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ABSTRACT 

Islamic law has taken care to build a religious relationship bonding between the righteous people 

throughout the ages, to promote the aspect of emulation between them. Its Islamic purpose are 

manifested in the links of the common traits of righteousness that is based on faith and deeds. 

The deeds are based on authentic worship and emulation, which is based on the valid purpose 

and good deeds according to its Islamic purpose without excess or negligence. This shows how 

significant it is to follow the righteous people which aims to reach self-righteousness by doing 

righteous deeds according to terms that are consistent with the objectives of the Sharia, whereby 

the emulation of the righteous is achieved. The emulation of the righteous people in Islamic 

jurisprudence depends on the mandatory rulings of the person, and the basic principle therein is 

related to the Sharia directive regarding absolute worship and permissibility in the absolute 

custom. Therefore, the Muslim has the choice to do it or leave it as the mandatory rulings deal 

with him according to the degree of emulation of what is subject to emulation. Likewise, this 

emulation is not absolutely permissible in the obligatory and recommended issues but rather is 

restricted to the restriction of the Sharia. It should not contradict the shariah rulings or an 

apparent error in which it is not permissible to emulate another Muslim in it. Applying these 

terms, the significance of the Sharia rulings are manifested when emulating the example of the 

righteous people. Accordingly, the valid emulation should be according to its Shariah 

guidelines. 

 
Keywords: Righteousness, Emulation, Commissioning judgment (Charging Legal Law). 

  ملخص البحث:
اإلسالمية ببناء عالقة االرتباط الديين بني الصاحلني على مر العصور فعززت بذلك جانب االقتداء  يعةاعتنت الشر 

ملبين على االشرتاك الوصفي يف الصالح املبين على اإلميان والعمل املقتدى ا روابطبينهم، وجتلت مقاصده الشرعية يف 
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ري إفراط العمل وكماله على املراد الشرعي له من غ العبادة الصحية واالتباع إبحسان املبين على حسن املقصد وحسن
وال تفريط، وهنا جند مدى أمهية االقتداء ابلصاحلني، وغاية ذلك الوصول إىل صالح النفس ابلعمل الصاحل وفق 

 .ضوابط تتوافق مع مقاصد الشريعة هبا يتحقق االقتداء ابلصاحلني فيما رغبت وحثت به الشريعة
سب التوجيه واألصل فيه متعلق حالفقه اإلسالمي منوط ابألحكام التكليفية للمكلف،  االقتداء ابلصاحلني يفو 

األحكام فيف مطلق العبادة و اإلابحة يف مطلق العادة، وللمسلم التخيري يف فعله وتركه من حيث التكليف، الشرعي 
ه يف الوجوب قتداء ليس على إطالقكما أن هذا اال،  فيه التكليفية تتناوله حسب درجة االقتداء مما هو حمل لالقتداء

والندب وإمنا هو مقيد بتقييد الشرع له فيما كان حماًل لالقتداء، أو مل يكن كذلك يف كونه شرع خمالف لشرعنا أو  
كان حماًل للخطأ البني الذي ال جيوز متابعة املسلم لغريه فيه و يف هذا تظهر داللة األحكام الشرعية يف فقه االقتداء 

 ، وعليه يكون االقتداء املشروع عمله فعاًل أو تركاً وفق الضوابط الشرعية له.ابلصاحلني
 الصالح، احلكم التكليفي. ،االقتداءكلمات مفتاحية: 

 املقدمة: 
مل أتت النصوص الشرعية يف داللتها على االقتداء ابلصاحلني والتشبه هبم إال لتربز أمهية ذلك يف األمة املوجودة على 

 ابقها والحقها وذلك إلجياد عالقة ترابط بني صاحلي األمم.مدار القرون س
 :والصالح وصف عام يدخل فيه كل عباد هللا األخيار من األنبياء والرسل واملؤمنني، قال تعاىل واصفاً أنبياءه و رسله

 وقال واصفًا عباده املؤمنني:  ((al-quran, al-Anam,7: 85  َوزََكرايا َوََيََْي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصااحلِِنَي" "
ُلوَن آاَيِت اَّللاِ آََنَء اللاْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن : يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  *" لْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُماٌة َقائَِمٌة يَ ت ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُسارُِعوَن يف اْلَْرْيَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصااحلِِنَي" -al-quran, Alimran,3:113)  َوَيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

واْ َوَعِمُلواْ الصااحِلَاِت َوالاِذيَن آَمنُ  "والعمل الصاحل قال تعاىل: فأصل الصالح اجلامع بينهم هو اإلميان ابهلل ، (114
 وإن ما ينبغي على املسلم إدراكه يف اقتداءه، ((al-quran, al-Aankaboot, 29: 9لَُنْدِخَلن اُهْم يف الصااحلِِنَي" 

 ،قاصد الشريعةقا صحيًحا ووفًقا ملابلصاحلني أن يكون هذا االقتداء وفق ضوابط شرعية يتحقق  االقتداء هبم حتق
وأن يدرك أنه مل يكن لالقتداء ابلصاحلني ميزة إال ألهنم مقتدون أبنبياء هللا ورسله، وأن االقتداء ابلصاحلني يف حقيقته 

ه اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، فمن أتسى به فقد اكتفى به عن االقتداء بغريه، فهو اقتداء مستغىن به عن غري 
كمال إميانه وعمله وخلقه، فمن قام ابلطاعة املرغب هبا اقتداًء ابلصاحلني فقد اقتدى يف حاله ابلنيب صلى هللا عليه ل

َنٌة ل َِمن َكاَن لاَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللاِ ُأْسَوٌة َحسَ " فهو أصل التشبه والطاعة كما قال تعاىل: ،وسلم أواًل 
 َ َ َكِثريًا"يَ ْرُجو اَّللا غري أن الشريعة حثت على االقتداء ، ((al-quran, al-Ahzaab,33: 21َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللا

بغريهم وحث األمة  الصحابة على االقتداءوسلم النيب صلى هللا عليه  حثا معامله وقررت أسسه، ف ابلصاحلني فرمست
 يف الوصف والفعل االشرتاك إىل مرتبةللوصول  وما ذلك إال -اْلصوصكالا أو بعضاً على وجه   - بصحابتهابالقتداء 

 يف توثيق روابط الصلة بني أهل الصالح يف كل زمان ومكان، 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “111 - 123” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

114 
 

 ولبيان جوانب االقتداء ابلصاحلني جعلت مسائل هذا البحث يف ثالثة مطالب:
 ابلصاحلني    قتداءمفهوم االاملطلب األول: 
 االقتداء ابلصاحلني  ضوابطاملطلب الثاين: 

 ابلصاحلني يف ضوء احلكم التكليفي. قتداءاالاملطلب الثالث: 
 ابلصاحلنياالقتداء مفهوم املطلب األول: 

 .االقتداء ابلصاحلني مفهوم مركب من كلمتني االقتداء والصاحلني
االقتداء مبعىن االتباع و التأسي، وهو أقل و  (Ashwkani, 1414, 2: 157)   طلب موافقة الغري يف فعله االقتداء: 

 عىن التشبه. كان يف مالتشبه حلصول التقليد ابالقتداء  مرتبة يف معىن االلتزام من التأسي، وهو يف معىن 
 والصالح: استقامة احلال القائم على هتذيب النفس بفعل الطاعة وترك املعصية.

هلل  م يف مشولية احلياة وفقًا هلداهم فهمًا وعماًل، خملٌص معتقدهالصاحل: من تراسم َهدي األنبياء وأتسى مبنهجه
 أحواهلم وفقاً  أما مفهوم االقتداء ابلصاحلني: فهو اتباع وخاضٌع ألمره، فصالح اإلنسان مبين على العبودية التامة هلل.

 قام االزدراء هبم.على ممن غري إفراط  بغلو موصل هلم إىل العصمة، أو تفريط برتك قائم  ملقاصد الشرع وضوابطه،
 املطلب الثاين: ضوابط االقتداء ابلصاحلني

يتحقق االقتداء ابلصاحلني فيما رغبت به الشريعة وحثت عليه بضوابط أساسية وفق داللة نصوص الشريعة ومقاصدها 
 َييت:وهي فيما 

 أواًل: القصد يف االقتداء:
وذلك أبن يقتدي املسلم بغريه من الصاحلني طاعة هلل فإن األعمال ابلنيات، فمن فعل مثلهم ال يقصد االقتداء هبم  

طاعة هلل فهو اقتداء مفرغ من الطاعة ال عربة به، يؤجر على فعله وال يؤجر على اقتدائه، فهو يف ظاهره يعد اقتداًء، 
 ,BaIhaqi)عمر رضي هللا عنه " َهاِجُروا َواَل هَتَجاُروا " ومنه قول  ال يتحقق فيه ثواب االقتداء الختالف القصد.

2003, 3: 212 -Al )، 386 :3 ,2003 ,)أخلصوا النية يف اهلجرة هلل فال تشبهوا ابملهاجرين من غري نية  :أي Al-

Farhedi ) والتهجر أن يتشبه ابملهاجرين على غري صحة وإخالص ،(Az 

amkhashari,1991, 3:298.) 

 اثنيًا: االقتداء فيما أذنت به الشريعة:
 من أصل إىل مستنداً  االستنباط أو عرف بداللة فيه نص ورد للعبادة، أوجه ما أذنت الشريعة يف االقتداء به من

غري خمالف ألصل شرعي أو خمتص بشرع خمالف لشرعنا كسجود إخوة يوسف عليه ،  الدين جاز االقتداء به أصول
له، أو كان خمتًصا بشخص، فهو خاص به غري عام ، و ال يف غري هدًى من هللا، فإن هللا مل يرد هذا، السالم احرتاماً 

 وال يف اْلطأ البنِي خطؤه ، فال يتابع أحد يف خطئه ، ومع أمره سبحانه وتعاىل لنبيه ابالقتداء ابألنبياء والرسل ومنهم
فَاْصربْ " ىل:ا من قومه ومل يصرب الصرب الالزم حنوهم قال تعايونس عليه السالم ، هناه أن يكون مثله يف ذهابه مغاضبً 

فكما ال ، ((al-quran, Al-qalam,68: 48 حِلُْكِم َربِ َك َوال َتُكْن َكصاِحِب احْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكظُوٌم"
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احلون وهم دون األنبياء يتابع الصيتابع األنبياء  يف بعض األمور اليت أرشد هللا نبينا إليها  فباألوىل واألحرى أن ال 
: قال رسول  نه قالأ حذيفة رضي هللا عنه واملسلم ال يتابع غريه يف اْلطأ والسوء فعن جمااًل لالقتداء، نفيما ال يكو 

 أَنْ ُفَسُكمْ  َوطِ ُنوا َوَلِكنْ  ْمَناظَلَ  واظََلمُ  َوِإنْ  َأْحَسناا النااسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ  تَ ُقوُلونَ  ِإماَعةً  َتُكونُوا وسلم: "الَ  عليه هللا صلى هللا
 (Attermedhi ,2007, 3: 538)" َتْظِلُموا َفالَ  َأَساُءوا َوِإنْ  حُتِْسُنوا أَنْ  النااسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ 

 اثلثًا: مناسبة الزمان واملكان والعرف: 
ان، فقد يكون الفعل ومناسبة الزمان واملكوهو مما يتحقق به االقتداء ابلصاحلني يف بعض األمور املتعلقة بفقه الواقع 

مانع من  والعرف واملكان يف زمنه األول يف تناسب معه متغري يف زمن آخر غري متناسب معه، فتغري احلال والزمان
حتقق االقتداء ابلصاحلني يف تلك الصورة، وعدم مراعاة هذا التغري جيعل من كان متغرياً مبنزلة الثابت الذي ال يتغري،  

لالجتهاد فيها، واحلكم الشرعي الثابت، وأمور العقيدة وما علم من الدين ابلضرورة،  لحكام التعبدية اليت ال جماكاأل
 مستنده ابستنباط أو ُعِرف فيه نص ورد للعبادة وجه كل  فضابط االقتداء ابلصاحلني: وهذا نقص يف فقه االقتداء.

 ابلعبادة. االقتداء دائرة يف فهو داخل الدين أصول من أصل

 التشبه ابلصاحلني يف ضوء احلكم التكليفياملطلب الثالث: 
حكم االقتداء ابلصاحلني يف الفقه اإلسالمي منوط ابألحكام التكليفية للمكلف، ولكنه ليس مبطرد يف واحد منها، 

حة يف مطلق أن األصل فيه االستحباب يف مطلق العبادة و اإلاب -وهللا اعلم  -وإن كان األصل عندي فيما أحسب 
العادة، وللمسلم التخيري يف فعله وتركه من حيث التكليف، وإن كان حمثواث عليه من َنحية حسن العمل فيه يف 

 األمور التعبدية وفضائل األعمال والعادات. 
َقى َفاألواُل، األوالُ  الصااحِلُونَ  يَْذَهبُ  قال ابن بطال: يف شرحه حلديث "  ال التاْمِر، أَوِ  الشاِعريِ  َفاَلةِ َكحُ   ُحَفاَلةٌ  َويَ ب ْ

 يكون أن خشية طريقهم الفةخم من والتحذير ابلصاحلني االقتداء يف الرتغيب معناه احلديث " هذا اَبَلةً  اَّللاُ  يُ َبالِيِهمُ 
تتناوله حسب غري أن األحكام التكليفية ، .(Ebn Battal, 2003, 10: 158)به  يعبأ وال هللا يباليه ال ممن خالفهم من

يه، لالقتداء، فهو متغري احلكم بتغري العمل املقتدى به، والتوجيه الشرعي له، والتخصيص ف حمل هو درجة االقتداء مما
 هلذاو دالالهتا ة للنصوص الشرعي استقرائي ومتغري بتغري ضابط احلال والزمان واملكان، وهذا الذي ذكرته مبين على

 االستقرار عليه. فيه ميكن حلكم تكليفي واحدفإين مل أجد استقراراً احلكم، 

 جمموع باب ألنالتعبدية االستح أحواهلم عموم يف األصل واالقتداء هبم يف ابلصاحلني التشبه حكم أن وضابط هذا
القتداء ابلصاحلني واستحباب ا التكليفي املعني فيه، اْلطاب بتغري هذا، وهو متغري على تدل الشرعية النصوص

 يف وهديهم املقتدى به إمنا هو مبين على اتباعهم لألنبياء، واحلكمهو استحباب للعمل الصاحل منهم.بعمومه إمنا 
قتداء، فمتغري، فيكون االختالف واضح يف حكم اال غريهم صريح، أما قطعي بنص موجه اثبت ابألنبياء االقتداء

ا هو واجب ن دوهنم، أو أن هذا االقتداء خمتص مبفال يكون احلكم يف االقتداء ابألنبياء مساواي يف احلكم ابالقتداء مل
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ويف أحواهلم العادية  ،التعبدية األصل فيه االستحباب أحواهلم يف ابلصاحلني فالتشبه االقتداء به ال يف عموم االقتداء.
 شرعي. يقيد بنص أو خيصص اإلابحة مامل

به من صور الطاعة  الصاحلني فيما ميكن له االقتداءواملسلم يقتدي بغريه من والعبادة هي الصورة التطبيقية لالقتداء، 
وهذا املطلب ، وابطًنا هراً وظا وعمالً  وقوال ابلعبادة اعتقاداً  املوافقة لشرع هللا وذلك يف أفعاله وأقواله وأحواله املتعلقة

 :سبعة فروع متعلق ابحلكم التكليفي وقد جعلته يف
 بادة ابلصاحلني يف الع الواجب األول: التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة املندوب الثاين: التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة احملرم الثالث: فقه التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة املكروه التشبه :الرابع الفرع
 املباح ابلصاحلني يف العبادة التشبه :اْلامس الفرع

 الفرع السادس: التشبه ابلصاحلني يف العادة 

  التشبه الواجب ابلصاحلني يف العبادة الفرع األول: 
ما ألزم الشرع املسلم االقتداء بغريه من الصاحلني فقد وجب عليه فعله يف حدود ما ألزم به، مدركًا حلقيقية ذلك 

 من ذلك قصد االقتداء، وهو واجب يف العبادة على أحد وجهني: االقتداء فهماً وعماًل، ليتحقق
 والصحابة أصل يف االقتداء التوجيه الشرعي بوجوب االقتداء ابلصاحلنيالوجه األول: 

جمموع الصحابة أصل يف االقتداء ابلصاحلني عمومًا على جهة الوجوب جيب على املسلم االقتداء هبم، وختصيص 
 سلم:و  االقتداء الواجب ابلصحابة رضي هللا عنهم يف فهمهم وعملهم، ظاهر يف داللة قول النيب صلى هللا عليه

َما أَََن َعَلْيِه "اُلوا: َوَما ِهَي تِْلَك اْلُفْرَقُة؟ قَاَل: قَ  "،تَ ْفرَتُِق َهِذِه اأْلُماةُ َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة ُكلُُّهْم يِف النااِر ِإالا َواِحَدةً "
 أَن اابة بقوله صلى هللا عليه وسلم: "مفيه داللة على وجوب االقتداء ابلصح (Attabrani, 2:724")َوَأْصَحاِب  اْليَ ْومَ 

وهو حال مقرتن حبال النيب صلى هللا عليه وسلم ارتضاه الرسول صلى هللا عليه وسلم ضماَنً من ، عليه وأصحاب"
ول العبادة اعتقاداً أص األمة وجناة من التفرق يفاحلق حني وقوع الفنت واالفرتاق يف الوقوع يف الضالل، وهم ميزان 

حديث أب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  وهم أمنة هذه األمة ففي وعماًل ،
أََتى  َذَهْبُت،َفِإَذا  ْصَحاِب،ألَ َوأَََن أََمَنٌة  ُتوَعُد،أََتى الساَماَء َما  النُُّجوُم،َفِإَذا َذَهَبِت  لِلساَماِء،النُُّجوُم أََمَنٌة  "وسلم: 
 (Muslim, 1991, 4:1177) " وَعُدونَ يُ  أََتى أُمايِت َما َأْصَحاِب،َفِإَذا َذَهَب  أِلُمايِت،أََمَنةٌ  َوَأْصَحاِب  يُوَعُدوَن،َما  َأْصَحاِب 

 بن مسعود عبد هللاومما يدل على هذا ويشري إليه تفسر فهم أمنة هلذه األمة بذاهتم وعلمهم وفهمهم وعملهم، ، 
 ,Al-Bayhaqi)لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:" اَل َيَْيت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي بَ ْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه " رضي هللا عنه 

روي عنه أنه قال:" ال َييت عليكم يوم إال وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت تقوم الساعة لست ،و  (212 :2011
ه ولكن ال َييت عليكم يوم اال وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله أعين رخاء من العيش يصيبه وال ماال يفيد
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 رواية عنه أنه ويف، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فال َيمرون ابملعروف وال ينهون عن املنكر فعند ذلك يهلكون"
لكن ال عاما خريا من عام و قال:" ال َييت عليكم زمان إال وهو أشر مما كان قبله أما إين ال أعين أمريا خريا من أمري و 

علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفا وجييء قوم يفتون برأيهم" ويف لفظ عنه "وما ذاك بكثرة األمطار 
 ,Al-Asqlani) وقلتها ولكن بذهاب العلماء مث َيدث قوم يفتون يف األمور برأيهم فيثلمون اإلسالم ويهدمونه"

م من فكان االقتداء هب ،ذلك العلم والعلماء فكان زمان الصحابة هو خري زمان يف هذافقد أراد ب،  ( 13:21 ,1991
 رمحه قدامة بنا أوجب ما يقتدى ابلصاحلني فإن الشرع مل يوجب االقتداء يف عمومه جبيل غري جيل الصحابة، قال

  ،(Ebn Qodamah, 2002: 42) واإلمجاع  والسناة، ابلكتاب، عليهم هللا رمحة السلف اتباع وجوب ثبت "فقد: هللا
ِهْم، مثُا الاِذيَن َخرْيُ أُمايِت اْلَقْرُن الاِذيَن بُِعْثُت ِفيخري سلف  وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:"  ةوالصحاب

فوقنا يف كل علم وعقل ودين وفضل، وكل  هللا: "هم اإلمام الشافعي رمحهقال ، Muslim, 1991, 4:1178))"يَ ُلوهَنُمْ 
وأخص ، Ebn Taymiy, 1995: 158)) "بب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خري من رأينا ألنفسناس

رااِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي، َعضُّوا فَ َعَلْيُكْم ِبُسنايِت َوُسناِة اْْلَُلَفاِء ال الصحابة ابالقتداء اْللفاء األربعة رضي هللا عنهم حلديث"
َها اِبلن اَواجِ  وَأَخصُّهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما لقوله صلى هللا عليه  ،(Abo Daood, 2009, 7: 19) "ذِ َعَلي ْ

َتُدوا اِبللاَذْيِن ِمْن بَ ْعِدي َأِب َبْكٍر، َوُعَمرَ  وسلم:"   ( (Attermedhi ,2007, 6: 50 "اق ْ

 الوجه الثاين: التوجيه الشرعي بوجوب االقتداء ابلفعل الصاحل.
االقتداء واجًبا، لوجوب اْلطاب يف االقتداء هبذا الفعل، كاالقتداء حبواريي عيسى عليه السالم يف بعض وبه يكون 

أعماهلم ال أجل احلواريني ذاهتم وإمنا للفعل الصادر منهم، فوجوب االقتداء هبم ليس مطلًقا، بل مقيد مبا طلب 
ًتا يف  لِلاِذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِ  ابْ َوَضَرَب اَّللاُ َمَثاًل  ": الشارع االقتداء به، قال تعاىل: ِن ِِ ِعْنَدَك بَ ي ْ

ِه ِمْن لايِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيَوَمْرََيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن ا *اجْلَناِة َوجَنِ يِن ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِ يِن ِمَن اْلَقْوِم الظاالِِمنَي 
َا وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنَي  َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِ   ((al- quran, attahrem, 66: 11-12  "*ُروِحَنا َوَصدا

، فذكر حال مرَي وزوجة فرعون عليهما السالم إال لبيان حال االقتداء الواجب فيما جيب على املسلم فعله من 
 وعلى ما سبق بيانه فيمكننا أن نضع ضابط االقتداء الواجب ابلصاحلني جممالً يف الثبات وصون النفس عن احلرام ،

 .فإن االقتداء به واجب الصاحلني إلزاماً  من أبحد ابالقتداء فيه الشرع وجه كل ما قولنا:
 بهذا الوجو  ويكون فما ألزم به اْلطاب الشرعي املكلف من االقتداء ابلصاحلني فإنه مطلوب على جهة الوجوب،

 العبادة يف مطلوب الوجوب وهذا العصور، مجيع يف ابلصاحلني فيمن أراد الشرع االقتداء هبم يف وجوب االقتداء مطلق
على اإلميان ومقتضياته والعمل الصاحل وأسسه، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية بعمومها، فاالقتداء الواجب  املبنية

 ابلصاحلني يف العمل، يرتكز على حمورين مها:  
 احملور األول: وجوب االقتداء يف أصل اإلميان ومتعلقاته.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “111 - 123” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

118 
 

كم التكليفي من قضااي احل واإلخالص فيها النية صدق وعلى االعتقاد سالمة القائم على اإلميان يف ووجوب االقتداء
ولوجوب الفعل رع له، لتوجيه الش الواجب اليت جيب على املسلم اإلتيان هبا أواًل، واالقتداء بغريه من الصاحلني فيها

املقتدى به، فاإلميان واجب جبميع أركانه وبكل ما يتعلق به ،كاإلخالص هلل وحمبته والتوكل عليه واالستعانة به 
والتوجه ابلدعاء له، وااللتجاء إليه، وحسن الظن به واْلشية منه، والوالء له والرباء من إعدائه، والنصرة لدينه ... 

، قال  به لعملا جيب واجٌب، أصل ها كثري، وهبا يقوم اإلميان الكامل، واالقتداء فيهفإن هذه من لوازم اإلميان وغري 
رِي ِإىَل اَّللاِ قَاَل اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اَّللاِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ لِْلَحَوارِيِ نَي َمْن أَْنَصا تعاىل:

، تشري اْلية إىل وجوب االقتداء ابحلواريني يف اإلميان ابهلل (al-quran, alsaf,61: 41) ْنَصاُر اَّللاِ "احْلََوارِيُّوَن حَنُْن أَ 
عليه وسلم إايكم  دعوة النيب صلى هللا عند أحوالكم، وكونوا مجيع يف اَّلل   أنصار ونصرة دينه والثبات عليه، فكونوا

 ليه السالم للحوارينيعوالتشبيه بدعوة عيسى له،  واستجابتهم للحواريني عليه السالم عيسى قول كحالة  هللا نصر إىل
ووجوب االقتداء ، (Ebn Ashoor, 1984, 28:199) والتأسي التشبيه لقصد التنظري هذا  و، تشبيه متثيل م لهوجواهب

اريني سبق يقتدي و "، وكما كان للحاهبم يف هذا متعلق بصيغة الوجوب يف اْلطاب التكليفي يف قوله تعاىل: "كونو 
به الصحابة رضوان هللا عليهم وغريهم، فإن للصحابة سبق على غريهم جيب ملن بعدهم االقتداء هبم يف أصل اإلميان 

ُتمْ  َما مبِْثلِ  َآَمُنوا فَِإنْ : "تعاىل قال ، وهذه اْلية دليل استئناسي  (al-quran, albqarh,2: 173) " اْهَتَدْوا فَ َقدِ  ِبهِ  َآَمن ْ
قتدى به، ولن الذي جيب أن ي اهلدى ملعىن االتباع يف طلب املماثلة يف اإلميان مبثل إميان الصحابة  وهو متضمن

مماثاًل ومشاهبًا إلميان الصحابة متضمن لكل لوازمه، فهم من خري  يكون أحد على ذلك اهلدى إال إذا آمن إمياَن
 عمل.االعتقاد وصدق النية وحسن الالصاحلني املشهود هلم بسالمة 

 احملور الثاين: االقتداء يف العبادة الصحيحة
الكربى إبقامة  رئيسيةال املسلم مطالب ابالقتداء بغريه من الصاحلني يف العبادة الصحيحة، وذلك يف أصوهلا ومبادئها

تستند على  ادة الصاحلةوالعب وغاايهتا، والصرب عليها. حتقيق مقاصدها يف الشعائر الكلية هلا له والدعوة إليها والسري
 أسس ثالثة، على االعتقاد السليم والفهم الصحيح والسلوك القوَي.

  السليم االعتقاد األول: األساس
وهو النية املتعلقة ابلعبادة يف صحة أدائها وحكمها، فاعتقاد املسلم وجوب شيء مل يوجبه هللا قطعًا اعتقاد فاسد 

 هللا قطعاً، أو ندب شيء يف أصله الوجوب قطعاً فكل هذا ال خمل يف جزء من العبادة، أو اعتقاد حتليل شيء حرمه
 به، إمنا االقتداء الواجب أن يوافق ما دل عليه القصد احلكمي للعبادة.  ىيقتد

 الصحيح للشريعة ومقاصدها. الثاين: الفهم األساس
 الصحيح، واالستدالل رالنظ والفهم الصحيح لتشريع العبادة ومقاصده أصل يقتدى به، وهذا الفهم ال يستقيم إال على

ليه ومن أبرز ما جيب على املسلم االقتداء به أن يفهم التأسي ابلنيب صلى هللا ع وضوابط شرعية، قواعد البني وفق
 وسلم يف تطبيق النصوص الشرعية كما فهمه الصحابة رضي هللا عنهم ذلك أبفرادهم، أو مبجموعهم، إذ أنه املنهج

مثله إمجاعهم رضي و وسلم يف تطبيق صور العبادة الصحيحة.  عليه هللا صلى سيهم ابلنيبالعام الذي يقتدى هبم يف أت
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ِ والعملي املبين على فهم النصوص الشرعية وداللتها وفقاً للمقاصد والغاايت  اً وعميًقا بين صحيًحا فهما هللا عنهم القو
 التشريعية. 

 القومي السلوك الثالث: األساس
لم مطالب االعتقاد السليم والفهم الصحيح للعبادة يف تطبيق كلياهتا وفروعها، واملس على املبينوهو التطبيق األمثل 

ابالقتداء يف تطبيق ذلك ما كان واجباً عليه االقتداء به، فوجوب االقتداء ابلصحابة أو بغريهم ممن هم أهل لالقتداء 
ها والدعوة إليها  الشعائر الكلية للدين واحلفاظ علي فهمًا وتطبيقًا الزم شرعاً، فيظهر االقتداء السلوكي يف تطبيق

 ابملعروف راْللق واألم الصف وخلق وحدة على كإقامة الشعائر التعبدية كالصالة والزكاة والصيام واحلج واحلفاظ
وجد مما  دةوغري ذلك، من أصول العبا والنهي عن املنكر واملعامالت وما يتحقق به مصاحل العباد الدينية والدنيوية

 يف كل فرد من الصحابة ، ال يف جزئيات وجدت يف البعض ومل توجد يف البعض اْلخر على جهة التخيري.

و من االقتداء السلوكي العمل بفروع العبادة على الصورة الشرعية حكماً وعماًل، ويف الفروع تفصيل غري مستقر   
عليها  لعام واملقيد واملطلق وفيها األحكام املتفقعلى وجه واحد، فهناك يف العبادة الواجب واملندوب واملخصص وا

 واملختلف فيها.

 املندوب ابلصاحلني يف العبادة قتداءاالالفرع الثاين: 
واملقصود به أن يندب وَيث الشرع املسلم ابالقتداء الصاحلني يف عبادهتم هلل مبا هو مندوب فعله شرعاً وقد جاءت 

َلُكْم، َأُب الصااحلِِنيَ دَ  َفِإناهُ  اللاْيلِ  ِبِقَيامِ  َعلَْيُكمْ  هللا عليه وسلم:"نصوص تندب ودليل هذا قول النيب صلى   قُ ْربَةٌ  َوُهوَ  قَ ب ْ
َهاةٌ  لِلسايِ َئاِت، َوَمْكَفرَةٌ  رَبِ ُكْم، ِإىَل  "  َوَمن ْ ، ففيه ندب إىل قيام الليل والعمل به (Attermedhi ,2007, 5: 519) ِلإِلمثِْ

فهو من دأهبم، ومثله كل أمر مندوب جاء احلث فيه ابالقتداء فهو يف دائرة الندب شرًعا وعقالً، اقتداء ابلصاحلني 
فإن ما طلب الشرع فيه االقتداء ابلصاحلني على جهة الندب فاالقتداء فيه مندوب، وهذا هو األصل يف حكم 

 االقتداء ابلصاحلني على العموم.

 يف العبادةاحملرم ابلصاحلني  قتداءاالالفرع الثالث: 
املراد بذلك إدراك املسلم ما مينع له أن يقتدي بغريه من الصاحلني فال يفعله، فليس كل ما صدر من الصاحلني جاز 
فعله، بل هم معرضون للخطأ بقصد أو دون قصد، فمىت تبني للمسلم مانع االقتداء بغريه لزمه ذلك، وقد ظهر هذا 

فَاْصربْ حِلُْكِم َربِ َك َوال  " يف قوله تعاىل:ٱ هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلماملنع كأصل يف ترك االقتداء يف توجيه 
أي: فال تفعل مثلما فعل ،  ( (al-quran, Al-qalam,68: 48 َتُكْن َكصاِحِب احْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكظُوٌم" 

لحق بذلك ن دون األنبياء يف أخطائهم، و يحينما ترك قومه وخرج مغضباً، ومن املنطق الصحيح أن ال يتابع الصاحلو 
 لىع أعلى منه منًعا أن يتابع املسلم غريه يف حمرم أو لغاية ممنوعة، وذلك لتحقق الوقوع يف املمنوع شرعاً، وبناء

 تضبط مسائله: قاعدتني يف قضيته تلخيص ميكن فإنه الباب التحليلي هلذا االستقراء

 يف خطأ صدر منهم منع منه شرًعا( االقتداء ابلصاحلني)ال جيوز للمسلم  األوىل: القاعدة
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كل شيء تُ ُوصِ َل به إىل حرام فهو ممنوع االقتداء به، فإن حكم األمور حكم مقاصدها ونتائجها، فيحرم التشبه 
لك ذواالقتداء ابلصاحلني ومتابعتهم فيما خالف نًصا شرعًيا يف واجٍب أو حمرٍم بقصد أو بغري قصٍد تبني للمسلم بعد 

وضوحه، فمن عرَف نًصا قطعًيا يف داللته على الوجوب أو نصاً على احلرمة، فليس له متابعة غريه يف خالف ذلك 
وال يقتدي ابملخالف له، كان ذلك املخالف قاصداً املخالفة، أو وقع فيها ابجتهاد منه كأن مل يصله النص فيه، أو 

ٌ، َوِإنا احْلَرَامَ ، ففي احلديث:" فهمه فهما قاصرا أو مغايراً فطبقه على تلك احلال نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت ِإنا احلَْاَلَل َبنيِ  ٌ، َوبَ ي ْ  َبنيِ 
بُ َهاِت اْسَترْبَأَ ِلِديِنِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يف الشُّ  الرااِعي بُ َهاِت َوَقَع يف احْلَرَاِم، كَ اَل يَ ْعَلُمُهنا َكِثريٌ ِمَن النااِس، َفَمِن ات اَقى الشُّ

 ,Muslim, 1991)) "هُ يَ ْرَعى َحْوَل احلَِْمى، يُوِشُك أَْن يَ ْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنا ِلُكلِ  َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنا مِحَى هللِا حَمَارِمُ 

 فحينما يلبس احلق ابلباطل ولوكان من جهة من له صالح فال جيوز االقتداء به يف ذلك.. 3:1219

  ممنوع( فهو الناس على تدليساً  أظهر ابلصاحلني اقتداء )كل الثانية:القاعدة 
هللا عليه  النيب صلىن قد صح عفاملتشبع مبا ليس فيه داخل يف دائرة الكذب والزور ألنه دلس واشتهر مبا ليس فيه و 

، فالذي يتشبه ابلصاحلني  Muslim, 1991, 3:1022))" قال:" اْلُمَتَشبِ ُع مبَا ملَْ يُ ْعَط، َكاَلِبِس ثَ ْوَبْ ُزوٍر  وسلم أنه
ليظهر يف موضع يكون من خالله مدلًسا فإنه يقع يف اْلادع قصد بذلك أو مل يقصد، كالذي يظهر يف ثوب العلماء 
املختص هبم، فيوهم الناس أبنه من أهل العلم وهو ليس منهم، فيكون يف ذلك تلبيٌس وخداٌع لآلخرين، وعليه فال 

لقاعدة وال يكون اً يف هذه اضابط ومنع التدليس واْلداع يعد ذلك ولو حبسن قصد االقتداء هبم. جيوز للمسلم فعل
لنادرة ضابطًا لعدد   جيعل التحرز من الصور اتعلقه بصور َندرة، فالل بشكل عام يف كونه مانعا من التشبه ابلصاحلني،

 .قضااي من التشبه ابلصاحلني إذ أهنم حمل لالقتداء شرعاً كبري من 
 املكروه ابلصاحلني يف العبادة الفرع الرابع: االقتداء

ويصدر فعله من  مكروه، إذ أن املكروه ممكن االقتداء به ابلصاحلني فيه فالتشبه تركه أو فعله الشرع كره  ماويراد به 
 الصاحلني، ويقع التشبه واالقتداء فيه، ويبقى حكمه على الكراهة يف مرتبة احلكم 

علق ويلحق ابملكروه املباح للغري مكروه االقتداء به، فقد يكون الشيء مباح لقوم، مكروه فعله لغريهم، لتالتكليفي له، 
العرف والزمان واملكان، كبعض العادات اجملتمعية كبعض من أمور الزينة  واللباس وغري ذلك مما هو مباح يف مكان 

بعض اجملتمعات  عض اجملتمعات ال إشكال فيها غري أنمكروه يف غريه  كلبس بعض الثياب املنقوشة للرجل فهي يف ب
 تكرهه يف لباس الرجل والعادات اجملتمعية متنوعة وغري مستقرة لكن حكم ذلك مرده إىل ما تعلق فعله شرعاً وعرفاً.

 املباح ابلصاحلني يف العبادة الفرع اخلامس: االقتداء
 وال إجياب املباح التشبه يف فليس السواء، على الرتك أو ابلفعل الصاحلني من يف اقتدائه بغريه املسلم وأقصد به ختيري

حترَي، ألن املباح وإن كان حكما فهو حكم شرعي حاصل على التخيري ال على التكليف،  وال كراهة  وال ندب
 االقتداء نوسلم، قوال وفعال، وعليه فيكو  عليه هللا صلى النيب ابلتأسي أوالً  بذاته مكلف وخماطب املسلم ألن

روط ومقاصدها مباح للمرء االقتداء هبم، وهذا االقتداء مش الشريعة ألحكام مطابق هو مما به متيزوا ابلصاحلني فيما
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 على يتابع فال الصاحل العبد أخطأ واملعروف كما سبق يف الضوابط، فإذا احلق غري هبم يف االقتداء جيوز يف احلق فال
 ,Al-Bikhari)"اْلَمْعُروفِ  يف  ا الطااَعةُ ِإمناَ  يف املعروف كما يف احلديث "اْلطأ، إمنا االقتداء يف املعروف كالطاعة 

باب، التشبه ابلصاحلني يف أحواهلم التعبدية األصل فيه االستحالقاعدة السابقة يف أن ) على وبناء، ( 2011:1765
الستحباب، العبادية حممول على اأحواهلم  عموم يف فحكم االقتداء ابلصاحلني (.مامل خيصص أو يقيد بنص شرعي

هذا لداللة النصوص العامة، أما من َنحية التكليف ففيه وجه للتخيري بني الفعل والرتك يف كثري من األحوال 
واالقتداء املباح ابلصاحلني متعدد الوجوه أشارت النصوص الشرعية إىل صور منه يف العبادة نذكر منها  التعبدية.

 ه االقتداء هبم.   مثال توضيحياً لبيان وج
 لقوله تعاىل:" وحتقيًقا بطًاض صحيحة تالوة القرآن بتالوة بذاته هو متعبد : املسلمالتقليد يف قراءة القرآن والتغين به

يتخذ الوسائل املتاحة له للوصول إىل منتهى  ((al-quran, Al-mozammel, 73: 4 "َأْو زِْد َعلَْيِه َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيالً 
 الصحيحة.

 وأما وجه االقتداء يف ذلك أن يُقلاَد املرء قارًًئ يف تالوته أويف أسلوب قراءته للقرآن، أويف تغنيه به، ففي احلديث عن
َكْعٍب ، َوَساملٍِ  ْبِن  "ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن أَْربَ َعٍة، ِمْن اْبِن أُمِ  َعْبٍد َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوُأَبُّ  قال: النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه

فبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم اببن مسعود وكان أب بن كعب ، ( Al-Bukhari, 2011: 3808)َمْوىَل َأِب ُحَذيْ َفَة "
داء، واألمر يف هذا واألخذ يتضمن التقليد واالقتأقرؤهم لكتاب هللا لقول النيب   صلى هللا عليه وسلم: " أقرؤكم ُأَب  "

لشهرهتم  -الندب واإلابحة وليس للوجوب، إذ أن املرء لو أراد أن يقتدي أبحد هؤالء األربعة رضي هللا عنه مرتدد بني 
ستوى فله االقتداء به يف قراءته ، وله كذلك االقتداء بغريه من الصحابة، فكلهم على م -وخصوصيتهم يف قراءة القرآن

اللحن، وألخذهم القرآن مشافهة من النيب صلى هللا عليه واحد يف القراءة السليمة الصحيحة، لسالمة لساهنم من 
 واإلتقان لضبطا منه حتقق فقد أبحدهم اقتدى وسلم، وإن كانوا على تفاوت فيه، الختالف أسلوب قراءهتم، فمن

قتداء فهذا االقتداء مباح أبي أحد اقتدي به ألن حتقق التالوة تقع ابالقتداء أبي من الصحابة، وأما اال القرآن، لقراءة
للتعلم وتصحيح التالوة فهو واجب حىت يتحقق،  واالقتداء لألسلوب مباح بعمومه، اْلطاب وإن كان للصحابة 
ابتداء فهو لغريهم ممن هم يف هذا الباب ، وللمسلم أن يقتدي بغري من أهل القرآن يف زمانه كما كان للصحابة يف 

ظاهر من  وأما االقتداء يف أسلوب القراءة فهولف وال تعسف. زماهنم وله أن يقلد يف تالوته من مييل إليه دون تك
 وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أن بشراه عنهما هللا رضي وعمر بكر أاب أن مسعود رضي هللا عنه بن هللا حديث عبد

 Anasaei)) ِقرَاَءِة اْبِن أُمِ  َعْبٍد""َمْن َسراُه أَْن يَ ْقرَأَ اْلُقْرآَن َغضاا َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه َعَلى  قال: "

 ,Anasaei, 2001)) ويف رواية " َمْن َأَحبا أَْن يَ ْقرَأَ اْلُقْرَآَن َغضاا َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأ ِقرَاَءَة اْبِن أُمِ  َعْبٍد" 351 :7 ,2001 ,

، Anasaei, 2001, 7: 352)) "ا أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه َكَما يَ ْقرَأُ اْبُن أُمِ  َعْبدٍ ويف رواية" َمْن أَرَاَد َأْن يَ ْقَرأَ اْلُقْرآَن َرْطًبا َكمَ  352 :7
ره، ومن أحب، ومن أراد"، سن قوله: "م بداللة للقرآن قراءته طريقة يف مسعود رضي هللا عنه ابن استحباب تقليد فيه

 كما"و  ،(Al-Aadeni,1986,2:566)فيها  وهيأته القراءة يف طريقته واملراد يتغري مل الذى الطري الغض وقوله:" غضاً"
به واحملاكاة  االقتداء دالة على يظهر مسعود رضي هللا عنه فيما البن غضا"، وفضيلة التخصيص" لقوله تفسري" أنزل
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 املبنية نللقرآ القراءة يف وهيئة بطريقة والرتتيل، لتميزه التأين يف تالوته مثل وعلى قراءته، هيئة له أبن يقرأ املرء على
ي وطريقته عرفت يف وقت الصحابة ومن أدرك علمها فله تقليده، ومثل ابن مسعود رض وتدبره. وخشوعه صوته على

 هللا عنه غريه ممن هو يقرأ غري خمل يف قراءته، ويبني هذا أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع قراءته فبكى، ففي
رَأُ  اَّللاِ، َرُسولَ  ايَ : ْسُعودٍ مَ  اْبنُ  فَ َقالَ  ،"ْرَآنَ اْلقُ  َعَليا  اق ْرَأْ "احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال البن مسعود:   أق ْ

َنا ِإَذا َفَكْيفَ : "بَ َلغَ  َحىتا  هِ َعَليْ  فَ َقرَأَ  ،"َغرْيِي ِمنْ  َأمْسََعهُ  أَنْ  أُِحبُّ  فَِإين ِ " :قَالَ  أُْنزَِل؟ َوَعَلْيكَ  اْلُقْرَآنَ  َعَلْيكَ   ُكل ِ   ِمنْ  ِجئ ْ
َنا ِبَشِهيدٍ  أُماةٍ  َنا َرُسوِل اَّللاِ َصلاى اَّللاُ َعَلْيهِ َشِهيًدا َهُؤالءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجئ ْ  َوَسلاَم َوَقاَل: "َمْن َسراُه َأْن يَ ْقَرَأ " َفاْغَرْوَرَقْت َعي ْ

داء يف التغين ابلقرآن فقد جاء عن ، وأما وجه االقت(Attabrani, 2:79) اْلُقْرَآَن َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه ِقرَاَءِة اْبِن أُمِ  َعْبٍد"
 ََنقَةٍ  َعَلى اْلَفْتحِ  يَ ْومَ  - سلمو  عليه هللا صلى - اَّللاِ  َرُسولَ  معاوية بن قرة عن عبد هللا بن مغفل املزين أنه قال:" رَأَْيتُ 

 َوَقاَل: ُمَغفالٍ  اْبنِ  ِقرَاَءةَ  ََيِْكى ُمَعاِويَةُ  أَ قَ رَ  مثُا  - لَ َقا - ِفيَها فَ َرجاعَ  - َقالَ  - اْلَفْتحِ  ُسورَةِ  ِمنْ  َأوْ  اْلَفْتِح، ُسورَةَ  يَ ْقرَأُ  َلهُ 
عَ  َكَما  َلَرجاْعتُ  َعَلْيُكمْ  النااسُ  جَيَْتِمعَ  أَنْ  "َلْوالَ    َكْيفَ   ِلُمَعاِويَةَ  فَ ُقْلتُ  وسلم، عليه هللا ىالنايبا صل ََيِْكى ُمَغفاٍل"، اْبنُ  َرجا
ياراً اخت وسلم عليه هللا صلى الرتجيع منه ، وكان (Al-Bukhari, 2011: 1864) َمرااٍت" َثاَلثَ  آ آ آ َقالَ  تَ ْرِجيُعهُ  َكانَ 

 ليتأسى اختياراً  َياكيهو  يفعله مغفل رضي هللا عنه بن عبدهللا يكن بسبب هز الناقة له، فلو كان كذلك مل اضطراراً  ال
 :Al-Mobarkfori, 1984, 7) فعله  إىل الرتجيع فنسب قراءته يف يرجع كان  يقول مث له، الناقة هز من يراه وهو به

292) 

 التشبه ابلصاحلني يف العادةالفرع السادس: 
 هو يف ذاته ألن حقيقة االقتداء هبم يف غريها، على اإلابحة ال على األصل االقتداء ابلصاحلني يف العادية حممول يف

عبادة، والعبادة تستند يف حكمها التكليفي إىل نص شرعي يبني ذلك احلكم، وال يظهر ِ يف حكم االقتداء 
هبم  وأما ما كان من أحواهلم ما هو حمض تعلق بعادة فليس للتشبهابلصاحلني يف العادة وجه للندب أو االستحباب، 

مباح كما يف عادة النيب صلى هللا عليه وسلم، وألن االقتداء املتبع فيه االلتفات إىل األمر  ندب يف األصل، بل هو
والنهي والتخيري، وكان لتلبية لطلب الشارع له فكان عبادة يرتتب الثواب فيها على مقتضى األمر والنهي، أما العادات 

 ء هبم يف ذلك وعدمه سواء.فال يرتتب الثواب لعدم وجود مقتضى األمر والنهي فوجود االقتدا

والعادات اجملتمعية واألعراف العامة أو الفردية متنوعة بتنوع اجملتمعات، واألصل يف احلكم الشرعي عليها بقاؤها  
والتشبه ابلصاحلني يف العادات اجملتمعية واألعراف   على اإلابحة مامل ختالف نًصا شرعياا أو مقصًدا من مقاصد الشريعة.

 من أرادف حترميه ، والتشبه ابملباح مباح فعله.األصل يف العادات اإلابحة إال ما ورد عن الشارع  أن أمر جائز، إذ
 أحب من مع املرءو  إايهم، حمبته هو ذلك منشأ ألن هبم، اللحوق له فريجى ابللباس ولو ابلصاحلني التشبه قصد

(Asindi, 1431, 1:141 )وَب من لِبَس ث صلى هللا عليه وسلم:" ، أما من قصد بذلك الشهرة، فحكمه يف قوله
َمْن لَِبَس ثَ ْوَب ، ويف رواية "(Abo Dawud, 2009, 6: 143) ُشْهرٍَة أْلَبَسهُ هللاُ يوَم القيامِة ثوابً مثَله مثُا تُ َلهاُب ِفيِه النااُر"

وهذا التشبه عام يف داللته الشرعية،  Majah,2004, 3: 3606(Ebn) ( أَْلَبَسُه اَّللاُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ثَ ْوَب َمَذلاٍة"1ُشْهرٍَة)
                                                             

لب عليه الناس املخالفة بثوب شهرة، أما يف زمن يغفيه وهذا ينطبق يف زمن يغلب فيه أهل الصالح واْلري يف لباسهم املوافق للشرع فيخالف الناس  - 1
 الشرعية يف اللباس فيلبس خالفهم مما هو مطلوب شرعاً فليس فيه شهرة.
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ومردُّ احلكم عند اختالف العادات واألعراف يف اجملتمعات املسلمة إىل عرف وعادة املتشبِ ه أو املتشباه به، ذلك ألن 
م إما مباح هب االختالف يف العادات واألعراف مانع من مشاركة البعض لغريهم شرعاً أو عرفاً ، وهبذا يكون التشبه

أو مكروه أو واجب الفعل أو ممنوع منه فيكون على الوجوب الشرعي أو العريف، وما خالف العرف ومل خيالف الشرع 
 من جهة املروءة وصيانة العرض من التقول عليها ومن ذمها، فصون ذلك مستحسن شرعاً وعقالً،فهو خمل ابلكمال 

تكون العادة يف جمتمعه  كمن اإلنسان بفعله ولو قصد التشبه ابلصاحلني  وال َيمث اإلنسان بفعله، أما الشرعي، فيأمث
 ء على عرفه، كإطالة الشعر وظفره.قبيحة ويف جمتمع غريه غري ذلك فاألصل له البقا
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