنان

احملصول يف أصول هـ(, 543ابن العريب، القاضي أبو بكر بن العريب املعافري املالكي, ) ت.  -19 
 م(,1999هـ= 1420، 1، دار البيادق, عمان, األردن, طالفقه
، مطبعة سفري، سن يف ضوء الكتاب والسنةاخلُلق احلالقحطاين، سعيد بن علي بن وهف،  -20

 الرايض، )د، ط (، )د،ت(
الفروق أو أنوار الربوق يف هـ (، 684القراِف، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي )ت  -21

 م1998 -هـ 1418، حتقيق خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، )د، ط(، أنواء الفروق
القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )ت  -22

، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيبهـ(، 671
 م 1964هـ، 1384، 2القاهرة، ط  -الكتب املصرية 
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هـ( 774مر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، )ت ابن كثري : أبو الفداء إمساعيل بن ع -23
هـ، 1420، 2، ط، حتقيق سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيعتفسري القرآن العظيم

 م 1999
هـ(، 1094الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف:  -24

مؤسسة ، حممد املصري -، حتقيق: عدانن درويش ق اللغويةالكليات معجم يف املصطلحات والفرو 
 الرسالة، بريوت، لبنان، )د ط ( )د،ت (

إيضاح احملصول من برهان  هـ(, 536املازري، أبو عبد هللا حممد بن علي التميمي, ) ت.   -25
 ، حتقيق: عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي, )د،ط(، )د،ت( األصول

سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري )ت املاوردي، أبو احل -26
، حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، تفسري املاوردي )النكت والعيون(هـ(، 450

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )د،ط ( )د،ت(.
،: دار أسسها وتطبيقاهتامناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا مناهج الرتبية مدكور، علي حممد،   -27

 م2001 -هـ 1421الفكر العريب، )د ط ( 
عبد الكرمي ، حتقيق الكاشف لذوي العقولحممد لقمان، مشس الدين أمحد بن حممد لقمان،  -28

 أمحد جدابن، )د،د(، )د،م (، )د،ط( )د، ت (
الشؤون اإلسالمية ، وزارة خطبة اجلمعة ودورها يف تربية األمةمزهر، عبد الغين أمحد جرب،  -29

 هـ1422، 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، ط 
جلامع الصحيح هـ( ا261مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف :  -30

 م(،1977هـ= 1397دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, د. ط,  املسمى صحيح مسلم،
، صفوة االختيار يف أصول الفقههـ(  614محزة بن سليمان )ت املنصور ابهلل، عبد هللا بن  -31

 )د،د(، )د،م (، )د،ط( )د، ت (
، دار صادر، بريوت، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  -32
 ، )د، ت (1ط

، دار واجملتمعأصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة النحالوي، عبد الرمحن،  -33
 م.2007-هـ1428، 25، ط الفكر
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، الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكيةالوزير، السيد صارم الدين إبراهيم بن حممهد،  -34
 )د، د (، )د،م (، )د،ط (، )دوت(

 
 


