
 ادلندوب من أقساـ احلكم التكليفي : اخلامسةاحملاضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدَّعوُة إىل الشَّيِء  يُقاُؿ: )نَدَب القوـَ إىل األمِر( أْي: دعاُىْم وحثػَُّهم إليِو، فالنَّْدُب: :لغة   المندوب
 واحلثُّ عليِو، و )ادلنُدوُب( ادلْدعوُّ إليِو.

ُـّ  واصطالح ا: ، ورتَّب على امتثالِو ادلدَح والثَّواَب، وليَس على ترِكِو الذَّ ما طلَب الشَّارُع فعُلُو من غًن إلزاـٍ
 والعقاُب.

 :المندوب صيغ

ـَ بُرىاٌف على عَدـِ اإلل -1 ـَ بُرىاٌف على إراَدِة رلرَِّد النَّدِب ُصرِفْت دالَلُة كلُّ صيَغِة أمٍر قا زاـِ ّٔا، فإذا قا
مثُل قولو تعاىل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَػْنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى  تلَك الصّْيَغِة إىل النَّْدِب.

{ صيغُة أمٍر أصُل داللِتها على الوجوِب، لكنَّ احُلكَم [ ، فقولُُو: }فَاْكُتُبوهُ 282فَاْكُتُبوُه{ ]البقرة: 
اِضي فهي حقوُقهم وُىم  معقوُؿ ادلعىن يتعلَُّق حُبقوِؽ اخللِق، فإذا وجُدوا استغناًء عن الكتابِة بالثّْقِة والَّتَّ

ْم بَػْعًضا فَػْليُػَؤدّْ الَِّذي أصحأُّا، وما يقُع من الضََّرِر فهم حيتِملوُه، فِلذا قاؿ من بْعُد: }فَِإْف أَِمَن بَػْعُضكُ 
 [ ، فكاف األمُر بالكتابِة على سبيِل النَّدِب واحلثّْ واإلرشاِد دلصلحِتِهْم.283اْؤُتَُِن أََمانَػَتُو{ ]البقرة: 

غيِب بأذكاٍر أو تطوُّعاٍت   -2 كلُّ صيغٍة خربيٍَّة تضمَّنِت احلثَّ وليَسْت مؤوَّلًة باألمِر، كِصيِغ الَّتَّ
 أْف جييَء: )َمن قاَؿ كذا فلُو كَذا وكذا( ، أو: )َمن صلَّى كذا فلُو كذا( .سلصوصٍة، ك

كلُّ ِفعٍل نبويٍّ ُقِصَد بو التَّشريُع على ما سيأِت بيانُُو يف )دليِل السُّنَِّة( ، كصالِة الرَّواتِب، وصياـِ   -3
 التَّطوُِّع.

 ألقاب الَمْنُدوب:

ْنُدوُب( :
َ
.3ػ النَّافَلَة. 2ػ السُّنَّة. 1ُيسمَّى )ادل ْسَتَحبَّ

ُ
ومن الُعلماِء من يقوُؿ:  ػ الفضيلَة.5ػ التَّطوَُّع. 4ػ ادل

 ُيسمَّى )منُدوبًا( إذا كانْت مصَلحُتُو ُأخرويَّة، و )إرشاًدا( إذا كانْت مصَلَحُتُو ُدنَيويَّة.



 

 "درجات الَمْنُدوب :

 ليَسِت ادلنُدوباُت على درَجٍة واحَدٍة من جهِة النَّدِب إليَها، بْل متفاوتٌَة باعتباراٍت:

ا مَع اقَّتَانِو باحلثّْ عليِو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىي ما داَوـَ النَّيبُّ  ُسنَّة ُمؤكَّدة: -1 على امتثَالِِو، وردبَّ
رضي اهلل عنَها قالْت: احد ازواج النيب صُّبِح، فقْد صحَّ عن قواًل، مثُل: صالة ركعََت التَّطوِع قبل صالَِة ال

))ما رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  يف شيٍء من النَّواِفِل أسرَع منو إىل الرَّكعتٌِن قبَل الفجِر(( ، 
نيا وما فيها((ػ-وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم   : ))رْكعَتا الفجِر خًٌن من الدُّ

كصياـِ   -صلى اهلل عليو وسلم  -وىي ما كاف من السَُّنن شلَّا مل يُواِظْب عليو النَّيبُّ  ؤكَّدٍة:ُسنٌَّة غًُن م -2
كاف يصوـُ حَّتَّ يُقاَؿ ال يُفِطُر، ويُفطُر حَّتَّ يقاَؿ ال يصوـُ،   -صلى اهلل عليو وسلم  -التَّطوُّع، فإنَّو 

من غًِن مواظبٍة على  -ى اهلل عليو وسلم صل -وكصالِة أربِع ركعاٍت قبَل العصِر، فقْد حثَّ عليها 
 فعِلَها.

عليو بالقوِؿ من التَّطوُّعاِت، ومل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ويندرُج حتَت ىذا الباِب مجيُع ما حثَّ النَّيبُّ 
واظَبُة عليو بالِفعِل، كقولِو 

ُ
، فإنػَُّهَما : ))تَابُِعوا بٌن احلجّْ والُعمرَةِ -صلى اهلل عليو وسلم  -يُنقُل عنو ادل

احلديِد والذَّىِب والِفضَِّة، وليَس للحجَِّة ادلربورَِة ثواٌب إالَّ  ينفَياِف الفْقَر والذُّنوَب كما ينفي الِكًُن خَبثَ 
اجلنَّة(( ، وحثَّ على الُعمرَِة يف رمضاَف، ومَع ذلَك فما اعتمَر صلى اهلل عليو وسلم يف حياتِِو إالَّ أربَع 

 واحَدًة. ُعمر، وحجَّ حجَّةً 

وُتسمَّى كذلَك بػ )ُسنَِّة الزَّوائد( ، و )سنَّة العاَدِة( ، وىي األفعاُؿ النَّبويَُّة يف غًِن أمِر  فضيلٌة وأَدٌب: -3
يو صلى اهلل عل -التَّعبُِّد، كصفِة أكِلِو وُشربِِو ونْوِمِو ولَِباِسِو وَمْشِيِو ورُكوبِِو، وضلَو ذلَك، فإفَّ االقتداَء بالنِّيبّْ 

 فيها فضيَلٌة، فذلَك من باِب التَّشبُّو بِو، وىو شلُدوٌح، ما مْل يُعارْض مصلحًة أرَجح. -وسلم 

وىذا باٌب جرى فيو احلاُؿ النَّبويُّ على ُمقتضى الطَّبع الَبشرِيّْ، أو على رلارَاِة الُعرِؼ الَّذي مل خُيالُف 
ـَ ال خُيالُف الشَّريعة، الدّْين، فما كاف منو دبقتضى الطَّبِع فالسُّنَُّة في و أف جُيارَي اإلنساُف طبَع نفِسِو ما دا

وبذلك حيقُّْق االقتداَء بأمتّْ من حتقيقِو لو لو تكلَّف وتصنَّع خبالِؼ طبِعِو لُيوافَق ادلِْشَيَة النَّبويَّة أو الِقعَدة 



الطَّويِل، فإفَّ السُّنََّة الََّت ينبغي ادلتابعُة  النَّبويَّة، وإف كاف جاريًا على موافِقِة الُعرِؼ كُلبِس اإلزاِر والقميصِ 
ـَ مل خُيالْف شرًعا يف نوِع لباِسِهم وىيئتِهم،  سلُم عرَؼ بيئِتِو وزمانِِو يف ذلك ما دا

ُ
فيها ىي أف جُيارَي ادل

 ويكوُف َقْد خالفَ 

فقِة ال ادلخالَفِة مقصوٌد لئالَّ يقَع االقتداَء دبخالفِة العرِؼ، ألفَّ الكوَف يف آّتمِع والنَّاِس على سبيل ادلوا
ا يدُع ادلسلُم من الُعرِؼ ما خالَف الشَّرَع يف أمٍر  التَّميػُُّز ومن مثَّ االرتفاُع على اخللِق والتَّزكيُة للذَّواِت، وإَّنَّ

 أو هنٍي.

كثِر األحياِف من وبعَد ىذا فيبقى من )سنن العادِة( ما ال ينتدرُج حتَت طبِع وال ُعرٍؼ، شلَّا ال خيلو يف أ
صلى اهلل  -معاٍف شرعيَّةٍ  أو صحيٍَّة أو غًن ذلك، جيُدَىا ادلتأمُّْل لْو أمعّن النَّظَر، وىذا كِصَفِة جُلوسِو 

لألكِل، فإنَّو قاؿ: ))ال آُكُل متَّكًئا(( ، وفيو معىن شرعيّّ ديينّّ ومعىن صحّْيّّ، فادلعىن  -عليو وسلم 
بقولِو يف حديٍث آخر: ))آُكُل كما يأُكُل العبُد،  -صلى اهلل عليو وسلم  -نو النَّيب الشَّرعيّّ الدّْيينُّ بيَّ 

وأجلُس كما جيلُس العبُد(( ،  ، وىذا معىن تواضٍع وانِكساٍر، وأمَّا ادلعىن الصِحيُّ فإفَّ االتّْكاَء ُفسَّْر 
بُِّع، كما ُفسّْر باجلُلوِس معتمًدا على شيٍء، وعلى أيّْ التَّ  فسًنِيِن فهَي ىيئُة ُتكٍُّن تدَفُع إىل اإلقباِؿ بالَّتَّ

على الطَّعاـِ بِنهمٍة مع استعداِد البطِن لالمتالِء، فقد اسَّتَخِت ادلفاصُل وارتفعِت القيوُد، خبالِؼ ِجلَسِة 
قلقِة الََّت صورُُتا صورُة جلَسِة الَعجالِف الَّذي ينتظُر مََّت يفرُُغ من طعاِمو، وقد قاؿ 

ُ
صلى  -النَّيبُّ العبِد ادل

ـَ أكالٌت يُقمَن ُصلَبُو، فإْف كاَف ال -اهلل عليو وسلم  : ))ما مأل آَدميّّ وعاًء شرِّا من بطٍن، حِبَسِب ابِن آَد
 زَلاَلَة فثُػُلٌث لطعاِمِو وثُلٌث لشرابِِو وثُلٌث لَنفِسِو((  .

 المنُدوُب تكليف اختياري لمصلحة المكلف:

:  إفَّ اهلل عزَّوجلَّ جعَل يف ادلستحبَّات رمحًة للعباِد تصُل ِّْٔم إىل ادلقاماِت العليَِّة، ففي احلديِث الُقدِسيّْ
))وال يزاُؿ عْبِدي يتقرَُّب إيلَّ بالنَّواِفِل حَّتَّ ُأحبَُّو(( ، كما جعل فيها عوًضا ذلم عمَّا يقُع من تقصًٍن يف 

قاؿ: ))إفَّ أوَّؿ ما حُياسُب النَّاُس  - عليو وسلم صلى اهلل -الفرائِض فتجبُػُر نقَصَها، كما صحَّ عن النَّيبّْ 
بو يوـَ القياَمِة من أعماذلُِِم الصَّالُة، قاؿ: يقوُؿ ربُّنا جلَّ وعزَّ دلالئكتِو وىَو أعلُم: انظُُروا يف صالِة عبِدي 

ا قاؿ: انظُروا، ىْل لعْبِدي أُتَّها أـ نقَصَها، فإف كانْت تامًَّة ُكِتبْت لُو تَامًَّة، وإف كانْت انتقَص منها شيئً 
 من تطوٍُّع؟ فإْف كاَف لُو تطوٌُّع قاَؿ: أُتُّوا لعبِدي فريضَتُو من تطوُِّعِو، مثَّ تُؤخُذ األعماُؿ على َذاُكْم(( .



عاِت ولو أيقَن العبُد أنَُّو أمتَّ الفرائَض وما انتقَص منهاَ شيًئا كانْت نافلُتُو زيادًة يف درجتِو، وإف ترَؾ التَّطوُّ 
حينئٍذ فليَس عليِو من مأمٍث، دليُل ذلَك ما حديِث طلحَة بِن ُعبيِداهلل رضي اهلل عنُو قاؿ: جاَء رجٌل إىل 

من أىِل صلٍد ثائَر الرَّأِس ُيسمُع دويُّ صوتِِو وال يُفَقُو ما يقوُؿ، حَّتَّ  -صلى اهلل عليو وسلم  -رسوِؿ اهلل 
، فق : ))مخُس صلواٍت يف اليوـِ -صلى اهلل عليو وسلم  -اؿ رسوؿ اهلل دنَا، فإذا ُىَو يسأُؿ عن اإلسالـِ

: -صلى اهلل عليو وسلم  -واللَّيلِة(( فقاؿ: ىْل عليَّ غًنَىا؟ قاَؿ: ))ال، إالَّ أف تطوََّع(( قاؿ رسوؿ اهلل 
ـُ رمَضاَف(( قاؿ: ىْل عليَّ غًنُُه؟ قاؿ: ))اَل، إالَّ أف تطوََّع(( قاؿ:وذكر لو رسوؿُ  صلى اهلل  -اهلل  ))وصيا

الزَّكاَة، قاؿ: ىْل عليَّ غًنُىا؟ قاؿ: ))ال، إالَّ أف تطوََّع(( ، قاؿ: فأدبَر الرَّجُل وىو يقوُؿ:  -عليو وسلم 
 : ))أفلَح إْف صَدَؽ(( .-صلى اهلل عليو وسلم  -واهلل ال أزيُد على ىذا وال أنقُص، قاؿ رسوؿ اهلل 

، والعبُد يعمُل العمَل ال يضمُن إتقانَُو من كلّْ وجوِىِو، لذلَك يبقى ولكنَّ الصّْدَؽ يف ذلك أمٌر مظنوفٌ 
زلتاًجا إىل التَّطوِع، وال حيسُن بو أف يَّتكُو طوَؿ عُمرِِه معتمًدا على أدائِو الفرائَض، فإفَّ خًن اذلدِي ىدُي 

 لتَّطوَعاِت.، وقد كاف ادلثُل األعلى يف احملافظِة على كثرِة ا-صلى اهلل عليو وسلم  -زلمَّد 

 *مسألة:

ذىَب احلنفيَُّة وادلالكيُة إىل أفَّ من شرَع يف التَّطوِع فإنَُّو يصًُن عليِو واجًبا دبجرَِّد الشُُّروِع، فليَس لو إبطالُُو 
ُو بغًِن وال اخلُُروُج منُو، فإْف خرَج منُو لزَمُو القضاُء عند احلنفيَِّة، وعند ادلالكيَِّة: يلزُمُو القضاُء إذا خرَج من

واستدلُّوا بعُموـِ قولِو تعاىَل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  عْذٍر، وال يلزُمُو إَذا خرَج منُو بعْذٍر.
 [ .33الرَُّسوَؿ َواَل تُػْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم{ ]زلمد: 

ثَّورِيّْ: ىو تطوٌُّع قبَل الشُّروِع فيِو وبعَدُه، وليَس عليِو الشَّافعيّْ وأمحَد وسفياَف الالشيعة االمامية و ومذىُب 
ا ىي يف إبطاِؿ  قضاٌء لو تركُو، إَّنا األمُر لو إف شاَء قَضى وإْف شاَء ترَؾ، وىذه اآليُة ليسْت يف ذلَك، إَّنَّ

أنو قاؿ: ))الصَّائُم  - صلى اهلل عليو وسلم -بفعِل السَّيّْئاِت، أو بالرّْياِء، وقد صحَّ عن النَّيبّْ  احلسناتِ 
ـَ وإف شاَء أفطَر(( .  ادلتطوُّْع أمًُن نفِسِو، إف شاَء صا

 


