السيد العالمة
حفظه اهلل وأبقاه

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وبعد:
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الزَك َة َوه ْم
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َراك ُِعون﴾ [املائدة.]55:
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من
بعدي أبد ًا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
عيل احلوض)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من
حتى يردا ّ
ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي أمان
رسه أن
ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷(( :من ّ

حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين رب؛ فليتول علي ًا
ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من
وذريته من بعدي؛
ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب ،وقد ّبني ÷ بأهنم :عيل ،وفاطمة،
طينتي؛ ُ
ٍ
بكساء وقال(( :ال ّلهم
واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  -%عندما ج َّللهم ÷
هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).

ً
استجابة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي ّ
يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) ُُمث ً
ال
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املساهة يف نرش مذهب أهل البيت
يف الزيدية،
َ
رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم األبرار ،¤
املطهرين َ ¢ع ررب َن ر ِ
وما ذلك إال ل ِث َق ِتنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل البيت  %هي مراد اهلل تعاىل
عرب عن نفسها عرب موافقتها
يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم ،وهي ُت ر
عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب اهلل ّ
واستجاب ًة من أهل البيت  ¢ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم بأمة
جدّ هم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزك ّية
الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
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واإليامن بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
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وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق
الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد ¦1388هـ.
( – )1التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.

َ -2م رط َل ُع ال ُبدُ رو ِر َو َجمر َم ُع ال ُب ُح رو ِر يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف /القايض العالمة
املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أب الرجال ¦1029 ،هـ 1092-هـ.
ّ
َ -3م َط رالِ ُع األَ رن َو را ِر َو َم َش را ِر ُق ّ
س َواألَ رق َم را ِر  -ديوان اإلمام املنصور باهلل
الش ُم رو ِ
عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.

-4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
َ -5حم َ ِ
اس ُن األَ رز َه ِ
رت ِة األَ رط َه را ِر ،رشح القصيدة التي نظمها
ار يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ

اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد

ّ
املحيل اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
بن أمحد
 -6جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أب عبداهلل محيدان بن
حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن
هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
 -9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه
األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ

اهلل تعاىل ،اختِصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن

العجري ¦.

-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أب طالب حييى بن احلسني
اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم
(ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد
بن كرامة ¦ 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
-20الوافد عىل
الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختِص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.
-24مخسون خطبة للجمع واألعياد.

-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أب طالب حييى بن احلسني
ُ -36
اهلاروين(ع) 424 -هـ.
-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.

-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ِ
ثامر ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َعم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين
بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.

-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن
صالح بن عيل بن حممد الطربي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى
هبران (ت957 :هـ).
 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب
الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات
مكتبة أهل البيت (ع).

 -63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -64املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة لطف اهلل بن حممد الغياث
الظفريي ،ت 1035هـ.
 -65الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل ،تأليف /السيد
العالمة أمحد بن حممد لقامن ،ت 1037هـ.
 -66رشح قطر الندى وبل الصدى ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن احلسني
بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل تعاىل
اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل إىل
النور -وهم كُ ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم
األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
نترش ُ
وختام ًا ّ
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل
البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا
يف َ
َذَ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ذ َ َ َُ َ
ونا ب ْ َ
ان
اِليم ِ
بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبق ِ ِ
ُُ َ ا ذ َ َ َُ َذَ ذ َ َُ ٌ
َ َْ ْ
وف َرح ٌ
ِيم [ ﴾10احلرش] ،نرجوا اهلل
َوَل َت َعل ِِف قلوبِنا غَِل ل َِّلِين ءامنوا ربنا إِنك رء
هلل أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي
التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ

املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه
َ ذ
َ َ ْ َْ َْ ُ
ب أ ْو ِزع ِِن أن أشك َر ن ِْع َم َتك ال ِِت
ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابة﴿ ،ر ِ
َ
َ ْ َ ْ َ َ َذ َ َ َ
ال ذي َو َأ ْن َأ ْع َم َل َ
لَع َو ِ َ
اْلا َت ْر َض ُاه َوأ ْصل ِْح َل ِف ُذر ذيِت إّن ُت ْب ُ
ً
ِ
ت
ص
أنعمت لَع و
ِ ِ ِ ِ ِِ
إ َِلْ َك ِإَوّن م َِن ال ْ ُم ْسلِ َ
مي﴾ [األحقاف.]15:
ِ
ِ
ِ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.


[تقديم]
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك وترحم عىل سيدنا حممد وعىل
أهل بيته الطاهرين ،وبعد:
فهذه مسائل فقهية يف العبادات واملعامالت ،أصحبناها بأدلتها من الكتب
املعتمدة يف احلديث عند الزيدية ،وإنام نذكر روايات أهل السنة الطمئنان
القارئ بصحة املذهب ،وإلقناع املخالف واملشكك وإسكاته ،وما اعتمدنا إال
روايات حمدثي الزيدية.
هذا ،وقد يشتهر احلديث شهرة يطمئن الفؤاد معها إىل صحته؛ وحينئذ فإنا
نعتمده ولو كان من رواية أهل السنة.
وقد اخرتنا عند اختالف رواية الفريقني ما رواه أئمة الزيدية:
 -1ألن هلم فضيلة القرابة للنبي ÷.
 -2ألهنم مل خيالطوا الظلمة ومل يتولوا هلم األعامل بخالف غريهم.
 -3ملا ورد فيهم من احلديث الصحيح املجمع عىل صحته عن النبي ÷
كحديث الثقلني(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا
عيل
كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ
احلوض)) و((أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق
وهوى)) وغري ذلك مام ال يسع إحصاؤه.
والذي دعانا إىل هذا الصنيع رغبة املرشدين وكبار طلبة العلم من الزيدية يف
ذلك؛ للحاجة املاسة التي يمرون هبا عند اإلرشاد أو عند االحتكاك بأهل
املذاهب األخرى.

ومل نذكر يف هذه األوراق إال عيون مسائل الفقه دون الكثري من التفاصيل
والتفاريع؛ ألن الغرض هو بيان ما تدعو إليه حاجة املرشدين وكبار الطلبة؛ أما
من يريد التخصص يف هذا املجال فهناك أسفار كبار وضعها علامء الفقه وهي
معروفة منها املطبوع واملخطوط وضعت إلفادة العلامء املتخصصني ال
للمبتدئني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل حممد وآله الطاهرين.


من كتاب الطهارة
باب النجاسات
قد جاءت األدلة من مجيع األطراف بوجوب التنزه عن النجاسات واالبتعاد
عنها ،وال حاجة إليرادها؛ ملا فطر اهلل تعاىل عليه الناس بل وكثري ًا من احليوانات
عىل التنزه عنها واالبتعاد والنفور منها.
ومن النجاسات الفطرية :البول والغائط والقيح والقيء وامليتة املتعفنة وما
أشبه ذلك ،وهناك نجاسات مل هتتد إليها الفطرة فهدى اهلل تعاىل إليها عباده
وأرشدهم إىل اجتناهبا ،كالدم املسفوح ،ودم احليض ،وامليتة التي مل تتعفن،
واخلمر ،واملني ،واملذي ،والودي.
روى أهل البيت عن عيل ( :#عذاب القرب من ثالثة :من البول والدين
والنميمة) ورووا عن النبي ÷(( :استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب
القرب من البول)) ،ويف البخاري ومسلم وغريهام حديث :أن النبي ÷ مر
بقربين فقال(( :إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدهام فكان ال يستنزه من
البول وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة)) ،وأخرجه املؤيد باهلل.
فيام هنا بيان أنه جيب عىل املكلف أن يتنزه عن البول ،وذلك بمعنى أن البول
نجس ،وبني النبي ÷ أن بعض األبوال ال بأس عىل املكلف فيها وهي بول
ما يؤكل حلمه ،ويفهم أن بول ما ال حيل أكل حلمه نجس.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عائشة قالت :من حدثكم أن رسول اهلل ÷
كان يتبول قائ ًام فال تصدقوه إنام كان يبول قاعد ًا.

قال يف رأب الصدع :أخرجه اخلمسة إال أبا داود وقال الرتمذي هو أحسن
يشء يف الباب وأصح.
وقد روى بعض أهل الصحاح عن حذيفة أن النبي ÷ بال قائ ًام ،غري أن
ما صدرنا به الباب أرجح وأوىل:
 -1لالتفاق عىل روايته عن عائشة دون ما روي عن حذيفة فلم يروه إال
أهل السنة.
 -2أن البول قائ ًام من أفعال اجلهلة اجلفاة ،ال ينبغي نسبته إىل نبي اهلل ÷
الذي بلغ الغاية القصوى يف حماسن اآلداب واألخالق واألعامل.
نعم ،إذا كان ملن أراد التبول عذر يشق أو يمتنع معه اجللوس فال حرج يف
التبول قائ ًام.
يف املجموع أن النبي ÷ قال(( :ال بأس بأبوال اإلبل والبقر والغنم وكل
يشء حيل أكل حلمه إذا أصاب ثوبك)).
وأخرج مجع كثري من املحدثني منهم البخاري ومسلم عن أنس :أن ناس ًا من
عرينة قدموا عىل النبي ÷ فقال هلم النبي ÷(( :ارشبوا من ألباهنا
وأبواهلا)) يعني اإلبل.
ويف رشح التجريد حديث(( :ما أكل حلمه فال بأس ببوله)) ،وفيه حديث:
((كل يشء جيرت فلحمه حالل ولعابه حالل وبوله حالل)).
ويف الرتمذي وغريه من كتب املحدثني يف إبل الصدقة(( :ارشبوا من أبواهلا
وألباهنا)).
ويف مسلم(( :أن رج ً
ال سأل رسول اهلل ÷ :أأصيل يف مرابض الغنم؟
قال :نعم ،قال :أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال :ال)) .من االعتصام

يستفاد من ذلك:
 -1أن بول ما أكل حلمه من احليوانات طاهر ،وكذلك رجيعه ولعابه وحليبه.
 -2أن ما حرم أكل حلمه بالعكس من ذلك ،وقد استثنى من عموم هذا
املفهوم لعاب اهلرة ولعاب الفرس واحلامر ،ولعاب اآلدمي وحليبه ورطوبته
ألدلة خاصة ولإلجامع بني املسلمني.
وإنام هنى النبي ÷ عن الصالة يف معاطن اإلبل ملا قيل إهنم كانوا
يتغوطون بينها ،أو لنفورها فربام نفرت فأفزعت املصيل وشغلته عن صالته،
ولذا جاء يف حديث ابن املغفل الذي رواه املؤيد باهلل :كنا نؤمر أن نصيل يف
مرابض الغنم ،وال نصيل يف أعطان اإلبل ،ألهنا خلقت من الشياطني.
هذا ،والغائط أخو البول بل هو أخبث منه ،والقيء أيض ًا مام يستخبث
ويستقذر ،واملني واملذي والودي خارج من خمرج البول فيكون لذلك نجس ًا(.)1
ُ َ ْ َ َْ ُ
ك ُم ال ْ َميْ َت ُة َو ذ
ال ُم﴾ [املائدة،]3:
والدم نجس؛ لعموم املقتيض يف﴿ :ح ِرمت علي
ُ ْ ُ ًَ
ولالتفاق عىل نجاسة دم احليض؛ لقوله تعاىل﴿ :قل ه َو أذى﴾ [البقرة ،]222:واألذى

تقريب ًا بمعنى النجس.

نعم ،قد يستدل بنجاسة دم احليض عىل نجاسة املني واملذي وذلك بعلة
اخلروج من خمرج البول ،وقد أمر النبي ÷ بتطهري دم االستحاضة ،وقال:
إنه دم عرق ،وذلك يدل عىل نجاسة الدم.
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن النبي ÷ ...(( :وإن كان مذي ًا فاغسله
وتوضأ وضوؤك للصالة)).
( – )1يف مسلم :عن عمرو بن ميمون قال :سألت سليامن بن يسار عن املني يصيب ثوب الرجل
أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال :أخربتني عائشة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم كان يغسل
املني ثم خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب وأنا أنظر إىل أثر الغسل فيه.

ويف البخاري ومسلم وغريهام(( :كنت رج ً
ال مذا ًء ....إىل قوله:
فقال ÷ :يغسل ذكره ويتوضأ)) .اهـ من االعتصام
يستفاد من ذلك:
 -1أن ما ذكر نجاسات جيب االبتعاد عنها والتنزه منها.
 -2أنه جيب قبل الوضوء غسل النجاسة التي عىل الفرجني.
ويف املني جاء كام يف املتفق عليه عن عائشة :كنت أغسل اجلنابة من ثوب
رسول اهلل ÷ فيخرج إىل الصالة وإن بقع املاء يف ثوبه.
أما القيء فهو مستقذر خبيث تنفر عنه الطباع وما كان كذلك فال حيتاج
إىل استدالل.
يف رشح التجريد حديث(( :إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات))
ويف مسلم حديث(( :طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
مرات أوالهن بالرتاب)) .من االعتصام
حرم اهلل تعاىل يف كتابه امليتة والدم واخلمر ،ووصف سبحانه اخلنزير والدم
واخلمر بأهنا رجس ،والرجس يف اللغة هو النجس فتكون تلك الثالثة نجسة
بنص القرآن.
روي عن عبداهلل بن ُعكَيم قال :قرئ علينا كتاب رسول اهلل ÷ ونحن
بأرض جهينة قبل موته بشهر -وروي بشهرين -وأنا غالم شاب(( :أن ال تنتفعوا
من امليتة بإهاب وال عصب)) رواه املؤيد باهلل وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن
ماجه وأمحد ،ومجع كثري من املحدثني.

ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عيل  #يف الفأرة تقع يف السمن
فتموت ،قال( :إذا كان جامد ًا أخذت وما حوهلا فألقيت وأكل ما بقي ،وإن كان
ذائب ًا مل يؤكل ،وإذا وقعت يف البئر فامتت نزحت حتى يغلبهم املاء ،وإذا وقعت
يف اخلل فامتت أهريق) .اهـ

ُ َ ْ ََ ُ
ت عليْك ُم
يدل ذلك عىل نجاسة امليتة ،ويشهد لذلك قوله تعاىل﴿ :ح ِرم
ْ ُ
ال َميْ َتة﴾ [املائدة ،]3:فعموم املقتيض يدل عىل ذلك.
َ
ويؤيد ذلك أن امليتة خبيثة مستقذرة لقوله تعاىلَ ﴿ :و ُي َح ِر ُم َعليْ ِه ُم
َْ َ
اْل َبائِث﴾ [األعراف.]157:
ويستثنى من ذلك شعر امليتة فال ينجس بموت الشاة ونحوها ،إذ ال حياة
فيها وال تقع عليه الذكاة ،وقد روي كام يف رشح التجريد والبخاري وغريهام عن

النبي ÷ :أنه ينتفع من امليتة باليشء؛ واملراد باليشء :الشعر ،أو أن النبي ÷
أراد أن امليتة تذكى لينتفع بجلدها.
نعم ،مام ينبغي أن يعلم هنا أن اهلل سبحانه وتعاىل حني جاء باإلسالم علم
املسلمني -عىل لسان نبيهم ÷ -خفايا األحكام يف هذا الباب ونحوه ،ومل
يتعرض لذكر الظاهر منها اكتفا ًء بظهوره ،فعلمهم نجاسة البول ومل يتعرض

للغائط واملني ،و َذكَر امليتة والدم ومل يتعرض للصديد.

هذا ،وقد يبني اهلل تعاىل البعض من األحكام ويرتك البعض اكتفا ًء بذكر مثله
وشبهه ،وذلك مثل ذكره لتحريم الدم وتركه لذكر الصديد ،ومثل ذكره تعاىل
للحم اخلنزير وتركه لذكر شحمه.
فالذي يقول بنجاسة الدم يلزمه القول بنجاسة الصديد؛ وذلك ألنه دم
استحال إىل أخبث مام كان عليه .والذي يقول بنجاسة حلم اخلنزير لقوله تعاىل:
﴿فَإنذ ُه ر ْ
ج ٌس﴾ [األنعام ،]145:والرجس :النجس -يلزمه القول بنجاسة شحمه؛
ِ ِ
وذلك أن الشحم أصله اللحم أو هو صفة من صفات اللحم.

يت رسول اهلل ÷
يف األحكام للهادي  #ورشح التجريد حديثُ (( :أ ِ َ
بجفنة قد ُأدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابة فأمر به فطرح ،ثم قال :سموا وكلوا
فإن هذا ال حيرم شيئ ًا)) .اهـ من االعتصام ويف البخاري نحوه.
فيؤخذ منه:
 -1أن ميتة الذباب ونحوها مام الدم له سائل طاهر.
 -2قد يؤخذ من ذلك أن املخاطبني قد فهموا أن امليتة ُحت ررم بنجاستها ما
وقعت فيه ،فنبههم النبي ÷ أن هذه احلرشات التي ال دم هلا سائل ،هلا
حكم خاص خمالف ملا فهموه من حكم امليتة.
سؤر اآلدمي والبقر واإلبل والغنم واخليل واحلمري واهلرة كل ذلك جيوز
استعامل سؤره يف الوضوء والغسل ،والدليل عىل ذلك :أن ما ذكر طاهر فال
يفسد املاء برشب ما ذكر منه ،واملسلمون عادة ال يتجنبون عرق اخليول واحلمري
والدواب ،واإلجامع الفعيل من أقوى األدلة.
وسؤر الكلب نجس؛ حلديث(( :إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع
مرات)) .أخرجه املؤيد باهلل والبخاري ومسلم وغريهم من املحدثني.
يؤيد ذلك ما روي أنه انقطع جربيل  #عن النبي ÷ بسبب وجود
جرو يف بيته ÷.
وما روي أنه ÷ امتنع من دخول بيت فيه كلب ،وما روي أنه ÷
أمر بقتل الكالب.
يزيد ذلك تأكيد ًا أن األطباء يأمرون بقتل الكالب؛ ألنه ينتقل منها أمراض
خطرية عىل اإلنسان.

أما ما يتساقط من جسد املغتسل أو من أعضاء املتوضئ فهو مستعمل،
والتوضؤ بأوساخ الناس مام ال ينبغي أن يقع يف تركه خالف ،والنفوس تنفر
بطبعها عن غسالة أوساخ الناس ،ومن هنا مل يرو يف ذلك يشء ،اللهم إال رواية
أن الصحابة كانوا يتمسحون بام تساقط من وضوء النبي ÷ ،ومل يكونوا
يتمسحون به للوضوء وإنام للتربك؛ فال ينبغي أن يستدل به عىل جواز الوضوء
بغسالة أوساخ الناس.
حديث(( :إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها
ثالث ًا فإنه ال يدري أين باتت يده)) حديث مشهور رواه مجع كثري من املحدثني
منهم مسلم واملؤيد باهلل وذكره اهلادي .#
وهذا احلديث فيه إرشاد إىل ما هو األوىل واألحوط وليس النهي فيه للحظر؛
وذلك أن النائم إذا نام ويداه طاهرتان فالواجب هو استصحاب الطهارة املتيقنة
إىل أن يرد عن ذلك ناقل حمقق ،واالستصحاب أحد األدلة الرشعية كام حقق
ذلك يف األصول.
نعم ،يؤخذ من احلديث :أن تطهري النجاسة اخلفية يكون بثالث غسالت،
وأما تطهري النجاسة املرئية فالعربة بزواهلا يقين ًا ،فإذا زالت باليقني فقد طهر املحل.
كام يؤخذ من احلديث :أن التقزز واالحتياط يف مظانه مندوب إليه يف الرشع.
روي عن أب ثعلبة اخلشني قال :قلت :يا رسول اهلل إنا بأرض أهل كتاب أو نأيت
أرض أهل الكتاب فنسأهلم آنيتهم فقال(( :اغسلوها ثم اطبخوا فيها)) :حديث
مشهور عند املحدثني وُمن رواه البخاري ومسلم واملؤيد باهلل وغريهم كثري.

ذ
قد استدل هبذا احلديث عىل أن رطوبة الكفار نجسة ،وبقوله تعاىل﴿ :إِن َما
ُْ ْ ُ َ
ون َ َ
َن ٌس﴾ [التوبة ،]28:وبأن النبي ÷ أنزل وفد ثقيف يف املسجد
ْشك
الم ِ

فقالوا :يا رسول اهلل ،قوم أنجاس ،فقال رسول اهلل ÷(( :إنه ليس عىل
األرض من أنجاس الناس يشء إنام أنجاس الناس عىل أنفسهم)).
فإن الصحابة ملا قالوا :قوم أنجاس أقرهم النبي ÷ عىل ذلك ،ثم بني
هلم أنه ليس عىل األرض من أنجاس الناس يشء..إلخ.
والذي يظهر يل واهلل أعلم :أن الكفر مظنة لنجاسة الكافر ،وذلك من حيث
أن الكافر لبعده عن الرشائع ال يتنزه عن النجاسات؛ لذلك أمر النبي ÷
بغسل آنية أهل الكتاب ،وعىل هذا فالكافر ليس نجس الذات كالكلب
واخلنزير ،وإنام هو متنجس؛ فإذا اغتسل وتطهر طهر.

والدليل عىل ذلك :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف آخر آية الوضوءَ ﴿ :ما يُر ُ
يد
ِ
ُ
َ
ذُ ْ ََ َ َ ُ
َ
ك ْن يُر ُ
يد ِِلُ َط ِه َرك ْم﴾ [املائدة ،]6:فأخرب اهلل
اّلِل ِِلَجعل عليْك ْم م ِْن ح َر ٍج َول ِ
ِ
تعاىل أنه إنام رشع الوضوء والغسل من أجل أن يطهر املسلمني ،وعىل هذا فغري
املسلمني أنجاس ال يطهرهم إال االلتزام بأحكام اهلل من الوضوء والغسل
واالبتعاد عن النجاسات ،ولو أن املسلم ترك االلتزام هبذه األحكام لكان

نجس ًا؛ ألنه مل يتطهر كام أمره اهلل.
۞۞۞۞۞

[باب املياه]
يف رشح التجريد والبخاري وغريهام حديث(( :ال يبولن أحدكم يف املاء
الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه)) ،ويف رشح التجريد حديث(( :إن املاء
طهور ال ينجسه يشء)) وأخرح أبو داود والرتمذي والنسائي ((املاء طهور ال
ينجسه يشء)) وصححه أمحد وغريه .اهـ من االعتصام
وجاء يف هذا احلديث زيادة عند ابن ماجه والبيهقي ،وهي(( :إال أن يتغري
رحيه أو لونه أو طعمه)).
قلت هاهنا فوائد:
 -1أن املاء اجلاري ال ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن كان قليالً.
 -2أن املاء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه وهذا إن كان قليالً.
 -3أن املاء الكثري ال ينجس بوقوع النجاسة فيه إال أن يتغري بوقوع النجاسة فيه.
نعم ،وحديث(( :ال يبولن أحدكم يف املاء الذي ال جيري ثم يغتسل فيه))
حديث مشهور مذكور يف كتب املحدثني منهم البخاري ومسلم ،ومن أئمتنا
املؤيد باهلل.
واملراد باملاء الذي ال جيري :القليل؛ إذ من املعلوم أن الكثري الراكد
كالبحريات الكبار وما شاهبها من الغدران غري مراد؛ ألهنا ال تتلوث بوقوع
البول فيها ،وال خالف أن ما كان كذلك فإنه ال يتنجس وإنام اخلالف يف القليل.
وهذا احلديث متوافق مع الفطرة؛ فإن فطر العقول السليمة تستقذر الوضوء أو
الغسل من املاء القليل الذي قد بيل فيه وتستخبث ذلك وقد قال تعاىلَ ﴿ :و ُي َح ِر ُم
َ َ ْ ُ َْ َ
اْل َبائِث﴾ [األعراف ،]157:وال شك أن املاء القليل يتلوث بوقوع البول فيه.
علي ِهم
نعم ،القلة والكثرة من األمور النسبية وهي ختتلف باختالف األشخاص؛

فقد يرى الشخص قدرا ًََمن املاء قلي ً
ال يف حني أنه يراه شخص آخر كثري ًا،
فالذي يراه قلي ً
ال حيرم عليه استعامله للوضوء ونحوه ،والذي يراه كثري ًا ال حيرم
عليه استعامله ،وكل واحد منهام مصيب فيام رأى؛ إذ ال يكلف اهلل نفس ًا إال
وسعها.
هذا ،وأما حديث(( :إن املاء ال ينجسه يشء)) ،فإنه وإن كان قد أخرجه
جامعة من املحدثني إال أن احلديث الذي ذكرناه أوالً أقوى سند ًا ورواته أكثر
وحيتمل أن النبي ÷ قاله يف ماء كثري.
ومل حيدد أهل املذهب القليل بحد بل ردوا احلكم يف ذلك إىل ظن املكلف،
فريجع كل مكلف إىل ظنه يف احلكم بقلة املاء أو كثرته.
مر ب رسول اهلل ÷ وأنا أغسل ثوب من
يف رشح التجريد حديث عامر قالَّ :
نخامة فقال(( :إنام تغسل ثوبك من الغائط والبول واملذي واملاء األعظم والقيء)).
ورواه مجع من أهل احلديث منهم الطرباين يف األوسط والكبري وأبو يعيل
والبزار .من االعتصام.
ويف حاشيته :ورواه اجلم الغفري من أهل البيت .%
 -1املاء الذي يصح التوضؤ به ،ويطهر النجاسة هو املاء الذي مل يتغري عن
صفته الطبيعية ،فإذا تغري تغيري ًا خيرجه عن صفته الطبيعية مل يصح التوضؤ به،
ومل يرفع حكم النجاسة ،وال يرض التغري اليسري الذي ال خيرجه عن صفته
الطبيعية إال إذا كان ناجت ًا عن وقوع نجاسة.
 -2ال يصح استعامل غسالة املتوضئ وغسالة بدن اجلنب واحلائض.
روي عن النبي ÷ أنه قال يف البحر(( :هو الطهور ماؤه واحلل ميتته))
حديث مشهور متداول معمول عليه عند جامهري املسلمني.

يؤخذ منه :أن املاء املتغري من أصل خلقته أو من أجل مقره أو ُمره جيوز
التطهر به وال يرضه ذلك التغري ،ويلحق بذلك املاء املتغري من طول املكث.
يؤيد ذلك ويشهد له :أنه سبحانه وتعاىل امتن عىل عباده بأنه أسكن مياه
َََْ َْ َ ذ َ َ ً َ
اء بِق َد ٍر
األمطار يف األرض فقال سبحانه وتعاىل﴿ :وأنزنلا مِن السماءِ م
ََ ْ َ
ََ
َ
ذ ََ َ َ
ك ذناهُ ِف ْاْلَ ْ
ِ
اب بِهِ لقاد ُِرون[ ﴾18املؤمنون] ،وال شك أن طول
ه
ذ
لَع
ا
ن
ِإَو
ض
ر
فأس
ِ
ٍ
مكث املياه يف الربك والغدران يغري املاء ،وهو سبحانه وتعاىل ال يتمنن إال بام فيه

منافع عظيمة لعباده.
فائدة :الواجب هو التنزه عن مجيع النجاسات ،وإنام ذكر النبي ÷ البول
ألن الناس كانوا يتساهلون فيه.
من باب قضاء احلاجة
يف أمايل أمحد بن عيسى عن سلامن قال :قال يل بعض املرشكني وهم
يستهزئون :إن صاحبكم ليعلمكم اخلراءة ،قال :أجل ،أمرنا أن ال نستقبل القبلة
وال نستنجي بأيامننا ،وال نكتفي بدون ثالثة أحجار ليس فيها رجيع.
وعند مسلم وغريه عن سلامن ،قال له املرشكون :إنا نرى صاحبكم يعلمكم
حتى اخلراءة قال :أجل لقد هنى أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة
بغائط أو بول ،وهنانا عن الروث والعظام ،وقال :ال يستنجي أحدكم بدون
ثالثة أحجار.
ويف البخاري ومسلم وغريهام(( :إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره بيمينه وال
يستنجي بيمينه وال يتنفس يف اإلناء)) .اهـ رأب الصدع
يؤخذ من هذا احلديث عدة فوائد:
 -1أن النبي ÷ أوسع املسلمني من علمه يف مجيع املجاالت الدينية
والدنيوية.

 -2اإلرشاد إىل تعظيم القبلة ،فال تستقبل عند البول والغائط.
 -3ال نستعمل اليد اليمنى عند البول والغائط.
 -4أن التمسح عند الغائط والبول يكون بثالثة أحجار.
 -5ال يستعمل عند االستجامر الروث والعظام.
 -6أنه جيب إزالة أثر الغائط والبول باحلجارة.
 -7ويف احلديث إرشادات صحية ،وذلك حيث هناهم عن استعامل أيامهنم
عند التمسح من الغائط والبول وعند االستنجاء ،وذلك ألن املسلم يستعمل
يمينه يف األكل والرشب واملصافحة فأراد النبي ÷ صيانتها من أن تتلوث
فيرسي تلوثها إىل الطعام والرشاب بل وإىل اآلخرين عند املصافحة ونحوها،
والتنفس يف اإلناء سبب من أسباب تلوث اإلناء.
االبتعاد عن الناس حتى ال يسمع له صوت وال يوجد له ريح ،وهذا مام
تقيض به الفطرة.
وروي أنه يقول عند الدخول يف املخرج(( :بسم اهلل ،اللهم إين أعوذ بك من
الرجس النجس الشيطان الرجيم)) روى ذلك أئمة أهل البيت .%
وروى أهل احلديث عن النبي ÷(( :اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث)).
ومن اآلداب :أن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها ،ملنافاة ذلك تعظيم
القبلة وحرمتها.
ومنها :أن ال يستنجي باليمني بل بالشامل ،ويرتك اليمني لألكل والرشب
واملصافحة ونحو ذلك ،وهذا أدب حسن.
ومنها :أن ال يبول قائ ًام إال من علة ملا يف ذلك من منافاة املروءة.
ومنها :أن ال يستقبل به الريح ،أو هيوي به ،أو عىل مكان صلب؛ من أجل
التنزه عن البول.

ومنها :التمسح باألحجار ونحوها؛ جاءت بذلك السنة.
ومنها :محد اهلل بعد اخلروج من اخلالء ،وال ينبغي ذكر اهلل يف اخلالء إجالالً له
تعاىل عن أن يذكر يف مثل ذلك املكان.
وقد جاء يف هذا الباب جمموعة أحاديث ال حاجة إىل ذكرها.
هذا ،وال ينبغي قضاء احلاجة بني املقابر ،وال يف طرق املسلمني ،وال يف
أماكن اجتامعهم ،وال حتت األشجار املثمرة ،وال يف موارد رشهبم؛ ملا يف ذلك
من اإلرضار باملسلمني ،واألذية هلم ،ويف احلديث املشهور(( :ال رضر وال
رضار يف اإلسالم)).
۞۞۞۞۞

[باب الوضوء]

املراد غسل أثر البول والغائط باملاء للصالة؛ فنقول:
غسل ذلك مام قضت به الفطرة فال حيتاج إىل نصب دليل رشعي ،وقد جاء
عن النبي ÷(( :عرش من الفطرة -ويف رواية :عرش من سنن املرسلني-
ومنها انتقاص املاء)) وهو االستنجاء.
ومام ينبغي أن يعلم هنا أن اهلل تعاىل رشع لعباده الوضوء باملاء واالغتسال من
أجل أن يطهرهم ،فهو سبحانه وتعاىل يريد لعباده أن يكونوا أهل طهارة وأخرب
سبحانه وتعاىل أنه حيب املتطهرين.
واألحجار وحدها ال تزيل النجاسة وإنام تقلل من النجاسة ومتنع من انتقاهلا
إىل الثياب أو إىل مكان آخر يف اجلسم ،ويشهد ملا ذكرنا علامء الطب ،ومن هنا
فال ينبغي للمسلم أن يدخل يف الصالة وروائح العذرة بني رجليه.
وإنام مل يذكرهام( )1اهلل تعاىل يف آية الوضوء من أجل ما فطر اهلل الناس عليه
من النفور عن األقذار والنجاسات وما جيدونه يف ِجبِ َّالهتم من حتتم املبادرة إىل
التخلص والتطهر من األوساخ واألقذار التي تقع ببدن اإلنسان أو بثوبه.
فإن قيل :قد روي(( :ثالثة أحجار ينقني املؤمن)).
قلنا :احلجارة تزيل ظاهر النجاسة ومتنعها من االنتقال إىل ما حوهلا من
اجلسم والثوب ،وال شك عند اجلميع أن ثالثة أحجار ال تطهر الثوب الذي
تلطخ بالعذرة ،وال تطهر اليد إذا تلطخت بالعذرة .ويمكن أن يكون املعنى :أن
الثالثة األحجار تنقي املؤمن إذا عدم املاء ،وال شك أهنا تكفيه يف تلك احلال.

( – )1أي غسل الفرجني.

يدل عىل صحة ما ذكرنا ما روي واشتهر ورواه البخاري بعدة أسانيد عن
النبي ÷(( :عرش من الفطرة ،وذكر منها االستنجاء)) وقد تقدم يف احلديث
الصحيح املروي عند الفريقني من قوله ÷ عند البخاري ومسلم وغريهام:
((كنت رج ً
ال مذا ًء ...إىل قوله :يغسل ذكره ويتوضأ)).
يف رشح التجريد وأمايل أب طالب والبساط للنارص« :ال قول إال بعمل وال
قول وال عمل إال بنية وال قول وال عمل وال نية إال بإصابة السنة».
ويف البخاري ومسلم وغريهام حديث عمر(( :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل
امرئ ما نوى ...الخ)).
يؤخذ من ذلك:
 -1وجوب النية يف الوضوء والصالة وسائر العبادات وحمل النية القلب،
وجيب أن تكون النية قبل الرشوع يف العمل.
 -2العمل اخلايل عن النية غري صحيح وال يسقط به الواجب.
 -3وأفاد ذلك أن األعامل الرشعية ال تكون معتربة يف الرشع إال بنية.
قد تقدم الدليل عىل لزوم النية يف مجيع العبادات والوضوء من العبادات التي
أمر اهلل تعاىل هبا يف كتابه ،فتكون النية لذلك من فرائض الوضوء.
ومن فرائضه التسمية يف أوله ملا رواه حمدثو الزيدية عن النبي ÷:
((..وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل)) هكذا رووه بأسانيد متعددة من حديث
وحذيفة وأنس وغريهم.
عيل ُ
وأخرج أمحد وأبو داوود وابن ماجه عن أب هريرة قال :قال رسول ÷:
((ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه)) وروى الرتمذي نحوه من حديث سعيد
بن زيد وأب سعيد .اهـ من االعتصام

هذا ،وحديث(( :ال صالة إال بطهور ،وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه))؛
أخرجه املؤيد باهلل ،وعيل بن بالل يف رشح األحكام ،وأبو داود ،وابن ماجه،
واحلاكم يف املستدرك وصححه ،والبيهقي ،وأبو ليىل ،والدارقطني.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسند صحيح(( :ال صالة ملن ال وضوء له ،وال
وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عز وجل)).
يؤخذ من هنا :أن التسمية عىل الوضوء واجبة ،وأهنا من فرائض الوضوء.
ويؤيد ذلك :ما روي(( :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بـ «بسم اهلل» فهو أبرت))
أو كام قال.
الفم واألنف من الوجه ،وحينئذ فقد تضمن األمر بغسل الوجه األمر
بغسلهام ،وهذا مع أهنام حمل اجتامع الوسخ ،وقد جاءت الروايات املتكاثرة من
الطرفني باملضمضة واالستنشاق ،فال داعي للتطويل بذكرها ،وال خالف يف
وجوب غسل الوجه واليدين إىل املرفقني.
ومسح مجيع الرأس هو الواجب ،وهو وضوء رسول اهلل ÷ ال خالف
يف رواية ذلك عنه ÷.
واألذنان من الرأس ،روى ذلك جامعة كبرية من املحدثني.
وغسل القدمني فرض واجب ،وقد روي عن النبي ÷ بال خالف:
((ويل للعراقيب من النار ،أسبغوا الوضوء)) أخرجه املؤيد باهلل يف رشح
التجريد ،ومسلم وغريهام من املحدثني.
واخلالف مع اإلمامية ،فقالوا بمسح القدمني ،ومع جامعة أهل السنة ،فقالوا
باملسح عىل اخلفني.
استدل أهل السنة بحديث جرير الذي رواه البخاري ومسلم وجامعة من املحدثني،
قال :أسلمت بعد نزول املائدة ،ورأيت رسول اهلل ÷ يمسح عىل اخلفني.

وال شك أن اخلالف وقع يف زمن الصحابة ،وقد كان عيل  #يف جانب
الذين ال جييزون املسح عىل اخلفني ،فأخذت الزيدية بجانب عيل #؛ ألنه باب
مدينة العلم بنص النبي ÷ ،وألنه مع احلق واحلق معه بالنص النبوي أيض ًا،
مع أن ظاهر القرآن ينص عىل الغسل كام يف آية املائدة.
أما اإلمامية فيستدلون عىل قوهلم باملسح عىل القدمني بقراءة بعض السبعة:
﴿وأرجل ِكم﴾ بالكرس ،فقالوا :إهنا معطوفة عىل الرأس؛ لذلك وجب املسح
عىل القدمني.

َ
ونحن نقول :إن سائر القراء قرأوا﴿ :وأرجلكم﴾ بالنصب عطف ًا عىل

املنصوب؛ فوجب لذلك أن تغسل القدمان ،وال شك يف صحة القراءتني قراءة
اجلر وقراءة النصب غري أنا رجحنا الغسل ملرجحات:
 -1أن ستة من القراء السبعة قرأوا بالنصب ،وواحد ًا منهم قرأ باجلر.
 -2املناسب يف العقل أن تغسل القدمان ال أن متسح؛ وذلك ملا يتعرضان له

من األقذار واألوساخ باالستمرار؛ فإن املرء يتعرض يف مشيه إىل كثري من
األوساخ واألنجاس وامليكروبات التي قد تسبب لألمراض ،وال شك أن
املسح عىل ظاهر القدم ال يزيل عنها النجاسات واألوساخ وامليكروبات ،وقد
كان املسلمون أهل ضعف وفقر وحاجة لذلك كانوا يمشون حفاة ،وقد أثبت
الطب احلديث أن امليكروبات تترسب إىل اجلسم عن طريق القدمني.
 -3أمجع النقلة للحديث من الزيدية وأهل السنة عىل غسلهام عن النبي ÷.
نعم ،روي عن بعض أئمة الزيدية القدامى أنه كان يقول :إن القدمني
متسحان وتغسالن ،وأظنه اإلمام النارص األطروش  #عم ً
ال بالقراءتني.
الرتتيب بني أعضاء الوضوء واجب؛ وذلك ألن الواو يف الرشع تقتيض الرتتيب،
وقد صح عن النبي ÷ كام يف حديث جابر(( :ابدؤوا بام بدأ اهلل به.))..

يؤيد ذلك السنة الفعلية من النبي ÷ والصحابة ثم من بعدهم من
املسلمني ،وخري اهلدي هدي حممد ÷ ،ورش األمور حمدثاهتا.
وصفة الوضوء هي كام روي عن النبي ÷ وال خيتلف فيها الفريقان،
وصفته كام يف البخاري ومسلم وغريهام :أن عثامن دعا بإناء فأفرغ عىل كفيه ثالث
مرات فغسلهام ثم أدخل يمينه يف اإلناء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثالث ًا،
ويديه إىل املرفقني ثالث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثالث مرات إىل
الكعبني ،ثم قال :رأيت رسول اهلل ÷ توضأ نحو وضوئي هذا.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عيل  #نحو هذه الرواية إال أنه قال :ثالث ًا يف
املضمضة واالستنشاق ويف آخره :هذا وضوء نبيكم فاعملوا به .اهـ من االعتصام.
قلت :يستفاد ما ييل:
 -1أن السنة يف الوضوء غسل الكفني قبل إدخاهلام يف اإلناء ملا عسى أن
يكون هبام من القذر والوسخ والنجاسة.
 -2أن السنة يف الوضوء أن يكون مرتب ًا فيبدأ بعد غسل الفرجني بغسل كفيه ثالث ًا،
ثم يتمضمض ويستنشق ،ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه يبدأ باأليمن ثم األيرس،
وال خالف يف ذلك ،ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه يبدأ باليمنى ثم اليرسى.
 -3أن السنة أن يغسل كل عضو ثالث مرات وقد جيزي أن يغسل مرة مرة.
 -4جاءت الروايات بمسح الرأس مطلق ًا من غري حتديد باملرة أو املرتني أو
الثالث كام يف ما ذكرنا هنا.
وجاء يف رواية رواها أمحد بن عيسى والنسائي ،وأبو داوود ومسح رأسه
مرتني يبد ُأ بمؤخر رأسه ثم يمسح مقدمه ومقدم أذنيه ومؤخرهام وأدخل
أصبعيه يف حجرة أذنيه.

وجاء يف رواية أخرجها أبو داود والرتمذي والنسائي فمسح برأسه مرة واحدة.
 -5وختليل اللحية من تامم غسل الوجه ،وقد روى أئمة الزيدية أن
النبي ÷ كان خيلل حليته يف الوضوء ويدلك عارضيه بعض الدلك،
وأخرج الرتمذي -وقال حسن صحيح ،-وابن ماجه :أن النبي ÷ كان
خيلل حليته.
 -6مسح مجيع الرأس مقدمه ومؤخره مع األذنني ظاهرهام وباطنهام ،ففي
البخاري ومسلم وغريهام يف صفة وضوء رسول اهلل ÷ فمسح برأسه فأقبل
بيديه وأدبر ،بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب هبام إىل قفاه ،ثم ردهام حتى رجع إىل
املكان الذي بدأ منه.
 -7ختليل أصابع اليدين والرجلني واستكامل غسل كل عضو ،ففي أمايل
أمحد بن عيسى وغريه من كتب الزيدية حديث(( :خللوا أصابعكم قبل أن ختلل
توضأت فخلل بني أصابع
بالنار)) وروى الرتمذي وابن ماجه حديث(( :إذا
َ
يديك ورجليك)).
 -8تغسل املرافق مع األيدي ،ويغسل الكعبان مع القدمني.
روى اهلادي  #يف األحكام وأبو طالب يف األمايل عن عيل  #قال :قال
رسول اهلل ÷(( :أال أدلكم عىل ما يكفر به الذنوب واخلطايا؟ إسباغ
الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلُطى إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة،
فذلكم الرباط فذلكم الرباط)) وأخرج هذا احلديث مسلم عن أب هريرة عن
النبي ÷ .اهـ من االعتصام

ويندب الدعاء حال الوضوء ،فقد روى اهلادي  #وأمحد بن عيسى دعاء
الوضوء عن عيل  ،#وال يلتفت إىل من قال بكراهة الدعاء حال الوضوء ،أو
قال إنه بدعة ،وذلك ألن ذكر اهلل تعاىل مندوب إليه يف كل حال وكل وقت:
َ
ذ َ َ ْ ُ ُ َ ذَ َ ً ُ ً ََ
اما َوق ُعودا َولَع ُج ُنوب ِ ِه ْم﴾ [آل عمران﴿ ،]191:يَا أ ُّي َها
﴿اَّلِين يذكرون اّلِل قِي
َ
ً
ْ ً
اّلِل ذ ِْك ًرا َكث ِ ً
ِين َء َام ُنوا اذْ ُك ُروا ذ َ
ذاَّل َ
صيَل[ ﴾42األحزاب]
ْياَ 41و َسب ِ ُحوهُ بُك َرة َوأ ِ
ْ
ُ
ََْ ْ َ ُ
ْ ُ
ب لك ْم﴾ [غافر ]60:وقال تعاىل﴿ :اد ُعوا َر ذبك ْم
ج
وِن أست ِ
وقال سبحانه﴿ :ادع ِ
ُ ْ ً
تَ َ ُّ
َض ًَع َوخف َية[ ﴾..األعراف ]55:فهذه اآليات عامة جلميع األحوال واألوقات،
فإن قيل :مل يرو عن النبي ÷ أنه كان يدعو حال الوضوء وخري اهلدي

هدي حممد ÷ ورش األمور حمدثاهتا.
قلنا :قد أرشد اهلل تعاىل عباده املؤمنني يف كتابه الكريم وعىل لسان رسوله ÷
َ ً ُ ً ََ
يستثن
اما َوق ُعودا َولَع ُج ُنوب ِ ِه ْم﴾ [آل عمران ]191:ومل
ودعاهم إىل كثرة ذكره﴿ :قِي
ِ
حاالً من حال ،بل عم مجيع األحوال واألزمان إال يف حاالت خمصوصة هي:
أن يكون املسلم يف حال التغوط أو التبول ،أو يف مكان قذر كأماكن الغائط
والبول واستُثني ذلك تعظي ًام هلل تعاىل من أن يذكر اسمه يف مثل ذلك ،وقد حرم
النبي ÷ عىل اجلنب واحلائض والنفساء قراءة القرآن ،ومل حيرم عليهم سواه
من الذكر والدعاء.
يف اجلامع الكايف وغريه من كتب الزيدية عن عيل (( :#من توضأ وقال:
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ،اللهم
اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين واغفر يل إنك عىل كل يشء قدير،
إال كتب يف رق ثم ختم عليها ثم وضع حتت العرش حتى تدفع إليه بخامتها يوم
القيامة)) ،وهو يف الشفاء ومستدرك احلاكم من حديث أب سعيد اخلدري.

ويف مسلم(( :ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول :أشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب
اجلنة الثامنية يدخل يف أهيا شاء)) .اهـ من االعتصام
الواجب من الغسل هو مرة مرة؛ ألن األمر يف قوله تعاىل يف آية الوضوء:
َ
ذ َ
َ ْ ُ
َ ُ
َ ُ
﴿يَ َاأ ُّي َها ذاَّل َ
الصَلة ِ فاغسِلوا ُو ُجوهك ْم
ِين َء َام ُنوا إِذا ق ْم ُت ْم إَِل
ََْ َ ُ
ْ
وأيدِيكم﴾...اآلية [املائدة ]6:مطلق؛ فمن غسل مرة مرة فقد امتثل.
ويستحب أن يغسل كل عضو ثالث غسالت.

وأن يقول عند الفراغ من الطهور ما جاء عن النبي ÷(( :سبحانك
اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،اللهم اجعلني
من التوابني واجعلني من املتطهرين ،واغفر يل إنك عىل كل يشء قدير)).
يف املجموع بسنده ،واألمايل ،عن النبي ÷(( :لوال أين أخاف أن أشق
عىل أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور فال تدعه يا عيل)).
ويف املجموع(( :من أطاق السواك مع الطهور فال يدعه)).
ويف البخاري ومسلم وغريهام حديث أب هريرة(( :لوال أن أشق عىل أمتي
ألمرهتم بالسواك عند كل صالة)) ،معنى هذا احلديث :عند الوضوء للصالة،
فيستاك الرجل قبل املضمضة واالستنشاق ثم يتمضمض ،وقد جاءت روايات
كثرية يف السواك عند الفريقني.
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل بسنده عن عيل  #أنه قال( :إن رسول ÷
مسح قبل نزول املائدة فلام نزلت املائدة مل يمسح بعدها) ،وأئمة الزيدية
وعلامؤها يذهبون إىل أن املسح منسوخ بأية الوضوء التي يف سورة املائدة ،وآية
الوضوء جاءت بغسل الرجلني ،وأهل السنة يذهبون إىل خالف ذلك.

ويؤيد ما ذهبنا إليه أمور:
 -1أن ما ذهب إليه أهل البيت أوىل باحلق ملا صح عن النبي ÷ من
مثل حديث الثقلني وغريه.
 -2االتفاق بيننا وبني أهل السنة عىل صحة صالة الغاسل لقدميه دون
املاسح عىل خفيه ،ففي صحة صالته خالف ،واملجمع عليه أوىل باحلق من
املختلف فيه.
 -3سورة املائدة التي جاءت فيها آية الوضوء من آخر ما نزل من القرآن
باإلجامع واالتفاق ،وفيها األمر بالغسل.
 -4حديث جرير الذي يستدل به أهل السنة مل يروه غريهم فال تقوم هلم به
حجة ،باإلضافة إىل ما فيه من معارضة القرآن.
 -5إذا تعارض القرآن واحلديث فالواجب العمل بالقرآن وترك العمل
باحلديث وال جيوز العكس.
 -1عن عيل  #قال :كنت رج ً
ال مذا ًء فاستحييت أن أسأل رسول اهلل ÷؛
فأمرت املقداد بن األسود فسأله؛ فقال له رسول اهلل ÷(( :هي أمور ثالثة:
الودي :وهو يشء يتبع البول كهيئة املني فذلك منه الطهور وال غسل منه،
واملذي :أن ترى شيئ ًا أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور وال غسل منه ،واملني:
املاء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل)) رواه زيد  #يف املجموع،
وهو يف أمايل أمحد بن عيسى ورشح التجريد ورشح األحكام ،وأخرج نحوه أبو
داود والبيهقي وابن خزيمة.
 -2وروي أن النبي ÷ أمر املستحاضة بتجديد الوضوء لكل صالة،
وقال(( :إنام هو دم عرق)) أخرجه املؤيد باهلل والبخاري ومسلم وجامعة كبرية
من املحدثني ،وال خالف أن البول والغائط والريح تنقض الوضوء.

 -3عن عائشة عن النبي ÷(( :إذا قاء أحدكم يف صالته أو رعف
فلينِصف وليتوضأ)) أخرجه الدارقطني والبيهقي ،وابن عدي يف الكامل.
 -4وروى اهلادي  ،#عن عيل  ،#واألمايل(( :من رعف وهو يف
صالته فلينِصف فليتوضأ وليستأنف الصالة)).
 -5عن النبي ÷(( :إن العني وكاء االست ،فإذا نامت العني استطلق
الوكاء ،فمن نام فليتوضأ)) املؤيد باهلل وأبو داود وابن ماجه والبيهقي
والدارقطني عن عيل .#
يؤخذ مام ذكرنا من الروايات نواقض الوضوء وهي:
املني والودي واملذي ،غري أن الودي -كام يف احلديث -يشء يتبع البول فال
يكون إال بعد أن تنتقض الطهارة بالبول.
والدم وذكرنا فيه حديثني؛ األول :قوله(( :إنام هو دم عرق)) ،والثاين
((من رعف..إلخ)) ،مام يدل عىل أن الدم ناقض للطهارة من أي عرق كان.
والقيء ،وذكرنا فيه حديث عائشة ،وله شواهد منها :حديث املجموع:
((القلس يفسد الوضوء)) وهو يف أمايل أمحد بن عيسى ورشح التجريد.
والنوم ،ويؤخذ من احلديث فيه أن النوم ليس ناقض ًا بنفسه وإنام هو مظنة
خلروج الريح.
ال خالف أن خروج البول أو الغائط أو الريح ينقض الوضوء ،وكذا ال
خالف يف أن دم االستحاضة ناقض للوضوء وهو دم ِع رر ٍق كام يف احلديث،
فيكون دم كل عرق كذلك ،ومن النواقض املذي واملني ،وقد تقدم يف ذلك
حديث البخاري ومسلم وأمحد بن عيسى.
وبنا ًء عىل ذلك فيمكننا أن نقول :إن كل ما خرج من السبيلني ناقض
للطهارة.

وقد اختلف يف خروج الدم السائل والقيء الذارع والنوم ،فروى حمدثو الزيدية
عن النبي ÷ حديث( :يعاد الوضوء من سبع :من دم سائل أو قيء ذارع أو
من دسعة متأل الفم أو من نوم مضطجع )...الخ .اجلامع الكايف ورشح التجريد.
وروى اهلادي بسنده إىل عيل  #قال :من رعف وهو يف صالته فلينِصف
فليتوضأ وليستأنف الصالة .اهـ من االعتصام
وروى أبو داوود والرتمذي عن أب الدرداء أن رسول اهلل ÷ قاء وكان
صائ ًام فتوضأ ،وروى أبو داوود عن عيل قال :قال رسول اهلل ÷(( :العينان
الس ِه فمن نام فليتوضأ)) واختلف أيض ًا يف مس الفرجني ،ومس املرأة،
وكاء َّ
والزيدية ال يرون ذلك من نواقض الوضوء ،واملراد باملالمسة يف قوله تعاىل:
َ
﴿أ ْو ََل َم ْس ُت ُم الن ِ َس َ
اء[ ﴾...النساء ]43:هو اجلامع.

وقد روى أئمة الزيدية كام يف اجلامع الكايف ورشح التجريد وكذا أمحد وأبو

داود والرتمذي والنسائي ((أن النبي ÷ كان يقبل بعض نسائه ثم يصيل وال
يتوضأ)) ،ويف مسلم عن عائشة أهنا كانت تضع يدها عىل قدم النبي ÷
وهو ساجد.
وقد قيل :إنه يعاد الوضوء من أكل ما مسته النار ،ومن أكل حلم اإلبل،
وعلامء الزيدية ال يرون ذلك ملا صح هلم عن النبي ÷ كام يف املجموع :أن
النبي ÷ أكل كتف جزور مشوية وصىل ومل يعد الوضوء.
يف أنوار التامم :وأخرج الرتمذي عن عبداهلل بن عكراش ،عن أبيه قال :بعثني
بنو مرة بن عبيد بصدقاهتم ...احلديث ،ويف آخره :ثم ُأتِ رينَا بامء فغسل
رسول اهلل ÷ كفيه ،ومسح ببل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال(( :يا
عكراش هكذا الوضوء مام غريت النار)).

يف اجلامع الكايف :أن النبي ÷ اغتسل بقدر صاع من ماء ،ويف البخاري
ومسلم وغريهام حديث :كان رسول اهلل ÷ يغتسل بصاع إىل مخسة أمداد
ويتوضأ باملد ،ويف مسلم :كان ÷ يغسله الصاع من اجلنابة ويوضيه املد.
اهـ من االعتصام
قلت :وقد كره علامؤنا اإلرساف يف الوضوء وغسل اجلنابة ونحوهام،
وحذروا من وساوس الشيطان يف الوضوء والغسل والنجاسة والطهارة.
باب الغسل
ُ
َ
ْ ْ
الغسل من اجلنابة واجب بنص القرآنِ﴿ :إَون كن ُت ْم ُج ُن ًبا ف ذاط ذه ُروا﴾ [املائدة،]6:
َ
اء فَلَ ْم ََت ُدوا َم ً
وقد فرست مالمسة النساء يف قوله تعاىل﴿ :أ ْو ََل َم ْس ُت ُم الن ِ َس َ
اء
ِ
َ
ف َت َي ذم ُموا﴾ [املائدة ]6:باجلامع.

واجلنابة حتصل باجلامع حصل إنزال أم مل حيصل ،أو بخروج املاء الدافق يف يقظة

أو احتالم ،وسواء يف ذلك الرجال والنساء .وال يوجد كثري اختالف فيام ذكرنا.

ْ
والغسل :هو تعميم البدن باملاء مع الدلك ،ودليل ذلك قوله تعاىلِ﴿ :إَون
اط ذه ُروا﴾ [املائدة ،]6:فإن يف قوله تعاىل﴿ :فَ ذ
ُكنْ ُت ْم ُج ُن ًبا فَ ذ
اط ذه ُروا﴾ مبالغة يف

الطهارة من جهتني :زيادة التاء املدغمة يف الطاء ،وتضعيف اهلاء.

واملبالغة يف الطهارة تقتيض الدلك باملاء ،يؤيد ذلك :حديث أب هريرة ،قال:
قال رسول اهلل ÷(( :حتت كل شعرة جنابة ،فبلوا الشعر وأنقوا البرش))
أخرجه الرتمذي والبيهقي وعيل بن بالل عن أب هريرة ،وأخرج نحوه
عبدالرزاق وابن أب شيبة عن احلسن.
عن ميمونة قالت :وضعت للنبي ÷ غس ً
ال فاغتسل من اجلنابة ،وأكفأ
اإلناء بشامله عىل يمينه فغسل كفيه ،ثم أفاض املاء عىل فرجه فغسله ،ثم دلك

يده باألرض ،ثم متضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ،ثم أفاض املاء عىل
سائر جسده ،ثم تنحى عن املوضع فغسل رجليه .اهـ أخرجه البخاري ومسلم
وجامعة كبرية من املحدثني.
ويف جمموع اإلمام زيد  #بسنده(( :تغسل يديك ثالث ًا ثم تستنجي وتوضأ
وضوءك للصالة ثم تغسل رأسك ثالث ًا ثم تفيض املاء عىل سائر جسدك ثالث ًا ثم
تغسل قدميك))اهـ ،وروى نحوه اإلمام اهلادي  #عن النبي ÷ وأمحد
بن عيسى يف األمايل.
يؤخذ من هنا:
 -1أنه ال ينبغي إدخال اليد يف اإلناء قبل أن يغسلها.
 -2وفيه إشارة إىل أن املاء ال ينجس لو أدخل يده قبل غسلها.
 -3ويؤخذ من ذلك نجاسة املني.
 -4وأنه ينبغي تقديم غسل النجاسة من الفرجني ،ثم بعد ذلك يتوضأ مثل
وضوءه للصالة إال مسح الرأس وغسل القدمني ،غري أن يف رواية لإلمام زيد #
أخرى ذكر فيها مسح الرأس وغسل القدمني مع الوضوء ،والكل واسع فيجعل
غسل القدمني آخر ما يغسل.
 -5بعدما يتوضأ مثل وضوء الصالة يغسل رأسه ثم يغسل سائر جسده.
 -6وأنه ينبغي استعامل احلاد لليدين بعد غسل الفرجني.
 -7وأن املضمضة واالستنشاق فريضة واجبة يف الغسل من اجلنابة؛ ملا يف
رواية اإلمام زيد  #من تعليم النبي ÷ كيفية الغسل من اجلنابة ،وكذا يف
رواية األمايل مع التِصيح بذلك فيها ،وكذلك يف رواية اهلادي .#
ويف البخاري يف صفة غسل النبي ÷ :فأفرغ بيمينه عىل يساره فغسلها
ثم غسل فرجه ،ثم دلك بيده األرض فمسحها بالرتاب ثم غسلها ثم متضمض
واستنشق ثم غسل وجهه ...احلديث.

فيه:
 -1أن املرشوع غسل اليد قبل إدخاهلا اإلناء ،فإن كان فيها نجاسة كان
ذلك واجب ًا ،وإن مل يكن فيها نجاسة كان ذلك عىل جهة االستحباب.
 -2ويؤخذ منه أن الغسل أمر زائد عىل الصب واإلفراغ.
روى املؤيد باهلل يف رشح التجريد بسند صحيح عن النبي ÷ أنه قال:
((إذا جامع الرجل فال يغتسل حتى يبول ،وإال تردد بقية املني؛ فكان منه داء ال
دواء له)).
يف رواية رواها اإلمام زيد  #يف املجموع وحممد بن منصور يف األمايل:
((وتدلك من جسدك ما نالت يداك)) وذلك يؤيد ما ذكرنا من وجوب املبالغة
يف غسل اجلنابة الذي يفيده قوله تعاىل﴿ :فَ ذ
اط ذه ُروا﴾ ،وكذلك حديث أب هريرة

الذي أسلفناه(( :حتت كل شعرة جنابة ،فبلوا الشعر وأنقوا البرش)).
ويزيد ما ذكرنا قوة :قوله تعاىلَ ﴿ :و ََل ُج ُن ًبا إ ذَل ََعبري َ
يل َح ذِت
ب
س
ِ
ِِ
ِ ٍ
ََْ ُ
تغتسِلوا﴾ [النساء ،]43:فإن فيه مبالغة زائدة عىل( :اغسلوا) كام رصح به علامء البيان.
روي كام يف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى وغريهام من كتب الزيدية صفة
الغسل من اجلنابة وهي باختصار :غسل اليدين أوالً ،ثم غسل الفرجني ثم
املضمضة واالستنشاق ،ثم غسل الوجه ثم الذراعني ثالث ًا ثم يغسل سائر اجلسد ثم
يغسل رجليه ،ومثل ذلك روى البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي.
قلت :ال بأس أن يبدأ الرجل بغسل رأسه أو بطنه أو نحو ذلك ،والواجب
الذي البد منه أن يستكمل اجلنب غسل مجيع بدنه بام يف ذلك الفم واألذن
وأصول الشعر.

وال خالف يف وجوب الغسل من اجلنابة ومن احليض ومن النفاس.
ويف املجموع عن عيل (( :#إذا التقى اخلتانان وتوارت احلشفة فقد وجب
الغسل أنزل أو مل ينزل)).
ويف البخاري ومسلم وغريهام عن النبي ÷(( :إذا جلس بني شعبها
األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن مل ينزل)) ،وروى ابن حبان والرتمذي
وقال حسن صحيح(( :إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل)) .وال خالف
يف وجوب الغسل من االحتالم..
يف مسلم وغريه :سئل رسول اهلل ÷ عن املرأة ترى يف منامها ما يرى
الرجل هل عليها من غسل؟ قال :نعم....وروى نحوه أئمة الزيدية.
وهنا أنواع من الغسل غري واجبة كغسل اجلمعة والعيدين وعىل اجلملة
فالطهارة والنظافة أمر مطلوب يف دين اإلسالم.
ال خالف أن الغسل يوم اجلمعة مرشوع ،وقد جاء يف ذلك روايات من
الطرفني ،فمن طرف الزيدية ما يف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى عن عيل #
قال(( :الغسل من اجلنابة واجب ،ومن غسل امليت وإن تطهرت أجزأك ،والغسل
من احلامم وإن تطهرت أجزاك ،والغسل من احلجامة وإن تطهرت أجزاك،
وغسل العيدين وما أحب أن أدعهام ،وغسل اجلمعة وما أحب أن أدعه؛ ألين
سمعت رسول اهلل ÷ يقول :من أتى اجلمعة فليغتسل)).
وعن أنس عن النبي ÷ أنه قال(( :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت
وقد أدى الفريضة ،ومن اغتسل فالغسل أفضل)) أخرجه الطحاوي وابن ماجه
والبزار والطرباين يف األوسط عن أنس ،وله شواهد :منها عن سمرة ،أخرجه
الرتمذي والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة ،ومنها عن أب سعيد وأب
هريرة وجابر وعبدالرمحن بن سمرة وابن عباس.

ويف املتفق عليه عن أب سعيد عن النبي ÷(( :الغسل يوم اجلمعة
واجب عىل كل حمتلم)).
وأخرج الطحاوي بسنده عن زاذان ،قال :سألت علي ًا  #عن الغسل فقال:
(اغتسل إذا شئت) قال :أسألك عن الغسل الذي هو الغسل؛ قال( :يوم اجلمعة،
ويوم عرفة ،ويوم الفطر ،ويوم النحر).
وعن عائشة قالت :كان رسول اهلل ÷ يغتسل من أربع :من اجلنابة ،ويوم
اجلمعة ،ومن احلجامة ،ومن غسل امليت) ،رواه أبو داود ،وصححه ابن خزيمة.
ولعل احلكمة يف الغسل من احلامم والغسل من غسل امليت هي أنه ربام تلوث
صاحب احلامم وغاسل امليت ،فرشع يف حقهام الغسل إلزالة التلوث؛ وذلك أن
احلامم مظنة لكثرة امليكروبات بداخله؛ نظر ًا لكثرة من يدخله من املرىض،
وكذلك امليت فإنه مظنة للميكروبات مع طول مرضه.
وقد بني ابن عباس احلكمة يف غسل اجلمعة وأفاد أهنا :ما حيصل من ازدحام
الناس يف مسجد رسول اهلل ÷ من الرشح الذي حيصل من االزدحام،
باإلضافة إىل أن الناس كانوا أهل عمل ،لذلك فإنه تنبعث منهم روائح مؤذية؛
فأرشدهم النبي ÷ إىل االغتسال.
وباالتفاق أنه ال يلزم نقض اجلبرية للغسل والوضوء ،بل ال جيوز ذلك إذا
ُ
ْس َو ََل يُر ُ
ُ ُ ذُ
ك ُم الْ ُي ْ َ
يد
كان خيشى من حلها رضر ًا؛ لقوله تعاىل﴿ :ي ِريد اّلِل ب ِ
ِ
ُ
ك ُم الْ ُع ْ َ
ْس﴾ [البقرة.]185:
بِ
ويف احلديث(( :قتلوه قتلهم اهلل.))...

وتفريق الغسل جائز ،وال دليل عىل وجوب املواالة ،ودليل ذلك :ظاهر قوله
تعاىلَ ﴿ :ت ْغتَسِلُوا﴾﴿ ،فَ ذ
اط ذه ُروا﴾ فإنه مل يقيد ذلك بمواالة وال تفريق ،مام يدل

عىل جواز اجلميع.

ويف األثر املروي عن عيل  #تأكيد سنية الغسل يوم اجلمعة وللعيدين ،ويؤيد
ذلك ويؤكده املتفق عليه املتقدم(( :الغسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم))،

وإنام عدلنا عن الوجوب لقرائن ترشد إىل ما ذكرنا ،منها ما تقدم(( :من توضأ
يوم اجلمعة ))...إلخ.
ويمكن تأويل قوله(( :الغسل يوم اجلمعة واجب ))...بأن املراد بالوجوب
الوجوب اللغوي ،أي :ثابت بمعنى أنه مرشوع يف حق كل حمتلم.
جسد احلائض والنفساء واجلنب طاهر إال موضع النجاسة بدليل احلديث
املشهور عند اجلميع ...(( :إن املؤمن ال ينجس)) أو ((ليس بنجس)).
حديث« :إن املؤمن ال ينجس» حديث مشهور وهو يف البخاري ،يؤخذ منه:
 -1أن الكافر نجس.
 -2أن عرق اجلنب طاهر وذلك ألن احلديث ورد يف اجلنب.
[باب التيمم]
قال تعاىل﴿ :فَلَ ْم ََت ُدوا َما ًء َف َت َي ذم ُموا َصع ً
يدا َطي ِ ًبا﴾ [املائدة ،]6:وحديث:
ِ
ِ
((جعلت يل األرض مسجد ًا وتربتها طهور ًا)) ،أخرجه زيد  #يف املجموع
من حديث عيل .#
وأخرج مسلم يف املساجد وغريه عن حذيفة(( :جعلت تربتها لنا طهور ًا إذا مل
نجد املاء)).
وعن أب ذر عن النبي ÷ أنه قال(( :الصعيد الطيب طهور ملن مل جيد
املاء ولو إىل عرش حجج ،فإذا وجدت املاء فأمسسه برشتك)) ذكره املؤيد باهلل يف
رشح التجريد حكاية عن ابن أب شيبة ،وأخرجه ابن أب شيبة وأبو داود وأمحد
والدارقطني والنسائي والبيهقي يف السنن وعبدالرزاق والرتمذي وابن حبان.
ويدل عىل أن املقصود بالصعيد الطيب هو الرتاب :قوله تعاىل﴿ :فَ ْ
ام َس ُحوا
ُ ْ ََ
ُ ْ ْ
ْ
ُ
ب ِ ُو ُجوهِكم وأيدِيكم مِنه﴾ [املائدة ،]6:فإن ﴿منه﴾ تفيد التبعيض.
وروى اهلادي وزيد يف املجموع عن عيل  :#أن أعضاء التيمم الوجه

واليدان إىل املرفقني.

ويف رشح التجريد حديث(( :رضبة للوجه ورضبة للذراعني إىل املرفقني)).
ويف البخاري ومسلم حديث(( :إنام كان يكفيك أن ترضب بيديك األرض
ثم تنفخ ثم متسح هبام وجهك وكفيك)) .اهـ من االعتصام
قلت :الواجب يف التيمم مسح الوجه كله ومسح اليدين إىل املرفقني.
هذا ،واألخذ برواية الزيدية أوىل:
 -1ألن فيها العمل برواية أهل السنة وزيادة الذراعني.
 -2أن أهل البيت أوىل بالصواب ملا ورد فيهم كحديث الثقلني.
 والصحيح أن التيمم ال يكون إال بالرتاب الطاهر الذي يعلق باليد. وال يصح التيمم إال عند عدم املاء يف السفر واحلرض ،أو عند املرضالذي يرض صاحبه استعامل املاء.
 الذي يرجو زوال عذره يف آخر الوقت ،جيب عليه أن ينتظر إىل آخرالوقت ،أما الذي ال يرجو زوال علته فيتيمم متى شاء يف أوله أو آخره.
 -1رضب األرض بباطن الكفني.
 -2ثم مسح الوجه باليدين.
 -3رضب األرض مرة ثانية بكلتا اليدين.
 -4مسح اليمني إىل املرفق باليد الشامل.
 -5ثم مسح الشامل باليمني إىل املرفق ،وقد تقدم أن النية والتسمية من
فرائض الوضوء فليكن ذلك من فرائض التيمم.

وأعضاء التيمم :الوجه واليدان إىل املرفقني ،هذا عندنا ،وعند البعض إىل
الرسغني ،ولكل فريق مستند من السنة.
ويرتجح قولنا بام ييل:
 -1أنه األحوط.
 -2بالقياس عىل الوضوء.
 -3بأنه قول أمري املؤمنني  #وقد شهد له الرسول ÷ بأنه مع احلق
واحلق معه ،فروى اهلادي  #عن عيل  #أنه قال يف التيمم( :رضبة للوجه
ورضبة للذراعني إىل املرفقني).

وقوله تعاىل يف اآليةَ ﴿ :صع ً
يدا َطي ِ ًبا﴾ يفهم منه أنه ال يتيمم بالرتاب
ِ
النجس؛ ألنه غري طيب ،وال بالرتاب املتغري بأوساخ؛ خلبثه.
َ ُ ُْْ َ ذ َ
الصَلة ِ﴾...
ال يصىل بالتيمم إال فريضة واحدة لقوله تعاىل﴿ :إِذا قمتم إَِل
ََْ َ ُ َ ً َ
اء ف َت َي ذم ُموا﴾ [املائدة ،]6:فأمر تعاىل بالوضوء عند القيام إىل
َتدوا م
إىل قوله﴿ :فلم ِ
الصالة ،أو بالتيمم عند عدم املاء.
ثم جاء عن النبي ÷ أنه صىل الصلوات اخلمس يوم فتح مكة بوضوء
واحد()1؛ فدل ذلك عىل أنه ُيصىل بالوضوء الواحد عدة صلوات ،ومل يأت يف التيمم
مثل ذلك؛ فوجب البقاء عىل األصل وهو وجوب التيمم عند القيام إىل الصالة.
وقد أخرج املؤيد باهلل والدارقطني أثر ابن عباس أنه قال(( :من السنة أن ال
يصيل الرجل بالتيمم إال صالة واحدة ثم يتيمم للصالة األخرى)).
وعن عيل (( :#تيمم لكل صالة)) أخرجه ابن أب شيبة ،وعن طريق
املؤيد باهلل.
( – )1وهذا خرب مشهور عند الطرفني .من املؤلف

ََْ َ ُ َ ً َ
اء ف َت َي ذم ُموا﴾ [املائدة ]6:يدل عىل أنه جيب عىل
َتدوا م
نعم ،قوله تعاىل﴿ :فلم ِ

من أراد الصالة أن يطلب املاء أوالً ويبحث عنه ،وال يتيمم إال إذا مل جيده.

وال شك أن من تيمم وصىل ثم وجد املاء بعد ذلك والوقت باق أنه جيب
عليه أن يتوضأ ويصيل؛ وذلك ألنه واجد للامء يف وقت تلك الصالة ،وجواز
ذلك وصحته مرشوط بعدم وجدان املاء ،هذا هو ما يوحيه ظاهر القرآن كام
ترى ،وهذا مام يدل عىل صحة ما رواه أئمة الزيدية وابن أب شيبة عن عيل #
أنه قال يف اجلنب ال جيد املاء(( :يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت ،فإن وجد املاء
وإال تيمم وصىل)).
إذا عدم من أراد الصالة املاء والرتاب فالواجب عليه أن يصيل آخر الوقت
َ ذ
اّلِل َما ْ
ات ُقوا ذ َ
اس َت َط ْع ُت ْم﴾ [التغابن،]16:
عىل حالته ،والدليل عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ف
((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فهذا مل يستطع الوضوء وال التيمم،

ويستطيع الصالة فتجب عليه الصالة؛ ألنه يستطيعها ،ويسقط عنه فرض
الوضوء والتيمم.
ومثل ذلك إذا استطاع اجلنب غسل بعض بدنه ،ومل يستطع أن يغسل البعض
اآلخر لعلة يف بدنه فإنه يغسل ما استطاع ،ويسقط عنه اآلخر ويصيل.
وهكذا الصالة إذا مل يستطع القيام والركوع سقط عنه فريضة القيام
والركوع ،ووجب عليه ما سوى ذلك ،ويومئ للركوع من قعود.
باب احليض
احليض يف غالب العادة يكون سبعة أيام تقريب ًا ،والطهر ثالثة أسابيع ،وقد
ينقص احليض إىل الثالث ويرتفع إىل العرش ،وكذلك الطهر قد يزيد إىل غري حد
حمدود وقد ينقص إىل العرش.

والدليل عىل نقصان احليض إىل الثالث ما يف البخاري وغريه من كتب احلديث:
((اقعدي أيام حيضك))(( ،أيام أقرائك)) ،ويف احلائض(( :متكث الليايل
واأليام)) ،فأيام وليايل مجع مطلق يصدق عىل أقل اجلمع وهو ثالثة وعىل ما فوقه.
وما روي يف رشح التجريد عن عيل  #أن امرأة ادعت عند رشيح أهنا حاضت
يف شهر ثالث حيض؛ فقال رشيح :إن أتت بشهادة عىل صحة دعواها يشهدون أهنا
طهرت عند كل حيضة فهو كام قالت ،وإال فهي كاذبة؛ فقال عيل ( :#صدقت)
أو كام روي.
فيؤخذ من هذه الرواية أن أقل احليض ثالثة أيام ،وأن أقل الطهر عرش.
وأخرج الطرباين يف الكبري عن أب أمامة عن النبي ÷(( :أقل احليض
ثالث وأكثره عرش)).
ويف كتب احلديث عند أئمة الزيدية عن أب أمامة بلفظ(( :أقل ما يكون
احليض للجارية البكر ثالث ،وأكثر ما يكون من احليض عرشة أيام ،فإذا زاد
الدم أكثر من عرشة أيام فهو استحاضة)).
روي أن النبي ÷ قال لفاطمة بنت أب حبيش(( :إذا رأيت الدم األسود
فأمسكي عن الصالة ،وإذا كان أمحر فتوضئي وصيل ،فإنام هو دم عرق)) أخرجه
املؤيد باهلل يف رشح التجريد ،وأبو داود والنسائي واحلاكم والبيهقي والدارقطني
والطحاوي وابن حبان.
وعن عائشة أن فاطمة بنت أب حبيش أتت رسول اهلل ÷ فقالت:
يا رسول اهلل ،إين أستحاض فال ينقطع عني الدم ،فأمرها رسول اهلل ÷ أن
تدع الصالة أيام أقرائها ،ثم تغتسل وتوضأ لكل صالة وتصيل وإن قطر الدم
عىل احلصري اهـ .أخرجه املؤيد باهلل وابن أب شيبة والبخاري والنسائي وابن
حبان والدارمي عن عائشة.

ويف أمايل أمحد بن عيسى وجمموع اإلمام زيد  #رواية مطولة عن
املستحاضة ،وفيها(( :اقعدي أيامك التي كنت حتيضني فيهن يف كل شهر ،فال
تصلني وال تصومني وال تدخلني مسجد ًا وال تقرأين قرآن ًا؛ فإذا مضت
أيامك ....فاغتسيل)) ،ثم قال يف آخره(( :واغتسيل لكل طهر كام كنت تفعلني،
واجعليه بمنزلة اجلرح يف جسدك كلام حدث دم أحدثت طهور ًا ،وال ترتكي
الكرسف واالستثفار ))...إلخ.
وعن عائشة قالت قال رسول اهلل ÷(( :إين ال أحل املسجد حلائض
وال جنب)) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
يؤخذ مام تقدم :أن احلائض ال تصيل وال تصوم وال توطأ وال تقرأ قرآن ًا وال
تدخل مسجد ًا.
كام يؤخذ من احلديث :أنه جيب العمل بالقرائن وإن مل تفد إال الظن عند االلتباس
َ ُ َ ُ ذُ َْ ذ
اّلِل نف ًسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة.]286:
وتعذر اليقني ،ويشهد لذلكَ﴿ :ل يكلِف
ويستفاد مام ذكرنا ما ييل:
 -1أن دم احليض يتميز عن دم االستحاضة؛ فدم احليض أسود ،ودم
االستحاضة أمحر ،ويف رواية أخرى ((أسود يعرف)) أي :أسود له رائحة ،وهذه
العالمة يلزم العمل هبا يف حق الناسية لوقتها وعددها ،وهناك عالمة أخرى
جتدها النساء عند احليض هي أمل حيدث يف الظهر والبطن ،وهذه العالمة أيض ًا
يلزم العمل عليها عند االلتباس.
 -2إذا كانت املستحاضة عارفة بأيام أقرائها فإهنا تتحيض فيهن ،فإذا
انقضت األيام اغتسلت وصلت.
 -3ال يكون الدم ناقض ًا يف حق املستحاضة.
 -4يلزمها الوضوء لكل صالة إذا مل جتمع بني الصالتني.
 -5أن احليض يأيت عادة يف كل شهر مرة.

 -6ال جيوز أن تصيل احلائض وال تصوم وال تدخل مسجد ًا وال تقرأ قرآن ًا.
 -7أن الدم ناقض للطهارة من أي مكان خرج من اجلسم.
 -8جيب عليها أن تستعمل القطن أو ما يقوم مقامه ملنع الدم من اخلروج،
ولتقليل النجاسة.
 -9وجوب الغسل عىل احلائض عند ميض أيام حيضها.
ُْ ُ ًَ
ويستفاد من آية احليض﴿ :قل ه َو أذى ﴾...اآلية [البقرة:]222:

 -1أن الصفرة والكدرة حيض يف أيام احليض؛ ألن اهلل تعاىل سامه أذى،
وكلمة أذى أعم من الدم.
 -2حتريم جامع احلائض حتى تطهر من احليض وتتطهر باملاء أو بالرتاب للعذر.
 املشهور عند أهل البيت  :%أن احليض ينقطع مع احلبل فال جيتمعحبل وحيض ،ورووا ذلك عن أمري املؤمنني عيل  #وغريه من الصحابة ،وهو
مذهب اجلم الغفري من فقهاء املذاهب ،أفاد ذلك األمري احلسني يف الشفاء.
 وينقطع احليض عن املرأة حني تبلغ ستني سنة ،وهذا أكثر التقادير. وال يأيت احليض املرأة حتى تبلغ السنة التاسعة من عمرها.ال خالف أن احلائض ال تقيض الصالة ،وأنه جيب عليها قضاء الصيام.
وال خالف أيض ًا أنه جيوز هلا أن تذكر اهلل تعاىل بلساهنا؛ بل يندب ذلك ،وقد
روي -كام يف أمايل أمحد بن عيسى -أن نساء رسول اهلل ÷ وبناته ك ّن يؤمرن
إذا كن حيض ًا :أن حيسن الطهور ،ويستقبلن القبلة ،فيكربن وهيللن.

((جتلس النفساء أربعني ليلة إال أن ترى الطهر قبل ذلك)) ذكر نحوه اهلادي
يف األحكام ،وأمحد بن عيسى يف األمايل ،ويف اجلامع الكايف ومسلم والرتمذي
وأبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي واحلاكم عن أم سلمة.
وحكم النفاس كحكم احليض فال تصيل ،وال تصوم وال تدخل مسجد ًا ،وال
تقرأ قرآن ًا وال يأتيها زوجها و..إلخ.
وال حد ألقل النفاس كام يظهر ذلك من احلديث السابق ولو ساعة ،فإذا
انقطع الدم بعد ساعة من الوالدة وجب عليها التطهر والصالة ،وحل هلا ما كان
حرام ًا عليها.
إذا أسقطت املرأة محلها فيثبت هلا حكم النفاس برشطني:
 -1أن يكون ما أسقطته متخلق ًا.
 -2أن خيرج منها دم بعد خروج السقط ،واملراد باملتخلق املضغة التي ظهر
فيها ختاطيط اإلنسان.
إذا خرج احلمل بعملية جراحية من غري الفرج فال يثبت للمرأة حكم
النفاس.

۞۞۞۞۞

كتاب الصالة
باب املساجد
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :أمر رسول اهلل ÷ ببناء املساجد
وأن تطيب وتطهر وتنظف ،وأن جتعل عىل أبواهبا املطاهر) ،قال( :وقال
رسول اهلل ÷(( :من بنى مسجد ًا بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنة)) اهـ.
وعن عائشة قالت :أمر رسول اهلل ÷ ببناء املساجد يف الدور ،وأن
تنظف وتطيب .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
يؤخذ من ذلك:
وجوب بناء املساجد ،وإنام جيب ذلك يف القرى واملستوطنات؛
-1
ُ
والوجوب متوجه إىل أهل القرى واملستوطنات ،وهو وجوب كفائي.
 -2وجوب تطييبها ،وليس ذلك عىل اإلطالق؛ بل إذا حدث فيها روائح
منفرة وكرهية.
 -3وجوب تطهريها ،وليس ذلك عىل اإلطالق؛ بل إذا حدث فيها نجاسة.
 -4وجوب تنظيفها بالكنس ونحوه ،وبالغسل إذا دعت احلال إىل ذلك؛
وإنام قلنا ما قلنا ألن اهلل تعاىل أمر بأن ترفع املساجد وتعظم ،وما ذكرناه هو من
َ َ ذُ َ ْ ُ َ
ُُ
اّلِل أن ت ْرف َع﴾ [النور.]36:
وت أذِن
هذا الباب ،قال تعاىلِِ ﴿ :ف بي ٍ
 -5كام يؤخذ أنه ال جيوز إدخال القذر إىل املساجد ،وال ما فيه رائحة كرهية،
وال إلقاء النخامة ،والبصاق فيها ويف جدراهنا.
 -6وأنه جيب أن يبنى عندها أماكن للوضوء والغسل ،هذا ما يقيض به ظاهر
الرواية ،ويمكن أن يوجه األمر بذلك إىل الوالة؛ ألهنم املوكلون بالقيام عىل
املصالح العامة ،فيجب عليهم بناء مساجد للمصلني إذا دعت إليها احلاجة،
وتوظيف من يقوم عليها ،وإذا رأى الوايل إلزام أهل قرية ببناء مسجد ،وجب
عليهم بناؤه.

قوله(( :من بنى مسجد ًا بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنة)) فيه ترغيب يف بناء املساجد،
وفيه أن اجلزاء من جنس العمل ،غري أن ذلك مرشوط بالتقوى؛ لقوله تعاىل:
ََ ْ ٌ ُ َ ََ
ذ َ َ ََ ذُ ذُ َ ُْ ذ َ
جد أسِس لَع
﴿إِنما يتقب َل اّلِل م َِن الم َتقِي[ ﴾27املائدة] ،وقوله تعاىل﴿ :لمس ِ
اْل ْق َوى م ِْن أ ذول يَ ْوم أ َح ُّق أ ْن َت ُق َ
ذ
وم فِيهِ ﴾...اآلية [التوبة ]108:وما بعدها.
ِ ٍ
َّهي عن دخول املساجد ملن
وقد ورد عن النبي ÷ برواية الطرفني الن ُ

أكل من الثوم ،ويقاس عىل ذلك ما ساوى الثوم يف خبث الرائحة فال جيوز
إدخاله املسجد.

وقوله يف احلديث الثاين(( :بناء املساجد يف الدور)) ،كأن املراد -واهلل أعلم-
بناء املساجد يف احلارات؛ وذلك ليصيل فيها أهل احلارات يف األيام املطرية،
والليايل الباردة ،ونحو ذلك من األعذار التي متنعهم من احلضور يف املسجد
األعظم ،واحلديث األول فيه األمر ببناء املساجد مطلق ًا يف احلارات وغريها.
وقد يكون معنى احلديثني سواء .وزيادةُ :يف الدور ،يرا ُد هبا ّ
أن املساجدَ تبنى
حيث يستوطن الناس وحيث يكون هلم بيوت.
ويف كتاب املناهي للمرتىض  #بسنده عن آبائه عن النبي ÷ :وهنى عن
البيع والرشاء يف املسجد ،وقال(( :من فعل ذلك فقولوا له :ال أربح اهلل جتارتك)).
ويف اجلامع الكايف :أن النبي ÷ هنى عن إنشاد الضالة يف املسجد.
وروى مسلم عن أب هريرة قال :قال رسول اهلل ÷(( :من سمع رج ً
ال
ينشد ضالة يف املسجد فليقل :ال ردها اهلل عليك ،فإن املساجد مل تبن هلذا)).
وحسنه عن أب هريرة أن رسول اهلل ÷ قال:
وروى النسائي والرتمذي
َّ

((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا :ال أربح اهلل جتارتك)).

ويف أمايل أب طالب بسنده عن عيل  #عن النبي ÷(( :من أخرج أذى
من املسجد كانت له حسنة ،واحلسنة عرش أمثاهلا ،ومن أدخل أذى يف مسجد
كانت عليه سيئة ،والسيئة سيئة واحدة)).

وعن أنس قال :قال رسول اهلل ÷(( :عرضت عيل أجور أمتي حتى القذاة
خيرجها الرجل من املسجد)) ،رواه أبو داود والرتمذي وصححه ابن خزيمة.
يؤخذ مام تقدم:
 -1حتريم البيع والرشاء يف املساجد.
 -2حتريم إنشاد الضالة.
 -3جيب عىل املسلمني أن يقابلوا ما يقع من ذلك بالدعاء فيقولوا :ال أربح
اهلل جتارتك ،أو :ال ردها اهلل عليه ،أو ما أشبه ذلك مام يدل عىل اإلنكار عليه.
 -4قوله(( :فإن املساجد مل تبن هلذا)) أنه حيرم يف املساجد :النوم،
واالسرتاحة ،واخلياطة ونحوها من الصناعات ،واختاذها طرقات ،واالجتامع
فيها للحديث والسمر ،ونحو ذلك ،وبنيت املساجد :للصالة ،وذكر اهلل،
والدعاء ،والوعظ ،واإلرشاد ،وطلب العلم ،ونحو ذلك ،وما سوى ذلك
فيحرم وال جيوز ،ولكن يستثنى من ذلك ما كان تابع ًا للطاعة فإنه جيوز.
 -5الرتغيب يف إخراج األوساخ من املساجد واألقذار ،والتحذير من
إدخاهلا املساجد.
يف أمايل أب طالب بسنده إىل عيل  #قال( :كانت جارية خالسية تلتقط
األذى من مسجد رسول اهلل ÷ ،ففقدها رسول اهلل ÷ ،فسأل عنها،
فقيل :توفيت ،فقال(( :لذلك رأيت هلا الذي رأيت كأهنا يف اجلنة تلقط من
ثامرها ))..اهـ من املختار ،ثم قال ÷(( :من أخرج أذى ))...إلخ.
وعن أب هريرة يف قصة املرأة التي كانت تقم( )1املسجد قال :فسأل عنها
النبي ÷ فقالوا :ماتت فقال(( :أفال كنتم آذنتموين؟)) فكأهنم ص َّغروا أمرها،
فقال(( :دلوين عىل قربها)) فدلوه فصىل عليها .وزاد مسلم(( :إن هذه القبور ُملوءة
ظلمة عىل أهلها وإن اهلل ينورها هلم بصاليت عليهم)) اهـ من بلوغ املرام.
( – )1أي تكنسه .قال يف الصحاح :قممت البيت :كنسته.

يؤخذ من هنا:
 -1عظم ثواب الذي يشتغل بتنظيف املسجد وكنسه.
 -2أنموذج من اخللق العظيم للنبي ÷.
يف البخاري حديث« :مل يكن عىل عهد النبي ÷ حول البيت حائط،
كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائط ًا -جدره قصري -فبناه
ابن الزبري» .اهـ
قلت :وعىل هذا فاملسجد احلرام قبل البناء هو الساحة التي كان يصيل فيها
ويعتكف فيها ومطاف الكعبة ،وقد كانوا يصلون خلف مقام إبراهيم ،وقد
حددوا ذلك يف كتب املناسك بالذراع.
نعم ،ويف الفتح :إن املسجد كان حماط ًا بالدور عىل عهد النبي ÷ وأب
بكر وعمر ،فوسعه عمر واشرتى دور ًا فهدمها ،ثم وسعه عثامن من جهات
أخر ،ثم وسعه عبداهلل بن الزبري ،ثم أبو جعفر املنصور ،ثم ولده املهدي.
وما زيد عىل الساحة األوىل فله حكمها وإن كثرت جد ًا ،فيجوز الطواف
منها واالعتكاف فيها ،وحيرم عىل احلائض واجلنب الدخول فيها.
وحينئذ فيجوز الطواف من املسجد املسقوف املحيط بالكعبة وساحتها إذا
كثر الزحام ،وذلك أن اتصال الزحام وكثرته حتى يمأل الساحة جيعل الطائف
من وراء الساحة املمتلئة طائف ًا بالكعبة وملصقا طوافه هبا ،وذلك كصالة
اجلامعة إذا كثر املصلون واتصلت الصفوف إىل خارج املسجد.
يف املجموع عن زيد بن عيل (( :#ال بأس بالصالة عىل البساط واملسوح))
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده(( :رأيت علي ًا يصيل عىل مصىل مسوح يركع
ويسجد عليه)).

وروى أبو داوود عن املغرية :كان رسول اهلل ÷ يصيل عىل احلصري
والفروة املدبوغة .اهـ من رأب الصدع
واملشهور أن مسجد رسول اهلل ÷ مل يكن مفروش ًا وإنام كانوا يصلون
عىل األرض ،لذلك فتكون الصالة عىل حضيض األرض أفضل ،ملا فيها من
اإلسوة برسول اهلل ÷ وصحابته ،وألهنا أقرب إىل التذلل وأدخل يف
اخلضوع والتواضع هلل عز وعال.
ويف املجموع بسنده :أن راعي ًا سأل رسول اهلل ÷ فقال :أصيل يف أعطان
اإلبل؟ قال(( :ال)) قال :فأصيل يف مرابض الغنم؟ قال(( :نعم)) ،وأخرجه البيهقي
عن طريق جابر بن سمرة ،ومن طريق الرباء بن عازب وعبداهلل بن مغفل.
وروى النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل :الرتمذي ،وضعفه من طريق ابن
عمر :أن النبي ÷ هنى أن يصىل يف سبع مواطن :املزبلة ،واملجزرة،
واملقربة ،وقارعة الطريق ،ويف احلامم ،ومعاطن اإلبل ،وفوق ظهر بيت اهلل))اهـ.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل اإلمام القاسم  #قال :كرهت الصالة
يف بيوت احلامم الداخلة لقذرها ،وهنى عن الصالة عىل قارعة الطريق ملعنى
املرضة باملارة.
ويف األمايل بسنده إىل عيل ( :#ال يصىل يف حامم ،وال جتاه قبور ،وال جتاه حش(.))1
وللمرتىض يف كتاب النهي بسنده عن النبي ÷ :النهي عن الصالة بني
املقابر ،ويف احلامم ،وخلف النائم .اهـ
يؤخذ مام تقدم:

 -1كراهة الصالة يف معاطن اإلبل ،وكراهة الصالة ليست لنجاسة أبواهلا
احلـُش –بفتح احلاء وضمها :-البستان وهو أيض ًا ا رل َم رخ َرج؛ ألهنم كانوا يقضون حوائجهم يف
(َ – )1
البساتني .متت خمتار الصحاح.

وأبعارها؛ فإهنا والغنم سواء يف ذلك؛ ألهنا مام يؤكل حلمه ،وإنام كرهت لعلة
أخرى هي :إما ألن الناس كانوا يقعدون لقضاء احلاجة بينها ،وإما ملا قد حيصل
من نفارها وحتريك رؤوسها مام قد يشغل املصيل ،ويؤيد هذا الوجه :ما روي:
((فإهنا خلقت من الشياطني)).
 -2كراهة الصالة يف املجزرة واملزبلة واحلامم ،والعلة يف ذلك :ما يف هذه
األماكن عادة من النجاسات واألقذار ،ومن هنا فيشرتط طهارة مكان املصيل،
َ
وال جتزئ الصالة يف مكان متنجس ،يؤيد ذلك قوله تعاىل﴿ :أ ْن َط ِه َرا َبيْ ِ َ
ِت
ِلطائف َ
ي ﴾..اآلية [البقرة ،]125:وحديث :أمر رسول اهلل ÷ ببناء املساجد يف
ل ذ ِِ
الدور ،وأن تنظف وتطيب.
 -3كراهة الصالة عىل القبور وبينها؛ وكراهة الصالة عىل القرب إما ألن فيه
التشبه باليهود ،وقد قال ÷(( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد)) ،واليهود فعلوا ذلك تعظي ًام ألنبيائهم ،كام يشعر به سياق احلديث.
وقد يكون ذلك من أجل حرمة قرب املؤمن ،بدليل االتفاق بني املسلمني عىل
املحافظة عىل حرمة قربه ،وأما قرب الكافر فلالبتعاد عن قذارته ،وأما كراهة
الصالة بني القبور فلام فيه من التشبه ب ُع َّباد القبور ،وقد يتوهم متوهم حني يرى
من يصيل بني القبور أنه يعبد القبور.
 -4كراهة الصالة عىل ظهر الكعبة؛ وقد يكون ذلك ألن اهلل أوجب
استقبال الكعبة ،واملصيل فوقها ليس مستقب ً
ال هلا.
هذا ،ويؤيد ما قلنا من اشرتاط طهارة املكان الذي يصىل فيه:
أ -أن الصحابة حني دخل األرسى املرشكون مسجد املدينة استنكروا ذلك،
وقالوا :يا رسول اهلل قوم أنجاس؛ فقال ÷(( :ليس عىل األرض من
نجاستهم يشء..إلخ)).

ب -أن الصحابة ملا بال األعراب يف املسجد تصاحيوا عليه ،فقال ÷:
((ال تقطعوا عليه درته)) ثم أمرهم فصبوا عليه ذنوب ًا من ماء ...هذا معنى الرواية.
 -5كراهة الصالة جتاه حش؛ وذلك أن الصالة تعظيم هلل وذكر وتسبيح ،وذلك
املكان غري الئق بذلك ،فينبغي أن ينزه اهلل تعاىل عن أن يذكر يف ذلك املكان.
 -6كراهة الصالة خلف النائم :قد يكون ذلك ملا فيه من إهيام عبادته،
وذلك من حيث شبهه بامليت ،أال ترى أنه ال جيوز الركوع والسجود يف الصالة
عىل امليت؛ ملا فيه من إهيام عبادته عىل ما يظهر يل -واهلل أعلم -والنائم شبيه
بامليت يف الصورة.
فائدة :ومام يلحق هبذا الباب أن الواجب تنزيه املسجد عن األقذار
َ
والنجاسات؛ لقوله تعاىل﴿ :أ ْن َط ِه َرا َبيْ ِ َ
ِت ﴾...اآلية ،وحديث(( :وأن تطيب
وتنظف)) ،فال جيوز البصق فيها ،وال إلقاء النخامة يف جدراهنا ،وال إدخال

الروائح الكرهية فيها ،وال اللعب والصياح ،ونحو ذلك.
وقد حرم رسول اهلل ÷ عىل اجلنب واحلائض والنفساء دخول املساجد.
ومام يدل عىل اشرتاط طهارة بدن املصيل وثيابه ومكانه يف اجلملة هو أن نقول:َ ٌ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ ذ ُ َ ذ ُ ُ ُّ ْ
ذ
ُ
َ
إن اهلل تعاىل قال﴿ :فِيهِ ِرجال ُيِبون أن يتطهروا واّلِل ُيِب المط ِه ِرين[ ﴾108التوبة]،
ْ ُْ
اّلِل ُُي ُِّب ذ َ
ح ُّ
﴿إ ذن ذ َ
ب ال ْ ُم َت َطهر َ
ين[ ﴾222البقرة]ِ﴿ ،إَون كن ُت ْم ُج ُن ًبا
اْل ذوابِي َو ُي ِ
ِ
ِِ
َ ذ ََْ ُ
َ ُ ُ ذ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ
َف ذ
اط ذه ُروا﴾ [املائدة﴿ ،]6:حِت تغتسِلوا﴾ [النساء﴿ ،]43:ما ي ِريد اّلِل ِِلجعل عليكم
ُ
ْ ََ ََ
َ
ك ْن يُر ُ
يد ِ ُِل َط ِه َرك ْم َو ِ ُِلتِ ذم ن ِْع َم َت ُه ﴾..اآلية [املائدةَ ﴿ ،]6:وثِ َيابَك
ل
مِن حر ٍج و
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ََ ذْ َ َ ُ ُ ذ ْ َْ ُ
اّلِل إ ذن ذ َ
ث أ َم َرك ُم ذ ُ
اّلِل ُي ُِّب
ف َط ِه ْر[ ﴾4املدثر]﴿ ،فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حي
ِ
َْ
َ
ذ َ
ذ
ْ
ح ُّ
َ
َ
ب ال ْ ُم َت َطهر َ
َ
َ
ين[ ﴾222البقرة﴿ ،]222:أن ط ِهرا بي ِِت ل ِلطائ ِ ِفي﴾ [البقرة،]125:
اْل ذوابِي َو ُي ِ
ِِ
ويف احلديث(( :الوضوء شطر اإليامن))(( ،وأن تطيب وتنظف)).

[باب األوقات]
قد يؤخذ من حديث جربيل( )1يف حتديد األوقاتَّ :أن وقت الصالة ينقسم
إىل قسمني:
 -1ما يف حديث جربيل هو الوقت الذي ال ينبغي التفريط فيه.
 -3ما أفاده حديث من أدرك ركعة من العِص..إلخ ونحوه من زيادة يف
الوقت عىل ما أفاده حديث جربيل -ينبغي أن يكون وقت ًا للمعذورين
واملضطرين ،جعله اهلل تعاىل توسعة ورمحة لعباده.
وقت صالة املغرب :إذا غربت الشمس ودخل الليل.
وقد أخرج مسلم والنسائي عن أب بِصة الغفاري قال :صىل بنا رسول اهلل ÷
املغرب فقال(( :إن هذه الصالة عرضت عىل من كان قبلكم فضيعوها ،فمن
حافظ عليها منكم أويت أجرها مرتني ،وال صالة حتى يطلع الشهاب)) ،ويف
بعضها(( :حتى يطلع الشاهد)) ،والشاهد النجم .اهـ
وال خالف أن صالة املغرب ليلية ،وأن وقتها أول الليل ،وعالمة دخول الليل
ظهور نجم لييل ،وهذه العالمة -أعني طلوع نجم لييل -أرشد إليها احلديث كام ترى،
ََ ذ َ ذ َ َْ ذُْ ََ َ ْ َ
ً
وقد أشار إليها القرآن قال تعاىل﴿ :فلما جن علي ِه الليل رأى كوكبا﴾ [األنعام ،]76:فإذا

استيقن املسلم دخول الليل صىل املغرب وإن مل ير الشاهد.

( – )1وهو كام يف مسند اإلمام زيد  :#حدثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده  ،%قال :نزل
جربيل  #عىل النبي ÷ حني زالت الشمس؛ فأمره أن يصيل الظهر ،ثم نزل عليه حني
كان الفئ قامة فأمره أن يصيل العِص ،ثم نزل عليه حني وقع قرص الشمس فأمره أن يصيل
املغرب ،ثم نزل عليه حني وقع الشفق فأمره أن يصيل العشاء ،ثم نزل عليه حني طلع الفجر
فأمره أن يصيل الفجر؛ ثم نزل عليه من الغد حني كان الفئ عىل قامة من الزوال فأمره أن يصيل
الظهر ،ثم نزل عليه حني كان الفئ عىل قامتني من الزوال فأمره أن يصيل العِص ،ثم نزل عليه
حني وقع القرص فأمره أن يصيل املغرب ،ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصيل
العشاء ،ثم نزل عليه حني أسفر الفجر فأمره ان يصيل الفجر ،ثم قال « :يا رسول اهلل ما بني
هذين الوقتني وقت».

وآخر وقت املغرب ذهاب الشفق األمحر ،وهو أول وقت العشاء ،وعن
النبي ÷ قال(( :وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما
مل حيرض العِص ،ووقت العِص ما مل تصفر الشمس ،ووقت صالة املغرب ما مل
يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة
الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس)) رواه مسلم.
وعن عائشة :أ رعتم رسول اهلل ÷ ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة
الليل ،ثم خرج فصىل وقال(( :إنه لوقتها لوال أن أشق عىل أمتي)) رواه مسلم.
وعن النبي ÷(( :إذا حرض العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء))
أخرجه املؤيد باهلل يف رشح التجريد ،والبخاري ومسلم وجامعة أخرى من املحدثني.
يؤخذ من هذا احلديثَّ :
أن صالة اجلامعة ليست فرض عني؛ إذ لو كانت
فرض عني َل َما سقطت بمثل هذا العذر.

ويشهد لذلك(( :من أكل من هذه الشجرة فال يدخل مسجدنا يؤذنا))؛ إذ لو
كانت فرض عني َل َما جاز أكل الثوم.

ويؤيد ذلك أيض ًا حديث األخوين الرشيكني الذين تشاجرا عند رسول اهلل ÷

وقت مقاسمة الربح؛ فأراد الذي كان يواظب عىل السوق أن يفضله أخوه بيشء من
الربح ،وكان األخ اآلخر يواظب عىل الصالة خلف رسول اهلل ÷؛ فقال ÷
للمواظب عىل السوق(( :لعلك إنام رزقت بمواظبة أخيك عىل الصالة)) فأقر ÷
املواظب عىل السوق ومل يستنكر عليه ،وكان السوق يف البقيع.
 -1ال جتزي وال جتوز وال تصح أي صالة من الصلوات اخلمس إال بعد
دخول وقتها.
 -2وكذلك ال جيزي وال جيوز وال يصح األذان ألي صالة إال بعد دخول
وقت تلك الصالة.

 -3يصح األذان من املتوضئ وغري املتوضئ ألنه مل يرد عن النبي ÷
اشرتاط الطهور لألذان.
 -4أول الوقت هو األفضل ألداء الصالة فيه ملا روي بال خالف أن
النبي ÷ كان حيافظ عىل تأدية الصلوات يف أول أوقاهتا ،وعىل هذا َع َم ُل
املسلمني إىل اليوم.
 -5ال جيوز أخذ األجرة عىل األذان ملا يف املجموع عن النبي ÷:
((من أخذ عىل تعليم القرآن أجر ًا كان حظه يوم القيامة)) ،وحلديث(( :اختذ
مؤذن ًا ال يأخذ عىل أذانه أجر ًا)) .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن
ماجه وحسنه الرتمذي وصححه احلاكم.
 -6يف املجموع عن عيل (( :#ليس عىل النساء أذان وال إقامة)).
 -7يف أمايل أمحد بن عيسى وأمايل أب طالب عن النبي ÷ أنه كان إذا
سمع املؤذن قال كام يقول ،فإذا بلغ حي عىل الصالة حي عىل الفالح قال :ال
حول وال قوة إال باهلل فإذا بلغ اإلقامة ،قال :اللهم رب لك الدعوة التامة
والصالة القائمة اعط حممد ًا سؤله يوم القيامة ،بلغه الدرجة الوسيلة وتقبل
شفاعته يف أمته.
ويف البخاري حديث(( :إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن))،
وفيه أيض ًا حديث(( :من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصالة القائمة آت حممد ًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام ًا حممود ًا كام وعدته،
حلت له شفاعتي يوم القيامة)) .اهـ من االعتصام.
عن ابن عباس أن النبي ÷ صىل الظهر والعِص مجيع ًا ،واملغرب
والعشاء مجيع ًا من غري خوف وال سفر)) ،أخرجه املؤيد باهلل ومسلم والرتمذي
وأبو داود وآخرون.

ويف اجلامع الكايف واملنتخب :أن النبي ÷ مجع بني الظهر والعِص
باملدينة من غري علة ،ومجع بني املغرب والعشاء يف غري وقت معلوم ،وقال:
((لئال حترج أمتي)) ،ولفظ املنتخب :مجع بني الظهر والعِص واملغرب والعشاء
يف املدينة من غري سفر وال خوف وال مطر .اهـ
أ َّما اجلمع يف السفر فهو حمل اتفاق ،وال خالف أن النبي ÷ مجع بني
الظهر والعِص يف عرفة يف وقت الظهر ،ومجع بني املغرب والعشاء يف مزدلفة يف
وقت العشاء.
نعم ،ما ذكرنا يدل عىل جواز اجلمع بني صاليت الظهر والعِص ،وصاليت
املغرب والعشاء للمعذور وغري املعذور ،وال شك أن املحافظة عىل الصالة
يف األوقات التي ينادى هلا بالصالة أفضل ،وال خالف بني املحدثني من الزيدية
وغريهم َأ َّن النبي ÷ مجع بني املغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتني.
عن أب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أدرك ركعة من الصبح قبل
أن تطلع الشمس فقد أدركها ،ومن أدرك ركعة من العِص قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العِص)) أخرجه املؤيد باهلل يف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهم
من املحدثني ،وعن عائشة مثله ،رواه املؤيد باهلل ومسلم وغريهام.
يؤخذ من احلديث :أن وقت العِص ُمتد إىل ما يسع ركعة وكذلك الفجر،
ويلحق هبذين صالة العشاء فوقتها ُمتد إىل ما يسع ركعة قبل أن يطلع الفجر،
ً
َ َ ذْ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ َ ً
ح ُه ِلَْل َط ِويَل[ ﴾26اإلنسان]،
ودليل ذلك :قوله تعاىل﴿ :ومِن اللي ِل فاسجد ُل وسبِ
فقد جعل اهلل تعاىل الليل كله وقت ًا للصالة.
واخلليق باملسلم أن حيافظ عىل الصلوات يف أول أوقاهتا ،وال ينبغي له أن يؤخرها
إىل مثل هذه األوقات املذكورة إال لعذر كاملرض والسفر واملطر ونحو ذلك.

ويؤخذ من احلديث :أهنا ال تكره صالة الفريضة عند اصفرار الشمس،
وكذلك عند طلوعها .وتكره الصالة عند رشوق الشمس وعند غروهبا وحني
ينتصف النهار قبل الزوال ،وزاد اإلمام زيد  #يف روايته عن عيل  :#بعد
صالة الفجر إىل أن ترشق الشمس ،وبعد صالة العِص إىل أن تغرب الشمس،
وحني يقوم اإلمام عىل املنرب خيطب للجمعة.
وال خالف أن النبي ÷ مل يكن يصيل بعد صالة الفجر ،وال بعد صالة
العِص ،إال ما يروى من قضائه لركعتي الظهر؛ فإنه روي أنه قضاهام بعد صالة
العِص؛ لعذر شغله عنهام ،فقالت أم سلمة :أفنقضيهام إذا فاتتا؟ قال(( :ال)).
أخرجه أمحد ،وخري اهلدي هدي حممد ÷.
وعن أب سعيد قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :ال صالة بعد الصبح
حتى تطلع الشمس ،وال صالة بعد العِص حتى تغيب الشمس)) .متفق عليه.
وملسلم عن عقبة بن عامر :ثالث ساعات كان رسول اهلل ÷ ينهانا أن
نصيل فيهن ،أو أن نقرب فيهن موتانا :حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
وحني يقوم قائم الظهرية حتى تزول ،وحني تضيف( )1الشمس للغروب))
ونحوه يف كتاب املناهي للمرتىض .#
والكراهة هي لصالة النافلة ،أما الفريضة فتؤدى يف هذه األوقات من غري
كراهة؛ ملا تقدم من حديث من أدرك ركعة من العِص قبل أن تغرب الشمس
فقد أدركها ،ومن أدرك ركعة من الصبح ..احلديث.
 -1بعد صالة الفجر.
 -2بعد صالة العِص.
( – )1تضيف ،أي :متيل.

 -3عند الرشوق.
 -4عند الغروب.
 -5وقت إقامة الصالة.
 -6وقت صعود اإلمام خلطبة اجلمعة.
 -7يف حالة الصالة املكتوبة جامعة ملن مل يصلها.
 -8عند استواء الشمس يف وسط السامء إىل أن تزول.
باب األذان واإلقامة
عن مالك بن حويرث قال :أتيت النبي ÷ ومعي ابن عم يل فقال(( :إذا
سافرتام فأذنا وأقيام ،وليؤمكام أكربكام)) أخرجه املؤيد باهلل يف رشح التجريد حكاية
عن ابن أب شيبة ،وأخرجه البخاري ومسلم وجامعة واسعة من املحدثني.
ويف أمايل أب طالب بسنده عن عيل #عن النبي ÷(( :ليؤذن
أفصحكم وليؤمنكم أفقهكم)).
قوله(( :فأذنا ،وأقيام)) املراد :ليؤذن أحدكام و ُي ِقم أحدكام سواء األكرب أو
األصغر ،وليؤمكام أكربكام يف العلم بكتاب اهلل تعاىل وبسنة رسوله ÷.
ويؤخذ من هذا :أن األذان واإلقامة جتب عىل املسافر ،وكذلك صالة اجلامعة.
ويؤخذ منه أيض ًا أنه يتم باالثنني صالة اجلامعة ،وال يفهم من هذا أن غري
املسافر ال جيب عليه أذان وال إقامة ،وإنام أراد رسول اهلل ÷ أن يبني أن
األذان واإلقامة واجبان يف السفر؛ لئال يتوهم أحد أهنام يسقطان بالسفر،
وكذلك اجلامعة ،فقد يتوهم البعض أن ترك األذان واإلقامة وصالة اجلامعة
رخصة يف السفر؛ وذلك أن السفر مظنة للرخصة؛ إذ قد رخص فيه يف اإلفطار
واجلمع والقِص؛ لذلك قد يتوهم البعض الرخصة ،فأراد النبي ÷ أن يرفع
ما عسى أن يقع من الوهم فيام ذكرنا.
نعم ،وإذا كان األمر كام ذكرنا فال يتم االستدالل عىل وجوب األذان

واإلقامة واجلامعة من هذا احلديث؛ وذلك أن ما كان كذلك فإنه حيتمل
الوجوب أو اإلرشاد.
ويف حديث األمايل :أنه ينبغي أن يكون املؤذن أفصح القوم ،واملراد أنه
أفقههم يف
يكون ذا صوت رفيع مع البيان ،وأنه ينبغي أن يؤم القوم يف الصالة ُ
دين اهلل.
هذا ،ومام ال خالف فيه أن األذان شعرية من شعائر اإلسالم ال جيوز تركها،
وكذلك اإلقامة وصالة اجلامعة ،كل ذلك من شعائر اإلسالم ،فإذا أذن املؤذن
وأقام وأقيمت اجلامعة يف أهل حملة سقط الوجوب عن بقية أهل املحلة وإن مل
حيرضوا تلك الصالة ،وأجزاهم أن يصلوا فرادى بال أذان وال إقامة؛ ألن هذه
الشعائر من فروض الكفايات التي إذا قام هبا البعض سقط وجوهبا عن الباقني.
يف اجلامع الكايف :قال احلسن بن حييى أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن يقولوا
يف األذان واإلقامة« :حي عىل خري العمل» ،وأن ذلك عندهم السنة ،وقد سمعنا يف
احلديث أن اهلل سبحانه بعث ملك ًا من السامء إىل األرض باألذان وفيه« :حي عىل
خري العمل» ،ومل يزل النبي ÷ يؤذن بحي عىل خري العمل حتى قبضه اهلل إليه،
وكان ُيؤ َّذ ُن هبا يف زمان أب بكر فلام ويل عمر قالَ :د ُعوا حي عىل خري العمل ال
يشتغل الناس عن اجلهاد ،وكان أول من تركها .اهـ من االعتصام.
والذي عليه أئمة الزيدية أن اهلل ع َّلم األذان رسوله ÷ ليلة ُأرسِ َي به لي ً
ال
من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص ،أمر اهلل ملك ًا من مالئكته فعلمه األذان
واستنكروا غاية االستنكار أن يكون األذان برؤيا رجل من األنصار يف املنام،
وردوا رواية من روى ذلك.
وأهل السنة عىل اختالفهم متفقون عىل طرح حي عىل خري العمل من األذان
واإلقامة ،وأثبتوا يف أذان الصبح :الصالة خري من النوم ،وقال اهلادي :#

إن عمر هو الذي طرح حي عىل خري العمل وأثبت الصالة خري من النوم ،ويدل
لصحة كالم اهلادي  #ما ذكره مالك يف املوطأ فإنه قال :بلغنا أن املؤذن جاء
عمر يؤذنه بصالة الصبح فوجده نائ ًام ،فقال :الصالة خري من النوم ،فأمر عمر
أن جيعلها يف نداء الصبح.
وكذلك ما أخرجه أبو داوود والرتمذي عن جماهد قال :دخلت مع ابن عمر
مسجد ًا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصيل فيه فثوب املؤذن فخرج عبداهلل من
املسجد وقال :اخرج بنا من عند هذا املبتدع ومل يصل فيه .اهـ من االعتصام
وقال ابن دقيق العيد يف رشح املختِص عىل العمدة ما لفظه :وقد صح بالسند
الصحيح أن زين العابدين وعبداهلل بن عمر أذنا بحي عىل خري العمل إىل أن
ماتا .قال رواه البيهقي يف السنن.
وقد روى البيهقي يف سننه الكربى عن ابن عمر أنه كان أحيان ًا إذا قال حي
عىل الفالح قال عىل أثرها حي عىل خري العمل.
روى ذلك عنه من عدة طرق.
وروى يف سننه أيض ًا عن عيل بن احلسني أنه كان يقول يف أذانه إذا قال :حي
عىل الصالة حي عىل الفالح :حي عىل خري العمل ،ويقول هو األذان األول.
وروى ابن حزم يف كتاب اإلجامع عن ابن عمر أنه كان يقول يف أذانه حني
يؤذن :حي عىل خري العمل .اهـ من االعتصام
قلت :يؤيد ما ذهب إليه الزيدية أمور:
 -1أنه مذهب أهل البيت الذين جاء فيهم عن النبي ÷ ما جاء من
املدح والثناء كحديث الثقلني واملنزلة.
 -2ما رواه أمحد بسند رجاله رجال الصحيح :سئل رسول اهلل ÷ أي
األعامل أفضل؟ قال :الصالة لوقتها .وما أخرجه أمحد وجامعة من حمدثي أهل
السنة :واعلموا أن خري أعاملكم الصالة.

قال رسول اهلل ÷(( :إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم)) أخرجه
املؤيد باهلل وأبو داود والرتمذي وجامعة كبرية من املحدثني.
يدل احلديث :أن اإلقامة حق خاص باملؤذن؛ فمن أذن أقام هو ال غريه،
وهذا سنة ماضية وعادة جارية يف مساجد املسلمني منذ العهد األول وإىل اليوم،
فال ينبغي خمالفتها إال لعذر ،فلألعذار أحكامها.
وال يؤذن لكل صالة إال بعد دخول وقتها ،وعىل هذا مىض السلف واخللف.وال يشرتط أن يكون املؤذن متوضئ ًا؛ لعدم ورود الدليل ،وال ينبغي إثباترشط ال دليل عليه.
ومن أذن قبل الوقت أعاد يف الوقت ،وال جيزي األذان قبل الوقت.ويف املجموع عن عيل ( :#ليس عىل النساء أذان وال إقامة).
ويف أمايل املرشد باهلل بسنده عن النبي ÷(( :النساء عي وعورات
فاسرتوا عيهن بالسكوت وعوراهتن بالبيوت)).
يشهد لصحة ما ذكرنا :السنة املاضية والعادة اجلارية للمسلمني منذ يومهم
األول وإىل اليوم أن األذان واإلقامة من أعامل الرجال ال من أعامل النساء.
َ
َ ذ ُ
ْ ْ
ُ
ويشهد لصحة احلديث الثاين القرآن قال تعاىل﴿ :أ َو َم ْن يُنشأ ِِف اْل ِل َيةِ َوه َو
ْ
اْل َ
ْي ُ
ام َغ ْ ُ
ِ
ي[ ﴾18الزخرف] فهذه اآلية تشهد ألول احلديث(( :النساء
ب
م
ِص
ِِف
ِ ٍ
ََ
َ
َ ُْ َ َ
ِين زِين َت ُه ذن﴾ ..إىل قوله تعاىل﴿ :وَل
عي ،))..وقال سبحانه وتعاىل﴿ :وَل يبد
َ
َ ْ
َضبْ َن بأَ ْر ُجلِه ذن ِِلُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
ي م ِْن زِينت ِ ِه ذن﴾ [النور ،]31:وقال سبحانه وتعاىل:
ِ
ي ِ ِ
ِ
َ َ
ُ
﴿ َوق ْرن ِِف ُب ُيوت ِك ذن﴾ [األحزاب ،]33:فكل هذا يشهد للحديث.
وهلا أن تقول كام يقول املؤذن ،بل يندب هلا ذلك؛ لورود الدليل العام هلا وللرجل.

[باب صفة الصالة]
ال خالف يف أن الصلوات مخس ،وأهنا ثنائية وثالثية ،وثالث رباعيات ،وأن
الدخول فيها بالتكبري ،واخلروج منها بالتسليم ،وأنه جيهر يف بعضها ،ويرس يف
أخرى ،وعىل مرشوعية القراءة يف الركعتني األولتني من كل صالة بالفاحتة
وقرآن معها وكذلك الفجر.
وأن كل ركعة فيها قيام وركوع وسجودان ،وأنه يرشع االعتدال بعد الركوع
وبعد السجود ،وأنه يلزم استقبال القبلة يف الصالة ،وأنه ال صالة إال بطهور.
وال خالف أيض ًا يف أوقات الصلوات التي يف حديث جربيل ،وعىل أنه يلزم
طهارة املكان الذي يصىل فيه ،وطهارة الثوب الذي يلبسه املصيل ،وعىل أنه يلزم
سجود السهو للزيادة أو النقصان ،وعىل مرشوعية صالة اجلامعة يف املساجد إن
كانت ،وإال يف أي مكان طاهر ،وأنه يقدم األقرأ فاألعلم و..إلخ.
واخلالف إنام هو يف مسائل جزئية؛ فالزيدية وسائر الشيعة يثبتون «حي عىل
خري العمل» يف األذان واإلقامة بعد «حي عىل الفالح» ،وغري الشيعة حيذفوهنا،
ونحن نشفع األذان واإلقامة ،وغرينا يشفعون األذان ويوترون اإلقامة ،وإىل
آخر ما هنالك من اخلالفات ،وهي ظاهرة للعوام وغريهم.
واخلالف يف ذلك وما أشبهه ال خيل باإليامن؛ لالتفاق بني علامء املسلمني أن
املخطئ يف املسائل النظرية الفرعية معذور أو مصيب ،ودليل ذلك بعد االتفاق
َ
َ
َ َ ْ ُْ
ْ
ََْ َ َ َْ ُ
ك ْم ُج َن ٌ
ك ْن َما ت َع ذم َدت
اح ف
قوله تعاىل﴿ :وليس علي
ِيما أخ َطأت ْم بِهِ َول ِ
ُُ ُ ُ
وبك ْم﴾ [األحزاب ،]5:ويف احلديث(( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان.))...
قل
ََ ُ ْ َْ ُ
ُ ُ
ك َم ْس ِج ٍد﴾
 -1سرت العورة ،بدليل قوله تعاىل﴿ :خذوا ِزينتكم عِند ِ

[األعراف]31:

وأقل الزينة سرت العورة.

 -2طهارة ثياب املصيل ،ألن الثياب املتقذرة بالنجاسة ال زينة فيها ،وقد أمر

اهلل تعاىل بأخذ الزينة ،والفطرة حتتم سرت العورة واالبتعاد عن األقذار فال حيتاج
مثل ذلك إىل نصب دليل.
 -3طهارة بدن املصيل وطهارة مكان صالته؛ ألن اهلل تعاىل أمر بالطهارة
َ
وباالبتعاد عن النجاسة ،وقد قال تعاىل يف آية الوضوء والغسلَ ﴿ :ما ُير ُ
يد ذ ُ
اّلِل ِ َِل ْج َعل
ِ
ُ
َ َْ ُ ْ ْ َ َ ََ
َ ُ
ك ْن ُير ُ
يد ِ ُِل َط ِه َرك ْم َو ِ ُِلتِ ذم ن ِْع َم َت ُه َعل ْيك ْم﴾ [املائدة ،]6:وقال
ل
عليكم مِن حر ٍج و
ِ
ِ
ْ
اّلِل ُُي ُِّب ذ َ
ح ُّ
سبحانه﴿ :إ ذن ذ َ
ب ال ُم َت َطهر َ
ين[ ﴾222البقرة] وقال تعاىل:
اْل ذوابِي َو ُي ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ذ
ي َوال َعاكِف َ
ِلطائف َ
الركعِ ُّ
ي َو ُّ
﴿أ ْن َط ِه َرا َبيْ ِ َ
الس ُجودِ[ ﴾125البقرة] ،وال حيتاج
ِ
ِت ل ذ ِ ِ
مثل ذلك إىل دليل كام تقدم.
 -4النية ،وقد دللنا عىل وجوهبا يف مجيع العبادات يف ما تقدم ،وهي اإلرادة
والعزم عىل تأدية ما أمر اهلل تعاىل به من صالة الظهر مثالً.
 -5بعد النية تكبرية اإلحرام ،ويف حديث املجموع واألحكام(( :حتريمها
التكبري وحتليها التسليم)).
عن أب هريرة أن النبي ÷ قال(( :إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء،
ثم استقبل القبلة فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ،ثم اركع حتى تطمئن
راكع ًا ،ثم ارفع حتى تعتدل قائ ًام ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ًا ،ثم ارفع حتى
تطمئن جالس ًا ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ًا ،ثم افعل ذلك يف صالتك كلها))
أخرجه السبعة ،واللفظ للبخاري.
وذكر املؤيد باهلل وأمحد بن سليامن نحو هذا احلديث عن رفاعة بن رافع.
وهذا احلديث هو املشهور باسم حديث امليسء صالته ،وقد استدلوا به عىل
أن كل ما ذكر فيه واجب يف الصالة ،وما مل يذكر فيه ليس بواجب؛ ألنه لو كان
واجب ًا لبينه؛ ألن املقام مقام بيان وتعليم.

والذي يظهر يل -واهلل أعلم -أن النبي ÷ َّبني يف هذا احلديث للميسء

صالته ما كان ال حيسنه من صالته فاملقام مقام خاص ،وسياق احلديث يشهد ملا
قلنا ،فال يستدل به عىل أن ما مل يذكر فيه ليس بواجب.
نعم ،كل ما ذكر فيه فهو واجب وفريضة من فرائض الصالة.
وروى البخاري(( :صلوا كام رأيتموين أصيل)) وال شك يف صحة هذا لقوله
ذ ُ
ٌ
ََ َ َ َ ُ
تعاىل﴿ :لق ْد َكن لك ْم ِِف َر ُسو ِل اّلِلِ أ ْس َوةٌ َح َس َنة﴾ [األحزاب ،]21:فيؤخذ من
ذلك :وجوب ما كان يفعله النبي ÷ يف صالته ،إال ما قام دليل عىل أنه
ليس بواجب.
وتقدم احلديث(( :إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن)) فيؤخذ منه:
أن التسبيح والتكبري وقراءة القرآن واجب ،والذي ثبت وجوبه من القرآن:
القيام ،والقراءة ،والركوع ،والسجود ،والتسبيح ،والتكبري ،واالعتدال ثبت
بالسنة -كام يف حديث امليسء صالته -والتشهد والتسليم بالسنة أيض ًا.
عن النبي ÷(( :ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن)) ،متفق عليه من حديث
عبادة بن الصامت.
وعن أب قتادة :كان رسول اهلل ÷ يصيل بنا فيقرأ يف الظهر والعِص يف
الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ،ويسمعنا اآلية أحيان ًا ،ويطول
الركعة األوىل ،ويقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب؛ متفق عليه.
ويف األحكام عن النبي ÷(( :كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب
فهي خداج)).
ويف املنتخب عن النبي ÷(( :أقل ما جيزي يف الصالة أم الكتاب وثالث
آيات معها)).
ويف اجلامع الكايف عن النبي ÷(( :ال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة
الكتاب وقرآن معها)).

وعن أب سعيد ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :مفتاح الصالة الطهور،
وحتريمها التكبري ،وحتليلها التسليم ،وال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب
وقرآن معها)) أخرجه املؤيد باهلل والرتمذي.
وعن أب سعيد أيض ًا ،قال :أمرنا رسول اهلل ÷ أن نقرأ فاحتة الكتاب وما
تيرس؛ أخرجه املؤيد باهلل وأبو داود.
قلت :قراءة الفاحتة وما تيرس معها يف الركعتني األولتني سنة من النبي ÷
جرى عليها الصحابة ومن بعدهم إىل اليوم ،وال خالف يف ذلك ،وإنام اخلالف
يف (بسم اهلل الرمحن الرحيم) ولفظ آمني بعد الفاحتة.
وقولنا :سنة املراد أهنا عادة النبي ÷ وعادة من بعده أعم من الواجب والسنة.
فنحن معارش الزيدية نثبت (بسم اهلل الرمحن الرحيم) ونجهر هبا يف اجلهرية،
وال نقول :آمني ،بعد الفاحتة ،وال نثبتها؛ ألهنا مل تصح لنا هبا الرواية ،وليست من
ألفاظ الفاحتة.
روي عن النبي ÷ أنه قال(( :صلوا كام رأيتموين أصيل)) رواه البخاري،
ذ ُ ْ ٌَ َ َ ٌَ
ََ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ول اّلِلِ أسوة حسنة﴾ [األحزاب،]21:
ويشهد بصحته القرآن﴿ :لقد َكن لكم ِِف رس ِ
يؤخذ من احلديث :أن القراءة يف الركعتني األولتني واجبة رس ًا يف العِصين
وجهر ًا يف غريهام ،وأنه جيب املخافتة يف الركعتني األخريتني ،وأن تكبري النقل
والتسميع واجب ،وكذلك تسبيح الركوع والسجود.
وال يقال :إن البيان وقع بأول فعل فعله ÷ بعد هذا القول ،ال ما
فعله ÷ من بعد؛ ألنا نقول :إنه ÷ كان يصيل عىل صفة واحدة منذ عرف
الناس صالته ÷ إىل أن تويف صلوات اهلل عليه وآله ،فام ترك اجلهر يف الركعتني
األوليني من املغرب والعشاء والفجر ،وال ترك اإلرسار يف الظهرين ،وال ترك التكبري
والتسميع ،وكذلك سائر صفة الصالة ،وحينئذ فاألصل الوجوب يف أفعاله ÷
يف الصالة ،وال جيوز القول بغريه إال إذا قام دليل ناقل عن هذا األصل.

ويف املجموع عن عيل  #أنه كان يعلن القراءة يف األوليني من املغرب
والعشاء والفجر ،ويرس القراءة يف األولتني من الظهر والعِص ،وكان يسبح يف
األخريني من الظهر والعِص والعشاء والركعة األخرية من املغرب اهـ.
وقد اختار اإلمام اهلادي  :#أن الواجب من القراءة هو قراءة الفاحتة
وسورة فقط والباقي سنة.
يف جمموع اإلمام زيد  #عن عيل  :#أنه كان يسبح يف الركعتني اآلخرتني
من الظهر والعِص والعشاء والركعة اآلخرة من املغرب.
ويف األحكام للهادي  :#الذي صح لنا عن رسول اهلل ÷ :أنه كان
يسبح يف اآلخرتني يقول(( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب))
يقوهلا ثالث ًا ثم يركع ،ثم قال :وعىل ذلك رأينا مشائخ آل رسول اهلل ÷،
وبذلك سمعنا عمن مل نر منهم ،ولسنا نضيق عىل من قرأ فيهام باحلمد هلل اهـ.
»
«
روى اهلادي  #يف األحكام بسنده عن عيل  #قال قال رسول اهلل ÷:
((يا عيل من مل جيهر يف صالته ببسم اهلل الرمحن الرحيم فقد أخدج صالته)).
ويف املجموع واألمايل حديث(( :كل صالة ال جيهر فيها ببسم اهلل الرمحن الرحيم
فهي آية اختلسها الشيطان)) ،ويف اجلامع الكايف :أن أهل بيت النبي ÷ أمجعوا
عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف السورتني وعىل القنوت يف الفجر.
وروى احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وأقره البيهقي عن عيل
وعامر أن النبي ÷ كان جيهر يف املكتوبات ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وكان
يقنت يف صالة الفجر ،وكان يكرب يف عرفة من صالة الصبح ويقطعها صالة
العِص آخر أيام الترشيق.
ويف التلويح للتفتازاين :أما حديث اجلهر بالبسملة فهو عندهم من قبيل

املشهور حتى إن أهل املدينة احتجوا به عىل مثل معاوية عىل ترك اجلهر
بالتسمية ،وهو مروي عن أب هريرة وأنس إال أن أنس ًا اضطربت رواياته فيه
بسبب أن علي ًا  #كان يبالغ يف اجلهر ،وحاول معاوية وبنو أمية حمو آثاره
فبالغوا يف الرتك فخاف أنس .اهـ من االعتصام
قلت :وحديث أنس الذي يستدلون به عىل ترك البسملة يف الصالة هو:
((كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل رب العاملني))(( ،كانوا ال جيهرون ببسم اهلل
الرمحن الرحيم)) وتارة يقول(( :كانوا يرسون بسم اهلل الرمحن الرحيم)) وتارة:
((ال يذكرون(( ،))...ال يقرؤون )) وهذا هو االضطراب الذي عناه التفتازاين
وجيب طرح ما كان كذلك وال جيوز العمل به.
نعم ،يؤيد مذهب أهل البيت  %أمور:
 -1أهنم أوىل باحلق ملثل حديث(( :إين تارك فيكم.))....
َ َ ذ
ذ
ذ
 -2أن الفاظ البسملة من ألفاظ القرآن﴿ :إِن ُه م ِْن ُسليْ َمان ِإَون ُه ب ِ ْس ِم اّلِلِ
َذ َ ْ ُ َ َذ َ ُْ
ْ
َ
ُ
ذ َْ ذ
وِن مسل ِ ِمي[ ﴾31النمل].
الرْح ِن الرحِي ِم 30أَل تعلوا لَع وأت ِ
 -3أهنا ثابتة خط ًا يف املصاحف منذ اليوم األول لكتابة القرآن وإىل اليوم.
َ ذ
 -4قال تعاىل يف أول آية نزلت من القرآن﴿ :اقْ َرأ ْ ب ْ
اس ِم َربِك اَّلِي
ِ
َ َ
خل َق[ ﴾1العلق] وحاشا رسول اهلل ÷ أن خيالف أمر ربه تعاىل ،فال ينبغي
تصديق الروايات التي جاءت بنفي البسملة يف قراءة النبي ÷.
 -5استنكار أهل املدينة عىل معاوية حني ترك البسملة.
 -6جاء روايات عن النبي ÷ تقول(( :كل أمر ذي بال ال يبد ُأ فيه
ببسم اهلل فهو أبرت أو ما يف معناه)).

ه همَ
ْحن ه
يم) من ألفاظ الفاحتة ،وآية من آياهتا ال
الر ِ
ح ِ
وعندنا أن (ِمْسِب اَّللِ الر ِ
خالف يف ذلك عندنا وال اختالف ،وإليك ما روي يف هذا الباب من صحاح
القوم :فعن أنس أن النبي ÷ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة باحلمد
هلل رب العاملني .متفق عليه ،وزاد مسلم :ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم،
ويف رواية ألمحد والنسائي وابن خزيمة :ال جيهرون ببسم اهلل الرمحن الرحيم،
ويف أخرى البن خزيمة :كانوا يرسون اهـ.
فهذا هو حجة من احتج من أهل السنة بطرح البسملة من الفاحتة يف الصالة
أو اإلرسار هبا.
ونحن نقول :إن معنى كانوا يستفتحون الصالة باحلمد هلل رب العاملني ،أي:
يفتتحون الصالة بالسورة التي اسمها «احلمد هلل رب العاملني» وذلك ال يدل
عىل أهنم يطرحون البسملة.
وقد اتفق الشيخان عىل هذا اللفظ ،وزاد مسلم :ال يذكرون بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،وهذه الرواية قد رواها الراوي باملعنى ،وكذلك رواية :ال جيهرون،
ورواية :يرسون ،فت ََِصف الروا ُة يف املعنى ،فروى كل ٍ
راو ما فهمه من املعنى،
َّ
والواقع أهنم أخطأوا يف الرواية باملعنى ،والصحيح من الرواية هي الرواية
األوىل التي اتفق عىل إخراجها الشيخان ،وهي كام ذكرنا ال تدل عىل ما ادعوا.
وبعد ،فيرتجح ما ذهبنا إليه بمرجحات:
ْ
ْ
 -1موافقة القرآن؛ فقد قال تعاىل يف أول ما أنزله من القرآن﴿ :اق َرأ ب ْ
اس ِم
ِ
َ ذ
َ َ
َربِك اَّلِي خل َق[ ﴾1العلق] ،فوجب أن تكون القراءة باسم اهلل.
 -2بام رواه الدارقطني عن أب هريرة عن النبي ÷(( :إذا قرأتم الفاحتة
فاقرؤوا بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ فإهنا إحدى آياهتا)) ،وكان أبو هريرة يقرؤها
يف الصالة رواه النسائي وأبو خزيمة.

 -3ثبوت البسملة يف أول الفاحتة وأول كل سورة يف املصحف منذ أن كتب
ذ
َ َ
القرآن وإىل اليوم ،وال خالف أهنا من القرآن يف قوله تعاىل﴿ :إِن ُه م ِْن ُسليْ َمان
ذُ ْ ذ ذ َْ
ْحن ذ
الرحِي ِم[ ﴾30النمل].
ِإَونه بِس ِم اّلِلِ الر ِ
قال رسول اهلل ÷(( :إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم
الناس؛ إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن)) ،رواه مسلم وغريه ،وذكره
اهلادي  #وغريه.
يؤخذ من هذا احلديث :أن التسبيح والتكبري وقراءة القرآن من أذكار
الصالة ،وال يؤخذ من مفهوم احلِص أنه ال جيوز غري ذلك من الذكر؛ ألن
القِص إضايف يراد به نفي جواز الكالم الذي ليس من أذكار الصالة؛ بدليل
القصة التي جاء فيها هذا احلديث.
وحمل التسبيح الركوع والسجود ،وحمل التكبري االفتتاح ويف كل قيام وقعود
إال يف القيام من الركوع ،وحمل قراءة القرآن يف القيام ،وال جيوز يف الصالة
الدعاء الذي ليس من القرآن وال من أذكار الصالة بدليل هذا احلديث؛ وذلك
أنه ورد فيمن عطس يف الصالة خلف النبي ÷ فحمد اهلل تعاىل فقال رجل:
يرمحك اهلل ،فقال النبي ÷...:هذا احلديث.
حديث(( :أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكع ًا أو ساجد ًا)) ،رواه مسلم.
وروى أئمة أهل البيت  :%أنه يقال يف الركوع(( :سبحان اهلل العظيم
وبحمده ،سبحان رب العظيم)) ،ويف السجود(( :سبحان اهلل األعىل وبحمده))،
((سبحان رب األعىل)).
ومن املتفق عليه :كان رسول اهلل ÷ يقول يف ركوعه وسجوده:
((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل)).

يف جمموع اإلمام زيد عن عيل  #قال( :هناين رسول اهلل ÷ أن أقرأ وأنا
راكع وأنا ساجد ،قال(( :إذا ركعت فعظم اهلل عز وجل وإذا سجدت فسبحه))
وهو يف اجلامع الكايف.
ويف مسلم عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :أال وإين هنيت أن
أقرأ القرآن راكع ًا أو ساجد ًا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود
فاجتهدوا يف الدعاء؛ َف َق ِمن أن يستجاب لكم)).
واألوىل باملكلف أن خيتار لنفسه ما رواه أئمة أهل البيت %؛ حلديث
الثقلني املجمع عىل صحته.
جيوز الدعاء يف النوافل ،ويكون بعد تامم التشهد وقبل السالم ،أو يف حال السجود.
وال بأس أن يدعو فيقول بعد تامم التشهد :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل
وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،يف النوافل والفرائض عىل مذهب اهلادي .#
يف املجموع وغريه من كتب أئمتنا عن عيل  :#أنه كان إذا استفتح الصالة
قال(( :اهلل أكرب ،وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيف ًا مسل ًام وما
أنا من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي وماميت هلل رب العاملني ،ال رشيك له
وبذلك أمرت وأنا من املسلمني)).
وروى مسلم عن عيل بن أب طالب ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ÷ أنه
كان إذا قام إىل الصالة قال(( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات
واألرض ))..إىل قوله(( :من املسلمني)).
وهناك استفتاحات أخر مروية عن أب هريرة وعن ابن عمر وعن أب سعيد،
إال أن ما ذكرناه أحسن؛ التفاق الطرفني عىل روايته ،وألنه أمس يف موضوعه إىل
الصالة ،وألنه أشبه بألفاظ القرآن.

يف املجموع بسنده املعروف عن عيل (( :#أنه كان يرفع يديه يف التكبرية
األوىل إىل فروع أذنيه ،ثم ال يرفعهام حتى يقيض صالته)).
وأخرج البيهقي نحوه عن عيل .#
وروى أمحد بن عيسى والدارقطني وأبو داود عن الرباء قال(( :رأيت
رسول اهلل ÷ يرفع يديه إذا افتتح الصالة ثم ال يعود)) .اهـ من رأب الصدع
قلت :وقد روي الرفع عند التكبرية األوىل ،وإذا قىض قراءته وإذا أراد أن
يركع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا قام من السجدتني ،روي ذلك مرفوع ًا
وموقوف ًا عن ابن عمر ،غري أنه يرتجح ما صدرنا به الباب بمرجحات:
 -1أنه مذهب أهل البيت  %وما ذهبوا إليه من الرأي والرواية راجح
عىل غريه ،ملا ورد فيهم من نحو حديث الثقلني وغريه.
 -2تشعر الروايات التي صدرنا هبا الباب أن الرفع فيام سوى تكبرية
االفتتاح منسوخ حيث قال :ثم ال يرفعهام حتى يقيض صالته ،ويف األخرى :ثم
ال يعود.
ويف رواية :ثم مل يرفعهام حتى انِصف ،كل ذلك يشعر بسابقية الرفع فيام
عدا االفتتاح.
 -3حديث جابر بن سمرة قال :دخل علينا رسول اهلل ÷ والناس
رافعوا أيدهيم قال(( :مايل أراكم رافعي أيديكم كأهنا أذناب خيل شمس
اسكنوا يف الصالة)) ..أخرجه مسلم وغريه .اهـ من رأب الصدع.
التأمني عند أهل البيت  %بدعة ال جتوز يف الصالة.
ومل يصح عندهم حديث وائل بن حجر ،وحديث أب هريرة ،وإن كان قد
صحح بعض أئمة احلديث شيئ ًا من حديثهام فال يعتمدون عىل التقليد ،ووائل
عندهم جمروح؛ ألنه كان يف عسكر عيل  #وكان يكتب بأخباره وأرساره إىل

معاوية ،ووائل هو الذي فعل ما فعل ،هكذا قال اإلمام القاسم بن إبراهيم،
وحديث وائل هو أوثق ما يف هذا الباب عندهم.
وما ذهب إليه أهل البيت أرجح ،ورواياهتم أصح؛ ملا صح فيهم عن النبي ÷
كحديث الثقلني وغريه.
الزيدية ال يرون ذلك جائز ًا يف الصالة ومل يصح عندهم ما رواه حمدثو أهل
السنة ،وقد روى الزيدية عن النبي ÷ النهي عن وضع الكف عىل الكف
فوق الصدر ،واألمر بإرساهلام ،...والضم والتأمني من شعارات أهل السنة،
وتركهام من شعارات الزيدية.
يؤيد مذهب الزيدية مؤيدات هي:
 -1أن أهل الصحاح رووا يف صحاحهم صفة صالة رسول اهلل ÷ ومل
يذكر أحد من الرواة الضم أو التأمني.
 -2أن أهل البيت  %مطبقون عىل ترك ذلك ،وقد شهد هلم رسول اهلل ÷
يف حديث الثقلني وغريه بأهنم ال يفارقون احلق وال يفارقهم إىل يوم القيامة.
يف كتاب النهي للمرتىض عن آبائه :وهنى أن جيعل الرجل يده عىل صدره يف
الصالة وقال(( :ذلك فعل اليهود)) وأمر أن يرسلهام.
الزيدية ال يرون وضع اليد عىل اليد عىل الصدر ،أو فوق الرسة يف الصالة،
والسنة عندهم هو إرساهلام.
فإن قيل :قد روى زيد يف املجموع(( :ثالث من سنن املرسلني)) وذكر منها:
وضع الكف عىل الكف حتت الرسة.
قلنا :قد جاءت الرواية مطلقة غري مقيدة بأن ذلك يف الصالة أو يف غريها،
وال يصح االستدالل باملطلق إلثبات املقيد كام ذلك معلوم.

وبعد ،فام ذكره أهل احلديث يف هذا الباب ال يصح منه حديث واحد ،وقد
صححوا حديث ابن خزيمة وهو تصحيح ٍ
واه.
يف املجموع عن عيل  :#أنه كان يكرب يف رفع وخفض.
وقال زيد  :#إنه كان يكرب يف كل خفض ورفع.
وعن أب هريرة قال :كان رسول اهلل ÷ يكرب حني يقوم ،ثم يكرب حني
يركع ،ثم يقول« :سمع اهلل ملن محده» حني يرفع صلبه من الركوع ،ثم يقول وهو
قائم« :ربنا ولك احلمد» ،ثم يكرب حني هيوي ساجد ًا ،ثم يكرب حني يرفع رأسه،
ثم يكرب حني يسجد ،ثم يكرب حني يرفع ،ثم يفعل ذلك يف الصالة كلها ،ويكرب
حني يقوم من اثنتني بعد اجللوس اهـ .متفق عليه.
قلت :وال خالف يف هذا الباب ،إال يف مجع اإلمام واملنفرد بني التسميع
واحلمد؛ فأهل املذهب ال يقولون به ،وزيد بن عيل  #كام يف املجموع يقول به.
وعن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :أمرت أن أسجد عىل سبعة
أعظم :عىل اجلبهة -وأشار بيده إىل أنفه -واليدين ،والركبتني ،وأطراف
القدمني)) متفق عليه.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن ابن عباس قال :أمر النبي ÷ أن
نسجد عىل سبعة أعظم ،وهنى عن كف الشعر والثياب واليدين والرجلني
والركبتني واجلبهة ،ووضع سفيان يده عىل جبينه وأنفه ،وقال :هذا واحد اهـ.
ويف اجلامع الكايف نحوه ،وفيه زيادة :ال جتزي صالة ال يصيب األنف منها ما
يصيب اجلبني.اهـ وفرس يف اجلامع الكايف القدمني بقوله :يعني بطون أصابعهام.
تسبيح الركوع :سبحان اهلل العظيم وبحمده ،وهذا اختيار اإلمام اهلادي #
وقد صحت بذلك الرواية كام يف رشح التجريد.

وتسبيح السجود :سبحان اهلل األعىل وبحمده ،وهذا أيض ًا اختيار اهلادي #
وبه صحت الرواية كام يف رشح التجريد.
وقد روى زيد بن عيل  #وغريه يف تسبيح الركوع والسجود(( :سبحان
رب األعىل يف السجود ،وسبحان رب العظيم يف الركوع)) ،وكل ذلك حسن وال
حرج يف أن يسبح املصيل بأي ذلك.
ويف روايات أهل السنة :سبحان رب العظيم وبحمده وسبحان رب األعىل
وبحمده ،وال يعد مثل ذلك من االختالف.
حديث(( :رفع القلم عن ثالثة :عن الصبي حتى يبلغ وعن املجنون حتى
يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ)) حديث مشهور عند طوائف املسلمني.
يؤخذ من احلديث:
 -1أن مجيع التكاليف الرشعية والعقلية مطروحة عن الصبي ،فال يؤاخذ
بفعل أو ترك ،اللهم إال إذا جنى عىل أحد يف نفسه أو يف ماله ،فإنه يضمنه
كالكبري فيطالب وليه بام يلزم.
 -2ال يصح أذان الصبي وال إمامته باملكلفني ،ألن اهلل تعاىل وجه األوامر
الرشعية إىل املكلفني فال يسقط يشء منها عنهم إال إذا فعلوها هم دون غريهم ،غري
أنه يلزم أولياء الصغار أن ُي َم رر ُنوهم عىل التكاليف الرشعية و ُي َع رودوهم عليها.
عن عائشة :سئل رسول اهلل ÷ يف غزوة تبوك عن سرتة املصيل فقال:
((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم ،وذكر نحوه اهلادي  #عن النبي ÷
يف املنتخب ويف اجلامع الكايف أيض ًا.

ويف املجموع والعلوم ورشح التجريد عن عيل  #قال( :كانت لرسول اهلل ÷
َعنَ َزة( )1يتوكأ عليها ويغرزها بني يديه إذا صىل ،فصىل ذات يوم وقد غرزها بني
يديهَ ،ف َم َّر بني يديه كلب ثم مر حامر ثم مرت امرأة ،فلام انِصف قال(( :رأيت
الذي رأيتم ،وليس يقطع صالة املسلم يشء ،ولكن ادرؤوا ما استطعتم)).
ولفظ اجلامع الكايف :أنه قيل له ÷ :إن الدواب متر من بني أيدينا ونحن
نصيل فقال(( :مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم ال يرضه ما مر بني يديه)).
وروى أبو داود عن أب سعيد قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال يقطع
الصالة يشء وادرؤوا ما استطعتم)).
يؤخذ من هنا :أنه ال يقطع صالة املسلم يشء يمر بني يديه وهو يصيل ،وقد
روى مسلم أنه يقطع صالة املرء املسلم إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل-
املرأة واحلامر والكلب األسود ،وفيه(( :الكلب األسود شيطان)).
غري أنا اخرتنا ما اجتمع عىل روايته الطرفان ،ولعل حديث مسلم منسوخ.
ويدل عىل ذلك :ما يف حديث املجموع وفيه(( :قد رأيت الذي رأيتم
وليس...إلخ))؛ فإنه مل يقل ذلك النبي ÷ ألصحابه إال ملا كان مستقر ًا يف
أذهاهنم من أن ذلك يقطع الصالة.
وإذا كان األمر عىل ما ذكرنا فالسرتة مستحبة ال واجبة .وبعد فالسرتة ال
تستحب إال يف الفضاء ،ال يف املساجد والبيوت ،والذي يرشد إىل ما ذكرنا :أن
الغرض من السرتة هي درء الدواب والناس عن املرور بني يدي املصيل
والغالب أن املساجد ال تدخلها احلمري والكالب والدواب والنساء احل َّيض.
ويؤيد ذلك ما يف حديث عائشة« :سئل رسول اهلل ÷ يف غزوة تبوك» ،ومل
يرو أنه ÷ كان يغرز عنزته يف مسجده ،وكذلك مل يرو عن أحد من الصحابة.
( – )1العنزة –بفتحتني :-أطول من العصا وأقِص من الرمح .خمتار الصحاح

وبعد ،فإن املساجد يف أنفسها سرتة بل أعظم سرتة ،وكذلك جدران املنازل،
وهي أكرب من مؤخرة الرحل.
وإذا كان املصيل يف مكان خال ال خيشى من مرور يشء بني يديه -فال عليه أن
منع املرور بني يدي املصيل ،وقوله يف
ال يتخذ سرتة؛ ألن العل َة يف اختاذ السرتة ُ
احلديث(( :وادرؤوا ما استطعتم)) ،املراد :ما استطعتم من الدرء مام ال خيل
بالصالة؛ لالتفاق عىل أن األفعال الكثرية تبطل الصالة.
وأخرج احلاكم حديث(( :ليسترت أحدكم يف صالته ولو بسهم)) ،يف احلديث
حني قال« :ولو بسهم» ،ما يشري إىل أن ذلك يف السفر إذ ال تستصحب السهام يف
املساجد وإنام تستصحب يف اخلروج للسفر ونحوه ،ثم ما روي من أنه يقطع
والكلب األسود ،ويف رواية املرأة احلائض ،يشري إىل ما قلنا
الصالة املرأ ُة واحلام ُر
ُ
إذ أن النساء احليض واحلمري والكالب متنع من املساجد ،ومام يؤكد ما قلنا ما
روي أنه كان للنبي ÷ عنزة يغرزها بني يديه ،إذا سافر فيصيل إليها.
وروى البخاري عن أب جحينة :خرج رسول اهلل ÷ باهلاجرة إىل
البطحاء ،فتوضأ ثم صىل الظهر ركعتني والعِص ركعتني وبني يديه عنزة.
ويف فتح الباري :أن املألوف املعروف من عادته ÷ أنه كان ال يصيل يف
الفضاء إال والعنزة أمامه ،ويف البخاري بسنده إىل ابن عباس :أنه أقبل
ورسول اهلل ÷ يصيل بالناس بمنى إىل غري جدار.
ويف البخاري حديث« :أن رسول اهلل ÷ كان إذا خرج يوم العيد أمر
باحلربة فتوضع بني يديه فيصيل إليها والناس وراءه ،وكان يفعل ذلك يف السفر».
الواجب عىل الرجل سرت العورة يف الصالة وغريها ،وهو يف الصالة آكد ،وال
ينبغي أن يقع هنا خالف ،وذلك أن سرت العورة من الفطرة.
ُ
والدليل عىل ما ذكرنا َّ
أن املكلفني منذ
والعورة من حتت الرسة إىل الركبة،

ال ِقدَ م -إال من َش َّذ -كانوا حيافظون بفطرهتم عىل سرت ما ذكرنا ،وكذلك كانت
اجلاهلية اجلهالء تفعل ،ثم أهل اإلسالم.

ََ ُ ْ َْ ُ
ُ ُ
ك
وقد أكد اهلل تعاىل هذه الفطرة فقال سبحانه﴿ :خذوا زِينتكم ِعند ِ
َ ْ
ج ٍد﴾ [األعراف ،]31:واملراد :زينتكم املعهودة التي تعرفوهنا ،فاإلضافة للعهد،
مس ِ

رت العورة التي ذكرنا.
إزار يس ُ
وأقل الزينة ٌ

يؤيد ما ذكرنا :ما يروى من سبب النزول وهو أن بعض العرب كان يطوف عاري ًا.

وأخرج املؤيد باهلل وسنن البيهقي الكربى حديث(( :إذا صىل أحدكم
ف رل َي رأ َتزِ رر و رل َ رري َت ِد)) ،حديث(( :إن كان الثوب واسع ًا فالتحف به)) يعني يف

الصالة ،وملسلم(( :فخالف بني طرفيه وإن كان ضيق ًا فاتزر به)) متفق عليه اهـ
من بلوغ املرام.
وحديث(( :الفخذ من العورة)) البخاري وغريه.

وعن عائشة عن النبي ÷(( :ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخامر)) رواه
اخلمسة إال النسائي وصححه ابن خزيمة.
وعن أم سلمة أهنا سألت النبي ÷ :أتصيل املرأة يف درع وخامر بغري إزار؟
قال(( :إذا كان الدرع سابغ ًا يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود ،واملستدرك عىل
الصحيحني والسنن الصغرى ،وسنن البيهقي الكربى ،وسنن الدارقطني.
يف البخاري(( :ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه كلب وال تصاوير)).
((إن أشد الناس عذاب ًا يوم القيامة املصورون)).
((إن الذين يصنعون هذه الصور معذبون يوم القيامة يقال هلم :أحيوا ما خلقتم)).
((ومن أظلم ُمن ذهب خيلق كخلقي ،فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة)).
((أشد الناس عذاب ًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اهلل)).
قالت عائشة( :فجعلناه وسادة أو وسادتني).

((أميطي عني فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف صاليت)).
وعن عائشة أن النبي ÷ مل يكن يرتك يف بيته شيئ ًا فيه تصاليب إال نقضه.
وله يف حديث ..(( :ولعن آكل الربا ،ومؤكله ،والواشمة ،واملستوشمة،
واملصور)).
((من صور صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)).
هذه األحاديث من البخاري ،والذي ينبغي أن حتمل عليه هذه األحاديث
إذا صحت عىل الذين يصنعون األصنام وينحتوهنا لتُعبد من دون اهلل ،وال ينبغي
أن تفرس بغري ذلك ،وذلك ألن أشد العذاب ال يستحق إال عىل أشد املعايص،
ِ
وناحت األصنام التي تعبد من دون اهلل مشارك يف
وأشد املعايص الرشك باهلل،
معصية الرشك باهلل.
أما التصاوير املنقوشة يف الثياب ،أو عىل اجلدران ،أو يف القراطيس فليست
مقصودة بالوعيد ،ألن النبي ÷ قد بني العلة يف أمره لعائشة بإماطتها ،وهي
أهنا تشغله ÷ يف صالته ،وألن عائشة جعلتها وسادة أو وسادتني.
وحينئذ فاملراد بـ«ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه كلب وال تصاوير» -األصنام ،ال
الصور املنقوشة لوجودها يف بيت النبي ÷ يف وسادة أو وسادتني.
ويؤيد ذلك قول عائشة ...( :شيئ ًا فيه تصاليب إال نقضه) ،فإن يف التصاليب
معنى زائد ًا عىل مطلق الصور ألن الصليب مام عبد من دون اهلل بخالف الصور
فليس مجيعها مام عبد؛ بل املعبود منها نوع خاص ،وهو املنحوت أو املصنوع
عىل شكل إنسان.
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ ذ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
اشِعون[ ﴾2املؤمنون].
قال تعاىل﴿ :قد أفلح المؤمِنون 1اَّلِين هم ِِف صَلت ِ ِهم خ

ينبغي أن يتجنب املصيل كل ما ينايف اخلشوع من األفعال ونحوها؛ ومن هنا

أمر النبي ÷ أن يبدؤوا بال َعشاء ،وهنى عن مسح احلىص ،وعن االلتفات ،وأن
جيعل يده عىل خارصته وهو يصيل ،وهنى عن البزق يف الصالة ،وأمر ÷ عائشة
بإماطة التصاوير ،وقال :إهنا تعرض له يف صالته ،وهنى عن رفع األبصار إىل
السامء يف الصالة ،وقال :ال صالة بحرضة طعام ،وال وهو يدافع األخبثان.
ما ذكرناه رواه البخاري ومسلم أو أحدهام ،وال شك يف صحة ما ذكر
ملوافقتها القرآن.
وذكروا يف هذا الباب حديث(( :التثاؤب من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم
فليكظم ما استطاع)) مسلم والرتمذي ،ونحو هذا يف املجموع إال أنه قال:
((النعاس والتثاؤب..إلخ)).
صوت التثاؤب ال التثاؤب نفسه؛ ولذلك قال
ونقول :املعنى -واهلل أعلم:-
ُ
يف آخر احلديث :فليكظم ما استطاع.
ويف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى( :أبِص رسول اهلل ÷ رج ً
ال يعبث
بلحيته يف الصالة فقال :أما هذا فلو خشع قلبه خلشعت جوارحه) اهـ.
ويف املنتخب :أن النبي ÷ قال(( :اسكنوا يف الصالة)) .ويف أمايل أمحد
بن عيسى عن النبي ÷(( :إذا التفت العبد يف صالته قال اهلل :أي عبدي أنا
خري مام ال َت َف َّت إليه ))...احلديث.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :النعاس والتثاؤب يف الصالة من
الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم يف صالته فليضع يده عىل فيه ،وإذا عطس أحدكم
يف الصالة فليحمد اهلل يف نفسه).
وأخرج الرتمذي وقال :حسن صحيح(( :التثاؤب من الشيطان ،فإذا تثاءب
أحدكم فليكظم ما استطاع)) ،ورواه البخاري ومسلم بزيادة(( :فإن أحدكم إذا
قال« :ها» ضحك الشيطان)) .اهـ

يؤخذ من ذلك:
 -1أن املكروه من التثاؤب رفع الصوت ال التثاؤب نفسه؛ إذ ال يدخل حتت
قدرة املكلف.
 -2أن الفعل اليسري إلصالح الصالة مندوب إليه.
 -3ومحد اهلل يف النفس يكون يف الصدر من غري أن حيرك لسانه وشفتيه،
وذلك مندوب يف الصالة.
 -4أن الذكر إذا مل يكن مام رشع يف الصالة ال جيوز فيها.
يف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى مسند ًا عن عيل  #قال :أبِص رسول اهلل ÷
رج ً
ال يعبث بلحيته يف الصالة ،فقال(( :أما هذا فلو خشع قلبه خلشعت
جوارحه)) ،وأخرج الرتمذي عن أب هريرة عن رسول اهلل ÷ أنه رأى
رج ً
ال يعبث بلحيته يف صالته فقال(( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه)).
اهـ من رأب الصدع
يؤخذ من ذلك:
 -1أن خشوع القلب واجلوارح من أعامل الصالة التي حتق املحافظة عليها ،وقد
َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ ذ َ ُ
اشِعون[ ﴾2املؤمنون].
ِين ه ْم ِِف صَلت ِ ِهم خ
قال تعاىل﴿ :قد أفلح المؤمِنون 1اَّل
 -2أن الفعل اليسري يف الصالة ال يبطلها.

 -3أن غفلة القلب ونسيان اخلشوع يف الصالة – وإن كان تفريط ًا – ال
يفسد الصالة.
اتفق الرواة من الطرفني عىل رواية حديث احلسن بن عيل ،قال علمني
رسول اهلل ÷ كلامت أقوهلن يف قنوت الوتر(( :اللهم اهدين فيمن هديت،
وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ،وبارك يل فيام أعطيت ،وقني رش ما

قضيت ،فإنك تقيض وال يقىض عليك ،إنه ال يذل من واليت ،وال يعز من
عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت)).
رواه اخلمسة ،ومثله يف جمموع زيد بن عيل ،#ويف أمايل أمحد بن عيسى ،إال
أنه قال :يقوهلن يف قنوت الفجر والوتر ،أما رواية املجموع ففي الوتر فقط،
وهو يف األحكام ،إال أنه قال :علمه القنوت ومل يذكر الفجر أو الوتر.
وعن أنس :أن رسول اهلل ÷ قنت شهر ًا بعد الركوع عىل أحياء من
العرب ثم تركه ...متفق عليه .وألمحد والدارقطني نحوه من وجه آخر ،وزاد:
فأما يف الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ..اهـ
ويف رشح التجريد وأصول األحكام وسنن الدارقطني ومصنف عبدالرزاق
ورشح معاين اآلثار عن أنس :صليت مع رسول اهلل ÷ صالة الغداة فلم
يزل يقنت حتى فارقته.
ورواه أمحد والبزار ورجاله موثقون ،ونحوه روى البزار ورجاله موثقون عن
أنس ،وزاد فيه :وأبو بكر حتى مات ،وعمر حتى مات.
يؤخذ مام ذكرنا أن القنوت يف الوتر حمل اتفاق ،وأما القنوت يف الفجر فالراجح
فعله؛ لتظاهر الروايات من جانب الطرفني .وما روي من جانب أهل السنة من أن
القنوت يف الفجر حمدث وبدعة ،فنقول :رواية املثبت مقدمة عىل رواية النايف كام
ذلك معلوم ،وقد أثبته أنس كام قدمنا ،وروته أئمة الزيدية وأمجعوا عليه.
هذا ،والذي اتفق الطرفان عىل روايته َأ َّن القنوت يكون يف الركعة األخرية
حني يرفع رأسه من الركوع ،وقد روي عن عيل  :#القنوت قبل وبعد،
والذي استقر عليه كام يف رواية املجموع هو القنوت قبل الركوع يف الفجر
والوتر ،والكل واسع.
ويف املنتخب :كان أمري املؤمنني  #يقول إذا رفع رأسه من الركوع( :اللهم
إليك رفعت األبصار ،وبسطت األيدي وأفضت القلوب ،ودعيت باأللسن،
وحتوكم إليك يف األعامل ،اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني،

نشكوا إليك غيبة نبينا ،وقلة عددنا ،وكثرة عدونا ،وتظاهر الفتن ،وشدة الزمان،
اللهم فأغثنا بفتح تعجله ،ونِص تعز به ،وسلطان حق تظهره ،إله احلق آمني).
ومثله يف أمايل أمحد بن عيسى إال أنه قال :كان يقنت يف الوتر قبل الركوع،
ويف رشح التجريد بسنده إىل أب جعفر ،قال :كان رسول اهلل ÷ يقول يف
القنوت(( :ال إله إال اهلل العيل العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وسبحان اهلل عام
يرشكون ،واهلل أكرب أهل التكبري ،واحلمد هلل الكبري ،ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ
هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب ،ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا..إلخ)).
ويف اجلامع الكايف :قال احلسن :روي عن النبي ÷ أنه كان يقول يف
القنوت(( :اهلل أكرب ،سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،اللهم اغفر
يل ذنبي وللمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات من مجيع املالئكة
والروح ،اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب واملرشكني ،ومن يضارعهم من
املنافقني؛ فإهنم يكذبون رسلك ،ويصدون عن سبيلك ،وجيعلون احلمد لغريك،
ويدعون معك إهل ًا ال إله غريك ،تباركت وتعاليت عام يقولون علو ًا كبري ًا)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى :أن عمر قنت يف الفجر فقال :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك اخلري وال نكفرك،
ونخلع ونرتك من يعجزك ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اللهم إياك نعبد ،ولك
نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،نرجوا رمحتك ،ونخشى عذابك ،إن
عذابك بالكفار ملحق.
وأخرجه الطرباين يف الكبري عن عيل ،وأخرجه عن عمر عبدُ الرزاق وابن أب
شيبة والطحاوي والبيهقي.
وأخرج أصحاب السنن عن عيل -وعده البغوي من احلسان :-أنه كان يقول
يف آخر وتره(( :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك،
وأعوذ بك منك ال أحيص ثنا ًء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك)).

ذ
ويف املجموع أن علي ًا  #كان يقنت يف الفجر هبذه اآليةَ ﴿ :ء َام ذنا بِاّلِلِ َو َما
ُْ َ َ
أن ِزل إِِلْ َنا﴾..إلخ [البقرة.]136:
قلت :يؤخذ مام تقدم أن القنوت يف الوتر والفجر سنة ،وأن القنوت يكون
بذكر اهلل والثناء عليه وبالدعاء وباإليامن.
ويظهر مام تقدم أنه جيوز القنوت بغري القرآن ،واألوىل أن يقنت املصيل بِ َما
صح عن النبي ÷؛ ملا فيه من حسن الذكر والثناء عىل اهلل ،وملا فيه من
حسن الدعاء ،أو بام جاء من الدعاء يف القرآن ،فدعاء القرآن أبلغ الدعاء،
والقرآن أرشف الكالم وأرفع الذكر.
نعم ،ومذهب اإلمام اهلادي وأتباعه أن القنوت ال يكون وال يصح إال بام يف
القرآن من الدعاء والذكر ،ومذهبه  #أحوط.
#
روى أهل السنة عن مطرف بن عبداهلل قال :صليت أنا وعمران بن احلصني
خلف عيل بن أب طالب  ...#إىل قوله :فلام قىض الصالة أخذ بيدي عمران
بن احلصني فقال :قد ذكرين هذا صالة حممد ÷.
ورووا عن أب موسى قال :صىل بنا عيل  #يوم اجلمل ذكَّرنا صالة رسول
اهلل ÷ إما أن نكون نسيناها أو تركناها عىل عمد اهـ.
اختار اهلادي  #هذا التشهد( :بسم اهلل وباهلل واحلمد هلل واألسامء احلسنى
كلها هلل ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده
ورسوله ،اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد وبارك عىل حممد وعىل آل حممد،
كام صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد).
ثم قال اهلادي :وكذلك حدثني أب عن أبيه وكان يرويه عن زيد بن عيل عن
آبائه عن عيل  ،%وهو يف أمايل أمحد بن عيسى واجلامع الكايف.

وقد صح تشهد ابن مسعود وهو :التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم
عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ...الخ.
أجاز اإلما ُم اهلادي اجلمع بني التشهدين كام يف
وكال التشهدين صحيح ،وقد َ
املنتخب ،إال أنا معارش الزيدية اخرتنا تشهد عيل #؛ ألنه باب مدينة العلم
واحلق معه؛ صحت بذلك الرواية عن النبي ÷ ،وإلجامع أهل البيت %
عىل العمل به.
يف الروض النضري بعد ذكره لصور من التشهد :قال أبو الفتح اليعمري :وكلها
حسن عند أهل العلم ،وُمن نقل اإلجامع عىل اجلواز يف الكل القايض أبو الطيب
الطربي ،وإنام اختلفوا يف األفضل والتسوية ،فقد كان أبو عمر بن عبدالرب يقول:
االختالف يف التشهد ،ويف األذان ،واإلقامة ،وعدد التكبري عىل اجلنائز ،وما يقرأ،
ُ
وما يدعى به فيها ،وعدد التكبري يف العيدين ،ورفع األيدي يف ركوع الصالة،
ويف السالم من الصلوات واحدة أو اثنتني ،ويف وضع اليمنى عىل اليرسى يف
اختالف
الصالة ،وسدل اليدين ،ويف القنوت وتركه ،وما كان مثل هذا كله-
ٌ
مباح ،كالوضوء واحدة واثنتني وثالث ًا ،إال أن فقهاء احلجاز والعراق الذين
تدور عليهم وعىل أتباعهم الفتوى -يتشددون يف الزيادة عىل أربع تكبريات عىل
اجلنائز ويأبون من ذلك ،وهذا ال وجه له؛ ألن السلف كربوا سبع ًا وثامني ًا وست ًا
ومخس ًا وأربع ًا وثالث ًا...
وكل ما وصفت لك فقد نقله الكافة من اخللف عن السلف ،ونقله التابعون
عن السابقني نق ً
ال ال يدخله غلط وال نسيان؛ ألهنا أشياء ظاهرة معمول هبا يف بلدان
اإلسالم زمن ًا بعد زمن ،يعرف ذلك علامؤهم وعوامهم من عهد نبيهم ÷ إىل

هلم جرا ،فدل عىل أن ذلك مباح كله ،وسعة ورمحة وختيري ،واحلمد هلل اهـ.
نعم ،إنام ذكرنا هذا ليعلم القارئ أن مثل ذلك ال ينبغي تضليل من ذهب إىل
يشء منه؛ ألهنا مسائل اجتهادية نظرية ،والواجب عىل املجتهد أن يتحرى ويبلغ
اجلهد يف النظر ،ونحن يف هذا الكتاب نتحرى رواية أهل البيت  %ورواية
العلامء من أشياعهم؛ ملا ورد يف الكتاب والسنة من تزكيتهم والثناء عليهم.
يف املجموع :وكان زيد بن عيل ينصب رجله اليمنى ويفرش اليرسى.
وأخرج الرتمذي من حديث وائل بن حجر ،قال :قدمت املدينة قلت :ألنظرن
إىل صالة رسول اهلل ÷ فلام جلس -يعني للتشهد -افرتش رجله اليرسى،
ووضع يده اليرسى -يعني عىل فخذه اليرسى -ونصب رجله اليمنى اهـ.
قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وعن َف َضالة بن ُع َب ريد ،قال :سمع رسول اهلل ÷ رج ً
ال يدعو يف صالته مل
ِ
((ع ِج َل هذا)) ثم دعاه ،فقال(( :إذا صىل
حيمد اهلل ومل يصل عىل النبي ÷ فقالَ :
أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ،ثم يصيل عىل النبي ÷ ثم يدعو بام شاء)).
رواه أمحد والثالثة وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم.
وعن أب مسعود األنصاري قال :قال بشري بن سعد :يا رسول اهلل ،أمرنا اهلل أن
نصيل عليك ،فكيف نصيل عليك؟ فسكت ثم قال(( :قولوا :اللهم صل عىل حممد
وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت
عىل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد ،والسالم كام علمتم)) ،رواه مسلم ،وزاد ابن
خزيمة فيه :فكيف نصيل عليك إذا نحن صلينا عليك يف صالتنا؟
ُي ُ
ؤخذ من هنا ومام تقدم من تشهد عيل وابن مسعود ومن سائر ما روي من
صفات التشهد :أن الشهادتني واجبة من واجبات الصالة؛ ألن التشهدات

املختلفة أمجعت عىل ذكر الشهادتني ،وما سوى ذلك من الثناء عىل اهلل تعاىل فهو
إما واجب عىل التخيري أو من مسنونات الصالة.
وحديث فضالة بن عبيد يشهد للقول بالوجوب.
كام يؤخذ من هذين احلديثني :أن الصالة عىل رسول اهلل ÷ واجبة يف
التشهد؛ لألمر هبا يف حديث فضالة بن عبيد ،ويف حديث أب مسعود األنصاري،
والزيدية ال خيتلفون يف وجوب الشهادتني والصالة عىل النبي ÷.
كام يؤخذ من احلديث األخري :وجوب صفة الصالة عىل النبي ÷
الواردة يف احلديث؛ ألنه ÷ قال :قولوا :اللهم صل..إلخ ،فتجب هذه
الصيغة عين ًا.
ويشهد ملا ذكرنا من وجوب نص الصالة املذكور ما روي عن بعض رواة
التشهد :كان رسول اهلل ÷ يعلمنا التشهد كام يعلمنا السورة من القرآن،
والتشبيه بالقرآن يدل عىل ما ذكرنا من أن املطلوب عني الصيغة الواردة عن
النبي ÷ ونصها.
التسليم آخر فرائض الصالة وهو :السالم عليكم ورمحة اهلل ،بحرف الوجه
عىل اليمني ،ثم حيرف وجهه إىل اليسار ،ويقول :السالم عليكم ورمحة اهلل.
وال ينبغي أن يقع يف ذلك خالف؛ لعمل املسلمني كذلك خلف ًا عن سلف إىل
اليوم ،وحرف اخلطاب يستدعي أن يكون هناك من يتوجه إليه اخلطاب ،فإن كان
َ ْ
اِلمي َو َ
الش َمال َق ِع ٌ
َ
يد[ ﴾17ق] ،وإن
ن
ع
املصيل منفرد ًا فاملخاطب امللكني﴿ :ع ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كان املصيل يف جامعة فاملخاطب جامعة املصلني الذين عن يمني املصيل وعن
شامله باإلضافة إىل امللكني.
وإنام قلنا ذلك ألن توجيه اخلطاب إىل غري خماطب شأن املجانني ،وال ينبغي
أن يقع يف ترشيع العليم احلكيم سبحانه وتعاىل.

التوجه ،وتكبري النقل ،والتسميع ،والتحميد ،وتسبيح الركوع والسجود،
والتشهد األوسط.
واستدلوا عىل ذلك بحديث امليسء صالته؛ فإنه ÷ مل يذكر شيئ ًا من
ذلك ،ولو كان واجب ًا لبينه للميسء صالته ،وذكره له؛ ألنه ال جيوز تأخري البيان
عن وقت احلاجة.
قلت :لعل النبي ÷ إنام مل يذكر ذلك ويبينه لتقدم العلم به للميسء
صالته ،وإذا كان كذلك فال يتم االستدالل.
ويف ذهني من كالم بعض أهل العلم أن ما ورد األمر به من النبي ÷
عن طريق اآلحاد التي ال تفيد إال الظن يكون مسنون ًا ،وال ينبغي احلكم
بوجوبه ،وما ثبت األمر به قطع ًا فهو واجب يف الصالة وفرض من فروضها،
فوقع يف قلبي هذا القول بمكان ،واستحسنته غاية االستحسان ،مع أين مل أره
لقائل غريه ،ومل يذكر الوجه فيام ذكره وقاله.
والوجه يف ذلك :أن حقيقة الواجب هو ما يثاب املكلف عىل فعله ويعاقب
عىل تركه؛ فإذا جاء األمر من النبي ÷ برواية آحادية ظنية فال حيسن احلكم
عىل تارك ذلك املأمور به بالعقاب والعصيان.
وأما احلكم بالثواب فال مانع من القول به ،فيكون األمر حينئذ بمنزلة
الشبهة التي من شأهنا أنه ال جيوز احلكم عىل الداخل فيها بالعصيان والعذاب،
وأما اجتناهبا فيحكم له بالثواب ،وهذه حقيقة املسنون بعينها؛ ألنه ما يثاب عىل
فعله وال يعاقب عىل تركه.
نعم ،يؤيد هذا القول أن الفرض الواجب الذي يعم التكليف به املسلمني يستدعي
االهتامم بشأنه؛ إما بأن ينزل يف فرضه القرآن ،أو يبينه الرسول ÷ تبيين ًا يتبينه
اخلاص والعام من املكلفني ،وإنام قلنا ذلك من أجل أن تتم حجة اهلل عىل املكلفني،
وال تتم احلجة إال بالبيان العام ،وملا يف تركه من اخلطر حيث أن يف تركه دخول النار.

أما املسنون واملندوب والتطوع ،فال يستدعي مثل ذلك االهتامم؛ ألنه زيادة
خري ملن يشاء املزيد ،وال خطورة يف تركه ،وحينئذ فال يرض اجلهل به وال تركه،
ومن هنا فام جاء من األوامر بطريق اآلحاد علمنا من جهة العادة أن هذا األمر ال
يراد به الوجوب والفرض.
فبنا ًء عىل ما ذكرنا يمكن االستدالل عىل نحو ما ذكرنا من املسنونات
واملندوبات بأن األمر هبا إنام ورد عن طريق اآلحاد.
ومام ورد األمر به عن طريق اآلحاد حتية املسجد ،فيستدل بذلك عىل ندبيتها.
يف املجموع بسنده قال :دخل رسول اهلل ÷ عىل رجل من األنصار وقد
شبكته الريح ،فقال :يا رسول اهلل كيف أصيل؟ فقال(( :إن استطعتم أن جتلسوه
فأجلسوه ،وإال فوجهوه إىل القبلة ،ومروه أن يومي إيام ًء ،وجيعل السجود أخفض
من الركوع ،وإن كان ال يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده وأسمعوه)).
وعن عمران بن حصني قال :كان ب بواسري ،فسألت رسول اهلل ÷ عن
الصالة ،فقال(( :صل قائ ًام ،فإن مل تستطع فعىل جنب)) املؤيد باهلل والبخاري وغريهام.
ذ
َ ُ َ ُ ذُ َْ
اّلِل نف ًسا إَِل
قلت :يشهد ملعنى ما يفيده احلديثان قوله تعاىلَ﴿ :ل يكل ِف
َ ذ
اّلِل َما ْ
ات ُقوا ذ َ
اس َت َط ْع ُت ْم﴾ [التغابن ،]16:وحديث:
ُو ْس َع َها﴾ [البقرة﴿ ،]286:ف
((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فالواجب هو استيفاء مجيع أركان الصالة

وفرائضها ،فام تعذر منها فعله أو تعرس عىل املريض سقط عنه فعله ،وف َعل ما
أمكنه ،فإذا مل يستطع القيام جلس وحنى ظهره للركوع من جلوس وسجد عىل
جبهته ،فإذا تعرس عليه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود ،وإن مل يمكنه اجللوس
صىل عىل ما تيرس له :إما مستلقي ًا عىل ظهره ،وتكون رجاله إىل جهة القبلة،
وإما عىل جنبه متوجه ًا إىل القبلة ،وجيلس مرتبع ًا إن أمكنه؛ لورود السنة بذلك.
رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ،وإن مل يمكنه فكيفام أمكن.

قوله(( :وإن كان ال يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده وأسمعوه)) وذلك
لعله يتذكر ويقرأ يف نفسه ،وعىل هذا فينبغي أن ُي َؤ َّذن عند املريض ،و ُي َقام
للصالة ،وييمم ويقرأ عنده ،وهذا إذا حصل الظن بأن له شيئ ًا من اإلدراك ،وإذا
كان يف غيبوبة فال داعي لذلك ،وهذا مام ال ينبغي التفريط فيه ،فاملريض يف غاية
احلاجة إىل املعاونة عىل طاعة اهلل ،وهو عىل وشك لقاء اهلل تعاىل.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال :دخل رسول اهلل ÷ عىل مريض
يعوده ،فإذا هو جالس معه عود يسجد عليه ،قال :فنزعه رسول اهلل ÷ من يده
أخفض من ركوعك)).
وقال(( :ال َت ُعدر  ،ولكن تومي إيام ًء ،ويكون سجودك
َ

روى البزار وأبو يعىل نحوه عن جابر بن عبداهلل ،إال أنه قال :فرآه يصيل ويسجد عىل
وسادة .ورجال البزار رجال الصحيح وفيه« :فرآه يصيل عىل وسادة فرمى هبا فأخذ عود ًا

يصيل عليه ،فرمى به »..وروى الطرباين نحوه عن ابن عمر ورجاله موثقون.
يؤخذ من احلديث:
 -1كرم أخالق النبي ÷ حيث عاد ـ وهو يف أعىل مناصب البرش ـ أحدَ
أفرا ِد رعيته.
 -2ال جيوز السجود عىل يشء حيمله املصيل.
 -3وال عىل وسادة ونحوها ،وعىل هذا فال جيوز السجود عىل ظهر آدمي،
كأن يشتد الزحام عىل الكعبة.
 -4وأن السجود ال جيوز إال عىل األرض ،فإذا تعذر أومأ إيام ًء..إلخ.
 -5وأن الصحابة كانوا جيتهدون يف بعض األحكام الرشعية كام يف هذا
احلديث ،وكام يف حديث الذي صىل وحده خلف الصف ،وحديث عيل  #أنه
كان يغتسل من املذي حتى تشقق ظهره ،وكالذي كرب وركع خلف الصف ،ثم
مشى إىل الصف ،وكحديث صاحب الشجة حني أمره رفقاؤه بوجوب الغسل،

وكحديث عامر حني غسل ثوبه من النخامة ،وحديث أهنم كانوا يقرؤون خلف
رسول اهلل ÷ فقال(( :خلطتم عيل فال تفعلوا.))...
 -6تنبي ُه النبي ÷ للمريض عىل خطئه يدل عىل جواز االجتهاد.
 -7وأن اخلطأ يف االجتهاد معفو عنه ،أما ما جاء يف حديث الشجة من
قوله ÷(( :قتلوه قتلهم اهلل)) ،فإهنم أفتوه بغري علم؛ ولذا قال ÷:
((أال سألوا إذا مل يعلموا ،فإنام شفاء العي السؤال)).
ويف أمايل أب طالب وأمايل أمحد بن عيسى مسند ًا عن عيل  #قال :قال يل
رسول اهلل ÷(( :يا عيل اقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة آية الكريس؛ فإنه ال
حيافظ عليها إال نبي أو صديق أو شهيد)).
وعن أب أمامة قال :قال رسول اهلل ÷(( :من قرأ آية الكريس دبر كل
صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة إال املوت)) رواه النسائي وصححه ابن
حبان ،وزاد فيه الطرباين(( :وقل هو اهلل أحد)).
وقد ورد من الطرفني رواية التسبيح بعد الصالة(( :تسبح ثالث ًا وثالثني،
وحتمد اهلل ثالث ًا وثالثني ،وتكرب اهلل ثالث ًا وثالثني ،وتقول تامم املائة :ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير)) ،ويف رواية:
((وتكرب أربع ًا وثالثني)).
ويف رواية(( :تسبح عرش ًا وحتمد اهلل عرش ًا وتكربه عرش ًا)) ،وقد ورد احلث
عىل الدعاء بعد الصالة مثل(( :من أدى فريضة فله عند اهلل دعوة مستجابة)).
أمايل أب طالب وأمحد بن عيسى وغري ذلك كثري.
يف املجموع بسنده إىل عيل  #قال( :الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما
َ َ
ِْب ذ َ
اْل َس َنات يُ ْذه ْ َ
اجتنبت الكبائر ،وهي قول اهلل تعاىل﴿ :إ ِ ذن ْ َ
ات ذل ِك
السيِئ ِ
ِ

ذ ِْك َرى ل ذَِّلاكِر َ
ين[ ﴾114هود]) ،قال :فسألناه ما الكبائر؟ فقال( :قتل النفس
ِ

املؤمنة ،وأكل مال اليتيم ،وقذف املحصنة ،وشهادة الزور ،وعقوق الوالدين،
والفرار من الزحف ،واليمني الغموس) اهـ.
وأخرج مسلم والرتمذي وقال :حسن صحيح من حديث أب هريرة :إن
رسول اهلل ÷ قال(( :الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما مل تغش
الكبائر)) ،واألحاديث يف هذا الباب واسعة.
ويف مجع اجلوامع(( :الكبائر تسع :الرشك باهلل ،وقتل النفس بغري حق ،وأكل
الربا ،وأكل مال اليتيم ،وقذف املحصنة ،والفرار من الزحف ،وعقوق
الوالدين ،واستحالل البيت احلرام)) .رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ،ونحوه
البخاري وأمحد وغريهام.
ويف البخاري ومسلم وغريهام(( :أال أنبئكم بأكرب الكبائر ـ ثالث ًا ـ :اإلرشاك
باهلل ،وعقوق الوالدين ،وشهادة الزور -أو قول الزور ،))-وكان متكئ ًا فجلس
فام زال يكررها حتى قلنا :ليته سكت .اهـ
قلت :ما ذكر من تعداد الكبائر فيام ذكرنا ويف نحوها هو بيان ألكرب الكبائر
وأعظم الذنوب؛ بدليل املتفق عليه(( :أال أنبئكم بأكرب الكبائر..إلخ)).
ويف الروض :قيل البن عباس :الكبائر سبع ،فقال :هي إىل السبعني أقرب،
وقال ابن جبري :هي إىل السبعامئة أقرب .اهـ
يف املجموع(( :ال تزال أمتي يكف عنها ما مل يظهروا خصاالً)) ،وذكر منها:
ترك الصالة يف جامعة.
واشتهر حديث(( :صالة اجلامعة أفضل من صالة الفرد بخمس وعرشين
جزء ًا)) ،ويف حديث(( :بسبع وعرشين درجة)) متفق عليه.
واشتهر عند اجلميع(( :من سمع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر)).

واختلف العلامء يف صالة اجلامعة ،فقال قوم :إهنا فرض كفاية ،وقال آخرون:
إهنا فرض عني ،وقال بعض آخر :إهنا سنة مؤكدة.
والذي يظهر يل -واهلل أعلم :-أنه جيب أن يكون يف املحلة التي جتمع الناس
أذان وجامعة؛ ألن ذلك من شعائر اإلسالم ،ومن هنا روي كام يف السري أن
رسول اهلل ÷ كان يويص رساياه وبعوثه بام معناه :إذا أتيتم أهل قرية أو حملة
فتبينوا :فإن سمعتم أذان ًا فكفوا عنهم ،وإن مل تسمعوا فداهوهم ،هذا معنى
الرواية ،وصالة اجلامعة من هذا الوجه فرض كفاية.
فإذا كان يف املحلة مسجد تقام فيه اجلامعة ال حمالة ،فاملسنون الصالة مع أهل
املسجد جامعة ،وهي من هذا الوجه مسنونة ،وال تكون اجلامعة مسنونة إال إذا
خيار القوم؛ حلديث(( :إذا أردتم أن تزكوا صالتكم
كان املقدَّ م إلمامة الصالة َ
فقدموا خياركم)).

ويف املجموع بسنده إىل عيل  #يف حديث طويل( :ألن أصيل الفجر
والعشاء اآلخرة يف جامعة أحب إيل من أن أحيي ما بينهام ،أو ما سمعت
رسول اهلل ÷ يقول(( :لو يعلمون ما فيهام ألتوهام ولو حبو ًا)).
وأخرج مسلم عن عثامن قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :من صىل
صالة العشاء يف جامعة ،فكأنام قام نصف الليل ،ومن صىل صالة الصبح يف
جامعة ،فكأنام قام الليل كله)).
يستدل هبذا احلديث عىل أن صالة اجلامعة ليست واجبة ،ويؤخذ منه زيادة
فضل هلاتني الفريضتني عىل ما سواهام من الفرائض؛ وقد يكون ذلك ملا فيهام
من املشقة ،حيث أن اإلنسان يف وقتهام يكون يف معاناة شديدة من النوم.
وفيه دليل عىل أن أعامل الفرائض واملحافظة عىل إقامتها عىل وجوهها أفضل
من النوافل والتطوع.
ويف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :أفضل األعامل إسباغ الطهور يف
ربات ،ونقل األقدام إىل اجلامعات ،وانتظار الصالة بعد الصالة).
الس َ َ
َّ

وروى أبو يعىل والبزار ورجاله رجال الصحيح كام يف الروض عن عيل :#
أن رسول اهلل ÷ قال(( :إسباغ الوضوء يف املكاره ،وإعامل األقدام إىل
املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة -يغسل اخلطايا غسال)) ،وأخرجه احلاكم يف
املستدرك وأمحد عن ابن عباس ،ورجاله رجال الصحيح ،وغريهم من املحدثني.
وس َجدات.
وس َربات ،مثلَ :س رجدة َ
َس رربة َ
يف ذلك دليل وبيان أن امليش إىل صالة اجلامعة من أفضل األعامل ،أو أنذلك أفضل األعامل ،وقد جاء(( :إن الصالة خري موضوع وإهنا خري األعامل)).
نعم ،الصالة أفضل األعامل بعد اإليامن ،ومن هنا قدم اهلل تعاىل يف الذكر
ذ َ ْ َ
اإليامن ثم ثنى بالصالة يف نحو قوله تعاىلُ ﴿ :ه ًدى ل ِلْ ُم ذتق َ
ِين يُؤم ُِنون
ي 2اَّل
ِ
َْْ َُ ُ َ ذ َ
الصَلةَ﴾ [البقرة].
ب ويقِيمون
بِالغي ِ
ويؤخذ من احلديث :أن الفضل وزيادة األجر يكون باملشقة ،فكلام كان أكثر
مشقة كان أكثر فض ً
والس رربة
ال وذلك من قوله(( :إسباغ الوضوء يف السربات)) َّ
هي :الضحوة الباردة ،يعني إسباغ الوضوء يف الربد الشديد.
قوله(( :وانتظار الصالة بعد الصالة)) املراد -واهلل أعلم -أن جيلس املصيل
بعد فعله للصالة األوىل يف مصاله انتظار ًا للصالة الثانية ،بدليل(( :ال يزال العبد
يف صالة ما دام يف مصاله ينتظر الصالة ،تقول املالئكة :اللهم اغفر له اللهم
ارمحه ،حتى ينِصف أو حيدث)) .أخرجه أمحد ،وبمعناه البخاري ومسلم،
هكذا يف الروض.
نعم ،أفضل األعامل اإليامن ،ثم الصالة عىل اإلطالق ،ثم إن األعامل ختتلف
يف أهيا أفضل بحسب اختالف األشخاص واألزمان واألمكنة والظروف ،فقد
يكون الشخص قوي ًا جلد ًا ذا شجاعة وبأس والزمان زمن جهاد فيكون األفضل
يف حقه اجلهاد.

وقد يكون الشخص ضعيف البنية ذا فطنة وذكاء وله رغبة وميول إىل العلم
فيكون طلب العلم يف حقه أفضل ،وقد يكون للشخص أبوين عاجزين وال
يوجد من يقوم هبام سواه مع فقرهام ،فالقيام عليهام ورعايتهام يف حقه أفضل
األعامل ،وقد يكون الشخص ضعيف البدن وله رغبة وميول إىل العبادة وليس
من أهل الذكاء والفطنة فتكون العبادة أفضل األعامل يف حقه.
وعىل اجلملة فأفضل األعامل يف حق كل مكلف ما يتناسب مع قوته وذكائه
وفطنته ورغبته وميوله ،أو مع مسيس احلاجة إليه يف ذلك العمل كالولد بالنسبة
حلاجة والديه ،وكمن له خربة يف عمل وطلبه اإلمام للقيام به ونحو ذلك؛ وإنام
كان األمر كام ذكرنا ألن العربة باملصلحة التي ترتتب عىل العمل ،فمهام كانت
املصلحة كبرية كان الفضل تابع ًا هلا.
ومن هنا اختلفت األجوبة من النبي ÷ باختالف األشخاص السائلني
له ÷ عن أفضل األعامل.
يف املجموع عن عيل  #قال( :أفضل الصفوف أوهلا وهو صف املالئكة ،%
وأفضل املقدم ميامن اإلمام) قال :وقال رسول اهلل ÷(( :إذا قمتم إىل
الصالة فأقيموا صفوفكم ،والزموا عواتقكم ،وال تدعوا خل ً
ال فيتخللكم
الشيطان كام يتخلل أوالد احلذف)) اهـ.
ويف مسلم(( :خري صفوف الرجال أوهلا ،ورشها آخرها ،وخري صفوف
النساء آخرها ،ورشها أوهلا)).
وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه :أن رسول اهلل ÷
قال(( :إن اهلل ومالئكته يصلون عىل ميامن الصفوف)).
وروى أمحد والطرباين يف الكبري ورجال أمحد موثقون(( :سووا صفوفكم،
وحاذوا بني مناكبكم ،ولينوا يف أيدي إخوانكم ،وسدوا اخللل؛ فإن الشيطان
يدخل فيام بينكم بمنزلة احلذف)) ،يعني أوالد الضأن الصغار .اهـ

واألحاديث يف هذا الباب كثرية.
يؤخذ من ذلك:
-1أن الصف األول يف اجلامعة أفضل الصفوف ،واملراد احلث للمصلني عىل
الصالة فيه واملسارعة إليه.
-2أن يمني الصف األول أفضل من يساره.
-3قوله(( :وهو صف املالئكة ُ ،))%س ّمي بذلك؛ إما ألن املالئكة
يصلون عىل الصف األول ،أي :يدعون هلم ،أو أن صف ًا من املالئكة حيرض
صالة اجلامعة يصفون يف الصف األولَ ،أ رو أن ذلك كناية عن فضله.
وفضل ميامن الصف لعله -واهلل أعلم -أن النبي ÷ كان حيب التيامن
يف كل يشء ،وأعطى ÷ فضل رشابه ملن كان عن يمينه ،وعىل هذا فمجرد
كونه يمني اإلمام هو العلة ،ولعل الداعي للنبي ÷ إىل التيامن يف كل يشء
هو التفاؤل ،فقد كان ÷ حيب الفأل احلسن.
-4أنه جيب عىل املصلني يف صفوف اجلامعة أن يسووا صفوفهم ،فال يتقدم
أحد عىل أحد بحيث تكون صدورهم مستوية وعواتقهم متالصقة.
-5أنه ال جيوز أن يرتكوا خل ً
ال بني الرجل والرجل ،بل جيب عليهم أن يسدوا
اخللل بأن يقرب بعضهم من بعض بحيث تتالصق مناكبهم.
«-6خري الصفوف أوهلا» يعني :أنه أكثر ثواب ًا« ،ورشها آخرها» يعني :أنه
أقل ثواب ًا ،وصفوف النساء عىل العكس من ذلك .واحلكمة يف ذلك :أن الصف
املقدم للرجال يكون قريب ًا من اإلمام؛ فيسمع القراءة ،ويسلم من رؤية من
يكون قدامه ومن اخرتاق املارة بني يديه؛ أما صف النساء املقدم فكان رش
الصفوف؛ لقربه من الرجال.
-7قو ُله(( :إن اهلل ومالئكته يصلون عىل ميامن الصفوف)) َيدل عىل فضل
يمني كل صف من صفوف الصالة ،وليس الصف املقدم وحده ،ولعل الرس يف
ذلك -واهلل أعلم -أن عادة الصاحلني أن يتعمدوا الوقوف يف امليامن.

يف املنتخب :روي عن النبي ÷ أنه دخل وصىل بالناس ،ورجل جالس
يف املسجد مل يصل معهم ،فلام انِصف النبي ÷ دعاه فسأله عن أمره فقال:
صليت يا رسول اهلل قبل أن تدخلوا ،فأمره النبي ÷ إذا كان مثل ذلك أن
يصيل مع إمامه صالة مبتدأة ،وال يعتد باألوىل اهـ.
وعن يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهلل ÷ صالة الصبح ،فلام صىل
رسول اهلل ÷ إذا هو برجلني مل يصليا فدعا هبام ،فجيء هبام ترعد فرائصهام،
فقال هلام(( :ما منعكام أن تصليا معنا؟)) قاال :قد صلينا يف رحالنا ،قال(( :فال
تفعاله ،إذا صليتام يف رحالكام ،ثم أدركتام اإلمام ومل يصل فصليا معه ،فإنه لكام
نافلة)) اهـ .رواه أمحد واللفظ له والثالثة وصححه الرتمذي وابن حبان.
قلت :رواية اهلادي  #رصحية بأن الفريضة هي التي صالها مع اإلمام
دون األوىل.
والرواية األخرى حيتمل أن الضمري يف قوله(( :فإنه لكام نافلة)) يعود إىل
الصالة التي صالها مع اإلمام ،وحيتمل أن يعود الضمري إىل التي صالها فرادى.
وبعد ،فيؤخذ من احلديث:
 -1إعادة الصالة لفضيلة اجلامعة أو لوجوهبا عىل قول.
 -2يف رواية اهلادي أن الفريضة هي الثانية ،وأن األوىل غري جمزئة.
 -3أن صالته األوىل تكون جمزئة إذا مل يدرك صالة اإلمام.
 -4أنه ينبغي ملن صىل ولو يف جامعة ،ثم أدرك صالة جامعة أن يصيل معهم؛
وذلك لرفع التهمة.
 -5فيه داللة عىل تأكيد صالة اجلامعة.
 -6وفيه أن اجلهل عذر؛ وذلك من حيث أن النبي ÷ أمره إذا كان مثل
ذلك ...ومل يأمره بإعادة صالته احلارضة.

 -7أهنا تصح صالة املتنفل خلف املفرتض ،وذلك من قوله(( :فإنه لكام نافلة)).
 -8أن صالة اجلامعة غري واجبة ،وذلك من قوله(( :إذا صليتام يف
رحالكام...إلخ)).
 -9أنه ال تكره صالة النافلة بعد صالة الفجر ،ويمكن أن يكون التنفل
بإعادة صالة الصبح يف جامعة خاص هبذه املسألة ،فيخص هبذا عموم كراهة
الصالة النافلة بعد صالة الفجر ،ويلحق هبذا إعادة صالة العِص يف جامعة ،فال
يكره؛ هلذا احلديث.
 -10قد يؤخذ من احلديث :أنه جيب الدخول يف صالة اجلامعة إذا حرضها
املكلف ،ال ألن الصالة األوىل غري جمزئة وغري صحيحة؛ بل من أجل إظهار
تعظيم شعائر اهلل ،ومن أجل رفع التهمة عن النفس.
يف رواية اهلادي أن الثانية هي الفريضة ،ويف الرواية األخرى أن األوىل هي الفريضة.قلت :ويرجح قول اهلادي  #حديث(( :ال ظهران يف يوم)).
والذي يظهر يل :أن األوىل هي الفريضة:
 -1ألهنا وقعت بكامل رشوطها وفروضها...إلخ.
 -2ال يفسد العمل الصحيح بعد تاممه.
يف كتاب الفقه ملحمد بن حييى املرتىض عن النبي ÷(( :صلوا يف اجلامعة
بصالة أضعفكم وال تطولوا؛ فإن وراءكم الشيخ الضعيف ،واملريض ،وذا احلاجة)).
ويف املتفق عليه من حديث أب هريرة(( :إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم
الصغري والكبري ،والضعيف ،وذا احلاجة ،فإذا صىل وحده فليصل كيف شاء)).
يؤخذ من احلديث:
 -1أنه يلزم اإلمام أن يراعي الرفق باملؤمتني.
 -2ال جيوز له أن ينفر املؤمتني أو بعضهم من الصالة يف اجلامعة كأن يطول
القراءة ،أو يؤخر الصالة أو نحو ذلك مام ينفر البعض.

 -3أن ترك املفاسد أوىل من جلب املصالح.
 -4أن التخفيف وعدم التطويل يف صالة اجلامعة هو املطلوب.
ويف املجموع :قال رسول اهلل ÷(( :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل ،فإن
كانوا يف القرآن سواء فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا يف السنة سواء فأكربهم سن ًا)).
وأخرج مسلم وغريه كثري من حديث أب مسعود البدري(( :يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب اهلل ،فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا يف
السنة سواء فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سن ًا)) ويف رواية
((سل ًام)).
احلديث ورد بلفظ اخلرب ،واملراد األمر ،بدليل :ما رواه أمحد بسند رجاله
رجال الصحيح وغريه(( :ليؤمكم أكثركم قرآن ًا)).
ُ
يؤخذ من هنا :أن إمامة الصالة تستحق بالفضل ،فمن كان أفضل يف الظاهر كان
هو املستحق لإلمامة ،فإذا قدم املفضول عىل الفاضل مل حيصل فضل اجلامعة الذي
جاءت به السنة ،وال تبطل الصالة ،وإنام يبطل فضل اجلامعة ،وهذا هو الذي تقيض
به القوانني األصولية؛ فقد قالوا :إن الصحة :موافقة األمر ،والفساد بخالف الصحة.
ويف ما ذكرنا إذا ُقدّ م املفضول عىل الفاضل من غري عذر ،فهو خمالف لألمر
الوارد يف هذا احلديث الذي صدرنا به هذا الباب.
نعم ،إذا َقدّ م أهل املسجد خريهم للصالة ،فهو األوىل بالصالة يف ذلك
املسجد عىل االستمرار ،وكذلك صاحب املنزل أوىل باإلمامة يف منزله،
والسلطان األعظم كذلك ،وكذلك املتويل من جهته.
ودليل ذلك :ما رواه مسلم(( :ال ُيؤم املر ُء يف سلطانه)) ،وكل من ذكرنا له

سلطان ،فإمام املسجد الراتب له سلطان عىل املسجد ووالية حيث قدمه أهل
املسجد لإلمامة ورضوا به ،وصاحب البيت له سلطان يف بيته ووالية،
والسلطان األعظم ووالته هلم سلطان عىل ما حتت أيدهيم.

اشرتط قوم العدالة ،وقال آخرون :ليست العدالة برشط؛ بل تصح الصالة
خلف كل بر وفاجر ،وأورد يف الروض أد َّل َة كل فريق وأثبت أهنا كلها ال تثبت،
وأهنا ضعيفة ،فمع عدم انتهاضها من الفريقني يلزم الرجوع إىل األصل ،وهو
الصحة؛ هكذا قال يف الروض النضري ،واستدل عىل ذلك بعموم أحاديث األمر
باجلامعة ،وأن كثري ًا من الصحابة كان يصيل خلف أئمة اجلور..إلخ.
خالف ما قال ،وهو أن األصل الفساد
يظهر يل -واهلل أعلم-
قلت :الذي
ُ
ُ
والبطالن يف العبادات بشكل عام ،حتى يقوم دليل الصحة ،والصحيح هو :ما
وافق أمر الشارع بإجامع أهل األصول ،فيشرتط يف صحة العبادة حتقق موافقة
أمر الشارع ،وإال فهي غري صحيحة.
وقد حتقق باالتفاق صحة الصالة خلف الرب ،وحصل الشك يف صحة
الصالة خلف الفاجر ،ومل حيصل الظن القوي بأهنا موافقة ألمر الشارع ،فلزم
التوقف يف صحة الصالة خلفه إىل أن حيصل الظن بموافقة أمر الشارع ،وال
خيرج املكلف عن عهدة التكليف إال بفعل ما ُك رلف به ،وعىل حسب األمر
وموافقته ،وصالة كثري من الصحابة خلف أمراء اجلور كانت لظروف خانقة ال
يمكن معها االستدالل بأفعاهلم.
ُ
فقول صاحب الروض« :إن األصل الصحة» إنام يكون يف املعامالت ،كالبيع
والرشاء ونحوها؛ ألن اهلل تعاىل جاء باإلسالم والناس يتعاملون بالبيع والرشاء
فأقرهم اإلسالم عىل ما هم فيه من ذلك ،وإنام
واإلجارات واهلبات ونحو ذلكَّ ،
هناهم عن جزئيات ومسائل قليلة ،فمثل هذا يمكن أن يقال فيه :إن األصل صحة
البيع مث ً
ال حتى يرد دليل الفساد؛ ألن الواقع كذلك ،فلقد أقرهم ÷ عىل مجيع
ُ
ُ
صحة
األصل
معامالهتم ،ومل ينههم إال عن مسائل معدودة ،فهذه يقال فيها:
املعاملة ،وال يقال بفسادها إال إذا جاء دليل عىل الفساد ،وإال فهي صحيحة.

إذا عرفت ذلك فقول من يشرتط العدالة هو القول الراجح ،والصحيح
الذي ال ينبغي العدول عنه:

ٍ
أقرؤهم لكتاب
بعض
موافقة للحديث الصحيح(( :يؤ ُم القو َم ُ
 -1ملوافقته َ
اهلل..إلخ)) َّ
العلم بكتاب اهلل وسنة رسوله ÷ ،و ِقدم اهلجرة ال يكون
فإن
َ
يف غالب العادة إال ألهل اخلشية والتقوى والعدالة ،وال عربة بندور ذلك لبعض
ذ
الفساق ،فاألحكام تتعلق بالكثرة والغلبة يف مثل ذلك ،وقد قال تعاىل﴿ :إِن َما
َُيْ ََش ذ َ
اّلِل م ِْن ع َِبادِه ِ الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾ [فاطر ،]28:ويف احلديث(( :من يرد اهلل به خري ًا
يفقهه يف الدين)) ،وكذلك كان الصحابة فيام يظهر.

 -2الصال ُة خلف الرب ال خالف يف صحتها ،بخالف الصالة خلف الفاجر،
وما ُأ رمجع عليه أوىل باالعتامد عليه ،دون ما اختلف فيه.
 -3لألحوطية؛ فإنه ال شك أن القول بام ذكرنا أحوط من القول بخالفه.
 -4املوافقة ملذهب أئمة العرتة.
 -5باإلضافة إىل ما جاء من السنة وإن كانت ضعيفة فإهنا تقوى بام ذكرنا.
 -6الفطرة والوجدان ال يرضيان للمكلف أن يكون إمامه يف دينه فاسق ًا
متهتك ًا يرتكب الكبائر ،وال يتحاشا من اقرتاف اجلرائر ،فنفس املؤمن تنفر عن
هذا النوع وتبتعد عنه ،وال ترضاه ليشء من أمر دينها ودنياها.
 -7اإلمامة رشف وفضيلة ورفعة ،والفاسق ال يستحق شيئ ًا من ذلك ،وإنام
يستحق األدب واإلهانة وإقامة احلدود عليه أو التعزير ،والواجب عىل املؤمن
أن يؤدي احلقوق إىل أهلها فيؤدي إىل املؤمن ما يستحقه من الرفعة والتعظيم،
ويؤدي إىل الفاسق ما يستحقه من أمره وهنيه وإرشاده ثم تأديبه ،وتقديم الفاسق
من الظلم الذي ال ينبغي أن يصدر من مؤمن.
 -8وقد روي يف كتب احلديث عند الزيدية(( :أئم ُتكم وفدُ كم إىل اهلل
فانظروا بمن تفدون))(( ،إن رسكم أن تزكو صالتكم فقدر موا خياركم)).

ويف املجموع :وكان - #يريد زيد ًا -يكره الصالة خلف املكفوف واألعراب.
وروى البزار والطرباين يف الكبري عن سمرة أن رسول اهلل ÷ كان يأمر
املهاجرين أن يتقدموا وأن يكونوا يف مقدم الصفوف ،ويقول(( :هم أعلم
بالصالة من السفهاء واألعراب ،وال أحب أن يكون األعراب أمامهم وال
يدرون كيف الصالة)).
وقد روي(( :لي ِلني منكم أولو األحالم والنهى)) يف املستدرك عىل
الصحيحني وصحيح ابن خزيمة .اهـ بلوغ املرام.
وأولو األحالم والنهى هم أهل التقوى واخلشية؛ ألن من سواهم ليسوا يف
احلكم إال كاألنعام بل هم أضل ،وإذا كره أن يكون األعراب يف الصف املقدم،
فباألوىل أن تكره إمامتهم يف الصالة.
اشتهر عند اجلميع حديث(( :ثالثة ال تقبل هلم صالة أو ال جتاوز صالهتم
آذاهنم :عبد آبق حتى يرجع إىل مواليه ،وامرأة أغضبت زوجها فباتت وهو عليها
غضبان ،ورجل يؤم قوم ًا وهم له كارهون)) .اهـ رأب الصدع
يف أمايل أمحد بن عيسى وغريها من كتب الزيدية عن عيل  #أنه قال(( :ال
يؤم املق َّيد املطلقني وال يؤم املتيمم املتوضئني)) ورواه عبدالرزاق والبيهقي عن
عيل  ،#وروى البيهقي عن جابر قال رسول اهلل ÷(( :ال يؤم املتيمم
املتوضئني)) .اهـ من رأب الصدع
قلت :إمام الصالة تتضمن تسميته إمام ًا ومن خلفه مؤمتني عدة أمور
اقتضاها االسم:
 -1أن يكون أكمل وأفضل وأحسن تأدية ألعامل اإلمامة.
 -2أن يتابع املؤمتون إمامهم ويقتدون به.

 -3أنه أحق بالتقدم أمامهم.
 -4إذ تكلم سكتوا وأنصتوا.
 -5أن ال يسبقوه بقول أو فعل.
ومن املستنكر عند عامة الناس أن يقدم الناقص يف إمامة الصالة أو يف غريها
عىل الكامل ،واجلاهل عىل العامل و ..الخ ،و َي ِص ُفون من يفعل ذلك باجلهل
واحلمق والسفه.
واملقيد أو املريض الذي ال يستطيع القيام أو ال يتم الركوع والسجود ،والذي ال
يتوضأ ملرض أو لغريه تقديم من كان كذلك إلمامة الصالة عىل الكامل مام يستنكر
كام ذكرنا ،وقد نبه الرسول ÷ عىل تقديم األكمل واألجدر باحلديث املجمع
عىل صحته(( :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل ...الخ)).
ومن السفه واحلمق أن يقدم الناقص عىل الكامل يف قيادة أو رئاسة ،أو ما
أشبه ذلك ،ومثل هذا ال حيتاج إىل االستدالل ملا استقر يف فطر العقول مام ذكرنا.
فإن قيل :قد أم رسول اهلل ÷ املسلمني هو جالس وهم قيام.
قلنا :رسول اهلل ÷ وإن صىل جالس ًا فهو األكمل واألجدر ،وهو وإن
نقصت صالته برتك القيام فله من الكامل واألجدرية ما يغطي ذلك ويزيد،
يف املجموع عن عيل  #قال :كانوا يقرؤون خلف رسول اهلل ÷ فقال
النبي ÷(( :خلطتم عيل فال تفعلوا)).
وروى مسلم(( :إنام جعل اإلمام ليؤتم به ))..إىل قوله(( :وإذا قرأ فأنصتوا)).
وأخرج البيهقي عن اإلمام أمحد قال :أمجع الناس عىل أن هذه اآلية يف الصالة،
َ َْ
َ ُ َ ُْ ْ َ ُ
ان َف ْ
اس َت ِم ُعوا ُُل َوأن ِص ُتوا﴾ [األعراف.]204:
يعني قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا ق ِرئ القرء
وقد روى البخاري وآخرون(( :لعلكم تقرؤون خلفي؟)) قالوا :نعم ،قال:
((فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب)).

جهرت إال بأم القرآن)) ،ويف رواية:
وعند الطرباين(( :فال تقرؤوا بيشء إذا
ُ
((فال تفعلوا إال بأم القرآن؛ فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا)).
قلت :الالزم هو العمل بجميع ما صح إذا أمكن ،فيجب االستامع واإلنصات
إذا كان اإلمام جيهر بالقراءة؛ لقوله ÷(( :وإذا قرأ فأنصتوا)) .مسلم ،فإذا كان
اإلمام خيافت فالواجب أن يقرأ املؤتم ،ويقرأ املؤتم يف الركعتني األخريتني
من العشاء ،ويف ثالثة املغرب .وال يصح القول بأنه جيب اإلنصات ،واالستامع،
وقراءة الفاحتة يف حالة واحدة ،والنبي ÷ ال يأمر بام ال يصح أن يكون.
هذا ،وقد روى ابن اهلامم كام يف الروض النضري بسند صحيح عىل رشط
الشيخني عن جابر مرفوع ًا(( :من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة)).
ويف حديث(( :إين أقول ما يل أنازع القرآن)) ،قال :فانتهى الناس عن القراءة
فيام جهر فيه رسول اهلل ÷؛ رواه البزار وأمحد والطرباين يف الكبري واألوسط
ورجاله رجال الصحيح.
فظهر مام ذكرنا :أنه ال يقرأ املؤتم يف حال ما جيهر اإلمام ال بالفاحتة وال بغريها:
 -1ألن من يقرأ مل يستمع ومل ينصت.
 -2ألن القراءة منازعة لإلمام ،وقد استنكرها الرسول ÷،
وال يستنكر ÷ إال ما ال ينبغي أن يكون.
 -3ثبت كام أسلفنا أن من كان له إمام فقراءته له قراءة.
 -4تظاهرت الروايات من الطرفني عىل وجوب االستامع واإلنصات.
 -5حديث(( :فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب)) حديث مروي من جانب
أهل السنة ال غري ،مع أنه يمكن تفسريه بام ال يتعارض مع سائر األدلة املجمع
عليها عند الطرفني ،فنقول :املراد ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب يف الصلوات
الرسية ،والركعتني األخريتني من العشاء ،وثالثة املغرب.

يف املجموع واألمايل وغريهام عن عيل  #قال( :صىل رجل خلف
الصفوف ،فلام انِصف رسول اهلل ÷ قال(( :أهكذا صليت وحدك ليس
معك أحد؟)) قال :نعم ،قال(( :قم فأعد الصالة)).
وعن وابصة بن معبد :أن رسول اهلل ÷ رأى رج ً
ال يصيل خلف الصف وحده،
فأمره أن يعيد الصالة .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
يؤخذ من احلديث:
 -1أن خمالفة املرشوع يف العبادة جه ً
ال يفسدها.
 -2أن املرشوع ألهل املعرفة تنبيه اجلاهل لبعض أحكام العبادة.
 -3ظاهر احلديث أهنا تفسد الصالة ،وجتب اإلعادة عىل من صىل وحده
خلف الصف ،سواء أكان لعذر أم لغري عذر ،وقد ثبت أن أهل األعذار ال تفسد
صالهتم برتك يشء من الفروض ،كاملريض يصيل من قعود وباإليامء ،ولعل
الرسول ÷ قد عرف أنه ال عذر ملن أمره باإلعادة ،وبنا ًء عىل ما ذكرنا فإذا
صىل أحد خلف الصف لعذر فصالته صحيحة ،كأن يكون الصف منسد ًا ومل
يرض أحد من أهل الصف أن ينجذب له ،وخاف فوت اجلامعة قبل أن جييء
مصل آخر؛ ففي مثل هذه احلال يسوغ له أن يصيل وحده خلف الصف.
ويدل عىل ما ذكرنا :ما يف بعض طرق احلديث(( :أال دخلت معهم ،أو
اجرترت رجالً)).
وضابط ذلك :أن كل ما ال يدخل حتت استطاعة اإلنسان من رشوط الصالة
ذ
َ
ذُ َْ
َ ُ
اّلِل نف ًسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة،]286:
وفروضها يسقط عليه بدليلَ﴿ :ل يُكلِف
((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).
ويف املجموع وغريه بسنده عن عيل ( :#أمنا رسول اهلل ÷ أنا ورجل
من األنصار فت َقدَّ َمناَ ،
وخ َّلفنا َخ رل َفه ،ثم صىل بنا ،ثم قال(( :إذا كان اثنان فليقم

أحدهام عن يمني اآلخر)) ،ويف رواية رشح التجريد(( :عن يمني اإلمام)) اهـ.
ويتيم( )1خلفه وأم سليم
فقمت
وعن أنس قال :صىل رسول اهلل ÷
ُ
ٌ
خلفنا .متفق عليه.
وعن ابن عباس قال :صليت مع رسول اهلل ÷ ذات ليلة ،فقمت عن
يساره ،فأخذ رسول اهلل ÷ برأيس من ورائي فجعلني عن يمينه .متفق عليه.
فيام هنا:
 -1بيان موقف املؤتم الواحد من اإلمام.
 -2وبيان موقف االثنني.
 -3بيان موقف املرأة.
 -4وأن نافلة صالة الليل تصح جامعة.
 -5وأن الفعل اليسري إذا كان إلصالح الصالة ال يفسدها ،بل يكون مندوب ًا إليه.
 -6كام يؤخذ من هنا :أنه إذا صىل الرجالن جامعة ،ثم جاء ثالث فلإلمام أن يتقدم.
ُ
الرجل أوالده الصغار عىل التطوع ،فيصفهم خلفه
 -7أنه ينبغي أن ُي َع رو َد
ويصيل هبم.
 -8كام يؤخذ أن صف النساء خلف صف الصبيان.
 -9أن أقل ما تنعقد به اجلامعة اثنان يقف أحدهام عن يمني اآلخر.
 -10أن املرأة الواحدة تصيل خلف صفوف الرجال وحدها.
حديث(( :ليلني منكم أولو األحالم والنهى)) املؤيد باهلل ،صحيح ابن
خزيمة ،املستدرك عىل الصحيحني ،وغريهام.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه جيب عىل أهل العقول الزكية أن يكونوا يف الصف املقدم إىل اإلمام.
( – )1واسمه ضمرية.

 -2واملرا ُد بأويل األحالم والنهىُ :
أهل التقوى واخلشية من اهلل ،وهم
الصاحلون؛ وذلك ألن اهلل تعاىل ال حيكم بالعقول إال ملن ذكرنا؛ أما غريهم
َ ُ
َ ذُ
وِل
فليسوا عنده إال كاألنعام بل هم أضل ،وقد قال تعاىل﴿ :واتق ِ
ون ياأ ِ
َ
ْاْل ْْلَ
اب[ ﴾197البقرة].
ِ
 -3يؤخذ من هنا أن الصبيان اللذين مل يبلغوا احللم يكون موقفهم بعد
صفوف الرجال.
 -4وأن صف الرجال يقدم عىل صف النساء؛ لكامل عقول الرجال،
ونقصان عقول النساء.
 -5وأن الرجال يتفاضلون يف العقول.
 -6والذي يليه هو الصف األول.
 -7وعىل هذا فال ينبغي أن يصيل الصبيان يف الصف األول.
 -8قد ُي ُ
ؤخذ من هنا من باب األوىل :أنه جيب أن يكون اإلمام من أهل
اخلشية والتقوى.
 -9أن الصف األول أفضل مام بعده.
يف احلديث املشهور(( :كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصالة ـ أو
قال :يؤخرون الصالة ـ عن وقتها؟)) قلت :فام تأمرين؟ قال(( :صل الصالة
لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإهنا لك نافلة)) اهـ.
يؤخذ منه:

 -1أن اإلمام غري ضامن فيام ظهر من تفريطه أو إخالله بيشء من واجبات الصالة.
 -2أن الصالة خلف من فرط أو أخل بيشء من واجبات الصالة ال تصح.
 -3أن الصالة خلف ناقص الصالة أو الطهارة ال تصح.
 -4أنه ال جيوز تأخري الصالة إىل أن يدخل الوقت املكروه وهو اصفرار

الشمس وهذا هو الوقت الذي كان األمراء يؤخرون الصالة إليه.
 -5وأن صالة اجلامعة شأهنا إىل األئمة ،وأهنم أوىل بإقامتها ،وأن واليتها إليهم.
 -6إذا كان ال بد من الصالة معهم فلينوها نافلة.
 -7وقد يؤخذ منه :أن صالة اجلامعة غري واجبة عىل األعيان؛ إذ لو كانت
واجبة عين ًا ألمره النبي ÷ أن يطلب له ولو رج ً
ال واحد ًا يصيل معه يف جامعة.
 -8وقد يؤخذ منه :أهنا ال جتب اهلجرة من دار الظاملني الفسقة من هذه
األمة؛ إذ لو كانت واجبة ألمر النبي ÷ أبا ذر -راوي احلديث -باهلجرة
عن دار األمراء الذين يميتون الصالة.
 -9قوله(( :فصل فإهنا لك نافلة)) األمر لإلرشاد وليس للوجوب؛ إذ لو
كان للوجوب لكانت النافلة واجبة.
ال بأس أن يفتح عىل اإلمام إذا أشكلت عىل اإلمام القراءة ،وقد ذكره اإلمام
اهلادي  #يف األحكام ورواه عن جده القاسم  ،#وذكر أنه مروي عن أمري
املؤمنني .#
ويف اجلامع الكايف :وقد روي عن عيل  #أنه أمر بذلك ،وكذلك قال
املرتىض يف كتاب الفقه.
ويف املجموع(( :التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يف الصالة)) ،وأخرج أبو
داود عن عيل (( :#إذا استطعمك اإلمام فأطعمه)).
وأخرج اجلامعة كلهم من رواية أب هريرة بلفظ :قال رسول اهلل ÷:
((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) ،وزاد مسلم(( :يف الصالة)) ،وروى أبو
داود عن ابن عمر :أن النبي ÷ صىل صالة فقرأ فيها فلبس عليه؛ فلام انِصف
عيل؟)).
قال ألب(( :أصليت معنا؟)) قال :نعم ،قال(( :فام منعك أن تفتح ّ

قلت :إذا حتري اإلمام يف قراءته ،فليس يف الفتح عليه ما خيل بالصالة ألن:

 -1الفاتح إنام يتكلم بقرآن.
 -2ليس هناك منازعة لإلمام؛ ألن اإلمام حتري وتوقف.
 -3يف الفتح إصالح للصالة وحمافظة عىل إكامهلا.
 -4يف الفتح تعاون عىل الرب واخلري املأمور به يف القرآن.
 -5إذا كان الفتح يف غري القرآن فهو بالتسبيح ،والتسبيح من أذكار الصالة.
نعم ،ال يبعد وجوب الفتح إذا مل يكن اإلمام قد أدى القدر الواجب من
َ ُ ُ َ ْ َ ُ
القراءة؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :وَل تبْ ِطلوا أع َمالك ْم[ ﴾33حممد] ،وكذلك إذا كان عدم
تنبيهه ـ كأن يرتك ركن ًا ـ يؤدي إىل بطالن الصالة.

يف أصول األحكام :وعن أب بكر أنه حني أم الناس يف آخر مرض
رسول اهلل ÷ وجد( )1خفة فخرج إىل املسجد يتهادى بني اثنني ،فأمهم يف
بعض صالهتم ،وخرج أبو بكر من اإلمامة ،واملأمومون من االئتامم به؛ رشح
التجريد والبخاري ومسلم وغريهم.
وعن عائشة :أن النبي ÷ ملا جاء جلس عىل يسار أب بكر .رشح
التجريد ومسلم.
وعن ابن عباس :أن رسول اهلل ÷ أخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر.
رشح التجريد ،سنن ابن ماجه ،مسند أمحد ،وغريهم.
وقال زيد بن عيل  #يف املجموع( :ال يصيل القائم خلف املريض الذي
يصيل جالس ًا) ،وكذلك قالت اهلدوية وحكاه يف البحر عن العرتة.
يؤخذ من احلديث:
 -1جواز االستخالف وصحته عند حصول عذر لإلمام األول.
 -2أهنا تصح إمامة اجلالس لعذر بالقائم.
( – )1أي وجد رسول اهلل خفة فخرج..إلخ.

 -3أن الواجب القيام عىل املؤتم إذا صىل خلف اجلالس.
 -4كام يؤخذ من هنا أن وجوب اجللوس عىل من خلف اجلالس منسوخ،
وحينئذ فيكون حديث(( :وإذا صىل جالس ًا فصلوا جلوس ًا)) رواه مسلم منسوخ ًا.
 -5جواز حتويل النية يف الصالة ،وبنا ًء عىل هذا فيصح ملن يصيل فرادى ثم
دخل معه آخر يف صالته أن حيول نيته من الفرادى إىل اإلمامة.
 -6أن اإلمام اجلديد يبني عىل ما فعله اإلمام السابق.
وكام تقدم عن زيد بن عيل  #واهلدوية فإهنم ال جييزون صالة القائم خلف
القاعد ،واستدل هلم بحديث(( :ال ختتلفوا عىل إمامكم)) وبحديث(( :ال يؤ َم َّن
أحد بعدي جالس ًا)) ،رواه الدارقطني ،وفيه إرسال.
قلت :مذهب زيد واهلدوية فيه:
 -1زيادة احتياط.
 -2يرجحه عمل أهل البيت  %كام رواه صاحب البحر.
 -3أنه إذا دخل نقص عىل صالة اإلمام دخل عىل صالة املؤمتني؛ بدليل أنه
إذا سها لزمهم سهوه ،والصالة الكاملة خري من الصالة الناقصة.
نعم ،احلديث الذي صدرنا به هذا الباب حديث مشهور ،بل من املعلوم من
سرية النبي ÷ يف مرض موته ،وبنا ًء عىل ذلك فال حرج عىل من ذهب إىل
صحة صالة القائم خلف القاعد.
نعم ،جاء يف االستخالف ما يف املجموع وهو :وقال زيد بن عيل  :#يف
اإلمام يصيل بالقوم فيحدث به حدث :إنه يأخذ بيد رجل ُمن خلفه فيصيل
بالقوم باقي صالهتم ،ويذهب هو فيتوضأ ثم جييء ،فإن حلق األول الثاين صىل
معه ،وإن مل يلحقه قىض ما عليه اهـ.

وأخرج الدارقطني يف سننه بسنده عن عيل  ،#قال( :إذا أم الرجل القوم فوجد
يف بطنه( )1رز ًأ أو رعاف ًا أو قيئ ًا فليضع ثوبه عىل أنفه ،وليأخذ بيد رجل من القوم).
وأخرج سعيد بن منصور يف سننه والبيهقي «يف باب الصالة بإمامني» عن أب
رزين قال :صىل عيل  #فرعف ،فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انِصف.
ومن املشهور يف هذا الباب أن عمر ملا طعن وهو يصيل الفجر قدم
عبدالرمحن بن عوف فصىل هبم صالة خفيفة ،ومن األدلة يف هذا الباب احلديث
الذي قدمنا ،وهو صالة النبي ÷ يف مرضه.
إذا عرفت ذلك فالذي يظهر يل استحباب االستخالف وأنه ليس بواجب.
واستبعد يف االعتصام صحة اإلجامع عىل جواز االستخالف ،ورجح أن
املؤتم يتم لنفسه إذا فسدت صالة اإلمام كالالحق يف اجلامعة فإنه يتم لنفسه.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال(( :سجدتا السهو بعد السالم وقبل
الكالم جتزيان من الزيادة والنقصان)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى :إن ذلك إجامع الرواة عن أمري املؤمنني.
ويف البخاري(( :فليتم ،ثم يسلم ثم يسجد)) ،وملسلم :أن النبي ÷
سجد سجديت السهو بعد السالم والكالم.
وألمحد وأب داود والنسائي من حديث عبداهلل بن جعفر مرفوع ًا(( :من شك
يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم)).
وقد روي أن السجود قبل السالم ،غري أن ما أثبتناه جممع عليه بني الطرفني،
وما كان كذلك فهو أوىل باألخذ به مام تفرد بروايته أحد الطرفني.
ويف املتفق عليه من حديث أب هريرة ما معناه :أن النبي ÷ صىل إحدى
(ُ – )1رزء بالضم :أصاب منه شيئ ًا .متت قاموس

صاليت العيش ركعتني ثم سلم ،فكلمه ذو الشاملني ،وكلمه رسول اهلل ÷؛
فصىل رسول اهلل ÷ ركعتني أخريني ثم سلم ثم سجد..إلخ.
ويف أمايل أمحد بن عيسى نحو هذا إال أنه صىل ركعة من ركعتني ،فبعدَ املقاولة
بني النبي ÷ وذي الشاملني ،جاء رسول اهلل ÷ فصىل بالناس ركعة.
وقد قال بعض علامئنا :إن ذلك قبل حتريم الكالم يف الصالة؛ ألن الكالم يقطع
الصالة ،بدليل(( :إن اهلل قد أحدث أن ال تتكلموا يف الصالة)) ،و((إن هذه الصالة
ال يصلح فيها يشء من كالم الناس)) و((حتريمها التكبري وحتليلها التسليم)).
وسجود السهو كام يف املجموع جيزي من الزيادة والنقصان ،فالزياد ُة ُ
مثل زيادة
والنقص
ركعة ،وقد جاءت بذلك الرواية من النبي ÷ أنه صىل الظهر مخس ًا،
ُ
مثل ترك التشهد األوسط وقد جاءت بذلك السنة .ويف املتفق عليه(( :إذا شك
أحدكم يف صالته ،فليتحر الصواب فليتم عليه ،ثم ليسجد سجدتني)) اهـ.
ويف املجموع بسنده عن عيل  :#يف الرجل هيم يف صالته فال يدري أصىل
ثالث ًا أم أربع ًا فليتم عىل الثالث؛ فإن اهلل تعاىل ال يعذب بام زاد من الصالة اهـ.
حديث(( :ليس عىل من خلف اإلمام سهو ،فإن سها اإلمام فعليه وعىل من
خلفه)) رواه البزار والبيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف ،ويف جمموع اإلمام زيد
نحوه من كالم زيد .#
يف املجموع عن عيل  ،#قال( :ال تدعن صالة ركعتني بعد املغرب ال يف
ََْ
ُ
ُّ
َ
َ
سفر وال يف حرض؛ فإهنام قول اهلل عز وجل﴿ :وأدبار السجودِ[ ﴾40ق] ،وال

تدعن صالة ركعتني بعد طلوع الفجر قبل أن تصيل الفريضة يف سفر وال حرض؛
ْ
ِإَودبَ َ
ار انلُّ ُج ِ
وم[ ﴾49الطور]) اهـ.
فهي قول اهلل عز وجل﴿ :
وأخرج الرتمذي نحوه عن ابن عباس مرفوع ًا ،قال يف معامل التنزيل :وهو

قول أكثر املفرسين.

ويف املتفق عليه :عن عائشة :مل يكن رسول اهلل ÷ عىل يشء من النوافل
أشد تعاهد ًا منه عىل ركعتي الفجر.
وروى أمحد بسند رجاله ثقات عن حممود بن لبيد قال :أتانا رسول اهلل ÷ يف
مسجدنا فصىل بنا املغرب فلام سلم منها قال(( :اركعوا هاتني الركعتني يف
بيوتكم الس رب َح َة( )1بعد املغرب)) اهـ.
يؤخذ من هنا :أن ركعتي الفجر ،وركعتني بعد املغرب من السنن املؤكدة التي ال
ينبغي تركها يف حرض وال يف سفر ،غري أنه يشكل ما جاء عن النبي ÷ يف مجعه
بني املغرب والعشاء باملزدلفة فإنه مل يرو أنه ÷ صالهام ،وكذلك ما روي
من مجعه ÷ يف املدينة بني املغرب والعشاء فنقول:
تنبغي املحافظة عىل ركعتي املغرب يف السفر واحلرض ،إال إذا مجع املصيل بني
املغرب والعشاء حرض ًا أو سفر ًا فإنه تزول سنية فعلهام؛ وإنام قلنا ذلك للجمع
بني األدلة الصحيحة ،وهكذا القول يف الركعتني بعد صالة الظهر ،تسقطان مع
اجلمع حرض ًا وسفر ًا ،وتؤكدان مع التوقيت حرض ًا وسفر ًا ،وصالة الليل والوتر
ثابتة سفر ًا وحرض ًا؛ ملا ثبت أن النبي ÷ كان يصيل عىل راحلته صالة الليل.
وقوله(( :ركعتي الفجر)) يؤخذ منه أهنام ال يصليان إال بعد دخول الفجر،
وعىل هذا فمن صالهام قبل طلوع الفجر تلزمه إعادهتام.
ويف حديث عائشة دليل عىل أن ركعتي الفجر أوكد السنن ،ويف حديث عيل
ما يشري إىل استواء ركعتي املغرب وركعتي الفجر.
وقد استدل آخرون بأن ركعتني بعد الظهر أوكد من غريهام بدليل قضاء
النبي ÷ هلام كام قدمنا يف حديث أم سلمة.
ويف املجموع عن عيل  #أنه كان ال يصليهام حتى يطلع الفجر ،وكان يقرأ
يف األوىل بـ «قل يا أهيا الكافرون» ،ويف الثانية بـ «قل هو اهلل أحد» .اهـ
( – )1الس رب َحة :هي التطوع من الذكر والصالة .خمتار الصحاح

وأخرج مسلم وغريه من حديث أب هريرة :أن النبي ÷ قرأ يف ركعتي
الفجر بـ «قل يا أهيا الكافرون ،وقل هو اهلل أحد».
وأخرج الرتمذي عن ابن عمر ،قال :رمقت رسول اهلل ÷ عرشين مرة
يقرأ يف الركعتني بعد املغرب والركعتني قبل الفجر «قل يا أهيا الكافرون ،وقل
هو اهلل أحد» .اهـ
يؤخذ من هنا :أنه ينبغي املحافظة عىل قراءة هاتني السورتني يف هذه الركعات.
وقد يؤخذ من ذلك :زيادة فضل هاتني السورتني ،ولعل احلكمة يف ذلك
ما يف إحداهام من الرباءة مام ُعبِد من دون اهلل ،ويف األخرى من توحيد اهلل
وتقديسه وتنزهيه.
ويف املتفق عليه عن ابن عمر :حفظت من النبي ÷ عرش ركعات:
ركعتني قبل الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب يف بيته ،وركعتني بعد
العشاء يف بيته ،وركعتني قبل الصبح .اهـ
ويف املجموع بسنده عن عيل  #عن النبي ÷(( :التهجد هو نور تنور به
بيتك)) وفيه أيض ًا عن عيل( :ركعتان يف ثلث الليل األخري أفضل من الدنيا وما فيها).
وفيه عنه ( :#من صىل من الليل ثامن ركعات فتح اهلل له ثامنية أبواب من
اجلنان يدخل من أهيا شاء).
ويف البخاري عن عائشة :كان رسول اهلل ÷ يصيل من الليل ثالث
عرشة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر .البخاري.
ويف البخاري ومسلم عن عائشة قالت(( :ما كان رسول اهلل ÷ يزيد يف
رمضان وال يف غري رمضان عىل إحدى عرشة ركعة ،يصيل أربع ًا فال تسأل عن حسنهن
وطوهلن ،ثم يصيل أربع ًا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،ثم يصيل ثالث ًا.))...
يؤخذ من هنا أن صالة الليل ثامن ركعات ،والوتر ثالث ركعات ،يضاف إىل
ذلك ركعتا الفجر ،يكون اجلميع ثالث عرشة ركعة كام يف حديث عائشة،

ويؤخذ من ظاهر قول عائشة أن النبي ÷ كان يصيل أربع ًا بتسليمة واحدة،
ثم يصيل أربع ًا كذلك ،ثم يصيل ثالث ًا كذلك.
وقد جاء يف رواية ملسلم عن زيد بن خالد اجلهني حني رمق صالة النبي ÷
فقال :إنه ÷ صىل ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم
ركعتني ثم أوتر .اهـ باختصار.
كام يؤخذ مام سلف أن الثلث األخري من الليل أفضل مام قبله من ساعات الليل.
سأل رجل النبي ÷ عن الفرائض يف اليوم والليلة؛ فقال ÷:
عيل غريها؟ فقال ÷(( :ال ،إال أن تطوع)) ،فقال :ال
((مخس)) فقال :هل َّ
أزيد وال أنقص؛ فقال ÷(( :أفلح –وأبيه -إن صدق)) ،أخرجه املؤيد باهلل

والبخاري يف عدة مواضع والنسائي وغريهم.
يدل احلديث :أن الوتر نافلة وليس بفريضة.
وعن رسول اهلل ÷ أنه كان يصيل عىل الراحلة ويوتر عليها ،غري أنه ال
يصيل عليها املكتوبة .املؤيد باهلل ومسلم والنسائي وغريهم.
يؤخذ من احلديثَّ :
أن الوتر ليس بفريضة ،وأن صالة النوافل تصىل عىل
الراحلة ،وأن الصالة املكتوبة ال تصىل عىل الراحلة.
ويف األحكام :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يتطوع عىل ظهر راحلته
حيثام توجهت به اهـ.
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل  #أن رج ً
ال سأل النبي ÷ فقال :يا
رسول اهلل ،هل تصيل عىل ظهر بعريك؟ قال(( :نعم ،حيثام توجه بك بعريك إيام ًء،
يكون سجودك أخفض من ركوعك يف صالة التطوع ،فإذا كانت املكتوبة فالقرار)).
وقريب من هذا يف املجموع ،إال أنه قال فيه(( :وكان ال يصيل الفريضة وال
الوتر إال إذا نزل)).

قلت :فعىل هذه الرواية ال يتم االستدالل عىل أن الوتر نافلة بالصالة عىل
الراحلة ،والدليل :هو احلديث األول ونحوه(( :مخس صلوات كتبهن اهلل يف
اليوم والليلة)) ،وحديث(( :صلوا مخسكم وصوموا شهركم.))..
املواضع املباركة واألشخاص ونحو ذلك:
َذ
َ ذ
ار ًًك َو ُه ًدى ل ِلْ َعالَم َ
ك َة ُم َب َ
ي[ ﴾96آل عمران].
البيت احلرام﴿ :لَّلِي بِب
ِ
َ َْ
ِيها ل ِلْ َعالَم َ
ار ْك َنا ف َ
اْل ْر ِض ذالِت َب َ
ي[ ﴾71األنبياء].
أرض الشام أو فلسطني﴿ :إَِل
ِ
ِ
ويف البخاري« :أتاين الليلة آت من رب -وهو بالعقيق -أن صل يف هذا
الوادي املبارك ،وقل عمرة وحجة».
وفيه أيض ًا :أنه ÷ أري وهو يف معرسه بذي احلليفة ،فقيل له :إنك
ببطحاء مباركة.
وفيه أيض ًا« :اللهم بارك هلم يف مكياهلم وبارك هلم يف صاعهم ومدهم –
يعني أهل املدينة» .اهـ
َ
ََ َ َ َ ََذ َ َ ْ َ
ِيها أق َوات َها ِِف
وقال سبحانه يف األرض بشكل عام﴿ :وبارك فِيها وقدر ف
أَ ْر َب َعةِ َأيذام[ ﴾..فصلت ،]10ويف املاء قال تعاىلَ ﴿ :و َأن ْ َز ْنلَا م َِن ذ
الس َماءِ َم ً
اء
ٍ
ُ َ ًَ
ارًك[ ﴾9ق] ،ويف احلديث املشهور« :اللهم بارك يف شامنا ويف يمننا ..الخ».
مب
ُ َُ ْ َ َ َ َُ ََ
َ
ارك ٍة َزيْ ُتون ٍة..اْلية﴾ [النور ،]35ويف
ويف الزيتون﴿ :يوقد مِن شجر ٍة مب

احلديث« :كلوا الزيت وادهنوا فيه فإنه شجرة مباركة» ،ويف األشخاص :قال
َ َ َ َ ُ َ ًَ َ
ََ
ََ َْ
َ
َ
ارًك أ ْي َن َما
ارك َنا َعليْهِ َولَع إ ِ ْس َحاق[ ﴾..الصافات﴿ ،]113وجعل ِِن مب
تعاىل﴿ :وب
ُكنْ ُ
ت﴾ [مريم« ،]31رمحة اهلل وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميد».

ويف احلديث املعلوم(( :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ،وبارك عىل
حممد وعىل آل حممد ،كام صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك
محيد جميد)).
ويف البخاري :أن النبي ÷ دعا اهلل تعاىل أن جيعل يف املدينة ضعفي ما
جعل من الربكة يف مكة.
قلت :ومراده بالبيت الكعبة ثم احلرم املحرم ،بدليل قوله تعاىل بعد ذلك:
َ َ َ َ َ
﴿ َو َم ْن دخل ُه َكن َءام ًِنا﴾ [آل عمران ،]97واملدينة مباركة كام تقدم وقد جاء يشء
كثري من السنة يدل عىل بركتها كحديث البخاري(( :اللهم اجعل باملدينة ضعفي

ما جعلت بمكة من الربكة)) ،وقد كان النبي ÷ يرقي برتاب املدينة.
ويف البخاري من حديث...« :فأدخل يده يف اإلناء ثم قال :حي عىل الطهور املبارك
والربكة من اهلل ،فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول اهلل ÷ ...الخ».
ويف البخاري :أن ابن عمر كان يتحرى املواضع التي صىل فيها النبي ÷
بني مكة واملدينة ليصيل فيها.
إذا عرفت ذلك فالربكة التي جعلها اهلل تعاىل فيام ذكر سابق ًا هي منافع
ومصالح أراد اهلل سبحانه وتعاىل من عباده أن ينتفعوا هبا ،فالتامس تلك الربكة
أمر مطلوب هلل .وقد روى البخاري يف كتاب الرشكة أن عبداهلل بن الزبري
وعبداهلل بن عمر كانا يلقيان زهرة بن معبد فيقوالن له :أرشكنا – يعنون فيام
اشرتاه من السوق – فإن النبي ÷ قد دعا لك بالربكة فيرشكهم ...احلديث.
وقد غال املخالفون يف حتريم التربك واملنع منه ونسبوا فاعله إىل الرشك ،ومن
األدلة عىل التربك ما رواه البخاري يف قصة احلديبية :أن الصحابة  ¤كانوا
يتمسحون ببصاق النبي ÷ وبوضوئه يتربكون بذلك ،وما روي أيض ًا من
أن النبي ÷ أمر حالقه بقسمة شعره.

يف البخاري بسنده« :أن ابن عمر كان متحري أماكن من الطريق ويصيل فيها،
وأنه رأى النبي ÷ يصيل فيها» ،ثم ذكر البخاري تسع روايات عن ابن عمر
يف تفصيل هذه األماكن ،ثم قال يف فتح الباري يف رشح هذه الروايات:
وحمصل ذلك أن ابن عمر كان يتربك بتلك األماكن ،وتشدده يف االتباع
معلوم ،وال يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس يف سفر يتبادرون إىل
مكان فسأل عن ذلك ،فقالوا :قد صىل فيه النبي ÷ فقال :من عرضت له
الصالة فليصل وإال فليمض ،فإنام أهلك أهل الكتاب ألهنم تتبعوا آثار أنبيائهم
فاختذوها كنائس وبيع ًا ،ألنه خيش أن يشكل ذلك عىل من ال يعرف حقيقة
األمر فيظنه واجب ًا .اهـ
وقد روى البخاري أن عتبان سأل النبي ÷ أن يصيل يف بيته ليتخذه
مصىل ،فأجابه النبي ÷ إىل ذلك.
فهذا احلديث حجة لفعل ابن عمر.
صالة الليل ثامن ركعات ،والوتر ثالث ركعات ،ووقت ذلك ما بني صالة العشاءذ َ
َ ًَ َ َ
إىل الفجر ،ودليل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وم َِن الل ْي ِل ف َت َه ذج ْد ب ِ ِه نافِلة لك﴾ [اإلرساء،]79:
وعن عائشة قالت :كان رسول اهلل ÷ إذا قام من الليل افتتح صالته
بركعتني خفيفتني ثم صىل ثامن ركعات ثم أوتر اهـ.
عن عائشة أن النبي ÷ كان يصيل بني أذان الفجر وإقامته ركعتني .املؤيد
باهلل يف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهام.
وكان ÷ يصيل بعد صالة املغرب ركعتني ،وكان يقرأ يف األوىل من
ركعتي الفجر واملغرب بعد الفاحتة« :قل يا أهيا الكافرون» ،ويف الثانية« :قل هو
اهلل أحد» ،صحت بذلك الرواية من الطرفني.

وكان يصيل بعد الظهر ركعتني ،واحلديث يدل عىل أن وقت صالة ركعتي
الفجر بعد دخول الفجر ،وبناء عىل هذا فيلزم تأويل حديث(( :احشوهام يف
الليل حشو ًا)) بأن املراد املسابقة هبام يف أول دخول وقت الفجر حيث يكون
هناك بقية كبرية من سواد الليل.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :ما صىل رسول اهلل ÷ الضحى
إال يوم فتح مكة فإنه صالها يومئذ ركعتني).
وعن أب هريرة :ما رأيت رسول اهلل ÷ صىل الضحى إال مرة واحدة .رواه
أمحد والبزار ورجاله ثقات ،وروى نحوه البزار عن عائشة ورجاله موثقون.
وروى البزار والطرباين يف الكبري عن عبداهلل بن أب أوىف :أنه صىل الضحى
ركعتني ،فقالت له امرأته :إنام صليت ركعتني فقال :إن رسول اهلل ÷ صىل
ركعتني حني برش بالفتح ،وحني برش برأس أب جهل اهـ.
وأخرج البخاري أنه ÷ صىل الضحى ثامن ركعات ،وروي أربع
ركعات وست ركعات.
وروى مسلم عن عائشة :كان رسول اهلل ÷ يصيل الضحى أربع ًا ويزيد
ما شاء اهلل.
وروى مسلم أيض ًا عنها أهنا سئلت :هل كان رسول اهلل ÷ يصيل
الضحى؟ قالت :ال إال أن جييء من مغيبة.
وله عنها :ما رأيت رسول اهلل ÷ يصيل سبحة الضحى قط وإين ألسبحها.
وروى اخلمسة إال النسائي عن أب بكرة :أن النبي ÷ كان إذا جاءه أمر
يرسه خر ساجد ًا هلل.
وروي أن النبي ÷ بعث علي ًا إىل اليمن ـ فذكر احلديث ـ قال :فكتب
عيل بإسالمهم ،فلام قرأ رسول اهلل ÷ الكتاب خر ساجد ًا .رواه البيهقي
عن الرباء وأصله يف البخاري.

قلت :الذي أمجع عليه الطرفان من الرواية عن النبي ÷ هو أن النبي ÷
ما صىل الضحى إال يوم فتح مكة ،وصالته ÷ الضحى يوم فتح مكة إنام
كانت شكر ًا هلل تعاىل حني برش بالفتح.
فعىل هذا ال ينبغي أن يعتقد معتقد سنية صالة الضحى ،فمن صىل الضحى
معتقد ًا لذلك فهو خمطئ ،وخري اهلدي هدي حممد ÷ ورش األمور حمدثاهتا.
وينبغي أن يعلم هنا أنه ال مانع من الصالة يف وقت الضحى إذا حصل سبب
للصالة كحصول نعمة كام يف ما ذكرناه ،أو قدوم الغائب يف وقت الضحى أو
دخول املسجد لتحية املسجد أو نحو ذلك.
وقد روي عن عيل  #يف هنج البالغة وغريه ما معناه( :يا بني ال أهناكم عن
َََ ْ َ ذ
َ ذ
َْ
َ
ت اَّلِي َينه 9عبْ ًدا إِذا َصّل[ ﴾10العلق]،
الصالة فأكون ُمن قال اهلل فيهم﴿ :أرأي
ولكني أكره لكم خمالفة سنة رسول اهلل ÷).
ويف املجموع عن عيل ( :#أن النبي ÷ كان يتطوع عىل بعريه يف سفره
حيث توجه به بعريه ،يومئ إيام ًء ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه ،وكان ال
يصيل الفريضة وال الوتر إال إذا نزل).

ويف املتفق عليه من حديث ابن عمر :كان النبي ÷ يصيل عىل راحلته
ٍ
وجه توجه ،ويوتر
حيث توجهت به .زاد البخاري( :ويومئ برأسه ِق َبل أي

عليها ،غري أنه ال يصيل عليها املكتوبة) .وأخرجاه أيض ًا عن جابر.
يؤخذ من احلديث:

 -1أن النوافل بنيت عىل التخفيف ،فيجوز فيها ما ال جيوز يف الفرائض،
ومن هنا فال ينبغي وال جيوز قياس الفريضة عىل النافلة إلثبات حكم يف
الفريضة ،وإذا كان األمر كذلك فال يقاس املغلظ عىل املخفف.
 -2قد يؤخذ من هنا :أن التخفيف املذكور إنام هو يف السفر؛ ألن ذكر
الراحلة والبعري يدل عىل ذلك.

 -3وقد يؤخذ :أن التخفيف غري مرشوط بالسفر؛ بدليل أن النبي ÷
فيجوز أن ُت َص َّىل
كان يصيل بعض صالة الليل من قعود ،فإذا كان األمر كذلك
ُ
النافل ُة من قعود ،و ُيو َم ُأ فيها للركوع والسجود ،ومن هنا فال ُيستنكر عىل من
ينقر يف النوافل ،وال يتم ركوعها وسجودها ،وال عىل من ال يسبح للركوع
والسجود فيها ،أو يسبح تسبيحة واحدة ،أو من خيفف القراءة بحيث ال يقرأ يف
النافلة كلها إال فاحتة الكتاب.
وإنام قلنا ذلك :ملا دل عليه احلديث من التخفيف يف النوافل.
فإن قيل :فهل جيوز أن يتنفل اإلنسان بثامن ركعات مث ً
ال ،أو بست أو بنحو
ذلك ،ويسلم هلا تسليمة واحدة؟
قلت :جيوز ذلك؛ ألن النوافل مبنية عىل التخفيف ،فإذا حصل ما يستدعي
ذلك فعل ذلك ،وذلك كأن يكون املصيل من أهل الوساوس يف النية وتكبرية
اإلحرام ،أو كان الوقت ضيق ًا.
و َيشهدُ ملا قلنا :ما روي(( :فإذا خفنا الصبح أوترنا باإلخالص)) .ويف أثر:
((أوترنا بركعة)) أو كام أثروا.
وقد روي عن عائشة أهنا قالت :يوتر من ذلك بخمس ال جيلس يف يشء إال
يف آخرها؛ مع ما جاء(( :صالة الليل مثنى مثنى)).
وال خالف عند الفريقني أنه يرشع السجود عند تالوة اآليات التي فيها ذكر
السجود ،وهي معروفة ومشهورة ،وقد استثني من ذلك آية

[سورة]

﴿ص﴾،

فروى البخاري عن ابن عباس قال(( :أي آية سورة ﴿ص﴾ ليست من عزائم

السجود ،وقد رأيت رسول اهلل ÷ يسجد فيها)).

ويف املجموع عن عيل  #قال( :عزائم سجود القرآن أربع :أمل تنزيل
السجدة ،وحم السجدة ،والنجم ،واقرأ باسم ربك الذي خلق ،قال :وسائر ما

يف القرآن فإن شئت فاسجد ،وإن شئت فاترك).
وأخرج ابن أب شيبة ،وسعيد بن منصور ،والطرباين يف األوسط ،وابن مندة
يف تاريخ أصبهان ،والبيهقي عن عيل ( :#عزائم السجود أربع :امل تنزيل
السجدة ،وحم السجدة ،واقرأ ،والنجم) اهـ من الروض.
وقال زيد بن عيل ( :#إذا كانت السجدة يف آخر السورة فاركع هبا ،وإن
كانت يف وسط السورة فال بد من أن تسجد).
وعن ابن مسعود( :إذا كانت السجدة خامتة السورة فإن شئت ركعت ،وإن
شئت سجدت) ،رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات.
يؤخذ مام تقدم يف هذا الباب :أن سجود التالوة يتأكد يف أربعة مواضع :أمل
السجدة ،وحم السجدة ،والنجم ،واقرأ ،ويقل استحبابه يف سورة ﴿ص﴾،
ويتوسط األمر فيام بني ذلك وهو فيام سوى ذلك.

ويؤخذ من كالم اإلمام زيد  :#أ َّنه ال بد من سجود التالوة يف األربعة
املواضع التي هي عزائم ،سواء أكان التايل يف صالة فريضة أم نافلة أم يف غري
صالة؛ وذلك معنى الوجوب ،فيؤخذّ :
أن السجود واجب يف تلك األربعة
املواضع ،وغري واجبة بل مستحبة فيام سواها.
ويشهد لقول من قال« :إنه ال جيب يشء من سجود التالوة» ما يف املتفق عليه
عن زيد بن ثابت قال(( :قرأت عىل النبي ÷ النجم فلم يسجد فيها)).
ويف البخاري عن عمر :يا أهيا الناس إنا نمر بالسجود؛ فمن سجد فقد
أصاب ،ومن مل يسجد فال إثم عليه.
وفيهّ :
إن اهلل مل يفرض السجود إال أن نشاء.
هذا ،ومذهب اهلدوية أنه ال جيوز سجود التالوة يف صالة فريضة ،وجيوز يف
النافلة ،وهذا هو املذهب الراجح؛ ملا فيه من االحتياط ،وذهب غريهم إىل
ندبيته ،وآخرون إىل وجوبه يف العزائم.

قلت :واملسألة اجتهادية ،واملجال فيها واسع ال حرج عىل من ذهب إىل
مذهب من هذه املذاهب.
وسجد ُة التالوة هي سجد ٌة واحدة ،يسبح فيها الساجد بالتسبيح املأثور ،أو
َ ْ ً
َ
ْ َ َ ْ
بتسبيح السجود ،أو بـ﴿ ُسبْ َحان َرب ِ َنا إِن َكن َوع ُد َرب ِ َنا ل َمف ُعوَل[ ﴾108اإلرساء]؛
َ َْ ََ
َ َ ََْْ
ََُ ُ َ ُ ْ َ َ
حان َرب ِ َنا
لقوله تعاىل﴿ :إِذا ُيتّل عليْ ِه ْم ُي ُِّرون ل ِْلذقا ِن ُس ذج ًدا 107ويقولون سب
َ ْ ً
ْ َ َ ْ
إِن َكن َوع ُد َرب ِ َنا ل َمف ُعوَل[ ﴾108اإلرساء].
يف املجموع بسنده عن عيل  ،#قال( :كنا مع رسول اهلل ÷ يف سفر،
فلام نزلنا قال رسول اهلل ÷(( :من يكلؤنا الليلة؟)) فقال بالل :أنا يا رسول
اهلل ،قال :فبات بالل مرة قائ ًام ومرة جالس ًا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه
فلم يستيقظ إال بحر الشمس؛ فأمر رسول اهلل ÷ الناس فتوضؤوا ،وأمر
بالالً فأذن ،ثم صىل ركعتني ،ثم أمر بالالً فأقام ثم صىل هبم الفجر).
وروى مسلم هذه القصة وغريه من حديث أب هريرة ،وفيها زيادة :فلام
قىض( )1الصبح قال(( :من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اهلل عز وجل
َ
ْ
ذ َ
الصَلةَ َِّلِك ِري[ ﴾14طه].
قالَ ﴿ :وأق ِ ِم
يؤخذ من احلديث:
أن َي َّت ِ
 -1استحباب ر
خذ املكلف الذي يريد النوم وخياف أن ينام عن صالته
ما ينبهه إما آلة أو آدمي ًا.
 -2وفيه :أنه ينبغي أن تكون الصالة من املسلم عىل بال.
 -3وأن التكليف مرتفع عن النائم حتى يستيقظ.
 -4وأن وقت الصالة التي ينام عنها حتى خرج وقتها هو حني يستيقظ ،فيجب
تأديتها يف ذلك الوقت ،وال جيوز تأخريها إال حلاجة وعذر ،كالبحث عن املاء ،أو
( – )1أي فلام فرغ من صالة الصبح قال...:إلخ.

مكان يصلح للصالة ،أو حتى جيتمع الرفقاء من أجل اجلامعة؛ وذلك من قوله:
َ
ذ َ
الصَل َة
((فليصلها إذا ذكرها)) مع تالوته ÷ واستدالله بقوله تعاىلَ ﴿ :وأق ِِم
ْ
َِّلِك ِري ﴾14مع ما يدعم ذلك من فعله ÷ هو وأصحابه.
 -5أنه يعذر من دخل يف واجب ثم غلبه النوم قبل أن يستتمه كام ُف ِع َل ببالل.
 -6أنه يندب قضاء نوافل العبادة.
 -7استحباب األذان واإلقامة للمقضيات.
 -8ال يالم وال يوصف بالعصيان من يفوته بسبب النوم وقت صالة الفجر،
غري أن من صار ذلك عادة له فينبغي له أن يتخذ له ما ينبهه وقت الصالة من
آدمي أو آلة.
 -9وأخذ من هذا احلديث :أن قضاء الفريضة التي تركت بسبب النوم أو
النسيان واجب.
واختلف يف الفريضة التي ترتك عمد ًا ،فقيل :جيب قضاؤها ،وقيل :ال جيب
قضاؤها.
وقد استدل األولون عىل وجوب قضائها من هذا احلديث باألوىل ،بأن قالوا:
إذا وجب قضاء املنسية فباألوىل املتعمد تركها.
قلت :قوله يف بعض طرق احلديث(( :فوقتها إذا ذكرها)) َقدر يؤخذ منهَ :أ ّن
التارك هلا عمد ًا حتى خرج وقتها ،قد فاته وقتها وفرط فيه ،فليس هلا وقت آخر
يف حقه ،بخالف النائم والنايس.
 -10قوله(( :فليصلها إذا ذكرها)) ظاهره :ولو كان يف الوقت املكروه.
يف أمايل أمحد بن عيسى وأب داود والرتمذي وأمحد واحلاكم حديث(( :مروا
أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع ،وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش ،وفرقوا
بينهم يف املضاجع)) ،إال أن يف رواية األمايل(( :وارضبوهم عليها لتسع وفرقوا
بني الغلامن واجلواري يف املضاجع إذا بلغوا تسع سنني)) .اهـ من رأب الصدع.

ويف املجموع بسنده عن عيل  :#أنه كان يصيل اجلمعة والناس فريقان:
فريق يقول :قد زالت الشمس ،وفريق يقول :مل تزل ،وكان هو  #أعلم.
وأخرج أمحد والبخاري وأبو داود والرتمذي عن أنس قال :كان رسول اهلل ÷
يصيل اجلمعة حني متيل الشمس.
وأخرج الشيخان :البخاري ومسلم ،عن سلمة بن األكوع ،قال :كنا ُن َج رمع

مع رسول اهلل ÷ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء.

وروى اجلامعة عن سهل بن سعد ،قال(( :ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد
اجلمعة)) ،وزاد أمحد ومسلم والرتمذي« :عىل عهد رسول اهلل ÷».
يؤخذ من ذلك:
 -1أن وقت اجلمعة هو وقت الظهر ،فال تصح قبل الزوال.
 -2أن املرشوع املسارعة بصالة اجلمعة يف أول الوقت.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :كان رسول اهلل ÷ يقرأ يف الفجر
يوم اجلمعة «تنزيل السجدة» ،ثم يسجد هبا ويكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه ،ويف
الثانية« :هل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر»).
ويف الصحيحني من حديث أب هريرة« :كان يقرأ رسول اهلل ÷ من
صالة الفجر يوم اجلمعة أمل تنزيل السجدة ،وهل أتى عىل اإلنسان حني.»..
وقد روي عند الطرفني أن النبي ÷ كان يقرأ يف صالة اجلمعة بسورة
اجلمعة ،وبسورة املنافقني ،وبسبح اسم ربك األعىل ،وهل أتاك حديث الغاشية،
وكذلك يف صالة العيدين يقرأ بسبح وهل أتاك.
يؤخذ من هنا:

 -1أنه يندب أن يقرأ يف فجر اجلمعة بام ذكر يف احلديث ،ويف صالة اجلمعة
أيض ًا بام روي.

 -2فيه إشارة إىل فضل تلك السور.
 -3وأنه يرشع سجود التالوة يف صالة الفريضة ،واملذهب أنه ال يسجد يف
الفريضة وهو األحوط ،وأنه جيوز السجود يف النافلة.
 -4وأنه يسجد للتالوة بتكبري ويرفع بتكبري.
 -5وأن سجود التالوة سجدة واحدة بغري تسليم.
 -6و((كان)) تدل عىل االستمرار.
 -7ويف ذلك بيان ملقدار القراءة يف صالة الفجر.
وال خالف بني الفريقني أن النبي ÷ كان خيطب قبل الصالة خطبتني:
خيطب قائ ًام ثم جيلس ،ثم يقوم فيخطب قائ ًام ،وأن األذان حني يقف اإلمام عىل
املنرب ،ويقيم حني ينزل.
فيؤخذ من ذلك:
 -1وجوب اخلطبتني.
 -2وجوب القيام فيهام ،واستقبال الناس.
وإنام قلنا ذلك؛ ألن فعل النبي ÷ لذلك ٌ
بيان ملا وجب من اجلمعة،
يؤيده استمرار فعل النبي ÷ لذلك ،وعىل تلك الصفة إىل أن مات.
يف املجموع :قال زيد « :#وال جتب اجلمعة عىل عبد وال عىل مريض وال
عىل امرأة وال عىل مسافر».
وأخرج البيهقي بإسناده إىل طارق بن شهاب ،عن النبي ÷ قال:
((اجلمعة واجبة عىل كل مسلم إال عىل ُملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)).
وأخرج نحوه أيض ًا عن طريق متيم الداري وعن جابر وعن آخرين ،وهي
خمرجة يف كثري من كتب املحدثني.

يؤخذ من ذلك:
َ
 -1أن اجلمعة فرض عني عىل كل مكلف ،يؤيد ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ياأ ُّي َها ذاَّل َ
ِين
اْل ُم َع ِة َف ْ
َء َام ُنوا إ َذا ُنود َِي ل ذ
اس َع ْوا إ ََل ذ ِْكر ذ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ِلص ََلةِ ِم ْن َي ْو ِم ْ ُ
اّلِل وذروا اْليع﴾ [اجلمعة.]9:
ِ
ِ
ِ
 -2الرتخيص يف ترك اجلمعة للعبد واملريض والنساء واملسافر.
 -3تصح من َّ
املرخص هلم إذا حرضوها ،وتسقط الظهر.
 -4قوله :عىل ُملوك ،تنبيه عىل علة الرتخيص ،وهي أن منافعه ُملوكة لغريه
فيقاس عىل ذلك األجري اخلاص.
 -5هناك فوارق بني صالة اجلمعة وصالة اجلامعة مأخوذة من احلديث واآلية هي:
• أن صالة اجلمعة واجبة حيث ينادى هلا.
• يف صالة اجلامعة ال جيب السعي ،باملفهوم.
• يف اجلمعة الرتخيص ملن ذكر.
• الرتخيص يف اجلامعة ملن ذكر ولغريهم.
• تشرتط اجلامعة؛ لصحة صالة اجلمعة ،بخالف سائر الصلوات.
• يشرتط هلا خطبتان ،بخالف سائر الصلوات.
 -6وقد يؤخذ من اآلية أنه يشرتط حضور أربعة لصحة صالة اجلمعة:
املنادي ،وثالثة جييبون النداء؛ لقوله﴿ :فَ ْ
اس َع ْوا﴾ ،وضمري اجلمع للثالثة فام
فوق ،ويمكن أن يقال :يشرتط مخسة :املنادي ،واإلمام الذي خيطب ،وثالثة
جييبون النداء.
حديث(( :من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كمثل احلامر حيمل
أسفار ًا ،والذي يقول له :أنصت -ليست له مجعة)) رواه أمحد.
ويف رشح التجريد ،وأصول األحكام ،والبخاري ،وصحيح ابن حبان،
وسنن الدارمي ،وسنن أب داود ،ومسند أمحد ،ورشح معاين اآلثار حديث:

((إذا قلت :أنصت ،واإلمام خيطب فقد لغوت)) ،يشهد لذلك ما روي أن
َ َْ
َ ُ َ ُْ ْ َ ُ
َ ذ ُ
ان فَ ْ
اس َت ِم ُعوا ُُل َوأن ِص ُتوا ل َعلك ْم
سبب نزول قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا ق ِرئ القرء
َُُْ َ
ْحون[ ﴾204األعراف] هو اخلطبة.
تر

وبعد ،فمن األدب الفطري أن تستمع إىل حمدثك ،وتقبل عليه بوجهك

وبِصك وسمعك ،وال تتكلم وهو حيدثك.
يؤخذ من ذلك:
• أنه جيب االستامع واإلنصات للخطبتني.
• حيرم الكالم؛ ملنافاته االستامع واإلنصات؛ وملا فيه من سوء األدب.
• ال جيوز أن تأمر وتنهى يف حال اخلطبة؛ وذلك لتسميته لغو ًا يف احلديث،
واللغو هو الباطل.
• ال ينبغي التنفل بركعتني يف حال اخلطبة؛ ملنافاة ذلك لالستامع
واإلنصات.
• ال جيوز ذكر اهلل ،وتسبيحه ،والصالة عىل النبي ÷ حال اخلطبة؛ ملا
ذكرنا ،وال بأس أن يذكر اهلل يف نفسه ،ويصيل عىل النبي ÷ يف نفسه.
وأما ما روي أن سليك ًا الغطفاين جاء والنبي ÷ خيطب فأمره أن يصيل
ركعتني .ابن حبان والدارقطني وغريهام.
وحديث(( :إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ـ أو قد خرج اإلمام ـ
فليصل ركعتني)) البخاري ومسلم وغريهام.
فنقول :أما احلديث الثاين فال يتم االحتجاج به؛ لشك الراوي.
وأما احلديث األول وهو حديث سليك ،فيعارضه َما َث َب َت بالقرآن من
وجوب االستامع واإلنصات للخطبة ،وما روي يف رشح التجريد ومصنف ابن
أب شيبة أن علي ًا  #كره الصالة واإلمام خيطب.

وقد يكون ما ذكروا من احلديثني منسوخ ًا ،ومن القرائن عىل ذلك :ما روي
عن عيل  #من كراهة الصالة واإلمام خيطب ،وكان  #أعلم بآخر األمرين.
وبعد ،فتحية املسجد مندوبة ،واالستامع للخطبة واجب ،فإذا تعارض
الواجب واملندوب ،فيقدم الواجب؛ وحينئذ فاحلديث -وإن اتفق عىل إخراجه
الشيخان -جيب الوقوف والنظر يف شأنه ،وكام أملينا عليك فقد عارضه القرآن.
• الذي ال يستمع إىل اخلطبة يفوته الغرض الذي من أجله رشعت
اجلمعة ،وهذا معنى :ليست له مجعة،

ٍ
متناف مع السامع.
• الكالم حال اخلطبة ،ومنه :انصت ونحوه
• قد يؤخذ من هنا أنه ال ينبغي التنفل بتحية املسجد يف حال اخلطبة ،وقد
روى أهل البيت عن عيل  %أنه كان يكره الصالة حال اخلطبة.
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه اجتمع عيدان يف يوم فصىل بالناس يف
اجلبانة ،ثم قال بعد خطبته( :إنا جممعون بعد الزوال ،فمن أحب أن حيرض فذلك
فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،ومن ترك ذلك فال حرج عليه) ،وروى اهلادي يف
األحكام نحوه عن النبي ÷.
وعن زيد بن أرقم قال :صىل النبي ÷ العيد ،ثم رخص يف اجلمعة فقال:
((من شاء أن يصيل فليصل)) رواه اخلمسة إال الرتمذي ،وصححه ابن خزيمة.
اهـ من بلوغ املرام.
يؤخذ من ذلك:
 -1إذا كان العيد يوم مجعة فريخص يف ترك اجلمعة.
 -2أن حضور اجلمعة أفضل من تركها يوم العيد؛ لقوله(( :فذلك فضل اهلل
يؤتيه من يشاء)).
 -3ال ينبغي أن ترتك اجلمعة رأس ًا يف يوم العيد ،بل يصيل اإلمام وجامعة
معه ،كام فعل عيل .#

 -4جيب عىل املرتخص أن يصيل الظهر أربع ًا إذا ترك اجلمعة؛ ألن سقوط
اجلمعة ال يدل عىل سقوط الظهر ،أال ترى أهنا تسقط عىل املسافر واملريض
والعبد واملرأة ،ومل تسقط عنهم صالة الظهر ،وبنا ًء عىل هذا فقد أخطأ من قال:
إن صالة الظهر تسقط.
 -5وقد يؤخذ منه ما يؤيد القول بأنه إذا نسخ وجوب اليشء بقي بعد
النسخ مندوب ًا ،كصيام يوم عاشوراء.
 -6يؤخذ من تسمية يوم اجلمعة عيد ًا أنه ال ينبغي تعمد صيامه ،وأنه ينبغي
الرتفيه فيه عىل النفس واألهل ،ولبس النظيف أو اجلديد ،وزيارة األرحام واإلخوان.
عيل صالة صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات
يف املجموع حديث(( :من صىل َّ
وحمى عنه هبا عرش سيئات ،وأثبت له هبا عرش درجات ،واستبق ملكاه املوكالن
به أهيام يبلغ روحي منه السالم)).
عيل يوم اجلمعة فإنه يوم تضاعف فيه األعامل
وحديث(( :أكثروا من الصالة َّ
واسألوا اهلل تعاىل يل الدرجة الوسيلة من اجلنة ،قيل :يا رسول اهلل وما الدرجة
الوسيلة من اجلنة؟ قال :هي أعىل درجة يف اجلنة ال يناهلا إال نبي وأرجوا أن
أكون أنا هو)).
وأخرج نحو هذا جامعة من حمدثي أهل السنة منهم أمحد يف املسند والبخاري
يف األدب ،والنسائي وأبو يعىل وابن حبان ،واحلاكم يف املستدرك والبيهقي يف
الشعب ،والضياء يف املختارة عن أنس ،ويف الباب أحاديث كثرية.
اشتهر أن يف يوم اجلمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء ،وقد اختلفوا أي ساعة
هي ،إىل أقوال كثرية أهناها يف فتح الباري إىل اثنني وأربعني قوالً.
والذي ظهر يل يف ذلك واحد من أمرين:

 -1إما القول بأهنا الوقت الذي كان النبي ÷ يصيل فيه صالة اجلمعة،
وإنام أخرتنا هذا القول:
• ألن صالة اجلمعة أفضل الصلوات فيكون وقتها أفضل األوقات.
• وألن اهلل تعاىل أوجب السعي إليها إجياب ًا ،وحرم البيع عند النداء إليها.
• وحث النبي ÷ عىل االستعداد هلا بالغسل والطيب والنظافة.
• ويف األثر عن أمري املؤمنني لبعض عامله( :وال تسافر يوم اجلمعة حتى
تشهد الصالة).
 -2وإما القول بأهنا ساعة مبهمة يف اليوم كله اهبمت كام اهبمت ليلة القدر
ليستكثر العاملون من العمل والذكر والدعاء.
يف االعتصام :وقال يف اجلامع الكايف :قال حممد :بلغنا عن النبي ÷ أنه
قام بني الركن والباب يوم الرتوية يف حجة الوداع يف يوم مجعة حني زالت
الشمس فوعظ وذكر ،وقال :إنا نصيل الظهر بمنى فمن استطاع منكم أن يصيل
الظهر بمنى فليفعل ،وصىل رسول اهلل ÷ الظهر بمنى ومل جيمع .اهـ
قلت :يؤخذ من ذلك أنه ال يرشع إقامة اجلمعة للمسافر ،وقد روي أن يوم عرفة
كان يوم اجلمعة يف حجة الوداع ،فإذا كان األمر كذلك فهل يصح للمسافر إقامتها؟
واجلواب :أنه ال خالف أنه يصح للمسافر أن يصيل اجلمعة بل جيب عليه
ذلك إذا سمع نداءها أو كان نازالً حيث تقام.
روى البخاري عن ابن عباس :أقام النبي ÷ بمكة تسعة عرش يقِص.
وألب داود عن جابر :أقام بتبوك عرشين يوم ًا يقِص الصالة .ورواته ثقات.
ويف املتفق عليه عن أنس :كان رسول اهلل ÷ إذا ارحتل قبل أن تزيغ
الشمس َّ
أخر الظهر إىل وقت العِص ،ثم نزل فجمع بينهام ،فإن زاغت الشمس
قبل أن يرحتل صىل الظهر ثم ركب.

ويف رواية احلاكم يف األربعني بإسناد الصحيح :صىل الظهر والعِص ثم ركب
اهـ من بلوغ املرام.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن عيل  #قال( :صىل النبي ÷ بمكة
ركعتني حتى رجع).
ويف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :إذا قدمت بلد ًا فأزمعت عىل إقامة
عرش فأتم).
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل  #قال( :يتم الذي يقيم عرش ًا ،والذي
يقول :اليوم أخرج ،غد ًا أخرج -يقِص شهر ًا).
وقال القايض زيد يف الرشح :والذي أمجع عليه أهل البيت أنه إذا نوى مقام
عرشة أيام أتم ،وإن مل ينو يقول :أخرج اليوم أو غد ًا -قِص حتى إذا استتم شهر ًا
أتم ولو أقام يوم ًا ...اهـ من املختار.
يؤخذ من هنا:
 -1أن املسافر يقِص الصالة ولو طال السفر.
 -2أن املسافر إذا نوى اإلقامة عرشة أيام يتم الصالة ،وال ينايف ذلك ما رواه
املحدثون من إقامة النبي ÷ يف مكة تسعة عرش يوم ًا؛ وذلك ألن
النبي ÷ أقام يف مكة وما حوهلا تسعة عرش يوم ًا ومل يقم يف مكة عرشة أيام،
فإنه ذهب إىل الطائف يف هذه السفرة ،ولعل إقامة النبي ÷ يف تبوك مل تكن
يف مكان واحد ،أو أنه مل ينو اإلقامة.
 -3أن األوىل باملسافر إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أن يؤخر الظهر إىل
وقت العِص ،ثم جيمع بينهام يف وقت العِص ،وإذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل
أن يصيل الظهر والعِص مجيع ًا يف وقت الظهر ثم يرحتل.
 -4ويؤخذ من ذلك :أن وقت الظهر وقت للعِص ،ووقت العِص وقت
للظهر سفر ًا وحرض ًا؛ ولو مل يكن كذلك ملا جاز اجلمع يف السفر.

عن ابن عباس« :فرض اهلل عىل لسان نبيئكم يف احلرض أربع ًا ويف السفر
ركعتني» .رشح التجريد ومسلم وغريهام.
وعن عائشة« :أول ما فرضت الصالة ركعتان ركعتان ،فلام قدم رسول اهلل ÷
املدينة صىل إىل كل صالة مثلها غري املغرب؛ فإهنا وتر النهار ،وصالة الصبح؛
لطول قراءهتا ،وكان إذا سافر عاد إىل صالته األوىل» .رشح التجريد ،صحيح
ابن خزيمة ،صحيح ابن حبان.
وهكذا روى أهل البيت عن النبي ÷ فقالوا :نزلت الصالة عىل
رسول اهلل ÷ ركعتان ركعتان إال املغرب ،فزاد رسول اهلل ÷ للحارض
ركعتني يف الظهر والعِص والعشاء وأقر املسافر.
يؤخذ من هنا:

 -1أن فرض املسافر صالة ركعتني يف الظهر والعِص والعشاء.
 -2ال جيوز للمسافر أن يتم يف السفر؛ ألن القِص يف السفر عزيمة وليس رخصة.
 -3أن صالة املغرب كانت ثالث ًا من أول األمر ،ومل يزد عليها رسول اهلل ÷
شيئ ًا يف احلرض ،بل أقرها كام كانت يف السفر واحلرض.
 -4قد يؤخذ من هنا أن صالة املغرب هنارية؛ لقوله يف احلديث :فإهنا وتر
النهار ،والظاهر أن صالة املغرب ليلية؛ ألهنا ال تصىل إال حني يفطر الصائم،
والصائم إنام يفطر يف الليل ،ولعل تسميتها وتر النهار؛ لقرهبا من النهار حيث
أهنا تصىل يف أول جزء من الليل.
 -5أن القِص واجب عىل املسافر ،سواء أكان يف سفر طاعة أم يف سفر
معصية أم يف أي سفر.
 -6أن السفر هو السبب والعلة يف وجوب القِص ،فمتى صح إطالق السفر
عىل الرجل رشع ًا أو عىل حسب ما تعارف عليه أهل العرف اللغوي وجب عليه
القِص ،سواء أكان يف سفر طاعة أم يف سفر معصية أم يف مباح.
-وال خالف أن النبي ÷ كان يصيل يف مجيع أسفاره ركعتني ركعتني،

ويف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهام عن حارثة بن وهب :صىل بنا
رسول اهلل ÷ ركعتني بمنى وكنا أكثر ما كنا وآمنه.
وال خالف أنه ÷ صىل يوم عرفة باحلجاج الظهر والعِص ركعتني
ركعتني ،ويف مزدلفة العشاء ركعتني.
فيؤخذ من ذلك:
أن الصالة تقِص فيام كان من السفر مثل السفر من مكة إىل عرفات؛ وذلكألن احلجاج قِصوا مع النبي ÷ ،وفيهم حجاج أهل مكة ،وحارثة بن وهب
من أهل مكة ،وهو خال عبداهلل بن عمر ،وما بني مكة وعرفات بريد تقريب ًا.
ومل يرو فعل القِص يف أقل من ذلك ،وقد روي كام يف رشح التجريد
واملستدرك عىل الصحيحني وغريهام عن أب هريرة(( :ال تسافر املرأة بريد ًا إال
ومعها ذو رحم حمرم)).
فيؤخذ منه :أن قطع مسافة الربيد يسمى سفر ًا ،يؤيد ذلك ما رواه املؤيد باهلل
والطحاوي يف رشح معاين اآلثار عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل ( :%إن
أقل السفر بريد).
وما رواه مسلم عن أنس قال :كان رسول اهلل ÷ إذا خرج مسرية ثالثة
أميال أو فراسخ صىل ركعتني.
والراوي وإن شك هل ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ؛ فإن فيه دلي ً
ال عىل ما
نقول من أن القِص جيب يف الربيد.
يف املجموع :وقال زيد  :#إذا دخل املقيم يف صالة املسافر فسلم املسافر
قام املقيم فأتم ،وإذا دخل املسافر يف صالة املقيم صىل بصالته.
وأخرج مسلم وغريه :أن ابن عمر كان إذا صىل مع اإلمام صىل أربع ًا ،وإذا
صىل وحده صىل ركعتني.

وروى البيهقي عن ابن عمر يف املسافر يصيل مع املقيمني قال :يصيل بصالهتم.
وروى مسلم والنسائي عن موسى بن مسلمة قال :سألت ابن عباس :كيف
أصيل إذا كنت بمكة إذا مل أصل مع اإلمام؟ قال :ركعتني سنة أب القاسم ÷.
اهـ من الروض.
وقد ذهب اإلمام اهلادي  #وأتباعه إىل أن املسافر ال يصيل خلف املقيم،
ألن صالته غري صالته ،وقد جيوز عنده  #أن يصيل املسافر مع املقيم يف
الركعتني األخريتني ويسلم معه.
يف املتفق عليه عن صالح بن خوات عمن صىل مع رسول اهلل ÷ يوم
ذات الرقاع صالة اخلوف :أن طائفة صلت معه ،وطائفة وجاه العدو ،فصىل
بالذين معه ركعة ،ثم ثبت قائ ًام وأمتوا ألنفسهم ،ثم انِصفوا وجاه العدو،
وجاءت الطائفة األخرى فصىل هبم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالس ًا وأمتوا
ألنفسهم ثم سلم هبم .اهـ من بلوغ املرام.
وقد ذكر هذه الصالة اهلادي  #يف املنتخب ،ويف أمايل أمحد بن عيسى،
وهي رواية متفق عىل صحتها بني الفريقني عن النبي ÷ ويشهد لصحتها
ْ ْ
ُّ َ ْ ُّ
َ
ٌَ ُ ْ
َ
ت َطائِفة أخ َرى ل ْم يُ َصلوا فل ُي َصلوا َم َعك﴾ [النساء ،]102:فقوله:
القرآنَ ﴿ :وْلَأ ِ
ُّ
َ
﴿ ل ْم يُ َصلوا﴾ يفهم منه أن الطائفة األخرى قد صلت.
إال أن اهلادي  #ذكر يف رواية هذه القصة أن الطائفة الثانية مل تقم إلكامل

الصالة إال بعد أن سلم اإلمام.
يؤخذ من ذلك:
 -1أهية الصالة يف جامعة واحدة ،بمعنى أن هلا منزلة عظيمة فينبغي أن
تراعى حتى يف أصعب الظروف.
 -2أن الطائفة األوىل عندما تصيل ركعة مع اإلمام تعزل ،وتنوي الصالة
فرادى ،وتتم عىل ذلك ويبقى اإلمام قائ ًام ،وكذلك تفعل الطائفة الثانية فإهنا

تعزل عندما تصيل مع اإلمام ركعة ،واإلمام حينئذ يبقى جالس ًا إىل أن يتموا
ألنفسهم ثم يسلم هبم.
 -3يؤخذ منه أن انتظار اإلمام ليلحق املؤتم ال خيل بالصالة وال يوجب سهو ًا.
 -4كام يؤخذ أنه ال يلزم سجود السهو يف صالة اخلوف ملا وقع فيها مام
خيالف قوانني الصالة ،وقد روي بسند ضعيف عند الطرباين(( :ليس يف صالة
اخلوف سهو)).
 -5وقد يؤخذ من هنا أن للمؤتم أن يعزل صالته عن صالة اإلمام عند حصول عذر.
وهناك صورة أخرى لصالة اخلوف اتفق عىل روايتها الفريقان فرواها زيد بن
عيل  #يف املجموع ،وأخرجها البخاري ومسلم وهي :أن النبي ÷ قام
يصيل فقامت طائفة معه ،وأقبلت طائفة عىل العدو ،وركع بمن معه وسجد
سجدتني ،ثم انِصفوا مكان الطائفة التي مل تصل فجاءوا فركع هبم ركعة
وسجد سجدتني ثم سلم ،فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد
سجدتني .رواها الشيخان من حديث ابن عمر ،ورواها زيد بن عيل  #بسنده
عن عيل  #من قوله ،وقول عيل  #عندنا حجة.
إال أن الصورة األوىل لصالة اخلوف أحسن وأوىل لوجهني:
 -1ألهنا أقرب موافقة للقرآن كام ذكرنا.
 -2لسالمتها من املخالفة الكثرية لقوانني الصالة.
ذكر اهلادي  #أن الذي صح عن أمري املؤمنني  #أن التكبري يف األوىل
سبع تكبريات ،ويف الثانية مخس تكبريات اهـ من املختار.
وروي عن نبي اهلل ÷ أنه قال(( :التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس
يف اآلخرة ))...أخرجه أبو داود ونقل الرتمذي عن البخاري تصحيحه.

وال خالف عند الفريقني أن النبي ÷ صىل العيد بال أذان وال إقامة ،وأنه
كان خيرج وأول ما يبدأ به الصالة ،ثم ينِصف فيقوم مقابل الناس والناس عىل
صفوفهم فيعظهم ويأمرهم ،وأنه كان خيالف الطريق يوم العيد،
وأن السنة أن تصىل صالة العيدين يف اجلبان ،وأن خترج إىل الصالة ماشي ًا ،وال
خيرج يوم الفطر حتى يطعم ،وال يطعم يوم األضحى حتى يصيل ،...مجيع ما
ذكرنا مروي يف صحاح الفريقني.
وبعد فقد وقع اخلالف هل صالة العيدين واجبة أم ال؟ فقيل بوجوهبا ،وقيل بعدمه.
يؤيد القول بوجوهبا:
 -1مالزمة النبي ÷ عىل فعلها ،وكذلك الصحابة ومن بعدهم إىل اليوم.
 -2إسقاطها لصالة اجلمعة.

 -3ما يروى يف التفسري من أن املراد بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َصل ل َِرب َك َو ْ َ
اْن ْر[ ﴾2الكوثر]،
ِ ِ

هو صالة العيد ونحر األضحية.

ويؤيد القول بعدم وجوهبا:
 -1أنه ال أذان هلا وال إقامة.
 -2أن النبي ÷ مل يصلها هو وال أصحابه يوم النحر يف حجة الوداع.
 -3ما يروى من حديث(( :مخس صلوات كتبهن اهلل يف اليوم والليلة))
وحديث(( :صلوا مخسكم..إلخ)) ،وحديث الذي قال :واهلل ال أزيد عليها وال
أنقص؛ فقال ÷(( :أفلح وأبيه إن صدق)).
والذي أراه :أن تعامل معاملة الواجب من غري اجلزم بالوجوب؛ وذلك
الزم َة النبي ÷ لفعلها وحمافظة املسلمني عليها يف عهده ÷ حتى
ألن ُم َ

ا ُمل َخدَّ َرات ،ويف عهد الصحابة و..إلخ مام يقوي يف النفس القول بالوجوب من

غري جزم به.
وال ينبغي اجلزم بوجوهبا ،ولو كانت واجبــة كالصــلوات اخلمــس واجلمعــة

لبني اهلل تعاىل ذلك كام بني غريها؛ فقال تعاىل يف صالة اجلمعة﴿ :يَ َاأ ُّي َهَا ذاَّل َ
ِيَن
ْ
َ ْ ذ َ
اْل ُم َعةِ فَ ْ
َء َام ُنوا إ َذا نُود َِي ل ذ
ِلص ََلة ِ ِم ْن يَ ْو ِم ْ ُ
اس َع ْوا إَِل ذِك ِر اّلِلِ َوذ ُروا اْلَيْ َع﴾...
ِ
َ
ََ
َ
ُ
ذ
َ
ات
اآليــــة [اجلمعةةةةة ،]9:ويف الصــــلوات اخلمــــس﴿ :حَََاف ِاوا لَع الصَََلو ِ
َ
َ ذ َ ْ
ذ
ذ َ
ُ
َ َ
ذ
الصَلةَ ِ ُللوكِ الشَ ْم ِس إَِل غ َسَ ِق الل ْيَ ِل
الصَلة ِ ال ُو ْس َطى﴾ [البقرة﴿ ،]238:أق ِ ِم
و
ُ َ َْ ْ
َوق ْر َءان الفج ِر﴾ [اإلرساء ]78:وغري ذلك من اآليات.
وبني النبي ÷ ما وجب من الصلوات يف هذه اآليات ونحوها

بالصلوات اخلمس وبني أوقاهتا ،و..إلخ.
وال تدخل صالة العيدين يف عموم تلك اآليات؛ ألن النبي ÷ قد بني
املراد بعموم األوامر فقال(( :مخس صلوات كتبهن اهلل)) و...إلخ.
وحني قال له القائل :هل َع َّيل غريها؟ قال(( :ال ،إال أن تتطوع)).
يف املجموع وأمايل أب طالب وأمايل أمحد بن عيسى حديث(( :يا عيل كرب يف
دبر صالة الفجر من يوم عرفة إىل آخر أيام الترشيق ،إىل صالة العِص)) ،وهكذا
رواه مجع من حمدثي أهل السنة ،منهم البيهقي وابن أب شيبة والديلمي
وآخرون.

راجع الروض النضري.

وصفة التكبري كام رواه أئمتنا ( :%اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل
أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد) وأخرج الدارقطني عن جابر :كان رسول اهلل ÷
إذا صىل الصبح من غداة عرفة أقبل عىل أصحابه وقال :مكانكم ويقول(( :اهلل
أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد)) يكرب من غداة عرفة
إىل صالة العِص من آخر أيام الترشيق .اهـ من رأب الصدع
وزاد اهلادي  #استحسان ًا يف التكبري( :واحلمد هلل عىل ما هدانا وأوالنا
وأحل لنا من هبيمة األنعام) ،وقد روي نحو هذه الزيادة مرفوع ًا وهذا التكبري
عىل الرجال والنساء ومن صىل جامعة أو صىل وحده.

ويقال :هذا التكبري عند اخلروج يف الطريق إىل صالة العيد ،وكان زيد بن عيل #
يزيد فيه إذا كان أضحى( :وهلل احلمد عىل ما هدانا ،واهلل أكرب عىل ما رزقنا من
هبيمة األنعام) .رواه عنه يف أمايل أمحد بن عيسى.
يف املتفق عليه :أن النبي ÷ صىل يف الكسوف أربع ركعات يف ركعتني.
وملسلم :صىل حني كسفت الشمس ثامن ركعات يف أربع سجدات ،وملسلم
أيض ًا :ست ركعات بأربع سجدات.
وألب داود :صىل فركع مخس ركعات وسجد سجدتني ،وفعل يف الثانية مثل ذلك.
ب بن كعب.
وهو يف املستدرك عىل الصحيحني ومسند أمحد من حديث ُأ َ ّ
ويف األحكام :حدثني أب عن أبيه أنه سئل عن صالة الكسوف فقال :قد
اختلف يف ذلك وكل جائز.
ويف املنتخب :أن أمري املؤمنني  #صىل صالة الكسوف عرش ركعات يف
أربع سجدات.
ويف املجموع عن عيل  :#أنه صىل يف الكسوف عرش ركعات يف أربع
سجدات ،وأنه كان يكرب عند الرفع من الركوع إال يف الركوع اخلامس ،فيقول:
سمع اهلل ملن محده ،وأنه كان جيهر بالقراءة لي ً
ال كان أم هنار ًا ،وأنه كان يقرأ بعد
الرفع من الركوع إال يف اخلامس ،وأنه كان يقرأ احلمد وسورة.
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن القاسم يف صالة الكسوف ،قال :قد اختلف
فيها وكل جائز ،ذكر عن النبي ÷ أنه صىل ست ركعات يف أربع سجدات،
وذكر أنه صىل يف الكسوف عرش ركعات يف أربع سجدات ،وقد قالوا :يصيل
ركعتني ركعتني حتى تنجيل ،وكل ذلك حسن اهـ.
وروى يف رشح التجريد مثل ما يف املجموع عن عيل  ،#قال :وهو رأي
أهل البيت ال خيتلفون فيه ،اهـ من املختار.

يؤخذ مام سلف:
 -1مجيع الصور التي رويت يف صالة الكسوف جائزة.
 -2أن األوىل أن تصىل عرش ركعات يف أربع سجدات ،وإن كان غريها
جائز ًا؛ ألنه رأي أهل البيت  ،%ورواية أمري املؤمنني  #وغريه ،وفيها زيادة
ركوعات عىل غريها من الروايات ،وزيادة العدل مقبولة.
 -3وأهنا تسن الصالة عند الكسوف واخلسوف للشمس أو القمر؛ ملا يف
املتفق عليه(( :فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا))؛ ولفعل النبي ÷ هلا يف
جامعة ،ثم من بعده ÷.
 -4جيهر فيها بالقراءة لي ً
ال أم هنار ًا كام يف رواية املجموع ،وملا يف املتفق عليه
أن النبي ÷ جهر يف صالة الكسوف بقراءته.
 -5يطول فيها يف الركوع؛ ملا ذكر يف املجموع من التطويل؛ وكذلك يف املتفق عليه.
 -6خيطب بعدها كام يف العيد ،اتفق عىل رواية ذلك الطرفان.
 -7تصىل جامعة.
فإن قلت :فام يقال يف الركوع الطويل؟
قلت :يقال فيه مثل التسبيح الذي يقال يف الصالة يكرر ذلك ،وله أن يقول:
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،يكرر ذلك؛ ملجيء مثل ذلك يف
صالة التسبيح ،وال يقرأ القرآن يف الركوع والسجود؛ للنهي عن ذلك.
يف املجموع بسنده عن عيل  :#أنه كان إذا صىل بالناس يف االستسقاء صىل
مثل صالة العيدين ،وكان يأمر املؤذنني ،ومحلة القرآن والصبيان أن خيرجوا
أمامه ،ثم يصيل بالناس مثل صالة العيد ،ثم خيطب ويقلب رداءه ،ويستغفر اهلل
تعاىل مائة مرة يرفع بذلك صوته .اهـ

وعن ابن عباس قال :خرج النبي ÷ متواضع ًا ،متبذالً( ،)1متخشع ًا،
مرتس ً
ال ،مترضع ًا؛ فصىل ركعتني كام يصيل يف العيد ،مل خيطب خطبتكم هذه .اهـ
رواه اخلمسة ،وصححه الرتمذي وأبو عوانة وابن حبان اهـ من بلوغ املرام.
ويف الصحيح أن النبي ÷ جهر فيهام بالقراءة.
ويف املتفق عليه أن النبي ÷ دعا حني شكوا إليه القحط.
ويف البخاري :أن عمر توسل إىل اهلل تعاىل يف االستسقاء بالعباس.
حول رداءه ليتحول القحط اهـ من بلوغ املرام باملعنى.
وللدارقطني أن النبي ÷ َّ
يؤخذ مام تقدم:
 -1أنه يرشع يف االستسقاء التوسل إىل اهلل بالصالة يف جامعة.
 -2وأن تكون ركعتني جيهر فيهام بالقراءة.
 -3التوسل إىل اهلل بإخراج الصبيان ومحلة القرآن ،ثم بالصاحلني من آل
النبي ÷.
 -4اإلكثار من االستغفار جهر ًا.
 -5خيطب بعد الصالة ،وي رق ِلب رداءه تفاؤالً بتحول الرش وإقبال اخلري.
 -6وأنه ينبغي أن يكون املؤمن حسن الظن باهلل تعاىل.
 -7وأن خيرج الناس إىل اجلبان متواضعني البسني الثياب البالية وال
يتزينون ،متأنني يف امليش ،مظهرين الذلة يف حركاهتم ومشيتهم ودعائهم.
وقوله يف احلديث« :مل خيطب خطبتكم هذه»؛ يراد به أنه مل خيطب مثل
خطبتهم هذه التي يسمعوهنا من أمرائهم ،بل كان خيطب خطبة أخرى.
نعم ،قد يقال :إنه يكرب يف األوىل سبع ًا ،ويف الثانية مخس ًا؛ وذلك للتشبيه
بصالة العيد يف احلديث ،ويمكن أن يقال :فائدة التشبيه أهنا تصىل ركعتني يف
( – )1املتبذل :التارك للزينة واهليئة احلسنة ،واملرتسل :الذي ال يتعجل.

اجلبانة بغري أذان وال إقامة يف جامعة وخيطب بعدها ،وهذا القدر كاف يف
التشبيه ،وعىل هذا فال يكرب يف األوىل والثانية وهو األرجح.
واعلم أنه ورد االستسقاء عىل ثالثة أنواع:
 -1ما ذكرناه وهو أكملها.
 -2االستسقاء بالدعاء خلف الصلوات ،كاجلمعة واملفروضات ،كام روى
أنس ذلك خلف اجلمعة ،قال يف الروض :وهذا جممع عليه.
 -3االستسقاء بالدعاء من غري صالة مع اخلروج واالجتامع كام فعل عمر
بن اخلطاب حني خرج -ومل يزد عىل االستغفار -وقرأ اآلياتَ ﴿ :ف ُقلْ ُ
ت
ْ
ُ
ا ْس َتغ ِف ُروا َر ذبك ْم[ ﴾...نوح ]10:إىل آخرها.
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كتاب اجلنائز
يف املجموع بسنده عن النبي ÷(( :أديموا ذكر هاذم اللذات)) ،قالوا:
وما هاذم اللذات يا رسول اهلل؟ قال(( :املوت ،فإنه من أكثر ذكر املوت سال عن
الشهوات ،ومن سال عن الشهوات هانت عليه املصيبات ،ومن هانت عليه
املصيبات سارع إىل اخلريات)) ،وهو يف أمايل أب طالب.
وعن أب هريرة قال :قال رسول اهلل ÷(( :أكثروا ذكر هاذم اللذات :املوت)).
يف احلديث :أن دوام ذكر املوت سبب موصل إىل مالزمة التقوى.
يف املجموع(( :لقنوها موتاكم ـ أي« :ال إله إال اهلل»ـ فإهنا من كانت آخر
كالمه دخل اجلنة)).
ويف مسلم(( :ما من عبد قال« :ال إله إال اهلل» ثم مات عىل ذلك إال دخل اجلنة)).
وروى الطرباين(( :من قال« :ال إله إال اهلل» خملص ًا دخل اجلنة)) قيل :وما
إخالصها؟ قال(( :أن حتجزه عن حمارم اهلل)).
ونقل النووي يف رشح مسلم عن القايض عياض :أن جامعة من السلف منهم
سعيد بن املسيب قالوا :كان هذا قبل نزول الفرائض واألمر والنهي ،وقال
بعضهم :إن ذلك ملن قاهلا عند الندم والتوبة ،ومات عىل ذلك ،وجزم به
البخاري؛ ذكره يف كتاب اللباس اهـ من الروض.
قلت :كلمة اإلخالص عند املوت تتضمن الرجوع إىل اهلل والتوبة؛ وذلك أن
حالة املوت حالة إخالص وانقطاع إىل اهلل ،وحالة خوف من الذنب ،ومن هنا
كانت سبب ًا لدخول اجلنة ،وحينئذ فكلمة اإلخالص متضمنة للتوبة ،أما جمرد اللفظ
فال قيمة له وال وزن(( ،ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم)) وال ُي َو َّف ُق هلا إال أه ُلها.

يف املجموع :حدثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من مرض ليلة واحدة كفرت عنه ذنوب سنة ،فإذا
عويف املريض حتاتت خطاياه كام حتات ورق الشجر اليابس يف اليوم العاصف)).
وأخرج مسلم وغريه(( :والذي نفيس بيده ما عىل األرض مسلم يصيبه أذى
فام سواه إال حط اهلل عنه به خطيئاته كام حتط الشجرة ورقها)) ويف معنى ذلك
أحاديث كثرية تضمنتها كتب احلديث.
يؤخذ من ذلك:
 -1أن املرض سبب لتكفري الذنوب.
 -2مرض ليلة يكفر ذنوب سنة.
 -3أنه عند أن يتعاىف املريض من املرض تتحات ذنوبه كام تتحات ورق الشجر.
وقد قيل :إن املرض نفسه ال يكفر الذنب ،ولكنه سبب وباعث عىل التوبة
والرجوع إىل اهلل ،أو أن التكفري حيصل بالصرب عىل املرض.
قلت :وال مانع من أن يكون املرض نفسه مكفر ًا للذنوب ،فصغائر الذنوب
تكفر بعمل كفعل احلسنات وبغري عمل كرتك الكبائر ،فتكفري املرض للذنوب
هو كرتك الكبائر.
ويمكن أن يقال :إن سبب تكفري الذنب هو جمموع أمرين هام :اإليامن،
واملرض؛ يرشد إىل ذلك حديث املرشد باهلل(( :ما من مسلم يصيبه نصب وال
وصب حتى الشوكة يشاكها إال كتب اهلل له حسنة وحميت عنه سيئة)) ،وكذلك
حديث مسلم املتقدم.
وإذا كان األمر كذلك فتكفري الذنوب وقع بمجموع شيئني ،أحدهام :عمل
وهو اإلسالم ،والثاين :املرض ،وحينئذ يستقيم ترتيب تكفري الذنوب وكتب
احلسنات عىل مرض املسلم.

يف املجموع :حدثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من عاد مريض ًا كان له مثل أجره ،وكان يف خرفة اجلنة
حتى يرجع)).
ويف مسلم(( :من عاد مريض ًا مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع)).
ويف رواية :فقيل :يا رسول اهلل ،وما خرفة اجلنة؟ قال(( :جناها)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه يكتب للمريض عىل مرضه أجر وثواب.
 -2أن عائد املريض يكتب له مثل أجر املريض.
 -3أن عيادة املريض سبب لدخول اجلنة.
وكل ذلك ال يكتب لصاحبه إال مع التقوى ،فاملريض ال يكتب له األجر والثواب
إال بمجموع األمرين :املرض والتقوى ،وكذلك عائد املريض؛ وذلك ملا قدمنا.
ويف املجموع بالسند املتقدم ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :عودوا مرضاكم،
واشهدوا جنائزكم ،وزوروا قبور موتاكم فإن ذلك يذكركم اآلخرة)).
وأخرج أمحد وغريه كثري(( :عودوا املريض واتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة)).
ويف مسلم(( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) زاد الرتمذي(( :فإهنا
تذكر اآلخرة)).
يؤخذ من ذلك:
 -1استحباب زيارة املريض ،وقد جتب زيارته وذلك إذا خيف عليه الضياع
واهللكة إذا مل ُي َزر ،غري أن الوجوب يكون عىل الكفاية.
 -2حضور اجلنازة واملراد تشييعها حتى تدفن ،وهذا أيض ًا مستحب ،وقد
جيب إذا مل يوجد من يشيعها ويدفنها.

 -3زيارة قبور املوتى وهذا أيض ًا مستحب.
 -4قوله(( :عودوا مرضاكم)) اإلضافة يف مرضاكم تشعر بأن املراد املرىض
الذين لكم هبم عالقة وارتباط كاألقارب واجلريان واألصدقاء ونحوهم ُمن بينه
وبني املريض خصوصية زائدة عىل أخوة اإلسالم ،وقد يكون الضمري للمؤمنني
عامة ،ويدخل فيه من ذكرنا دخوالً أولي ًا.
 -5والضمري يف ((جنائزكم)) يراد به أيض ًا األقارب واجلريان وأهل املحلة
واحلارة واألصدقاء واألصحاب؛ وذلك ألن من ذكرنا تتأكد عليهم احلقوق
زيادة تأكيد بالنسبة إىل غريهم من املؤمنني ،وقد يكون الضمري عام ًا للمؤمنني
ويدخل من ذكرنا دخوالً أولي ًا؛ وإنام دخلوا دخوالً أولي ًا ألن احلقوق عليهم
أكثر فالقريب عليه حق القرابة وحق اإلسالم ،واجلار حق اجلوار وحق
اإلسالم ،والصديق حق الصداقة وحق اإلسالم ،وهكذا غريهم ُمن ذكرنا.
 -6الضمري يف ((موتاكم)) كام ذكرنا يراد به موتى األقارب واجلريان وأهل
املحلة واألصدقاء واألصحاب ونحوهم ،وذلك ملا عليهم من زيادة احلق وتأكيده.
 -7جيمع الثالث اخلصال املذكورة يف احلديث فائدة عظيمة وهي :أن يف كل
واحد منها عظة وعربة بحال الدنيا وزواهلا وتذكر باآلخرة.
 -8قد ذكرنا أن كل واحد من الثالث التي هي :عيادة املريض ،وشهود اجلنازة،
وزيارة القبور مستحب؛ ألنه القول السائد بني العلامء كام قال يف الروض.
وال يبعد أن يكون األمر للوجوب بل هو الظاهر من الصيغة ،يؤيد ذلك :ما
صح من احلديث(( :حقوق املسلم عىل املسلم ستة ...ـ وذكر منها ـ :عيادته إذا
مرض ،وشهود جنازته إذا مات)).
ويف حديث املرشد باهلل ما معناه :إنه ال بد من تأديتها أو العفو من صاحبها.
وتسميتها حقوق ًا يقتيض لزوم تأديتها أو العفو منها.

 -9قد قالوا :إن األمر باليشء بعد النهي عنه قرينة صارفة عن الوجوب كام
يف قوله(( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) هكذا قال كثري من أهل
األصول؛ وعىل هذا فال تكون الزيارة واجبة.
ويف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :مرضت فعادين رسول اهلل ÷
فقال(( :قل :اللهم إين أسألك تعجيل عافيتك ،وصرب ًا عىل بليتك ،وخروج ًا إىل
رمحتك)) فقلتها ،فقمت كأنام نشطت من عقال).
وروي يف املجموع أيض ًا عن عيل  #قال( :دخل رسول اهلل ÷ عىل رجل
من األنصار مريض يعوده فقال :يا رسول اهلل ادع يل؛ فقال رسول اهلل ÷:
((قل :أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم ،وأسأل اهلل الكبري الكريم)) فقاهلا
ثالث مرات ،فقام كأنام أنشط من عقال) .اهـ
وأخرج ابن حبان يف صحيحه بسنده إىل ابن عباس قال( :كان رسول اهلل ÷
إذا عاد مريض ًا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات(( :أسأل اهلل العظيم رب
العرش العظيم أن يشفيك)) فإن كان يف أجله تأخر عويف من وجعه ذلك .اهـ
يؤخذ من ذلك:
 -1استحباب زيارة املريض وذلك من فعل النبي ÷.
 -2استحباب دعاء املريض بالعافية ،وذلك يدل عىل أن الدعاء بالعافية
أفضل من التفويض.
 -3استحباب الدعاء بالصرب عىل البالء.
 -4وكذلك الدعاء باخلروج من املرض إىل الرمحة ،وذلك أن املريض
الصابر املحتسب خيرج من مرضه مغفور ًا له ،فهو خيرج إىل مغفرة اهلل ورمحته.
 -5كام يؤخذ أن لتلك الدعوات رس ًا يف الشفاء من املرض ،وهي يف احلديث
األول بدون تكرير ،ويف الثاين تقال ثالث مرات ،واملفعول فيها حمذوف

وتقديره :أن يشفيني ،أو نحوه ،وإنام حذف للعلم به واهلل أعلم ،وينبغي
للمريض أن يذكر املفعول.
 -6يف احلديث الثالث استحباب أن يدعو الزائر للمريض بذلك الدعاء
ويكرره سبع مرات.
 -7يؤخذ مام هنا أن ألسامء اهلل املذكورة فيام هنا وتكريرها إىل ثالث وإىل
سبع رس ًا يف إجابة الدعاء.
يف أنوار التامم :وأخرج مسلم عن عبداهلل موىل أسامء وهو طرف من حديث،
فقالت -أي أسامء :-هذه جبة رسول اهلل ÷ ...ويف آخر احلديث :فنحن
نغسلها للمرىض ونستشفي هبا.
يف حديث رواه البخاري :وهؤالء سبعون ألف ًا قدامهم ال حساب عليهم وال
عذاب قلت :ومل؟ قال :كانوا ال يكتوون وال يسرتقون وال يتطريون وعىل رهبم
يتوكلون ...احلديث.
ُي رستَدل هبذا عىل حتريم االستشفاء بالكي ،والرقي ،وعىل حتريم الطرية.
قلت :وصفهم بذلك ال يدل عىل التحريم ،وإنام يؤخذ منه أهنم يف الغاية من
التوكل عىل اهلل ،والدليل عىل ذلك أن املشهور عن النبي ÷ أنه كان يرقي
نفسه ،وقد أكل النبي ÷ من الغنم التي جعلت أجرة عىل الرقية.
ويف أنوار التامم :وأخرج البخاري ومسلم عن قيس بن أب حازم قال :أتينا
خباب بن األرت نعوده ،وقد اكتوى سبع كيات يف بطنه ،فقال :إن أصحابنا
الذين سلفوا مضوا ومل تنقصهم الدنيا ...احلديث.

روى أهل البيت عن عيل  #قال( :كفنت رسول اهلل ÷ يف ثالثة
أثواب :ثوبني يامنيني أحدهام َس رحق( )1وقميص كان يتجمل به).
ويف املتفق عليه عن عائشة( :كفن رسول اهلل ÷ يف ثالثة أثواب بيض
ُس ُحولية( )2من ك رُر ُسف( )3ليس فيها قميص وال عاممة) اهـ من بلوغ املرام.
واملراد بثالثة أثواب :إزار ،وثوب ُخي َرر ُق من وسطه يدخل منه رأس امليت،
يغطي ظهره وبطنه ،وقد يسمى قميص ًا ،ثم ثوب سابغ من فوق ذلك يلف عىل

امليت لف ًا ،ويسمى هذا الثوب لفافة.
وقول عائشة :ليس فيها قميص وال عاممة :تريد بالقميص الثوب الكبري
املعهود لبسه لألحياء ال ما ذكرناه.
هذا ما يظهر يل واهلل أعلم.
يؤخذ من ذلك:
 -1أن يكفن امليت يف ثياب بيض.
 -2وأن تكون ثالثة ال يزاد عليها.
 -3وأن يتوىل غسل امليت وتكفينه أقاربه.
يف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى مسند ًا إىل عيل  #قال :صىل رسول اهلل ÷
عىل جنازة رجل من ولد عبداملطلب فأمر بالرسير فوضع من قبل رجيل القرب،
ثم أمر به َّ
فسل سالً ،ثم قال ÷ :ضعوه يف حفرته جلنبه األيمن مستقبل
القبلة وقولوا :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل ،وال تكبوه عىل وجهه،
الس رح ُق :الثوب البايل .متت قاموس.
(َّ – )1
( – )2بالضم وقيل بفتح السني :منسوبة إىل قرية باليمن يقال هلا سحول..إلخ .بلوغ املرام
( – )3أي قطن.

وال تلقوه لقفاه ثم قولوا :اللهم لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك رضوان ًا،
فلام ُألقي عليه الرتاب قام رسول اهلل ÷ فحثى يف قربه ثالث حثيات ثم أمر
بقربه فربع ورش عليه...
وروى ابن ماجه عن أب هريرة :أن النبي ÷ صىل عىل جنازة ثم أتى قرب
امليت فحثى عليه من قبل رأسه ثالث ًا..
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عيل  #أنه كان إذا حثى عىل ميت قال:
إيامن ًا بك وتصديق ًا برسلك وإيقان ًا ببعثك ،هذا ما وعد اهلل ورسوله وصدق اهلل
ورسوله ،ثم قال :من فعل ذلك كان له بكل ذرة تراب حسنة .من رأب الصدع
يف األمايل واملجموع مسند ًا إىل عيل  #قال :تويف رجل من ولد عبداملطلب
فصىل عليه رسول اهلل ÷ ودفنه ،ثم أتاه رجل فقال :يا رسول اهلل إين مل
أدرك الصالة عليه أفأصيل عىل قربه؟ فقال :ال ولكن قم عىل قربه فادع ألخيك
بخري .اهـ من رأب الصدع
وقد ُرويت روايات عند البخاري ومسلم وغريهام من حديث ابن عباس:
أن النبي ÷ صىل عىل القرب ،ويف مسلم :إن هذه القبور ُملوءة ظلمة وإن اهلل
ينورها هلم بصاليت عليهم .اهـ رأب الصدع
يؤخذ مام تقدم:
 -1أن الصالة عىل اجلنازة من أعامل األئمة.
 -2أنه ينبغي الدعاء للميت عند وضعه يف حفرته بالدعاء املأثور يف احلديث
األول.
 -3وأن حيثي احلارضون يف القرب كل واحد ثالث حثيات تالي ًا للمأثور يف
احلديث املتقدم.
 -4ويف احلديث أحكام منها السل واالستقبال.

يف املجموع :عن عيل ( :#يبدأ يف التكبرية األوىل باحلمد والثناء عىل اهلل
تبارك وتعاىل ،ويف الثانية الصالة عىل النبي ÷ ،ويف الثالثة الدعاء لنفسك
وللمؤمنني واملؤمنات ،ويف الرابعة الدعاء للميت واالستغفار له ،ويف اخلامسة
تكرب ثم تسلم).
وعن طلحة بن عبداهلل بن عوف قال :صليت خلف ابن عباس عىل جنازة
فقرأ فاحتة الكتاب فقال( :ليعلموا أهنا سنة) ،رواه البخاري.
وعن عوف ابن مالك قال :صىل رسول اهلل ÷ عىل جنازة فحفظت من
دعائه(( :اللهم اغفر له وارمحه ،وعافه واعف عنه ،وأكرم نزله ،ووسع مدخله،
والربد ))..إلخ ،رواه مسلم.
واغسله باملاء والثلج َ َ
ومن دعائه ÷ يف صالة اجلنازة(( :اللهم اغفر حلينا وميتنا ،وشاهدنا
وغائبنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،اللهم و َم رن أحييته ِمنَّا فأحيه عىل

اإلسالم ،ومن توفيته ِمنَّا فتوفه عىل اإليامن ،اللهم ال حترمنا أجره ،وال تضلنا
بعده)) ،رواه مسلم واألربعة.
يؤخذ من هنا:
 -1بيان كيفية الصالة عىل امليت.
 -2أن يقرأ بعد التكبرية األوىل فاحتة الكتاب؛ ملا فيها من الثناء عىل اهلل
تعاىل ،وملا جاء(( :كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج)).
 -3الصالة عىل النبي ÷ ملا سمعت يف رواية املجموع ،وألن املعهود يف
الرشع أن ُي َثنَّى بذكر النبي ÷ بعد ذكر اهلل ،كام يف تشهد الصالة وتشهد
اخلطبة ،وكام يف األذان ويف غري ذلك ،وهو كثري.
 -4بعد ذلك الدعاء للنفس وللمؤمنني واملؤمنات ،ثم الدعاء للميت.

نعم ،وال حرج أن يدعو اهلل ويذكره بني التكبري بغري ما ذكرنا .والذي ال بد منه:
يقِص يف الدعاء للمؤمن ،وأما أعداء اهلل فال جتوز
مخس تكبريات ،وال ينبغي أن ر
الصالة عليهم إال إذا كان يف الصالة عليهم مصلحة ،برشط أن ال ُيدر َعى هلم.
وال خالف يف وجوب الصالة عىل امليت يف اجلملة.
وأنه جيب غسله إال الشهيد.
وأن اإلمام يقف وسط اجلنازة أو جتاه صدرها.
ُ
الرجل من ِق َبل رجيل القرب.
وأن ُيدر َخل
وأنه يقال إذا وضع امليت يف القرب :بسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل ÷.
حيثِ َي الرجل ثالث حثيات يف قرب أخيه.
وأن َ ر
وأن النبي ÷ قال(( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإهنا
تذكر اآلخرة)).
وأن النوح عىل امليت حمرم ،وكذلك النعي يف األسواق والطرقات ،وقد
وردت بذلك السنة من كال الفريقني.
وإنام اختلفت الرواية يف امليش أمام اجلنازة أو خلفها؛ فروى اخلمسة،
وصححه ابن حبان ،عن ابن عمر أنه رأى النبي ÷ وأبا بكر وعمر وهم
يمشون أمام اجلنازة.
وروى أئمة أهل البيت  %عن عيل  :#امليش خلف اجلنازة ،وقال( :إنام
أنت تابع ولست بمتبوع إال من تقدمها ليحملها).
وال حرج يف هذا اخلالف ،وكل جمتهد مصيب؛ غري أن مذهب أهل البيت أوىل،
وبالصحة أحرى؛ ملا جاء فيهم من الكتاب والسنة ،فال ينبغي العدول عنه.
وال خالف أنه ال يغسل الشهيد ،وإنام اخلالف يف الصالة عليه؛ فروى
البخاري وغريه عن جابر :أن قتىل أحد مل ُي رغ َس ُلوا ومل ُي َص َّل عليهم.

وروى أئمة الزيدية :أن النبي ÷ صىل عىل محزة وسائر شهداء أحد.
والذي يرجح ما ذهبنا إليه:
 -1أن رواية املثبت أوىل بالتقديم من رواية النايف.
 -2أن الشهيد أوىل بالصالة عليه من غريه؛ ألن الشهادة مل تزده إال فض ً
ال،
وزيادة الفضل ال يمنع من الصالة.
ُ -3ي َر َّج ُح بأنه مذهب أهل البيت .%
 -4أن الصالة عىل الشهيد أحوط من تركها.
يف مسلم :أن عامر ًا األسلمي عم سلمة بن األكوع رضب مرشكا بالسيف
فرجع السيف عليه ،فامتنع أصحاب رسول اهلل ÷ من الصالة عليه،
وقالوا :قد أبطل جهاده ،فقال رسول اهلل ÷ :بل مات جماهد ًا .اهـ ويف
الشفاء نحوه:
يؤخذ من احلديث:
 -1أن الصالة عىل الشهيد مرشوعة.
 -2أن من قتل نفسه خطأ مل يكن مأثوم ًا بل شهيد ًا.
وقد اختلف يف الصالة عىل الفاسق فقيل :ال يصىل عليه ،وقيل :يصىل عليه.
قال البيهقي :وقد روي يف الصالة عىل كل بر وفاجر ،والصالة عىل من قال:
«ال إله إال اهلل» أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف .اهـ من الروض.
ويف املجموع :سألت زيد بن عيل  #عن الصالة عىل ولد الزنا واملرجوم يف
الزنا ،واملغرم الذي عليه الدين ،فقال ( :#صل عليهم ،وكفنهم ،ووارهم يف
حفرهتم ،فاهلل أوىل هبم ،فإن مل تفعلوا ذلك فإىل من تولوهنم إىل اليهود أم
إىل النصارى؟).

وقال ( :#ال تصل عىل املرجئة وال القدرية ،وال عىل من نصب آلل حممد
حرب ًا إال أن ال جتد بد ًا من ذلك) .اهـ
ويف اجلامع الكايف :وبلغنا عن عيل  #أنه كان ال يصيل عىل من حاربه إذا
قتل يف حال حماربته إياه اهـ.
يف األحكام :وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كرب عىل النجايش مخس ًا ورفع
يديه يف أول تكبرية .اهـ من املختار.
ويف املتفق عليه عن أب هريرة :أن النبي ÷ نعى النجايش يف اليوم الذي
مات فيه ،وخرج هبم إىل املصىل فصف هبم وكرب عليه أربع ًا ...من بلوغ املرام.
يؤخذ من ذلك:
 -1مرشوعية الصالة عىل الغائب.
 -2جواز اإلعالم بموت امليت من أجل احلضور للصالة عليه ،وهذا النعي
هو غري النعي املنهي عنه يف أحاديث أخرى فذلك هو النعي يف األسواق
والطرقات كام كانت تفعله اجلاهلية.
 -3إذا أردنا اجلمع بني الروايتني فيمكننا أن نقول :إن أبا هريرة أراد أربع
تكبريات سوى تكبرية االفتتاح ،أو أنه مل يسمع إال أربع ًا وفاته سامع اخلامسة.
يف جمموع اإلمام زيد  #عن آبائه عن عيل  #أنه كرب أربع ًا ومخس ًا وست ًا وسبع ًا.
ويف املنتخب :قد روي يف ذلك روايات عن النبي ÷ أنه كرب عىل شهداء
أحد تسع ًا تسع ًا ،وسبع ًا سبع ًا.
ويف أمايل أمحد بن عيسى :قال حممد :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل اجلهر بـ
«بسم اهلل الرمحن الرحيم» ،والقنوت ،والتكبري عىل اجلنائز بخمس..إلخ.
ويف األحكام :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن التكبري عىل اجلنائز مخس

تكبريات ،وذكر عن النبي ÷ أنه كان يكرب مخس ًا .اهـ من املختار.
وعن عبدالرمحن بن أب ليىل قال :كان زيد بن أرقم يكرب عىل جنائزنا أربع ًا،
وإنه كرب عىل جنازة مخس ًا فسألته ،فقال( :كان رسول اهلل ÷ يكربها) رواه
مسلم واألربعة اهـ من بلوغ املرام.
يؤخذ من هنا:
-1أنه يصح التكبري عىل اجلنائز أربع ًا ومخس ًا وست ًا وسبع ًا وأكثر من ذلك.
-2أن األوىل من ذلك مخس تكبريات؛ إلجامع أهل البيت  %عىل القول هبا
واعتامدها.
وبعد ،فالذي استمر عىل فعله املسلمون أربع تكبريات ومخس؛ فأهل السنة
يكربون أربع ًا ،والزيدية يكربون مخس ًا.
ويرتجح فعل اخلمس:
 -1بأن فيها زيادة تكبرية ،وذلك فضل وفضيلة.
 -2اختيار أهل البيت  ،%وقد قال الرسول ÷(( :إين تارك فيكم ما
إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف
اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض)).
وال حرج عىل من ذهب إىل غري ذلك؛ ملا قدمنا من الرواية من الطرفني،
واملسألة اجتهادية.
أما التسليم يف صالة اجلنازة :فأهل البيت يسلمون تسليمتني ،وغريهم يسلم
تسليمة واحدة.
وقد روى البيهقي عن أب هريرة مرفوع ًا أن النبي ÷ سلم تسليمة
واحدة ،وروى ذلك أيض ًا عن عيل  #وابن عمر وابن عباس وواثلة وجابر
وأنس وأب أمامة وغريهم.

وروى أيض ًا بسنده إىل عبداهلل بن أب أوىف أنه سلم عن يمينه وشامله ،وفيه:
إين ال أزيدكم عىل ما رأيت رسول اهلل ÷ يصنع.
وأخرج أيض ًا عن عبداهلل بن مسعود قال( :ثالث خالل كان رسول اهلل ÷
يفعلهن وتركهن الناس :إحداهن التسليم عىل اجلنازة مثل التسليم يف الصالة)،
وذكره يف جممع الزوائد وقال :رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات اهـ من الروض.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول:
((اللحد لنا ،والرضح لغرينا))(.)1
وعن سعد بن أب وقاص قال :احلدوا يل حلد ًا ،وانصبوا َع َ َّيل اللبن نصب ًا ،كام
ُصنِ َع برسول اهلل ÷ .رواه مسلم.
حديث :قال رجل :يا رسول اهلل أبقي من بر أبوي يشء أبرهام بعد موهتام؟
قال« :نعم :الصلوات عليهام واالستغفار هلام ،وإيفاء عهودهام من بعدهام وإكرام
صديقهام ،وصلة الرحم التي ال توصل إال هبام» ذكره يف أنوار التامم نق ً
ال عن
ابن ماجه.
قلت :يف هذا احلديث بيان ما جيب من الرب والصلة للوالدين بعد وفاهتام،
وذلك:
 -1الصالة عليهام أي الدعاء هلام بخري اآلخرة.
 -2االستغفار هلام.

( – )1الرضح :هو الشق يف وسط القرب .متت شفاء.
(*)  -قال يف الشفاء :قال اهلادي  :#إال أن يكون القرب يف موضع منرهار ال يطاق فيه اللحد وال
يتهيأ وال يمكن فإنه يرضح ،تم كالمه  .#متت شفاء

 -3إنفاذ عهودهام ،واملراد بذلك ما يلزم الوالدين من حقوق اهلل تعاىل
وحقوق خلقه ،وذلك كالديون ورد األمانات واملظامل ونحو ذلك وإخراج الزكاة
واخلمس والنذور والكفارات واحلج عنهام ،ونحو ذلك من حقوق اهلل تعاىل.
 -4إكرام صديق الوالدين ،واملراد إكرامه بمثل ما كان الوالدان يفعالنه من
اإلكرام واإلحسان.
 -5صلة الرحم التي ال توصل إال هبام ،واملراد واهلل أعلم صلة الرحم التي
كان األبوان سبب ًا يف حصوهلا وذلك أقارب األبوين.
يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده :أن فاطمة & كانت تزور قرب محزة وتقوم
عليه ،وروى احلاكم :أن فاطمة بنت رسول اهلل ÷ كانت تزور قرب عمها
محزة كل مجعة فتصيل وتبكي عنده.
وروى احلاكم أيض ًا ومجع آخرون عن عائشة أهنا كانت تزور املقابر فقيل هلا
يف ذلك ،فقالت :نعم كان هنى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارهتا.
((هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم
ويف البخاري ومسلم وغريهام عن أم عطيةُ :
علينا)) ،نعم روى الرتمذي وغريه حديث(( :لعن اهلل زوارات القبور)).
قلت :اللعن املذكور إنام هو لاليت يكثرن الزيارة للقبور كثرة تؤدي إىل
تعرضهن للفتنة والتهمة وتضييع ما أمرهن اهلل تعاىل به من التسرت والقرار يف
قرارات بيوهتن.
۞۞۞۞۞

كتاب الزكاة
يف املجموع حديث(( :ال تتم صالة إال بزكاة وال تقبل صدقة من غلول))،
ويف مسلم وغريه(( :ال يقبل اهلل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول)) .اهـ
من رأب الصدع
يف األحكام :حديث(( :ليس فيام دون مخس أواق من الفضة زكاة)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن النبي ÷...(( :ويف عرشين مثقاالً نصف
مثقال ،وليس فيام دون ذلك يشء)).
ويف املجموع عن عيل (( :#ليس يف أقل من مخس ذود من اإلبل صدقة)).
وفيه عنه(( :ليس فيام دون الثالثني من البقر يشء)).
وفيه عنه أيض ًا(( :ليس يف أقل من أربعني شاة من الغنم يشء.))..
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن النبي ÷(( :ليس فيام دون مخسة أوساق
من الطعام صدقة)) ،والوسق :ستون صاع ًا.
ويف مسلم حديث(( :ليس فيام دون مخس أواق من الورق صدقة ،وليس فيام
دون مخس ذود من اإلبل صدقة ،وليس فيام دون مخسة أوسق من التمر
صدقة))(( .ليس فيام دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة)) .كل ذلك يف
مسلم اهـ من بلوغ املرام.
وال أعلم خالف ًا فيام ذكرنا ،وكثري من تفاصيل أبواب الزكاة حمل وفاق إال يف
مسائل خمصوصة ،منها :وقوع اخلالف فيام عدا الشعري واحلنطة والزبيب والتمر،
وزاد بعضهم :الذرة فقال قوم :بوجوب الزكاة يف هذه األربعة ،وفيام سواها مام
أخرجت األرض ،إذا بلغ مخسة أوسق إن كان مكي ً
ال ،أو بلغ ما يقوم بامئتي درهم.

وقال قوم :ال جتب الزكاة فيام سوى األربعة األصناف مام أخرجت األرض.
والذي يرجح القول بوجوب الزكاة يف تلك األربعة وفيام سواها مام
أخرجت األرض أمور:
َ
ْ ُ
ات
 -1العمومات الواردة يف األمر بالزكاة ،كقوله تعاىل ﴿ :أن ِفقوا م ِْن َطي ِ َب ِ
َْ
ُ ْ
َ ْ ْ َ ُ
َْ
َ ْ
َما ك َسب ُت ْم َوم ذِما أخ َرج َنا لك ْم م َِن اْل ْر ِض ﴾ [البقرة ﴿ ،]267:خذ م ِْن أم َوال ِ ِه ْم
ًَ
َص َدقة ﴾ [التوبة(( ،]103:فيام سقت السامء العرش)).
َ ذ ْ َ َ ذ ْ َ ُ ْ َ ً ُ ُ ُ ُ َ ذ ْ ُ َ َ ُّ َ
الر ذمان﴾..إىل
 -2قوله تعاىل ﴿ :وانلخل والزرع ُمتل ِفا أكله والزيتون و
ذ
ُ
قوهلَ ﴿ :و َءاتوا َحق ُه يَ ْو َم َح َصادِه ِ ﴾ [األنعام.]141:

 -3حديث(( :عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق))؛ فإن فيه دلي ً
ال عىل

أن عمومات الزكاة متناول لغري املنصوص عليه ،فال خيرج عن العموم إال ما دل
الدليل عىل خروجه.
 -4حديث الذي قال :إن يل عس ً
ال فام أخرج منها؟ فقال ÷(( :من
عرش قرب قربة)) رواه املؤيد باهلل ،وصحيح ابن خزيمة ،وسنن البيهقي
الكربى ،وأب داود ،وغريهم؛ فإن يف ذلك دلي ً
ال عىل وجوب الزكاة يف غري
املنصوص عليه.
يف املجموع :فرض رسول اهلل ÷ الصدقة يف عرشة أشياء :يف الذهب،
والفضة ،والرب ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،والذرة ،واإلبل ،والبقر ،والغنم.
وأخرج نحوه البيهقي عن احلسن قال :مل يفرض رسول اهلل ÷ الصدقة
إال يف عرشة أشياء..إلخ.
قلت :هذه األصناف هي التي وقع اإلجامع عىل وجوب الزكاة فيها ،وقد
اختلفت الرواية يف الذرة وهذه األصناف هي املنصوص عليها ،واختلف فيام
سواها ،وقد قدمنا ما يدل عىل وجوب الزكاة يف غريها.

ونزيد هنا فنقول:
فرض رسول اهلل ÷ الزكاة يف تلك األصناف ألهنا كانت هي املوجودة
يف بالد املسلمني حينذاك ،وكانت اخلرضاوات يف املدينة قليلة جد ًا ال تبلغ
نصاب الزكاة فعفا عنها رسول اهلل ÷؛ لقلتها.
حديث« :ال يفرق املصدق بني جمتمع وال جيمع بني مفرتق» رواه أهل البيت
ورواه البخاري ومسلم وغريهام.
قال يف االعتصام :ويدخل يف عموم ذلك احلنطة والشعري الفرتاقهام يف
جنسهام ،والذهب والفضة الفرتاقهام يف جنسهام ونصاهبام...الخ.
قلت :وهو األوىل وقياس أحدهام عىل اآلخر غري واضح.
عن عيل  #قال( :عفا رسول اهلل ÷ عن اإلبل العوامل تكون يف
املِص ،وعن الغنم تكون يف املِص ،وعن الدور ،والرقيق ،واخليل ،واخلدم،
والرباذين ،والكسوة ،واليواقيت ،والزمرد؛ ما مل يرد به للتجارة) رشح التجريد.
ال خالف أنه ال زكاة يف يشء مام ذكر يف هذا احلديث إال اجلواهر اهـ.
ويؤخذ منه:
 -1وجوب الزكاة يف أموال التجارة.
 -2يفهم من ذلك أنه لوال عفو رسول اهلل ÷ لوجبت الزكاة فيام ذكر،
فيؤخذ من ذلك :أن الزكاة واجبة يف كل مال إال ما خصه الدليل.
 -3وأنه يشرتط لوجوب الزكاة يف اإلبل والغنم أن تكون سائمة.
 -4وأنه ال زكاة يف املعلوفة.

يف املجموع :وسألت زيد ًا  #عن تعجيل الزكاة قبل أن حيل وقتها ،فقال( :جائز).
تعجل من العباس زكاة
وروى اهلادي  #يف األحكام أن النبي ÷ ّ
ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه.
وروى الرتمذي واحلاكم عن عيل ( :#أن العباس ريض اهلل عنه سأل
النبي ÷ يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك).
وروى نحوه ابن أب شيبة ،وأمحد ،وأصحاب السنن ،والدارقطني ،والبيهقي
من حديث عيل  #وفيه( :إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامني).
يؤخذ من هنا:
 -1جواز تعجيل زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة؛ ألن زكاة العباس
كانت كذلك.
 -2أن للوايل إذا احتاج للامل أن يطلب تعجيل زكاة التجار لسنة أو سنتني.
وقد قالوا :إنه ال يصح تعجيل زكاة ما أخرجت األرض؛ ألنه مل حيصل سبب
الوجوب ،وسبب الوجوب هو احلصاد بخالف زكاة أموال التجارة والذهب
والفضة فسبب الوجوب حاصل وهو ملك النصاب وما حول احلول إال رشط.
وعىل ما قالوا من التعليل؛ فيجوز تعجيل زكاة السوائم الثالث حلصول امللك.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :ليس يف اخلرضاوات صدقة).
وروى ابن أب شيبة والبيهقي نحوه عن عيل .#
وروى البيهقي عن معاذ بن جبل :فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد
عفا عنه رسول اهلل ÷.
وروى أيض ًا بسنده عن عمر يف الفرسك والرمان إهنا من العضاة فليس عليها عرش.
اخلرضاوات :مجع خرضاء ،واخلرضاوات يراد هبا ما كان مثل القثاء والبطيخ
والرمان والفرسك والقصب ،ولعل وجه التسمية -واهلل أعلم -باخلرضاوات

مع أن ما جتب عليه الزكاة يكون أخرض هو أهنا تؤكل خرضاء وال تيبس فتدخر،
وإنام ينتفع هبا ما دامت خرضاء بخالف احلبوب والعنب والتمر فإهنا تيبس
وتدخر ،وأعظم ما ينتفع هبا الناس يابسة وتستمر منفعتها رطبة ويابسة.
لذلك فقد يستدل الذي يقول بأهنا ال جتب الزكاة يف اخلرضاوات بأن حاجة
الفقراء لسد حاجتهم من الغلة إىل الغلة متعلقة باحلبوب والتمر والزبيب دون
اخلرضاوات فال حاجة هبم إليها؛ ألهنا فاكهة يتفكه هبا وليست قوت ًا وطعام ًا ،فهي
حينئذ من الفضالت ،وبأهنا ال توجد إال يف بعض فصل من السنة ثم تنقطع.
ونحن نقول :العمومات كام قدمنا أوجبت الزكاة يف اخلرضاوات ،وحديث(( :ليس
يف اخلرضاوات صدقة)) يراد به أنه ال زكاة فيها؛ لقلتها يوم ذاك يف بالد املسلمني.
ذ
ُ
وقد قال تعاىل يف الزيتون والرمان بعد ذكره هلامَ ﴿ :و َءاتوا َحق ُه يَ ْو َم
َ ْ َ ْ َ ٌّ َ ْ ُ
ٌ
ذ
َح َصادِه ِ﴾ [األنعام ،]141:وقال تعاىلَ ﴿ :و ذاَّل َ
ِين ِِف أموال ِ ِهم حق معلوم 24ل ِلسائ ِ ِل
َوال ْ َم ْ
ح ُر ِ
وم[ ﴾25املعارج] ،ومل خيص ماالً من مال؛ وعىل هذا فيجب أن يكون يف
مال من ال يكون ماله إال الرمان والزيتون أو الرز والعدس ونحو ذلك جيب أن

يكون يف ماله حق معلوم للسائل واملحروم؛ ل ُينر َظم يف سلك ذلك الثناء العظيم،
وليسلموا من مشاهبة املرشكني الذين ال يؤتون الزكاة ،وليكونوا يف مأمن من
َ ُ
َ
َ َ ُ
الوقوع فيام حكاه اهلل تعاىل من الوعيد يف قولهَ ﴿ :ما َسلكك ْم ِِف َسق َر 42قالوا
َْ َ ُ َ ُْ َ َ َ َْ َ ُ
ك ُن ْطع ُم الْم ْسك َ
ِي[ ﴾44املدثر].
لم نك مِن المصل ِي 43ولم ن
ِ ِ
نعم ،يف بعض البلدان التي افتتحها املسلمون فيام بعد ما يكون معظم

زراعتها لآلرز وقصب السكر ،وال يكادون يعرفون من احلبوب إال اآلرز ،وال
يعرفون إال خبزه وأكله.
وبعد ،فاحلِص الذي جاء يف الرواية هو من قول الراوي ،فمفهومه أن
الرسول ÷ مل يفرض الزكاة يف غري تلك العرشة األصناف وذلك ال يدل
عىل أنه ال زكاة يف غريها ،بل مل يكن يف عهده ÷ يف البالد اإلسالمية مزارع

آرز ،ومزارع زيتون ومزارع واسعة من أنواع البطيخ ونحوه ،وإن كان من ذلك
يشء فهو قليل نادر ال يلتفت إليه.
ولو وجد يف عهده ÷ مزارع اآلرز ومزارع من أنواع احلبوب األخرى
ألوجب فيه النبي ÷ الزكاة كام أوجب يف الرب والشعري والذرة؛ لعدم
الفارق بني أنواع احلبوب يف هذا الباب.
فاحلبوب كلها تشرتك يف أهنا مال يتمول ،يصري به املرء غني ًا ،وطعام يطعم
ويدخر ويقتات ،ويدخله الكيل والوزن ،ويباع فيه ويشرتى ،وحيتكر وجيلب،
ويدخله الغالء والرخص ،وجيمع ذلك كله اسم الطعام ،فال وجه للتفريق بني
احلبوب يف الزكاة مع ما ذكرنا ،ومع دخوهلا يف العمومات القرآنية.
مصارفها هم من تضمنتهم اآلية ،وال خالف يف ذلك ،وإنام اخلالف يف
تعريف الفقري .فقال اهلادي  #وغريه :ال جيوز ألحد أن يأخذ الصدقة وله من
أي أصناف األموال ما جتب فيه الصدقة.
وروى زيد بن عيل عن عيل  %أنه قال( :ال يأخذ الزكاة من له مخسون
دره ًام ،وال يعطاها من له مخسون دره ًام)).
وقال مالك والشافعي :ال حدَّ للغنى معلوم ،وإنام يعترب بحال اإلنسان يف
التوسعة والطاقة.
قال الشافعي :وقد ال يغنيه األلف درهم مع ضعف يف نفسه وكثرة عياله اهـ
من الروض.
قلت :الغني رشع ًا هو الذي تلزمه الزكاة وهو :من يمتلك نصاب ًا زكوي ًا،
وذلك إما عرشون مثقاالً من الذهب فام زاد ،أو مائتا درهم فام فوق ،أو ثالثون
من البقر ،أو أربعون من الغنم ،أو من حيصد مخسة أوسق فام فوق.

والفقري هو :الذي ال يملك من ذلك نصاب ًا ،وقد يكون الفقري الذي ال تلزمه
الزكاة رشع ًا غني ًا يف العرف ،وإن مل يكن غني ًا رشع ًا ،وذلك بأن يمتلك بيتني أو
ثالثة بيوت ويكون له أرض كبرية ودون مخسة أوسق من كل صنف من
املكيالت ودون النصاب من البقر والغنم واإلبل؛ فمثل هذا ال جيوز رصف
الزكاة فيه ،وال جيوز له أخذها؛ ألنه غني عرف ًا.
وهناك حالة قد يكون الرجل فيها غني ًا رشع ًا فقري ًا عرف ًا ،وقد يكون هناك
حالة يكون الرجل فيها غني ًا يف نفسه بمعنى أنه مستغن عام يف أيدي الناس كأن
يكون له مث ً
ال عرشة دراهم وحرفة يتكسب منها ،وقد يكون هناك حالة يكون
الرجل فيها فقري ًا حمتاج ًا مع أنه يمتلك نصاب ًا يصري به غني ًا يف الرشع وذلك كأن
يكون ضعيف ًا يف بدنه كثري العول.
وهاتان احلالتان هام اللتان عناهام مالك والشافعي ،والعلة التي يأخذ هبا
الفقري الزكاة هي الفقر ،والفقر هو :احلاجة وقلة ذات اليد؛ فإذا كان للرجل
نصاب رشعي ال يسد حاجته أعطي من الزكاة ما يدفع احلاجة ،هكذا قال
الشافعي ومالك.
ونحن نوافقهام يف بعض األحوال ،وذلك فيام إذا كانت احلاجة هي الزواج
وكان الزوج يملك نصاب ًا ال يغطي تكاليف الزواج أعطي الزوج ما يغطي
تكاليف الزواج ولو عدة أنصباء.
وكذلك لو كان الفقري غارم ًا وتسديد دينه حيتاج إىل عدة أنصباء أعطي ما
يغطي دينه بالغ ًا ما بلغ .هكذا يف كتب املذهب.
ويلحق بذلك :ما إذا كان الفقري مريض ًا حيتاج إىل أن يسافر للمعاجلة فيعطى
ما يغطي حاجته بالغ ًا ما بلغ.

يف املجموع حديث(( :ال حتل الصدقة لغني وال لقوي وال لذي مرة سوي)).
وفيه عن آبائه ،عن رسول اهلل ÷ أنه أتاه رجل يسأل الصدقة ،فقال ÷:
((ال حتل الصدقة إال لثالثة :لذي دم مفظع ،أو لذي غرم موجع ،أو لذي فقر
مدقع)) فذكر أنه أحد الثالثة فأعطاه دره ًام.
وروى أمحد وغريه أن رجلني أتيا رسول اهلل ÷ يسأالنه من الصدقة،
فقلب فيهام البِص فرآهام َج ِلدَ ين فقال(( :إن شئتام أعطيتكام وال حظ فيها لغني
وال لقوي متكسب)).
وروى مسلم وغريه أن رسول اهلل ÷ قال(( :إن املسألة ال حتل إال ألحد
ثالثة :رجل حتمل حاملة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم يمسك ،ورجل
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حتى يصيب قوام ًا من عيش،
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه :لقد أصابت فالن ًا
فاقة؛ فحلت له املسألة حتى يصيب قوام ًا من عيش ،فام سواهن املسألة يا قبيصة
سحت يأكلها صاحبها سحت ًا)) اهـ من بلوغ املرام.
ويف الصحيفة حديث(( :إنا أهل بيت ال حتل لنا الصدقة)).
وروى مسلم حديث(( :إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد ،إنام هي أوساخ الناس)).
ويف رواية(( :وإهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد)).
وروى أمحد حديث(( :موىل القوم منهم وإنا ال حتل لنا الصدقة)).
وروى مسلم أن رسول اهلل ÷ كان يعطي عمر بن اخلطاب ،فيقول:
أعط من هو أفقر مني؛ فيقول ÷(( :خذه فتموله أو تصدق به ،وما جاءك
من هذا املال وأنت غري مرشف وال سائل فخذه ،وما ال فال تتبعه نفسك)).
بلوغ املرام
وروى أبو داود وغريه وصححه احلاكم :حديث(( :ال حتل الصدقة لغني إال

خلمسة :لعامل عليها ،أو رجل اشرتاها بامله ،أو غارم ،أو غاز يف سبيل اهلل ،أو
مسكني ُت ُصدر َق عليه منها فأهدى منها لغني)) ا هـ من بلوغ املرام.
يؤخذ مام تقدم :أن مسألة الصدقة ال حتل ملن يأيت:
 -1ال حتل للغني.
 -2القوي البدن الذي له حرفة يكتسب منها؛ لقوله يف احلديث(( :وال
لقوي مكتسب)) وهذا مقيد حلديث املجموع.
ويف العلوم عن القاسم بن إبراهيم يف قول رسول اهلل ÷(( :ال حتل
الصدقة لغني وال لذي مرة سوي)) عنى به  :#املسألة ال حتل هلام.
قوله(( :وال ذي مرة سوي)) املرة :القوة ،والسوي :بمعنى الصحيح الذي
ليس به مرض وال علة ،بمعنى أن القوي الصحيح البدن الذي ليس به علة متنعه
من اكتساب املعيشة ال حتل له املسألة.
 -3وحتل لثالثة:
➢ الذي يتحمل ديون ًا يف اإلصالح بني الناس.
➢ الذي أصابت ماله جائحة.
➢ املحتاج حاجة شديدة.
 -4وال حتل الصدقة ملحمد ÷ وال آلل حممد ،وال ملواليهم.
 -5أنه حيل أخذ الصدقة إذا أعطيها الرجل من غري مسألة ولو كان قوي ًا إذا
كان فقري ًا.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :صدقة
الفطر عىل املرء املسلم خيرجها عن نفسه وعمن هو يف عياله صغري ًا كان أو
كبري ًا ،ذكر ًا أو أنثى ،حر ًا كان أو عبد ًا ،نصف صاع من بر ،أو صاع ًا من متر ،أو
صاع ًا من شعري)).

ويف املتفق عليه عن ابن عمر قال :فرض رسول اهلل ÷ زكاة الفطر صاع ًا
من متر ،أو صاع ًا من شعري عىل العبد واحلر ،والذكر واألنثى ،والصغري والكبري
من املسلمني ،وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة.
يؤخذ من ذلك:
 -1وجوب زكاة الفطر عىل الرجل املسلم وعىل كل من هو يف عياله.
 -2وأهنا مقدرة بصاع عىل كل فرد من أفراد العول.
 -3وأنه يستوي الوجوب يف ذلك عىل الصغري والكبري ،واحلر والعبد،
والذكر واألنثى إذا كانوا مسلمني خيرجها عنهم منفقهم.
 -4قد جيزي نصف صاع من بر حسب رواية املجموع ،واألحوط إخراج
صاع كام هو مذهب اهلادي وغريه.
 -5قد يؤخذ من إضافتها إىل الفطر أن اإلفطار هو السبب يف وجوهبا ،وقد يكون
الفطر بمعنى اليوم ،والتقدير :صدقة يوم الفطر ،فيكون اليوم هو وقت وجوهبا.
 -6وظاهر الرواية الثانية أنه جيب تأديتها قبل اخلروج إىل الصالة غري أنه
عدل عن هذا الظاهر؛ ملا جاء يف حديث آخر(( :فمن أداها قبل الصالة فهي
زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات)).
 -7ظاهر الرواية أهنا جتب عىل الغني والفقري وذلك حيث علق الوجوب
باملرء املسلم.
وقد قيل إنه جيوز إخراج صدقة الفطر يف شهر رمضان قبل يوم الفطر وهو
املذهب ،وذلك ألن الصيام هو سبب وجوب صدقة الفطر.

۞۞۞۞۞

كتاب الصيام
يف املجموع عن عيل  #قال( :ملا كان يف أول ليلة من شهر رمضان قام
رسول اهلل ÷ فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال(( :يا أهيا الناس إن اهلل قد
ََْ ْ َ ُ
ْ ُ
ْ
جب لكم﴾،
وِن أست ِ
كفاكم عدوكم من اجلن ،ووعدكم اإلجابة وقال﴿ :ادع ِ
أال وقد وكل اهلل عز وجل بكل شيطان مريد سبعة أمالك ،وليس بمحلول حتى

ينقيض شهر رمضان ،وأبواب السامء مفتحة من أول ليلة منه إىل آخر ليلة ،أال
وإن الدعاء متقبل)).
فلام أن كان أول ليلة من العرش األواخر شمر وشد املئزر ،وبرز من بيته،
واعتكف العرش األواخر ،وأحيا الليل كله ،وكان ÷ يغتسل بني العشائني).
قال أبو خالد :وسألت زيد ًا ما معنى شد املئزر؟ قال( :كان يعتزل النساء) اهـ.
وأخرج الستة إال أبا داود عن أب هريرة قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا
دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب النار ،وسلسلت الشياطني)).
وأخرج الستة مجيع ًا من حديث عائشة قالت( :كان ÷ إذا دخل العرش
شد مئزره ،وأحيا ليله ،وأيقظ أهله).
وأخرج األصبهاين يف الرتغيب مثل حديث املجموع عن عيل  .#من الروض.
وأخرج البخاري وغريه عن ابن عمر( :كان ÷ يعتكف العرش األواخر
من رمضان).
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه ينبغي أن يبدأ يف اخلطبة أو ما جيري جمراها من الكالم بحمد اهلل تعاىل
والثناء عليه ،ثم يذكر الغرض املقصود.
 -2أن يكون ذلك من قيام.
 -3وأن عىل العلامء أن يبينوا للمسلمني أحكام دينهم وما يلحق هبا مثل
أحكام الصيام وفضله قبل دخول الشهر ،أو يف أول دخوله ،وكذلك أحكام
احلج وسائر رشائع الدين.

 -4وأن يذكروا ما يف شهر الصيام من فضل اهلل ورمحته وعظيم نعمته وبركته،
وكذلك سائر رشائع اإلسالم؛ وذلك ملا فيه من الرتغيب يف العبادة واإلقبال عليها.
 -5قوله(( :وأبواب السامء مفتحة من أول ليلة إىل آخر ليلة)) يظهر يل واهلل
أعلم أن ذلك كناية عن قبول اهلل تعاىل ألعامل العباد ودعائهم ،وأن الليل كله
وقت إجابة وقبول يف ليايل رمضان بخالف غريه ،فإنام تفتح أبواب السامء يف
آخر الليل إال ليلة اجلمعة.
 -6أن للعرش األواخر من رمضان زيادة فضل ،لذلك فتستدعي زيادة اهتامم.
 -7معنى (شمر) :اهتم واستعد ،فهو كناية عن ذلك؛ ألن املهتم واملستعد
للدخول يف عمل كبري يشمر ثوبه ،ومعنى (شد املئزر) هو :كام قال زيد :#
اعتزال النساء بمعنى أنه أقبل عىل العبادة وترك النساء ،ومعنى (برز من بيته):
خرج من بيته للعبادة يف املسجد.
 -8استحباب اعتكاف العرش األواخر من رمضان.
 -9إحياء الليل كله يف العرش األواخر بالصالة وتالوة القرآن والذكر والدعاء.
 -10استحباب الغسل يف كل ليلة من العرش بني املغرب والعشاء ،ولعل
الرس واحلكمة يف ذلك أن اإلنسان إذا اغتسل وتنظف ولبس الثياب النظيفة
حيس يف نفسه بنشاط وأرحيية وصفاء يف الذهن بخالف الذي حيمل الوسخ يف
جسمه وثيابه فإنه حيس يف نفسه بقلق وضجر وانغالق يف الفهم وضيق يف
الطبع ،وهذا حمسوس بالوجدان.
 -11ينبغي أن حيث اإلنسان أهله يف العرش األواخر عىل العبادة واإلقبال إىل
اهلل تعاىل فيوقظهم تلك الليايل.
 -12أن الرش يقل يف شهر رمضان ،وإذا قل الرش تزايد اخلري ،وذلك بسبب
تصفيد املردة من الشياطني.
 -13تفتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار وذلك لكثرة اخلري وقلة الرش؛
فالفتح والغلق كناية عام ذكرنا واهلل أعلم.

يف املجموع بسنده إىل عيل  #أن قوم ًا جاءوه فشهدوا أهنم صاموا لرؤية
اهلالل ،وأهنم قد أمتوا الثالثني ،فقال عيل ( :#إنا مل نصم إال ثامنية وعرشين
يوم ًا) فدعا هبم ،ودعا باملصحف فأنشدهم باهلل وبام فيه من القرآن العظيم ما
كذبوا؛ ثم أمر الناس فأفطروا وأمرهم بقضاء يوم ،وأمر الناس أن خيرجوا من
الغد إىل مصالهم ،وذلك أهنم شهدوا بعد الزوال اهـ .أخرجه البخاري يف
تارخيه عن عيل  #وكذلك ابن أب شيبة.
وذلك يدل عىل:
 -1أنه يعمل بالشهادة يف رؤية هالل شوال ورمضان.
 -2وأنه جيوز حتليف الشهود عند التهمة.
 -3وأنه جيوز التغليظ يف اليمني عند احلاجة.
 -4وأن األصل براءة الذمة وذلك حيث مل يأمرهم إال بقضاء يوم.
 -5أن صالة العيد تقىض يف اليوم الثاين.
 -6وأنه قد فات وقتها بالزوال.
 -7وأن أمري املؤمنني مل يكن صام يوم الشك.
 -8وأنه ينبغي التثبت يف األخبار ،وال سيام فيام يتعلق بأحكام الدين.
يف أمايل أمحد بن عيسى وأمايل املرشد باهلل حديث(( :من صام رمضان إيامن ًا
واحتساب ًا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه)) وأخرجه بلفظه أمحد والبخاري ومسلم
وأهل السنن األربعة ،وزيادة(( :وما تأخر)) .اهـ من رأب الصدع
معنى احلديث واهلل أعلم :أن الذي يصوم رمضان من أجل أنه مصدق باهلل
وبرسوله ÷ وبدافع السمع والطاعة هلل ولرسوله ÷ وتصديق ًا بوعد
اهلل وثوابه الذي أعده ألهل طاعته وخوف ًا من وعيده الذي أعده ألهل معصيته،

فإنه سيحىض بمغفرة اهلل العامة والشاملة ملا سلف من ذنوبه ما تقادم عهده وما
تأخر عهده وليس املراد بام تأخر ما يستقبل من الذنوب بعد رمضان ألنه غري
مؤاخذ هبا قبل حصوهلا.
هذا ،ويمكن أن نقول :إن املراد بام تأخر ما يستقبل من الذنوب بعد
رمضان ،ويكون املعنى أن اهلل تعاىل سيوفقه الكتساب أسباب املغفرة ،ويوفر له
َ ذ َ ْ
َ ُ ُ
ِين اه َت َد ْوا َزاده ْم ه ًدى
املزيد من أسباب العصمة كام قال سبحانه﴿ :واَّل
ذ
ذ
َ ذَ ْ َ َ ُ
ََ َ ُ ْ ََْ ُ
اه ْم[ ﴾17حممد ،]17:وقال تعاىل﴿ :إ ذن ذ َ
ِين ه ْم
اّلِل َم َع اَّلِين اتقوا واَّل
وءاتاهم تقو
ِ
ُْ ُ َ
ون[ ﴾128اإلرساء] وقال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ذت ذ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً
ق اّلِل َيعل ُل ُمرجا[ ﴾2الطالق]2:
ُمسِن
ِ
إىل غري ذلك من اآليات.
وال خالف أن الصيام من الفجر إىل الغروب.
وأنه ينبغي تعجيل اإلفطار وتأخري السحور.
وأنه ال جيوز أن يواصل الصيام.
وأنه جيب الصيام لرؤية اهلالل ،وجيب اإلفطار لرؤيته ،فإن غم أكملت العدة ثالثني.
وأنه يستحب اإلفطار عىل متر ،أو عىل ماء.
وأن التقبيل ونحوه ال يفطر الصائم ،وأن توقيه للشاب أفضل.
وأن احلجامة ال تفطر الصائم وكذلك الكحل.
وأن من ذرعه القيء فال قضاء عليه ،ومن استقاء فعليه القضاء.
وأن اإلفطار يف السفر رخصة ويلزم القضاء.
وأنه رخص للشيخ الكبري يف اإلفطار ويطعم عن كل يوم مسكين ًا.
وأنه رخص للمريض وللتي يترضر رضيعها أو محلها بالصيام وعليهم القضاء.
وأن اإلصباح جنب ًا ال خيل بالصيام.
وكل ذلك صحت به الرواية عند الزيدية وأهل السنة فال نطول بذكرها.

واختلف يف صيام يوم الشك فروى أهل البيت عن عيل  #قوله يف صيام يوم
الشك( :ألن أصوم يوم ًا من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوم ًا من رمضان).
وذكر البخاري تعليق ًا عن عامر بن يارس قال :من صام اليوم الذي يشك فيه فقد
عصا أبا القاسم ÷ ،ووصله اخلمسة ،وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ويف اجلامع الكايف أن النبي ÷ هنى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من
رمضان أو شعبان ،وعن عيل  #مثل ذلك ،وكذلك قال أمحد بن عيسى وكان
يصوم الثالثة األشهر.
وروى يف األمايل بسنده أن رسول اهلل ÷ كان يصوم شعبان ورمضان
يفصل بينهام بيوم اهـ من الروض.
قلت :يؤخذ مام هنا:
 -1أنه حيرم صيام يوم الشك بقطع النية أنه من رمضان.
 -2يستحب صوم يوم الشك بأن يشرتط يف نية صومه إن كان من رمضان
فذاك وإن كان من شعبان فتطوع.
 -3أن الواجب البقاء عىل األصل املتيقن وال جيوز اخلروج منه بالشك ،ويف
ذلك دليل عىل االستصحاب.
 -4ال معارضة بني ما روي يف هذا الباب وتفسريها هو كام ذكرنا ،ويف كالم
أمري املؤمنني  #ما يدل عىل تفسرينا ،فإن قوله( :ألن أصوم يوم ًا من شعبان
أحب إيل أن أفطر يوم ًا من رمضان) يدل عىل أنه اشرتط يف نيته إن كان من
شعبان فهو نافلة ،وإن كان من رمضان فهو فريضة ،والروايات األخرى التي
فيها النهي يراد هبا أنه ال جيوز القطع بصيام يوم الشك أنه من رمضان.
 -5أن االحتياط يف حقوق اهلل تعاىل وحقوق اخللق مستحب.

يف الشفا حديث(( :من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين ًا))
وحديث(( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) .اهـ
حديث(( :من أكل أو رشب ناسي ًا فليتم صومه فإنام أطعمه اهلل وسقاه))
رواه الطرفان.
يؤخذ منه:
 -1أنه ال إثم وال حرج عىل من أفطر ناسي ًا.
 -2أن الواجب عىل املفطر ناسي ًا أن يمسك بقية يومه الذي أفطر فيه ناسي ًا،
وال جيوز له أن يفطره بسبب أنه قد أفطر ناسي ًا.
 -3وقال من أوجب عليه القضاء :إنه يلزمه قضاؤه ،وليس يف هذا احلديث
ما يدل عىل سقوط القضاء ،وإنام دل عىل رفع اإلثم ووجوب إتامم صيامه.
 -4وقال من أسقط القضاء :إن قوله(( :فليتم صومه)) دليل عىل إجزائه ،وإذا
أجزأ سقط القضاء ،وأن يف بعض روايات احلديث(( :فال قضاء عليه وال كفارة)).
قلت :ويمكن أن يقال :إن رواية(( :فال قضاء عليه)) رواية باملعنى؛ إذا
عرفت ذلك فاألحوط هو القول بوجوب القضاء.
قال يف حاشية يف االعتصام:
يف اللمعة للسيد صالح بن اجلالل رمحه اهلل :فائدة :والصيام يف احلطمة غري
واجب إذا مل جيد املكلف طعام ًا؛ لقوله ÷« :ال صيام يف جماعة» .اهـ
ُ
ُ ُ ذُ ُ
ْس َو ََل يُر ُ
ك ُم الْ ُي ْ َ
يد بِك ُم
قلت :ويشهد لذلك قوله تعاىل﴿ :ي ِريد اّلِل ب ِ
ِ
الْ ُع ْ َ
ْس﴾ [البقرة ]185جاءت هذه اآلية بني آيات الصيام ،لذلك رخص اهلل تعاىل
للمريض واملسافر يف اإلفطار .واملجاعة الشديدة أشد من السفر عىل املكلف.

ولكن يقال :ما هو حد املجاعة الذي يرخص عندها يف اإلفطار؟
قلنا :أن ال جيد املكلف طعام اإلفطار والسحور باملرة ،وهذا واضح وهذا
أعىل درجات املجاعة ،أو ال جيد إال ما يسد الرمق ،وهذه حالة دون األوىل.
ال خالف عند الطرفني أن النبي ÷ اعتكف العرش األواخر من شهر
رمضان ،وقد قدمنا احلديث يف ذلك.
َ
ْ
ََ َُ ُ ُ ذ َ ُْ ْ َ ُ َ
َ َ
اج ِد﴾ [البقرة،]187:
وقال سبحانه وتعاىل﴿ :وَل تب ِ
اَشوهن وأنتم َعكِفون ِِف المس ِ

وال خالف أن املعتكف ال خيرج من املسجد إال حلاجة ال بد منها ،وقد روي

عند الطرفني أنه ال اعتكاف إال بصوم.
وقد روي عن ابن عباس مرفوع ًا وموقوف ًا(( :ليس عىل املعتكف صيام إال أن
جيعله عىل نفسه)) رواه الدارقطني واحلاكم .والراجح وقفه ،اهـ من بلوغ املرام.
إال أن الصحيح أنه ال اعتكاف إال بصوم لوجوه:
 -1إجامع الطرفني عىل رواية(( :ال اعتكاف إال بصوم)).
 -2أن النبي ÷ مل يعتكف إال صائ ًام.
 -3أن اهلل تعاىل ذكر االعتكاف بني آيات الصيام.
 -4ألنه مذهب أهل البيت .%
 -5وألنه مروي عن عيل  #كام يف املجموع ،وقوله أرجح من قول غريه
ألنه باب مدينة العلم واحلق معه.
ذ
ليلة القدر هي إحدى ليايل شهر رمضان الكريم بدليل قوله تعاىل﴿ :إِنا
َ َ ذ
َْ ْ
ُْ َ
َ
َ َ َْ ْ
أن َزنلَاهُ ِِف ِلْلةِ القدرِ ﴾1وقوله تعاىل﴿ :ش ْه ُر َر َمضان اَّلِي أن ِزل فِيهِ
ُْ ُ
الق ْر َءان﴾ [البقرة.]185:
وقد توافقت الروايات عىل أهنا يف العرش األواخر من شهر رمضان

وبالتحديد يف األفراد بعد العرشين.

وقد قيل :ليايل شهر رمضان حمتملة كلها ملجيء ليلة القدر فيها ،ويرجح هذا
القول ما فيه من احلث عىل قيام ليايل رمضان كلها.
ويرجح القول األول :إقبال النبي ÷ عىل العبادة يف العرش األواخر
والتوفر عليها ،وإحياء الليل كله فيها ،واالعتكاف ،مع ما روي عنه يف ذلك.
الصيام املستحب
عن النبي ÷ :أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ،فقيل :يا رسول اهلل
إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ،فقال النبي ÷(( :فإذا كان العام املقبل
صمنا اليوم التاسع)) ،رشح التجريد ،ومسلم ،وغريهام.
وقال ÷ يف صيام يوم عرفة(( :تكفري السنة املاضية والباقية)) ،رشح
التجريد ومسلم وغريهام.
وعن أب سعيد أن النبي ÷ هنى عن صيام أيام الترشيق وقال(( :إهنا أيام
أكل ورشب)).
وروي أن رسول اهلل ÷ كان يأمر أن نصوم أيام البيض :ثالث عرش،
ورابع عرش ،وخامس عرش .املؤيد باهلل وأمحد والبيهقي وغريهم.
وروي أن رسول اهلل ÷ قال(( :من كان صائ ًام من الشهر ثالثة أيام
فليصم أيام العرش وأيام البيض)).
وقال ÷(( :أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل املحرم ،وإن أفضل
الصالة بعد الصالة املكتوبة صالة الليل)) املؤيد باهلل ومسلم وغريهام.
وروي أن النبي ÷ كان يصوم االثنني واخلميس ،ويصوم شعبان
ويفصله من رمضان بيوم ،روي ذلك يف كتب الفريقني.
وروى املؤيد باهلل أن النبي ÷ قال لعيل (( :#شعبان شهري ،ورجب

شهرك ،ورمضان شهر اهلل)).
قلت :شعبان هو شهر النبي ÷؛ ألنه كان يكثر صيامه ،ورمضان شهر
اهلل؛ ألن اهلل تعاىل أمر بصيامه ،وال شك يف صحة هذه التسمية للعلة التي ذكرنا،
أما رجب فإن أمري املؤمنني  #كان يكثر صيامه.
ويدل عىل ذلك :أن كثري ًا من أوالد عيل  #كان يصوم الثالثة األشهر منهم
أمحد بن عيسى وما كانوا يتعمدون صيام تلك الثالثة إال للتأيس بأمري املؤمنني .#
ومام يدل عىل استحباب صيام رجب ما روي(( :إن أفضل الصيام بعد
رمضان شهر اهلل املحرم)) ورجب من األشهر احلرم.
وقد روي عند الفريقني صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ،وليست يف
الصحة مثل ما تقدم.
هذه هي األيام التي يستحب صيامها ،والصيام يف اجلملة مستحب ،وقد
أرشد النبي ÷ بعض الصحابة إىل صوم داود  #وذلك أن يصوم يوم ًا
ويفطر يوم ًا.
إال أن النبي ÷ هنى عن صيام الدهر فقال ÷ حني سئل عن صوم
الدهر(( :ال صام وال أفطر)).
وكان ÷ يصوم ويفطر ،وخري اهلدي هدي حممد ÷ ،فقوله ÷:
((ال صام وال أفطر)) حمتمل أن يراد به:
 -1الدعاء عىل صائم الدهر ،وإذا كان كذلك فصيام الدهر حمرم؛ ألن
النبي ÷ ال يدعو عىل أحد إال عىل مرتكب ذنب؛ ملا عرف من عظيم
خلقه ÷ وعصمته.
 -2اإلخبار عنه بأنه ما صام الصوم الذي يستحق عليه الثواب وال أفطر كي
يسلم من عناء الصيام ومقاساة متاعبه ،وهذا مثل ما روي يف ا رل ُمنر َب ّت(( :ال
أرض ًا قطع وال ظهر ًا أبقى)) ،وما كان كذلك فال جيوز الدخول فيه.

روي عن اإلمام القاسم أنه قال :صوم عرفة يف غري عرفة.
وقال احلسن :روي عن النبي ÷ أنه كان يكثر صوم يوم عرفة يف احلرض
اهـ من اجلامع الكايف.
وروي أن النبي ÷ :هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة .رواه اخلمسة إال
الرتمذي وصححه ابن خزيمة واحلاكم.
وال ينبغي التطوع بالصيام يف السفر ملا رواه اهلادي  #يف األحكام عن أبيه
عن جده  %يف قوله ÷(( :ليس من الرب الصوم يف السفر)) فقال :يعني
بذلك التطوع وليس بالفريضة ،وهذا احلديث مروي يف رشح التجريد ويف
البخاري وغريهام ،إال أن اهلادي  #قال يف احلاج :إن من استطاع أن يصوم
يوم عرفة فليصمه ،ولعله مل يصح عنده احلديث ،ولذلك قال بعد روايته عن أبيه
عن جده :وإن صح فهو حممول عىل صوم النافلة.
يف املتفق عليه« :أن رسول اهلل ÷ هنى عن صيام يومني يوم الفطر ويوم
النحر» وال خالف يف هذا ،وال خالف أيض ًا أنه ÷ هنى عن صيام أيام
الترشيق ،ومل يرخص ÷ يف صيامها إال ملن مل جيد اهلدي ،وروي النهي عن
تعمد صيام يوم اجلمعة من بني األيام إال أن يصادف يوم صيام ،وال خالف
أيض ًا يف هذا.
فيؤخذ من ذلك:
 -1أن صيام ما سوى ذلك من األيام جائز.
 -2النهي يف صيام يوم اجلمعة ليس للتحريم وإنام هو للتنزيه بدليل ما يف
املتفق عليه ال َي ُص رو َم َّن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوم ًا قبله ويوم ًا بعده.
۞۞۞۞۞

كتاب احلج
حصل االتفاق عىل أكثر أحكام احلج فمن ذلك:
 -1أنه جيب عىل من استطاع إليه سبي ً
ال.
 -2السبيل الزاد والراحلة.
 -3أن اإلحرام يكون من املواقيت ،وال حرج عىل من أحرم من قبلها.
 -4أن وقت اإلحرام باحلج شوال والقعدة وعرش ذي احلجة.
 -5أن أنواع احلج ثالثة اإلفراد والتمتع والقران.
 -6أن املحرم ال يلبس القميص وال العامئم وال الرساويل وال الربانس وال
اخلفاف وال يلبس من الثياب ما مسه الورس والزعفران ،وعىل اجلملة فال يلبس
املحرم شيئ ًا من الثياب خميط ًا بل يلبس اإلزار والرداء ،وال يغطي رأسه وال
قدميه ،وال يقرب الطيب ،وال ينكح زوجته ،وال يتزوج وال يزوج وال خيطب،
وال يقتل الصيد وال ينفره وال يأكله.
وأنه جيوز له قتل اخلَ رمس الفواسق يف احلل واحلرم ،وأن النبي ÷ يوم

حج طاف بالبيت وبني الصفاء واملروة ،وكان ذلك أول ما قدم مكة ،ثم طاف
للزيارة يوم النحر ثم طاف للوداع.
وال خالف أن النبي ÷ وقف يف عرفة يوم التاسع من ذي احلجة من بعد
الزوال إىل الغروب ،وخرج منها بعد الغروب ،وأن النبي ÷ قال:
((احلج عرفة)) ثم بات بمزدلفة وأخر املغرب والعشاء إىل أن صالهام يف
مزدلفة ،ودفع منها قبل الرشوق ،ثم رمى اجلمرة الكربى يوم النحر ،وأحل من
إحرامه ،وبعد الرمي حيل للحاج كل يشء إال النساء.
ثم طاف ÷ طواف الزيارة يوم النحر ونحر هديه يوم النحر ،وحلق
رأسه يف ذلك اليوم ،وبات فيها ،وأضحى طيلة أيام منى ،ورمى اجلمرات
الثالث يف اليوم الثاين والثالث والرابع ،ثم نفر إىل مكة وطاف طواف الوداع،
وقد صح عند الطرفني حديث جابر يف صفة حج النبي ÷.

ومن األحاديث املشهورة(( :احلج عرفة)).
وروي(( :احلج عرفات -قاهلا ثالث ًا -فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احلج)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن الوقوف بعرفة أعظم مناسك احلج.
وال خالف أنه ال يتم الوقوف إال باإلحرام.
ثم إن املقصود األعظم من احلج هو حج البيت وحج البيت هو الطواف به،
وما اإلحرام والوقوف إال مقدمات له وتسمى هذه املناسك الثالثة أركان احلج.
واإلحرام هو الدخول يف حرمة احلج ،والدخول يف حرمة احلج يكون كام
روي من فعل النبي ÷ بالغسل ولبس ثياب احلج :اإلزار والرداء،
واالمتناع عن حمظورات اإلحرام والنية والتلبية جهر ًا.
 -2كام يؤخذ من احلديث أن وقت الوقوف ُمتد إىل طلوع فجر النحر.
وبقية مناسك احلج سوى ما ذكرنا هي فروض واجبة جتربها الدماء وتسقط
باألعذار .وقد رخص رسول اهلل ÷ للنساء احل َّيض يف ترك طواف الوداع
بال خالف بني الطرفني ،ومل يرو أنه أمرهن بجرب ذلك بالدماء.
ورخص لرعاة اإلبل يف ترك املبيت بمنى ،وأمرهم أن يرموا يوم النحر ،ويف
اليوم الثاين أن يرموا ليومني ،ثم أن يرموا اليوم الرابع الذي هو يوم النفر.
ورخص للعباس أيض ًا يف ترك املبيت بمنى ،ومل يرو أنه أمرهم بجرب ذلك
بالدماء ،ورخص لضعفة أهله ومنهم زوجته سودة يف ترك املرور باملشعر .وكل
ذلك يدل عىل أن مناسك احلج سوى الثالثة األركان تسقط باألعذار من غري أن
جترب بالدم عند قوم وجترب بالدماء عند آخرين.
وال خالف أن احللق أفضل من التقصري ،وأنه ال حلق عىل النساء وإنام يقِصن.
وأن العمرة :إحرام ،وطواف ،وسعي ،وحلق أو تقصري.
واملواقيت معروفة ال خالف فيها ،وأنه ال جيوز للحاج واملعتمر جتاوزها إال بإحرام.

يف درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية ويف صحيح مسلم وهو يف سنن
أب داوود ،عن جعفر بن حممد عن أبيه قال :دخلنا عىل جابر بن عبداهلل ،فسأل
عن القوم حتى انتهى إيل فقلت :أنا حممد بن عيل بن حسني فأهوى بيده إىل
رأيس فنزع زري األعىل ثم نزع زري األسفل ثم وضع كفه بني ثديي ،وأنا يومئذ
غالم شاب فقال :مرحب ًا بك يا ابن أخي سل عام شئت فسألته وهو أعمى،
وحرض وقت الصالة فقام يف نساجة ملتحف ًا هبا كلام وضعها عىل منكبه رجع
طرفاها إليه من صغرها ،ورداؤه إىل جنبه عىل املشجب فصىل بنا ،فقلت :أخربين
عن حجة رسول اهلل ÷ فقال بيده فعقد تسع ًا فقال :إن رسول اهلل ÷
مكث تسع سنني مل حيج ،ثم أذن يف الناس يف العارشة :أن رسول اهلل ÷
حاج ،فقدم املدينة برش كثري كلهم يلتمس أن يأتم برسول اهلل ÷ ويعمل
مثل عمله ،فخرجنا معه حتى أتينا ذا احلليفة فولدت اسامء بنت عميس حممد ابن
أب بكر ،فأرسلت إىل رسول اهلل ÷ كيف أصنع؟ قال :اغتسيل واستثفري
بثوب وأحرمي ،فصىل رسول اهلل ÷ يف املسجد ثم ركب القصوى حتى إذا
ٍ
وماش وعن
استوت به ناقته عىل البيداء ،نظرت إىل مد بِصي بني يديه من راكب
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ،ورسول اهلل ÷
بني أظهرنا ،وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ،وما عمل به من يشء عملنا به
فأهل بالتوحيد ((لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك
وامللك ال رشيك لك)) وأهل الناس هبذا الذي هيلون به ،فلم يرد رسول اهلل ÷
عليهم شيئ ًا منه ،ولزم رسول اهلل ÷ تلبيته ،قال جابر @ :لسنا ننوي إال احلج،
لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالث ًا ومشى أربع ًا ،ثم
ْ َ َ َْ َ ُ َ ا
ذ ُ
نفذ إىل مقام إبراهيم  #فقرأَ ﴿ :واَّتِذوا مِن مق ِ
ام إِبراهِيم مصّل﴾ [البقرة]125:

فجعل املقام بينه وبني البيت ،فكان أب يقول وال أعلمه ذكره إال عن النبي
َ
ذُ َ
ُْ
ُْ ُ
اّلِل أ َح ٌد ﴾1و ﴿قل يَا أ ُّي َها
÷ كان يقرأ يف الركعتني﴿ :قل ه َو
َْ
َ
الَكف ُِرون ﴾1ثم رجع إىل الركن فاستلمه ،ثم خرج من الباب إىل الصفا ،فلام
ذ ذ َ ْ
َ
ذ
الصفا َوال َم ْر َوةَ م ِْن ش َعائ ِ ِر اّلِلِ﴾ [البقرة ]158:أبدأ بام بدأ اهلل
دنا من الصفا قرأ﴿ :إِن
به ،فبدأ بالصفا َف َرقا عليه حتى رأى البيت ،فاستقبل القبلة فوحد اهلل وكربه
وقال :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء
قدير ،ال إله إال اهلل وحده انجز وعده ونِص عبده وهزم األحزاب وحده ،ثم
دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مرات ،ثم نزل إىل املروة حتى إذا انصبت قدماه
يف بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى املروة ففعل عىل املروة كام
فعل عىل الصفا ،حتى إذا كان آخر طوافه عىل املروة فقال :لو أين استقبلت من
أمري ما استدبرت مل أسق اهلدى ،وجعلها عمرة ،فمن كان منكم ليس معه
هدي فليحل وليجعلها عمرة ،فقام رساقة بن مالك بن جعشم فقال :يا رسول
اهلل ألعامنا هذا أم لألبد؟ فشبك رسول اهلل ÷ بني أصابعه واحدة يف
األخرى ،وقال :دخلت العمرة يف احلج – مرتني – ال بل األبد األبد ،وقدم عيل
من اليمن ببدن النبي ÷ فوجد فاطمة ^ ،فمن أحل ولبست ثياب ًا
صبيغ ًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها ،فقالت :إن أب أمرين هبذا ،قال :فكان عيل
يقول بالعراق :فذهبت إىل رسول اهلل ÷ حمرش ًا عىل فاطمة للذي صنعت
مستفتي ًا لرسول اهلل ÷ فيام ذكرت عنه ،فأخربته أين أنكرت ذلك عليها،
صدقت صدقت ،ماذا قلت حني فرضت احلج؟ قال :قلت :اللهم إين
فقال:
ر
أهل بام أهل به رسولك ،قال :فإن معي اهلدي فال حتل ،قال :فكان جامعة اهلدي
الذي قدم به عيل من اليمن والذي أتى به النبي ÷ مائة ،قال فحل الناس
كلهم وقِصوا إال النبي ÷ ومن كان معه هدي ،فلام كان يوم الرتوية

توجهوا إىل منى فأهلوا باحلج ،وركب رسول اهلل ÷ فصىل هبا الظهر والعِص
واملغرب والعشاء والفجر ،ثم مكث قلي ً
ال حتى طلعت الشمس ،وأمر بقبة من
شعر ترضب له ِبن َِمرة ،فسار رسول اهلل ÷ وال تشك قريش إال أنه واقف عند
املشعر احلرام كام كانت قريش تصنع يف اجلاهلية ،فأجاز رسول اهلل ÷ حتى
أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل هبا حتى إذا زالت الشمس أمر
بالقصوى فرحلت له ،فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال :إن دماءكم
واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ،أال
ٍ
يشء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ،ودماء اجلاهلية موضوعة ،وإن
كل
أول دم أضع من دماءنا دم ابن ربيعة بن احلارث ،كان مسرتضع ًا يف بني سعد
فقتلته هذيل ،وربا اجلاهلية موضوع.
وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبداملطلب ،فإنه موضوع كله ،فاتقوا
اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل،
ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحد ًا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فارضبوهن
رضب ًا غري مربح ،وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف ،وقد تركت فيكم ما
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهلل ،وأنتم تسألون عني فام أنتم قائلون؟ قالوا:
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ،فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السامء
وينكتها إىل الناس :اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات ،ثم أذن ثم أقام فصىل
الظهر ثم أقام فصىل العِص ،ومل يصل بينهام شيئ ًا ،ثم ركب رسول اهلل ÷ حتى
أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصوى إىل الصخرات وجعل جبل املشاة بني
يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقف ًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلي ً
ال
حتى غاب القرص ،وأردف اسامة خلفه ،ودفع رسول اهلل ÷ وقد شنق
للقصوى الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمني :أهيا

ال من اجلبال أرخى هلا قلي ً
الناس السكينة السكينة كلام أتى جب ً
ال حتى تصعد،
حتى أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح
بينهام شيئ ًا ،ثم اضطجع رسول اهلل ÷ حتى طلع الفجر ،وصىل الفجر حني
تبني له الصبح بأذان وإقامه ،ثم ركب القصوى حتى أتى املشعر احلرام فاستقبل
ووحده ،فلم يزل واقف ًا حتى أسفر جد ًا ،فدفع قبل أن
القبلة ودعاه وكربه وهلله َّ
تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس ،وكان رج ً
ال حسن الشعر أبيض
وسي ًام ،فلام دفع رسول اهلل ÷ مرت به ظعن جيرين فطفق الفضل ينظر
إليهن ،فوضع رسول اهلل ÷ يده عىل وجه الفضل فحول الفضل وجهه إىل
الشق اآلخر ينظر ،فحول رسول اهلل ÷ يده من الشق اآلخر عىل وجه
الفضل يِصف وجهه من الشق اآلخر ينظر حتى أتى بطن حمرس فحرك قلي ً
ال ثم
سلك الطريق الوسطى التي خترج عىل اجلمرة الكربى حتى أتى اجلمرة التي عند
الشجرة ،فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها مثل حىص اخلذف،
رمى من بطن الوادي.
ثم انِصف إىل املنحر فنحر ثالث ًا وستني بيده ثم أعطى علي ًا فنحرها ما غرب
وأرشكه يف هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من
حلمها ورشبا من مرقها ،ثم ركب رسول اهلل ÷ فأفاض إىل البيت فصىل
بمكة الظهر ،فأتى بني عبداملطلب يسقون عىل زمزم ،فقال :انزعوا بني
عبداملطلب فلوال أن يغلبكم الناس عىل سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا
فرشب منه.
ويف رواية هلذا احلديث رواها مسلم(( :نحرت هاهنا ومنى كلها منحر
فانحروا يف رحالكم ،ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ،ووقفت هاهنا ومجع
كلها موقف)).

اشتمل هذا احلديث عىل الكثري من مناسك احلج وأحكامه نذكر
بعض ًا منها:
 -1أن اإلحرام باحلج أو العمرة يكون من املواقيت وال خالف يف ذلك.
 -2أن يصيل احلاج أو املعتمر يف مسجد امليقات صالة فريضة إن كان وقت
فريضة أو نافلة ثم ينوي اإلحرام بعد ذلك.
 -3أن يغتسل احلاج أو املعتمر غس ً
ال لإلحرام.
 -4أن احليض والنفاس ال يمنعان اإلحرام فيصح إحرام احلائض والنفساء،
فتغتسل احلائض والنفساء وتربط عىل فرجها ما يمنع خروجه.
 -5قوله« :فأهل بالتوحيد» اإلهالل هو رفع الصوت ،والتوحيد هو احلج
املفرد ،وعىل هذا فيجهر احلاج بام نوى به من احلج أو العمرة جهر ًا فيقول :لبيك
اللهم بحجة مفردة ،ثم يلبي.
 -6يؤخذ من ذلك أن النبي ÷ حج حجة مفردة.
 -7يؤخذ من هنا أن الناس الذين حجوا مع رسول اهلل ÷ كانوا يلبون بغري
تلبية الرسول ÷ فلم يمنعهم ،مام يدل عىل أنه جيوز الزيادة عىل تلبيته ÷.
 -8يؤخذ أن الصحابة أهلوا مع النبي ÷ بحجة مفردة.
 -9أن احلاج أو املعتمر إذا وصل مكة فأول عمل:
 أن يأيت البيت فيستلم الركن. ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل يف ثالثة منها ويميش يف الباقي. ثم يصيل ركعتني خلف مقام إبراهيم  #يقرأ فيهام بالفاحتة والصمد،والفاحتة وقل يا أهيا الكافرون.
 يستلم الركن بعد فراغه من الركعتني. -10بعد استالم الركن يتوجه احلاج أو املعتمر إىل الصفا.

 يصعد فوقه حتى يرى البيت. يذكر اهلل فوقه بالذكر املذكور يف هذا احلديث. البداية بالصفا واجب. بعد الفراغ من الذكر فوق الصفا يبدأ فيطوف ويسعى يف بطن الوادي. يفعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا. -11يف احلديث أنه جيوز ملن أحرم باحلج املفرد أن يتحلل بعد الطواف
بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ،وجيعل ذلك عمرة.
 -12ال جيوز فسخ احلج إىل العمرة ملن كان معه هدي.
 -13يؤخذ من احلديث :أن لبس الثياب الصبيغة والكحل حمرم عىل املحرم.
 -14أنه يصح اإلحرام بام أمر به فالن.
 -15أن التقصري يف العمرة التي فسخ إليها احلج هو املرشوع ال احللق.
 -16أنه ال يلزم يف هذه العمرة هدي ،كام يف املتمتع ،ويف مسلم رواية تشعر
بلزوم اهلدي.
 -17هيل الفاسخ للحج واملتمتع وأهل مكة باحلج يوم الرتوية من مكة ،ثم
يغدون إىل منى ،ويصلون هبا الظهر والعِص واملغرب والعشاء والفجر.
 -18أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة.
 -19خيطب إمام املسلمني ظهر يوم عرفة يف احلجاج خطبة يعلمهم فيها
معامل دينهم.
 -20يصيل احلجاج يوم عرفة الظهر والعِص مجع ًا وقِص ًا.
 -21يقف احلاج بعرفة من بعد الزوال إىل غروب الشمس ودخول وقت
املغرب ،ويتوجه يف وقوفه إىل القبلة ويذكر اهلل تعاىل.
 -22خيرج احلجاج من عرفة بعد الغروب ذاهبني إىل مزدلفة يف سكينة.

 -23ويؤخر احلجاج صالة املغرب والعشاء فيصلوهنام يف مزدلفة ،وال
يصلوهنا قبل الدخول فيها ويصلوهنام مجع ًا وقِص ًا بأذان واحد وإقامتني،
وكذلك الظهر والعِص بعرفات بأذان واحد وإقامتني.
 -24بعد صالة الفجر يذهب احلاج إىل املشعر احلرام فيستقبل القبلة ويذكر
اهلل تعاىل حتى يسفر.
 -25خيرج احلاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
 -26يذهب بعد خروجه من مزدلفة إىل اجلمرة الكربى فريميها بسبع
حصيات يكرب مع كل حصاه.
 -27فإن كان مع احلاج هدي فلينحره بعد الرمي.
 -28بعد النحر يذهب احلاج إىل البيت فيطوف به طواف اإلفاضة،
 -29أعامل يوم النحر:
 -1رجم اجلمرة الكربى بسبع حصيات.
 -2النحر بعد الرمي.
 -3احللق.
 -4طواف اإلفاضة.
 -30العودة بعد طواف اإلفاضة إلكامل مناسك احلج.
 -31يأكل املهدي من هدية.
 -32يرشب الطائف بالبيت من مياه زمزم.
 -33منى كلها حمل للنحر وللمبيت ،أوديتها وشعاهبا التي يسيل ماؤها
إليها ،وما وراء مجرة العقبة إىل مكة ليس منها ،وحدها جنوب ًا إىل وادي حمرس.
 -34مزدلفة كلها موقف يبيت احلاج يف أي مكان منها ويذكر اهلل تعاىل يف
أي مكان منها.

 -35عرفة كلها موقف فيقف احلاج حيثام شاء من عرفة إال بطن عرنة فال
يصح الوقوف فيه.
 -36مل يذكر يف هذا احلديث:
• املبيت يف منى الثالث الليايل ،ومبيت هذه الثالث أو ليلتني منها أحد مناسك احلج.
• مل يذكر أيض ًا الرجم للجامر الثالث ثاين النحر وثالثه ورابعه ،وهو أيض ًا من
مناسك احلج.
• مل يذكر طواف الوداع وهو أيض ًا آخر مناسك احلج.
 -37مقدار كرب احلىص التي يرمي هبا اجلامر تكون مثل رأس األنملة ،أو
دوهنا قلي ً
ال وذلك كحىص اخلذف.
 -38رجم اجلامر يكون من بطن الوادي ،وذلك بأن تكون الكعبة عىل
يمينك ،وجبل الزيود خلف ظهرك ،ومزدلفة عىل يسارك.
 -39جيب عىل الطائف بالبيت أن يكون متوضئ ًا وال يلزم الوضوء يف يشء
من مناسك احلج إال يف الطواف وركعتيه.
 -40يتوجه احلاج عند الدعاء إىل القبلة ،وهكذا غري احلاج.
 -41مل يرو أن النبي ÷ صىل صالة الليل والوتر يف مزدلفة فلعل ذلك
من أجل أن ال يظن ظان أن صالة الليل والوتر من مجلة مناسك احلج.
تكملة ملا يستفاد من حديث جابر يف غري باب احلج:
 -42فضيلة للباقر حممد بن عيل بن حسني من حيث احتفاء جابر به وإقباله
عليه ووضع يده عىل صدره ،وقوله له :سل عام شئت بعد الرتحيب به.
 -43أن العامل وصاحب البيت أوىل باإلمامة.
 -44أن إمامة األعمى للصالة جائزة بل إهنا األوىل إذا كان فيه صفات
أخرى كالعلم.

 -45أنه ال جيب سرت املنكب يف الصالة.
 -46أنه ينبغي أن يؤتى العامل إىل بيته ويستخرج علمه بالسؤال.
 -47أن علو اإلسناد أمر مرغوب فيه.
 -48يظهر يل من غري احلديث كام هو املذهب أن وقت الرمي للجامر يف
اليوم األول من صباحه إىل طلوع فجر اليوم الثاين ،ويف اليوم الثاين من الزوال
إىل طلوع فجر اليوم الثالث وهكذا ما بعده ،ألمور:
 -1أنه املشهور من مذهب أهل البيت  %ومذهب الكثري من علامء األمة.
 -2روى الرتمذي عن عائشة أن النبي ÷ أخر طواف الزيارة إىل الليل
وهو عند أب داود عن عائشة وابن عباس ،وذلك يدل عىل أن الليلة تتبع اليوم
السابق ،وحينئذ فيكون الليل وقت ًا جلميع أعامل يوم النحر.
 -3روى أبو داوود عن ابن عباس ،أن النبي ÷ كان ُيسأل يوم منى
فيقول :ال حرج ،فسأله رجل فقال :إين حلقت قبل أن أذبح ،فقال :اذبح وال
حرج ،قال :إين أمسيت ومل أرم قال :إرم وال حرج.
وعند أب داود عن أم سلمة حديث(( :فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت
رصتم حرم ًا كهيئتكم ،قبل أن ترموا اجلمرة حتى تطوفوا به)).
اشتهر حديث(( :خذوا عني مناسككم)) وحديث جابر املتقدم يدل عىل
معنى هذا احلديث ،وحينئذ فيؤخذ من حديث جابر وغريه أن كل ما فعله
الرسول ÷ يف حجته أنه نسك واجب ،إال ما دل الدليل عىل عدم وجوبه.
يف الشفاء ومسلم حديث صفية(( :أحابستنا هي؟)) قلت :يا رسول اهلل :إهنا
قد أفاضت ،قال :فال إذن.
ولفظ مسلم أنه ÷ قال هلا :أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت :نعم ،قال:
فانفري .اهـ

يؤخذ من احلديث:
 -1أن طواف اإلفاضة من أركان احلج.
 -2أنه يرخص للحائض يف ترك طواف الوداع.
 -3أنه جيوز تأخري طواف اإلفاضة إىل ما بعد يوم النحر.
 روي عند أئمة أهل البيت ويف مسلم حديث عيل  #ولفظه عندمسلم( :أمرين رسول اهلل ÷ أن أقوم عىل بدنه وأن أتصدق بلحمها
وجلودها وأجلتها ،وأن ال أعطي اجلزار منه ،قال :نحن نعطيه من عندنا) .اهـ
 واشتهر عند الطرفني أن النبي ÷ رخص ألهل سقاية احلجيج أنيدعوا املبيت بمنى ال شتغاهلم هبا لي ً
ال وهنار ًا ،وأنه ÷ رخص للرعاء يف
ترك البيتوتة بمنى ،يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ،انظر الشفاء ومسلم.
 وصح عند الطرفني حديث ركوب اهلدي(( :اركبها باملعروف حتى جتدظهر ًا)) اللفظ ملسلم.
واشتهر عند الطرفني حديث(( :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
تسافر إال ومعها ذو حمرم)).
وجاء يف األحاديث حتديد السفر بالربيد وباليوم والليلة وباليوم وباليومني
وبالثالث ،انظر املجموع ومسلم.
اشتهر حديث(( :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة)) وحديث:
((صالة يف مسجدي هذا تعدل ألف صالة يف غريه من املساجد إال املسجد
احلرام)) انظر الشفا ومسلم.
وروى اهلادي  #ومسلم حديث(( :إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعت يف
قلبه فليعمد إىل امرأته فليواقعها ،فإن ذلك يرد ما يف نفسه)).

يؤخذ مام تقدم:
احلديث األول:
 أنه جيوز ويصح التوكيل واالستنابة يف الواجبات والنوافل املالية.احلديث الثاين:
 أنه يرخص لذوي األعذار يف ترك املبيت بمنى. يرمي أهل األعذار يوم النحر ثم يوم النفر. أن املبيت بمنى ليس ركن ًا من أركان احلج ،إذ لو كان ركن ًا ملا سقط عناملعذورين.
احلديث الثالث:
 أنه ال جيوز االنتفاع باهلدي إال لرضورة. أن اهلدي قد خرج عن ملك صاحبه. ويلحق بذلك أنه ال جيوز للواقف مث ًال لليشء أن ينتفع بام وقف إال
لرضورة أو استثناء.
احلديث الرابع:
 أن املرأة وإن وجب عليها احلج باالستطاعة ال جيوز هلا أن تسافر للحجإال مع حمرم فإذا مل جتد حمرم ًا مل يلزمها احلج.
 يبقى احلج يف ذمتها إىل أن جتد حمرم ًا ،فإذا مل جتد أوصت باحلج. إذا كانت املرأة عجوز ًا ال يرغب يف مثلها الرجال فال حرج عليها يفالسفر بدون حمرم ،ألن املرأة مل متنع من السفر إال ملا خيشى عليها من الفتنة.
احلديث اخلامس:
 فيه الرتغيب يف قصد الصالة والذكر والعكوف فيام بني القرب واملنرب، -وفيه بيان فضل تلك البقعة عىل سائر مسجد النبي ÷.

 فضل الصالة يف مسجد النبي ÷ عموم ًا وفضل ما بني القرب واملنربخصوص ًا.
 أن مسجد الكعبة أفضل من مسجد النبي ÷.احلديث السادس:
 أنه ينبغي معاجلة الشهوات العارضة للنفس بام يزيلها أو خيففها ،فتعالجشهوة الفرج بإتيان الزوجة ،وإذا مل يكن زوجة فبالصيام كام يف احلديث املشهور:
((يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه احصن للفرج وأغض
للبِص ،فمن مل يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء)).
ََ ََ َ ََ ُ ُ َ ََ
ج َد َال ِِف ْ َ
اْل ِج﴾ [البقرة:]197:
قال تعاىل﴿ :فَل رفث وَل فسوق وَل ِ

 -الرفث :هو اجلامع ومقدماته ،حرم اهلل ذلك عىل املحرم،

 والفسوق :هو عصيان اهلل تعاىل بفعل ما هنى عنه أو ترك ما أوجبه، واجلدال :هو املخاصمة واملامراة.َ ُ َ َ َْ ُ
ك ْم َصيْ ُد ال ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ً
ب ما دمتم حرما﴾ [املائدة]96:
وقال سبحانه﴿ :وح ِرم علي
ِ
َ
ْ
وقال تعاىلََ ﴿ :ل َت ْق ُتلُوا ذ
الصيْ َد َوأن ُت ْم ُح ُر ٌم﴾ [املائدة ،]95:فال حيل للمحرم أن

يقتل الصيد وال أن يعني عىل قتله وال حيل له أن يأكله.

الطيب :ال حيل الطيب للمحرم وسواء يف ذلك الرجال والنساء ،هذا هو مذهب
الزيدية ،وقد ذهب قوم إىل جوازه حلديث عائشة عند البخاري ومسلم وغريهام:
طيبت رسول اهلل ÷ حلرمه حني أحرم وحللة قبل أن يطوف بالبيت.
يؤيد مذهب الزيدية:
 -1حديث عند البخاري ومسلم وغريهام(( :انزع عنك اجلبة واغسل عنك
الصفرة ))...واشتهر عن عمر وعثامن أهنام كانا ينهيان عن الطيب للمحرم.

 -2يف رواية للبخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ÷ قال يف الذي
وقصته ناقته وهو حمرم(( :ال متسوه بطيب وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم
القيامة ملبي ًا)).
 لبس املخيط ،وتغطية الرأس ،وحلق أو تقصري شعر الرأس والبدن،وتقليم األظفار كل ذلك من حمظورات اإلحرام.
 جيوز عند الرضورة كل واحد من ذلك ويلزم لفعله(( :فدية من صيامأو صدقة أو نسك)) صيام ثالثة أيام ،أو إطعام ستة مساكني ،أو ذبح شاة.
 -3ويف رواية مسلم :أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات ،وأما اجلبة
فانزعها –ويف رواية أخرى له :-انزع عنك جبتك واغسل أثر اخللوق الذي بك.
ويف مسلم أيض ًا :ال يلبس املحرم القميص وال العاممة وال الربنس وال
الرساويل وال ثوب ًا مسه ورس وال زعفران.
مام ال خالف فيه فيام يظهر:
 -1أن احلاج إذا رمى مجرة العقبة يوم النحر حلت له مجيع حمظورات
اإلحرام إال النساء والطيب عند بعضهم فإهنام ال حيالن إال بعد طواف الزيارة.
 -2أن الرمل يف الثالثة األشواط األول من طواف القدوم دون طواف
الزيارة والوداع.
 -3أنه يرشع شدة الرمل يف السعي بني الصفا واملروة بني امليلني
األخرضين.
 -4أن كل طواف بالبيت يكون سبعة طوافات يبدأ بالطواف من عند احلجر
األسود ثم يدور عىل الكعبة فإذا انتهى إىل احلجر األسود فذلك واحد ،ثم يفعل
كذلك حتى يتم الطوافات سبعة فإذا أمتها صىل خلف مقام إبراهيم ركعتني.

يف املجموع عن عيل  :#أول املناسك يوم النحر رمي اجلمرة ثم الذبح ثم
احللق ثم طواف الزيارة .اهـ
قلت :وال حرج عىل من خالف هذا الرتتيب ملا اشتهر عن النبي ÷ من
رفع احلرج عن من قدَّ م أو أخر.
وال بأس بتأخري طواف الزيارة إىل اليوم الثاين أو الثالث أو الرابع ،وال جيوز
تأخريه إىل ما بعد اليوم الرابع عند األكثر من علامء األمة ،وأجاز بعضهم تأخريه
إىل آخر يوم من شهر ذي احلجة.
 وجتوز االستنابة يف الرمي عند العذر. وقت الرمي للجمرة الكربى يف اليوم األول من صباح ذلك اليوم إىلآخر ٍ
جزء من الليل ،ووقت الرمي يف اليوم الثاين من أول وقت الظهر إىل آخر
ٍ
جزء من الليل ،وهكذا اليوم الثالث ،ووقت الرمي يف اليوم الرابع من صباحه

إىل غروبه.
 طواف الوداع يسقط عن احلائض والنفساء. مل يرو أن النبي ÷ صىل صالة العيد يوم النحر يف منى واليف مكة. قِص النبي ÷ الصالة الرباعية يف منى وعرفات ومزدلفة ،وهكذاالصحابة ....ومام ُن ِق َم عىل عثامن إتامم الصالة يف منى.
 طواف الوداع هو آخر مناسك احلج ،فإذا أراد احلاج مغادرة مكةفليطف للوداع ثم يسافر.
 جيب عىل الطائف بالبيت أن يكون طاهر ًا كطهارة الصالة. يلزم الطائف بالبيت أن يوايل بني السبعة الطوافات ،وال جيوز له أنيفرقها إال لعذر ،وهكذا السعي بني الصفا واملروة.

ا
َ ذ ُ
ْ ََ
ام إب ْ َراه َ
ِيم ُم َصّل﴾ [البقرة ،]125:اشتهر
قال اهلل تعاىل﴿ :واَّتِذوا مِن مق ِ ِ

أن النبي ÷ قرأ هذه اآلية بعد الطواف وصىل ركعتني ،واشتهر انه قرأ يف
ركعة الفاحتة وقل يا أهيا الكافرون ويف الركعة األخرى الفاحتة واإلخالص ال
خالف يف ذلك ،وحينئذ فيجب:
 -1صالة ركعتني بعد الطواف بالبيت العتيق.
 -2أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم .#
 -3أن جيهر فيهام بالقراءة.
 -4ينبغي أن يقرأ فيهام بالكافرون واإلخالص.
نعم ،إذا طاف الطائف بعد العِص أو بعد الفجر ،فينبغي له أن يؤخر
الركعتني إىل ما بعد الوقت املكروه.
 -1التلبية حني ينوي اإلحرام ،والنية هي حني يصل أحد املواقيت فيغتسل
لإلحرام ويلبس ثوب اإلحرام ثم يصيل صالة فريضة أو نافلة ،فإذا فرغ من
الصالة نوى احلج أو العمرة يف قلبه ،ثم ينطق بام نوى ويقول« :لبيك اللهم
بحجة» أو «لبيك اللهم بعمرة» فتقبل ِمنري ،أحرم لك بذلك شعري وبرشي
وحلمي ودمي وما أقلت األرض ِمنري وحميل حيث حبستني ،ثم يلبي التلبية
املشهورة وال يقطع التلبية ،الوقت بعد الوقت إىل أن يرمي مجرة العقبة ،والتلبية
من واجبات احلج.
 -2ذكر اهلل تعاىل يف مزدلفة بعد صالة الفجر عند املشعر احلرام بام تيرس
للحاج من الذكر ،وليس هناك يشء من الذكر معني ،فيجزيه :الفاحتة
واإلخالص وآية الكريس و«اللهم مالك امللك ...الخ» و«هو اهلل الذي ال إله

إال هو....الخ» و«سبحان اهلل واحلمد هلل ...الخ ،وال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ...الخ ،وجيزيه بعض ذلك ،بل جيزيه غري ذلك من الذكر ،وهذا الذكر من
واجبات احلج ومناسكه.
 -3ذكر اهلل تعاىل يف عرفات وعند الرمي ،وعند الطواف ،وعند السعي كل
ذلك بام تيرس ،وليس ذلك من املناسك.
يف املجموع عن عيل ( :#من فاته املوقف بعرفة مع الناس فأتاها لي ً
ال ثم
أدرك الناس يف مجع قبل انِصاف الناس فقد أدرك احلج).
وروى اخلمسة وصححه الرتمذي وابن خزيمة حديث(( :من شهد صالتنا
هذه ـ يعني باملزدلفة ـ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو
هنار ًا فقد تم حجه وقىض تفثه)) اهـ من بلوغ املرام.
يف هذا احلديث:
 -1الدليل عىل ما ذكرناه سابق ًا من أن مناسك احلج سوى الثالثة األركان
تسقط لألعذار ،وقد سقط هنا مجع العشائني يف مزدلفة ،ومبيت أكثر الليل فيها.
 -2يؤخذ من هنا أنه يشرتط لصحة الوقوف الذي به يصح احلج ويتم أن يدرك
الواقف الناس بمزدلفة قبل أن خيرجوا منها .قلت :يغني عن هذا الرشط الدم وجيرب
به هكذا قال العلامء واستدلوا بام روي(( :من ترك نسك ًا فعليه دم)).
 -3يؤخذ من هنا أن الواجب املضيق يف مزدلفة هو إدراك صالة الفجر هبا ،أو
َ َ ََ ْ
إدراك الناس فيها قبل أن ينِصفوا ،ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :فإِذا أفض ُت ْم م ِْن
َ ْ
َ َ
اذ ُك ُروا ذ َ
اّلِل ع ِْن َد ال ْ َم ْش َعر ْ َ
اْل َر ِام﴾ [البقرة ،]198:واإلدراك حيصل بدخوله
ات ف
ع َرف ٍ
ِ
املزدلفة قبل رشوق الشمس فإذا دخلها وذكر اهلل فيها قبل طلوع الشمس فقد أدرك.
 -4يؤخذ أيض ًا من هنا أن وقت الوقوف بعرفة كل يوم عرفة وكل ليلة النحر،
واملذهب أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة إىل آخر ليلة النحر.
 -5أن الوقوف بعرفة ليس له حد حمدود فيكفي مطلق الوقوف ،ومطلق

الوقوف حيصل بلحظة.
نعم ،قد يقال :إنه ال يشرتط إلدراك الوقوف بعرفة إدراك الناس بمزدلفة
قبل أن ينِصفوا ،ويدل عىل ذلك :أن النبي ÷ قدم ضعفة أهله من مزدلفة،
ومل يقف هبم إىل الفجر.
وما يف احلديث املتقدم من الرشط إنام جاء ألن السائل أدرك الناس يف املزدلفة
فجاء احلديث مطابق ًا للواقع الذي كان عليه السائل؛ وحينئذ فال يؤخذ بمفهومه.
يؤيد ذلك احلديث املعلوم(( :احلج عرفة))(( ،احلج عرفات ـ قاهلا ثالث ًا ـ
فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احلج)).
وال خالف أن عرفة كلها موقف إال بطن عرنة ،وأن مزدلفة كلها موقف،
وأن منى كلها منحر.
حصل االتفاق عىل:
 -1أن التلبية( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك).
 -2أن وقت التلبية من حني حيرم احلاج باحلج إىل أن يرى مجرة العقبة
فيقطعها عند رمي أول حصاة.
 -3ال حرج أن يزيد امللبي عىل التلبية املذكورة ما شاء من الذكر.
يف البخاري :أرسلني إليك –أب أيوب األنصاري -عبدُ اهلل بن العباس اسألك
كيف كان رسول اهلل ÷ يغسل رأسه وهو حمرم؟ فوضع أبو أيوب يده عىل
الثوب فطأطأه حتى بدا يل رأسه ثم قال إلنسان يصب عليه :اصبب؛ فصب عىل
رأسه ،ثم حرك رأسه بيديه ،فأقبل هبا وأدبر وقال :هكذا رأيت ÷ يفعل .اهـ

قلت :يؤخذ من هذا أن الدلك داخل يف معنى الغسل ،فيكون معنى الغسل:
صب املاء مع الدلك ،والدليل عىل ذلك أن يف أول احلديث أن ابن عباس
واملسور بن خمرمة اختلفا يف غسل املحرم رأسه فقال ابن عباس يغسل وقال
املسور ال يغسل ،وما ذلك االختالف إال ملا يف غسل الرأس من التغطية باليدين
عند الدلك.
وعن ابن عباس قال( :إن امرأة من خثعم قالت للنبي ÷ :يا رسول اهلل
إن فريضة اهلل سبحانه يف احلج أدركت أب شيخ ًا كبري ًا ال يستطيع أن يثبت عىل
الراحلة أفأحج عنه؟ قال(( :نعم)) .رشح التجريد ،البخاري ومسلم وغريهم.
ويف املجموع بسنده عن عيل  #أن رسول اهلل ÷ سمع رج ً
ال يلبي عن
شربمة ،فقال له رسول اهلل ÷(( :ومن شربمة؟)) فقال :أخ يل ،فقال له
فلب عن
فلب عن شربمة ،وإن كنت مل حتج ر
النبي ÷(( :إن كنت حججت ر
نفسك)) ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان اهـ.
ويف اجلامع الكايف :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن احلج عن امليت جائز
والوصية به جائزة.
ويف املجموع عن عيل ( :#من أوىص بحجة كانت ثالث حجج :عن
املويص ،وعن املوىص إليه ،وعن احلاج).
ويف البخاري :أن امرأة من جهينة جاءت إىل النبي ÷ فقالت :إن أمي
نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال(( :نعم ،حجي عنها،
أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء)) اهـ
من بلوغ املرام.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه تصح النيابة يف تأدية فريضة احلج للعجز.

 -2حد العجز أن ال يثبت عىل الراحلة.
 -3أنه يصح احلج عن امليت بوصية أو بغري وصية.
 -4وظاهر حديث شربمة أنه يصح احلج عن امليت واحلي بوصية أو بغري وصية.
 -5أن من مل يكن قد حج لنفسه ال يصح أن حيج لغريه.
 -6أنه يصح رفض اإلحرام األول والدخول يف إحرام آخر لعذر.
 -7وأنه ال يلزم دم للرفض ،وال قضاء ما كان أحرم له أوالً؛ إذ لو كان يلزم
يشء من ذلك لبينه النبي ÷؛ ألن املقام مقام تعليم.

ٍ
حقوق هلل تعاىل أو خللقه،
 -8أنه يلزم الورثة أن يقضوا ما عىل امليت من

ومن ذلك احلج ،وظاهر احلديث سواء ترك امليت من املال ما يويف ما عليه من
احلقوق أم ال.
 -9ظاهر حديث شربمة أنه يلحق امليت ولو من غري الولد.
 -10ظاهر احلديث األول أهنا جتب االستنابة عىل العاجز إذا كان واجد ًا
للزاد والراحلة.
يف فتح الباري :ونقل ابن املنذر وغريه اإلجامع عىل أنه ال جيوز أن يستنيب
من يقدر عىل احلج بنفسه يف احلج الواجب ،وأما النفل فيجوز عند أب حنيفة
خالف ًا للشافعي ،وألمحد روايتان .اهـ
يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن الباقر قال :مر رسول اهلل ÷ بظعن
من العرب فأدخلت امرأة يدها يف هودج فأخرجت صبي ًا فرفعت بعضده
وقالت :يا رسول اهلل :أهلذا حج؟ قال(( :نعم ،ولك أجر)).
روى مسلم عن ابن عباس :أن النبي ÷ لقي ركب ًا بالروحاء فقال(( :من
القوم؟)) قالوا :املسلمون ،فقالوا :من أنت؟ قال(( :رسول اهلل)) فرفعت إليه
امرأة صبي ًا فقالت :أهلذا حج؟ قال(( :نعم ،ولك أجر)) اهـ من بلوغ املرام.

يؤخذ من احلديث:
 -1أنه يكتب للصبي أعواض ما فعله من احلج وسائر العبادات.
معود الصبي عىل العبادة أجر ذلك.
 -2أنه يكتب لِ ر
 -3أنه ينبغي تعويد الصبيان عىل أنواع العبادات.
 -4وإذا كان حج الصبي معترب ًا فيجرد عن ثيابه ويلبس ثياب اإلحرام،
ويغتسل ويتجنب ما يتجنبه املحرم ،ويطوف بالبيت وهو عىل طهارة ،ويصيل
ركعتني و..إىل آخر مناسك احلج ،وما مل يستطعه من ذلك ناب عنه وليه.
 -5يؤخذ منه أن الساعي يف اخلري كفاعله.
نعم ،إذا بلغ الصبي ثم استطاع احلج وجب عليه أن حيج وال جتزيه احلجة
األوىل ،وذلك ملا روي(( :أيام صبي حج ثم أدركه احللم فعليه أن حيج حجة
أخرى ،))..وال خالف يف صحة هذه الرواية فيؤخذ من هذه الرواية :أنه يشرتط
لصحة احلج والصالة والصيام وسائر العبادات التكليف الذي هو البلوغ.
أمر النبي ÷ أسامء بنت عميس حني نفست بمحمد بن أب بكر أن تغتسل
إلحرامها ،وأمر النبي ÷ عائشة وكانت قد حاضت حني وصلت مكة فنهاها
عن الطواف بالبيت وأمرها أن تفعل املناسك ،هكذا يف حديث جابر.
ال خالف أن النبي ÷ أحِص يوم احلديبية هو وأصحابه عن العمرة،
فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عام ًا قاب ً
ال وقد قال تعاىل:
َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ذ َ ْ َُ
َصتم فما استيْس مِن الهد ِي وَل َتل ِقوا رءوسكم حِت يبلغ
﴿فإِن أح ِ
ْ
َ ذ
ال َه ْد ُي ُمِل ُه﴾ [البقرة.]196:
يؤخذ من ذلك:

 -1أنه جيوز للمحرم أن خيرج من إحرامه إذا منعه عدو أو مرض عن احلج
أو العمرة.

 -2ال خيرج من إحرامه حتى يذبح اهلدي يف منى أو يف مكة إن كان حمرم ًا
بعمرة مفردة.
 -3أن النحر يقدم عىل احللق يف احلج والعمرة.
 -4قد يؤخذ من هنا أنه يلزم قضاء ما خرج منه لإلحصار؛ ولذلك سميت
عمرة العام القابل :عمرة القضاء ،ويؤيد هذا حديث(( :من كرس أو عرج فقد
حل وعليه احلج من قابل)) ،رواه اخلمسة.
ِ
((ح رجي
ومن هنا فيكون حديث ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب:
واشرتطي أن حميل حيث حبستني)) خاص ًا بضباعة.
زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل ( :%أن النبي ÷ أتته امرأة
فقالت :إين جعلت عىل نفيس مشي ًا إىل بيت اهلل احلرام ،وإين لست أطيق ذلك،
قال(( :أجتدين ما تشخصني به؟)) قالت :نعم ،قال(( :فاميش طاقتك واركبي
إذا مل تطيقي ،واهدي هدي ًا)) اهـ من رشح التجريد وأصول األحكام.
وروى أبو داود يف السنن وغريه :أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن متيش إىل
بيت اهلل احلرام فأمرها النبي ÷ أن تركب وهتدي وحتج.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه ينعقد النذر بامليش إىل بيت اهلل احلرام وإذا انعقد وجب الوفاء به.
 -2أن من نذر بامليش إىل بيت اهلل وجب عليه احلج أو العمرة.
 -3سؤال النبي ÷ هلا (( :هل جتدين ما تشخصني به؟)) يؤخذ منه
أن الناذر بامليش إىل بيت اهلل احلرام والناذر باحلج والعمرة إذا مل جيد ما
يشخص به مل جيب عليه امليش وال احلج والعمرة ،يؤيد ذلك :أن ما أوجبه
اإلنسان عىل نفسه ال يزيد عىل ما أوجبه اهلل تعاىل ،وما أوجبه اهلل تعاىل ال
جيب إال م ع وجدان الزاد والراحلة.

 -4أن الناذر بامليش جيب عليه أن يميش ما يطيق ،ثم يركب إذا مل يطق امليش.
 -5أنه جيب أن هيدي هدي ًا لرتكه بعض امليش الواجب.
 -6أقل اهلدي شاة.
 -7قد يؤخذ من هنا أن من ترك شيئ ًا من واجبات احلج والعمرة لعذر فإنه
جيب عليه لرتك ذلك دم.
 -8قوهلا :وإين لست أطيق ذلك ،معناه :أهنا ال تطيق امليش كله أما بعضه فإهنا
تطيقه بدليل جواب النبي ÷ بأن متيش بعض ًا وتركب بعض ًا ،ولو كانت ال
تستطيع امليش مطلق ًا ملا وجب عليها؛ ملا جاء من :أنه ال نذر عىل إنسان فيام ال يملك.
 -9يؤخذ من احلديث الثان :أن الناذر بامليش يركب وجيزيه اهلدي عن
الركوب سواء أكان الركوب لعذر أم لغري عذر .ويف املجموع عن عيل  #يف
امرأة نذرت أن حتج ماشية فلم تستطع أن متيش ،قال( :فلرتكب وعليها شاة
مكان امليش) ،يؤخذ منه :أنه ال جيوز الركوب إال عند العجز عن امليش ،وأهنا إذا
عجزت عن امليش رأس ًا أجزهتا شاة.
 -10أن امليش إىل بيت اهلل احلرام عبادة.
 -11أنه جيوز للنساء والرجال خماطبة بعضهم لبعض عند احلاجة.
 -12أن النذر بالعبادة مندوب إليه وذلك لتقريره ÷ للمرأة ملا فعلت
من النذر؛ إذ لو كان النذر مكروه ًا أو غري جائز أو غري مندوب ملا أقرها ÷
عىل ما فعلت من النذر متقربة إىل اهلل تعاىل به.
 -13أن امليش أفضل من الركوب إذ لو كانا سوا ًء ألجزأ أحدهام عن اآلخر،
وكذلك لو كان الركوب أفضل؛ يؤيد ذلك :أن النبي ÷ أفتى الذي نذر أن
يصيل يف املسجد األقىص بأن يصيل يف املدينة ،وقد روي فيمن نذر أن يذبح ابنه
أنه يلزمه أن يذبح كبش ًا ،روي ذلك عن عيل  #وابن عباس وغريهام كام يف
رشح التجريد.

قلت :قد اشتهر أنه ال نذر يف معصية وكفارته كفارة يمني ،وعىل هذا فأكثر ما
يلزم من نذر بذبح ولده أن يكفر كفارة يمني.
حديث(( :ال تسافر املرأة بريد ًا فام فوق إال مع ذي حمرم)) .رشح التجريد،
صحيح ابن خزيمة ،صحيح ابن حبان ،املستدرك عىل الصحيحني ،سنن
البيهقي ،سنن أب داود.
وروي(( :ال تسافر املرأة يوم ًا إال مع ذي حمرم)) رشح التجريد ،البخاري ،وغريهام.
وروي(( :ال تسافر ثالثة أيام)) رشح التجريد ،والبخاري ،ومسلم ،وغريهم.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغريه إال مع حمرم.
 -2أن مسافة الربيد تسمى سفر ًا.
 -3ال منافاة بني الروايات ،فال جيوز هلا أن تسافر مسافة ثالثة أيام وال
مسافة يوم وال بريد إال مع ذي رحم حمرم.
ُ -4ي ُ
ؤخذ منه أنه جيوز هلا :أن تسافر أقل من بريد بغري حمرم.
 -5أهنا تقِص الصالة يف سفر الربيد فام فوق ،ويرتخص الصائم فيفطر،
ونحو ذلك من الرخص التي رشعها اهلل تعاىل للمسافر.
وال خالف أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر إال مع ذي رحم حمرم ،فمن هنا ال
جيب عليها احلج إال إذا حتصلت عىل الزاد والراحلة وأجرة الرحم.
وال خالف أن املرأة تلبس من الثياب ما أحبت إال أهنا ال تلبس ما فيه طيب،
وال تتطيب وال تتنقب وال تلبس القفازين.
وأن ليس عليها رمل يف الثالثة األشواط األوىل ،وال ترمل أيض ًا يف السعي ،وال
ترفع صوهتا بالتلبية ،وال جيوز هلا أن تزاحم الرجال ،وأهنا إذا حاضت صح هلا أن
تفعل املناسك كلها إال الطواف بالبيت ،وأهنا تغتسل إلحرامها ولو كانت حائض ًا.

وروى زيد بن عيل  #عن آبائه قال :قيل يا رسول اهلل العمرة واجبة مثل
احلج؟ قال(( :ال ،ولكن أن تعتمروا خري لكم)).
وروى البيهقي يف سننه الكربى وجممع الزوائد وسنن ابن ماجه(( :احلج
جهاد والعمرة تطوع)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن العمرة مندوبة وليست بواجبة كاحلج.
 -2تشبيه احلج باجلهاد قد يؤخذ منه أن ثواب احلاج كثواب املجاهد يف
سبيل اهلل ،وقد يراد بالتشبيه أن احلج واجب مثل وجوب اجلهاد.

۞۞۞۞۞

[كتاب النكاح]
ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ت َعل ْيك ْم أ ذم َهاتك ْم َو َب َناتك ْم َوأخ َواتك ْم ﴾..اآلية [النساء.]23:
قال تعاىل﴿ :ح ِرم

ذكر اهلل تعاىل هنا املحرمات من النسب والصهر والرضاع ،وسيأيت يف الرضاع

أنه كالنسب ،وحرم اهلل تعاىل أيض ًا نكاح املطلقة ثالث ًا حتى تنكح زوج ًا غريه.
وقد روى زيد بن عيل  ،#ومسلم وغريهام حديث رفاعة حني طلق زوجته
ثالث ًا(( :أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال ،حتى تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك)) ،يعني الزوج الذي تزوج هبا بعد رفاعة...
وروي أن رسول اهلل ÷ لعن املح رلل واملح َّلل له ،رواه املؤيد باهلل يف
رشح التجريد وأمحد والرتمذي والنسائي وصححه الرتمذي ،وهذا احلديث من
األحاديث املتداولة عىل األلسن.
واتفق العلامء من مجيع األطراف عىل حتريم نكاح املتعة إال اإلمامية ،ويرجح
القول بتحريمها أمور:
 -1أن اهلل تعاىل فرض لكل من الزوج والزوجة نصيب ًا معلوم ًا إذا مات
اآلخر ويف نكاح املتعة إذا مات أحد الزوجني فليس للباقي نصيب يف تركته،
هكذا قال أهل املتعة ،وذلك يدل عىل أن نكاح املتعة غري معترب رشع ًا؛ إذ لو كان
معترب ًا لذكر اهلل ما ألحد الزوجني من بعد موت اآلخر ،ومن هنا قال كثري من
العلامء :إن نكاح املتعة منسوخ بآية املواريث.
َ
َ
ذ
ْ َ ُ َ
ون 5إَل َلَع أ ْز َواجه ْم ْ
َ ذ َ ُ ْ ُُ
أو َما
ج ِهم حاف ِا
ِ
ِِ
َ -2قوله تعاىل﴿ :واَّلِين هم ل ِفرو ِ
ََ َ ْ َْ ُ
ْي َملُوم َ
ان ُه ْم فَإ ذن ُه ْم َغ ْ ُ
ِي[ ﴾6املؤمنون] ،واسم الزوجة يف الرشع ملن
ملكت أيم
ِ
ترث من زوجها إذا مات ،ويرث منها إذا ماتت ،ويف نكاح املتعة ال توارث بني
الزوجني عند من يقول به.
 -3نكاح املتعة متناف مع العفة والصيانة ،وأقرب شبه ًا بالسفاح منه إىل

النكاح ،و َم رن ِم رن أهل املروءة يرىض لبنته أو لقريبته أن تؤجر نفسها أيام ًا
بدراهم معدودة ُمن يرغب يف استئجارها فإذا انقضت األيام استربأت ،فإذا
استربأت أجرت نفسها للوطء من رجل آخر وهكذا!!!
 -4أن القول بتحريمها هو األحوط؛ بل إنه إذا تعارض دلييل احلظر
واإلباحة تعني القول باحلظر؛ ملا فيه من دفع املفسدة.
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده حديث(( :ال تزوج املرأة عىل عمتها وال عىل
خالتها ،وال تسأل املرأة طالق أختها لتنزع ما يف صحفتها فإنام رزقها عىل اهلل،
وال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع زوج أو ذي حمرم)).
ويف البخاري ومسلم حديث(( :هنى أن خيطب الرجل عىل خطبة أخيه أو
يبيع عىل بيعه ،وال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفي ما يف صحفتها أو إنائها فإنام
رزقها عىل اهلل)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده حديث(( :ما من امرأة تسأل زوجها الطالق
يف غري كنهه فتجد رائحة اجلنة أبد ًا)).
وروى الرتمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه ومجع من املحدثني حديث:
((أيام امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما يأس فحرام عليها رائحة اجلنة)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده حديث :إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر
إليها ،وفيها أيض ًا من حديث(( :فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكام)).
وروى اخلمسة إال أبا داوود(( :انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكام)) ،ويف
الباب أحاديث أخرى رواها مجهور أهل احلديث.
وهناك خالف آخر يف نكاح الكتابيات ،فأجاز نكاحهن قوم ،ومنعه آخرون،
ُ
َ ُ
واتفقوا عىل حتريم نكاح الكافرات واملرشكات؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :وَل ت ْمسِكوا
َ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
َ ْ َ
ْ
كَ
ت َح ذِت يُؤم ذِن﴾ [البقرة،]221:
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[املمتحنة:
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ْشًك ِ
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ِ

وال خالف أن العلة يف حتريم نكاح الكافرة واملرشكة هي الكفر والرشك.
ويرجح القول بالتحريم أمور:
 -1أن من شأن الزوجية املودة والرمحة بني الزوجني ،وقد حرم اهلل تعاىل
مودة الكافرين.
 -2اإلجامع عىل أنه ال توارث بني أهل ملتني خمتلفتني ،وقد حكم اهلل تعاىل
بالتوارث بني الزوجني وهذان احلكامن متنافيان.
 -3قد حكم اهلل تعاىل عىل أهل الكتاب بالذلة والصغار ،وأوجب اهلل تعاىل
عىل الزوج حسن العرشة لزوجته ،وأوىص النبي ÷ يف الرواية املشهورة
الرجال باإلحسان إىل زوجاهتم ،وذلك يتناىف مع الذلة والصغار املرضوبني عىل
أهل الكتاب.
 -4أنه يرتجح عند تعارض دليل احلظر واإلباحة القول باحلظر؛ ملا فيه من
دفع املفسدة.
وروى املؤيد باهلل يف رشح التجريد ،وسنن البيهقي الكربى ،وسنن
الدارقطني ،وسنن أب داود ،وسنن ابن ماجه ،وغريهم ،عن ابن عمر ،قال:
(كان النبي ÷ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكار ًا إذا كرهن ذلك من
بعدما يزوجهن آباؤهن وإخواهنن).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن الويل إذا زوج ابنته أو أخته من غري إذهنا أو رضاها ،فإهنا إذا علمت
بالعقد وكرهته ومل ترض به أن العقد ينحل ويبطل.
 -2أهنا إذا مل ترض بالعقد وزفها وليها وهي كارهة ثم مل ترض ،فإهنا تنزع
من حتت زوجها ،وينحل العقد ويبطل.
 -3أهنا إذا رضيت بعدما أدخلت عىل زوجها ،أنه يصح النكاح وإن كانت
كارهة من قبل غري راضية بالعقد؛ وهذا يدل عىل صحة النكاح املوقوف.

 -4يؤخذ من هنا :أن العلة يف انتزاع النبي ÷ للمرأة من حتت زوجها
وإبطال النكاح هي كراهة املرأة لذلك الزوج.
وإذا كانت العلة هي ما ذكرنا فإن املرأة إذا رضيت وأذنت بالنكاح ثم زوجها
وليها بنا ًء عىل ذلك اإلذن ،ثم بعد دخوهلا عىل زوجها كرهت ونفرت ومل تستطع
لشدة الكراهة املقام مع زوجها ففي هذه احلال نقول :إن النكاح صحيح ،ولكن
الواجب عىل احلاكم إذا ترافعوا إليه أن ينظر يف األمر؛ فإذا تبني له صحة كراهتها
لزوجها ونفرهتا عنه بحيث أهنا ال تستطيع املقام معه فعليه أن يأمر الزوج
بطالقها ،وللزوج أن يطلب من زوجته أن ترد عليه ما أعطاها من املهر تفتدي
ََ َُ َ َ
َ ْ ْ
ِيما اف َت َدت بِهِ﴾ [البقرة،]229:
اح َعليْ ِه َما ف
بذلك نفسها ،وقد قال تعاىل﴿ :فَل جن
فإن مترد الزوج عن الطالق حبسه احلاكم حتى يطلق ،فإن مل يطلق بعد احلبس
فسخ احلاكم النكاح ،فإن رأى احلاكم أن احلبس ال ينبغي لسبب من األسباب
فسخ النكاح من غري حبس.
وإنام قلنا ما قلنا؛ لعدة أمور:

أ-أن النبي ÷ كان ينزع النساء..إىل آخره ،أعني احلديث املتقدم.
ب-احلديث املشهور(( :ال رضر وال رضار يف اإلسالم)).
ج-أن الغرض املقصود من نصب احلكام هو رفع التظامل الواقع بني العباد.
يح بإ ْ
َ ْ َ ٌ
ح َ
اك ب َم ْع ُروف أَ ْو ت َ ْْس ٌ
ان﴾ [البقرة.]229:
س
ٍ
د-قوله تعاىل﴿ :فإِمس ِ
ِ ِِ
ٍ
ََ ُْ ُ ُ
وه ذن ِ َ
ِض ًارا[ ﴾...البقرة ،]231:وال شك أن إمساك
هـ-قوله تعاىل﴿ :وَل تمسِك

الرجل لزوجته وهي كارهة له كراهة شديدة من أعظم الرضر ،وقد سمعت عن عدة
نساء قتلن أنفسهن؛ ليتخلصن من أزواجهن ،فرمني بأنفسهن يف ماجل ماء كبري.
 -5أنه ال ينبغي لألولياء أن يزوجوا نساءهم إال بإذهنن ورضاهن ،وهذا إذا
كن بالغات راشدات ،وذلك من حيث أن النبي ÷ ال يبطل من النكاح إال
ما وقع عىل غري الوجه املرشوع.
 -6ال ينبغي وال جيوز لألب أن يزوج ابنته الصغرية إال إذا غلب يف ظنه أن

يف زواجها من ذلك الرجل مصلحة كبرية ،وغلب يف ظنه أهنا ستحمد ذلك
الزواج وسرتىض به إذا بلغت رشدها؛ أما عىل غري ما ذكرنا فال جيوز له أن
يزوجها ،فإن زوجها فسخ احلاكم النكاح إذا ترافعوا إليه وثبت للحاكم أن أباها
زوجها لغري مصلحة عائدة إليها يف احلال واالستقبال.
ِ
وشاهدَ ي عدل.
والقول الراجح أنه ال بد يف عقد النكاح من ويل
وقد روى أئمة أهل البيت  %عن عيل  #عن النبي ÷ أنه قال(( :ال
ِ
وشاهدَ ي عدل)).
نكاح إال بويل
ويف صحيح ابن حبان وجممع الزوائد وسنن الدارقطني مثله عن عائشة.
ََ َْ ُ ُ ُ ذ َ ْ َْ ْ َ ََْ َ ُ ذ
ويؤيد ذلك قوله تعاىل﴿ :فَل تعضلوهن أن ينكِحن أزواجهن﴾ [البقرة]232:

فإن اهلل تعاىل هنى يف هذه اآلية األولياء عن عضلهن ،ولو مل يكن األمر بأيدهيم ملا
حسن توجيه اخلطاب إليهم.
َ
َ
ْ
ْ ُ
وقال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وأنْك ُحوا اْليَ َ
اَم مِنك ْم﴾
ِ

[النور ،]32:فجعل

اإلنكاح إىل الرجال.

وبعد ،فإنكاح األولياء لنسائهم سنة ماضية يف اإلسالم إىل اليوم ،فاألولياء
هم الذين يتولون عقود النكاح.
واملذهب الراجح أنه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل لعدة مرجحات:
 -1أنه روي من غري وجه :أنه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل .ابن حبان
يف صحيحه ،جممع الزوائد ،سنن البيهقي الكربى ،سنن الدارقطني.
 -2أنه مذهب أهل البيت  %بام فيهم أمري املؤمنني  #ومذهب اجلامهري
من غريهم.
َ
َ
ْ ُ
 -3أن اهلل تعاىل قال يف الرجعةَ ﴿ :وأ ْشه ُدوا َذ َو ْ
ك ْم َوأق ُ
ِيموا
ي َع ْد ٍل مِن
ِ
ذ َ ذ
الش َهادةَ ِّلِلِ﴾ [الطالق ،]2:وال شك أن ابتداء النكاح أوىل بالشهادة من الرجعة.

 -4ما روي من األمر بإعالنه(( :أعلنوا النكاح واشهدوا النكاح)) ،وروي
أنه ÷ هنى عن نكاح الرس؛ انظر :صحيح ابن حبان ،املستدرك عىل
الصحيحني ،جممع الزوائد ،فتح الباري.
ُْ ذ َ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ َ َ ً
قال سبحانهَ ﴿ :ف َما ْ
وره ذن ف ِريضة﴾ [النساء،]24:
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ب ِ ِه مِنهن فآتوهن أج
ًَْ
َ
وقال سبحانهَ ﴿ :و َءاتُوا الن ِ َس َ
اء َص ُدقات ِ ِه ذن ِْنلة﴾ [النساء.]4:

وقد روى أهل البيت  %عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷:

((ال يكون املهر أقل من عرشة دراهم)) وهو يف مصنف عبدالرزاق وجممع الزوائد.
وال حد ألكثره.
وقيل :إنه يصح أن يكون املهر أقل من عرشة دراهم ولو ملء كفه متر ًا.
والذي يرتجح به القول األول أمور:
 -1االتفاق بني مجيع املختلفني عىل أن العرشة الدراهم فام فوقها يصح أن تكون
مهر ًا مع اختالفهم فيام دوهنا ،واألخذ باملتفق عليه أوىل ،وهو بالصحة أحرى.
 -2أنه مذهب عيل  #وأهل البيت  %ملا جاء فيهم عن النبي ÷.
 -3أن ملء الكف متر ًا ونحوه مام يتسامح بمثله يف العادة ،فال يستدعي أن ينزل
َ َ َ ُ َ ذ ًَِْ َ ْ َْ َ ُ َ
ُ
ْب لك ْم ع ْن
يف شأنه القرآن ،قال تعاىلَ ﴿ :و َءاتوا النِساء صدقات ِ ِهن ْنلة فإِن ِط
َ َ ُّ َ ُ َ ْ
ِيئا َمر ً
وه َهن ً
َش ٍء مِنْ ُه َن ْف ًسا َف ُُكُ ُ
َ ْ
يئا[ ﴾4النساء] ،وقال تعاىلَ ﴿ :وَل ُيِل لك ْم أن
ِ
َْ ُ ُ
ذ َ َُْ ُ ُ ذ َ ْ ً ذ َ ْ ََ َ
َ ذ
افا َأ ذَل يُ ِق َ
يما ُح ُدود اّلِلِ﴾ [البقرة.]229:
تأخذوا مِما ءاتيتموهن شيئا إَِل أن ُي

وهناك آيات أخرى يف شأن املهور فيها أوامر ونواه ،وكل ذلك يشري إىل أن
املهر مال كثري؛ ألن القليل كملء الكف متر ًا أو كدرهم أو درهني ونحو ذلك ال
يطمع الزوج يف أخذه عىل الزوجة ،وال حتزن الزوجة إذا مل ُتع َطه ،وال تتحزن
وتتحرس إذا أخذه عليها ٌ
آخذ :الزوج أو غريه.
هذا ،ويصح النكاح ولو مل يذكر املهر يف العقد فإذا دخل الزوج استحقت
املرأة مثل مهر مثلها.

يف املجموع بسنده عن عيل  #يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداق ًا ثم
تويف قبل أن يفرض هلا ،وقبل أن يدخل هبا ،قال(( :هلا املرياث وعليها العدة وال
صداق هلا)) اهـ.
وروي نحوه عن ابن عمر وزيد يف رشح التجريد وسنن الرتمذي وسنن
البيهقي الكربى ،ومصنف ابن أب شيبة ،ومصنف عبدالرزاق.
وقيل :إن هلا صداق مثلها ،روى ذلك معقل بن سنان األشجعي أن
رسول اهلل ÷ قىض به يف امرأة يقال هلا بروع بنت واشق؛ أخرجه املؤيد
باهلل ،وهو يف عون املعبود ،وحتفة األحوذي ،وأمحد ،واألربعة ،وصححه
الرتمذي ،وحسنه جامعة.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه يصح النكاح من غري ذكر املهر.
 -2أنه يصح فرض املهر بعد العقد.
 -3أن للمتوىف عنها زوجها قبل أن يدخل هبا وقبل أن يفرض هلا مهر ًا أن هلا
املرياث وعليها العدة يعني عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرش ًا ،وال
صداق هلا.
والذي يرجح رواية املجموع عىل رواية معقل بن سنان :أن أمري املؤمنني  #كام
يف رشح التجريد جرح معقل بن سنان وقال :ال يقبل قول أعراب َّبوال عىل
عقبيه عىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ÷.
قلت :والذي يف كتاب اهلل تعاىل :أن االمرأة تستحق املهر بالتسمية فإذا سمى
هلا املهر استحقته ،فإن طلقها زوجها قبل الدخول استحقت نصفه إال أن يعفون
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.

فإن طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض هلا مهر ًا مل تستحق شيئ ًا من املهر
وإنام تستحق املتعة ،واملتعة ليست شيئ ًا مقدر ًا وإنام هي عىل قدر حالة الزوج
َ َ ُُ َ ََ ُْ ْ َ
ََ ُْ
ِت ق َد ُرهُ﴾ [البقرة ،]236:وقد قال العلامء يف هذا
﴿لَع الموسِعِ قدره ولَع المق ِ ِ
الباب :إن أقل املتعة أن يكسوها الزوج.
ومل يذكر اهلل تعاىل يف القرآن أن املرأة تستحق املهر يف غري ما ذكرنا مام يدل
عىل ما يف املجموع.
أما استحقاقها للمرياث؛ فلكوهنا زوجة ،ووجبت عليها العدة؛ لكوهنامتوىف عنها ،وال خالف يف هذين احلكمني.
حديث(( :من كشف خامر امرأة أو نظر إليها وجب الصداق ،دخل هبا أو مل
يدخل)) رواه املؤيد باهلل والبيهقي يف سننه والدارقطني يف سننه.
قىض اخللفاء الراشدون( :أن من أغلق باب ًا أو أرخى سرت ًا فقد وجب عليه
املهر ووجبت العدة) املؤيد باهلل والبيهقي يف سننه ،ومصنف عبدالرزاق،
ومصنف ابن أب شيبة.
وعن عيل وعمر أهنام قاال( :إذا أغلق باب ًا أو أرخى سرت ًا فالصداق هلا كام ً
ال
وعليها العدة) املؤيد باهلل ،والبيهقي يف سننه ،ومصنف ابن أب شيبة.
قلت :الواجب عىل احلاكم إذا اختلف الزوجان وترافعا إليه فقال الزوج :مل
أطأها ،وقالت الزوجة :بىل قد فعل ،وال يمكن يف مثل هذا إقامة البينة؛ ملا أمرت
به الفطرة والدين من السرت ،فالواجب عىل احلاكم أن حيكم بام يظهر من
األمارات والقرائن ،وهكذا يف كل ما ال سبيل إىل احلقيقة.
والقرائن هي :أن تسلم املرأة نفسها للزوج ،ثم يغلق الباب عىل الزوجني،
فإذا حصل ذلك ومل يكن َث ّم مانع من الوطء كاحليض والصوم واإلحرام ونحو
ذلك ثم ادعى الزوج أنه مل يطأها وقالت هي :بل قد فعل ،فال تسمع دعوى

الزوج حلصول مظنات الوطء.

ويؤخذ مام تقدم:
 -1أن الزوجني لو تصادقا عىل عدم الوطء ،فإنه جيب عىل املرأة أن تعتد إذا
طلقها زوجها ،وأنه جيب هلا الصداق كامالً.
 -2املقصود من إغالق الباب أو إرخاء السرت هو حصول اخللوة الكاملة
بالزوجة ،فلو اجتمعا يف مكان خال من غري مانع وجبت العدة والصداق وإن مل
يكن ثمة باب أو سرت.
 -3إذا أغلق الباب أو أرخى السرت وكان معهام غريهام أو كان مانع كالصوم
واإلحرام واحليض ،فال يثبت مهر ،وال تلزم عدة.
وإنام اشرتطنا عدم املانع مع أنه مل يذكر يف الروايات السابقة؛ ألن اهلل تعاىل
حرم الوطء عىل املحرم واحلائض والصائم صيام ًا واجب ًا ،وعىل هذا فاملسلم ال
يفعل ما هني عنه يف دين اإلسالم ،وحينئذ فالظاهر أن املسلم مل يفعل الوطء،
واإلسالم قرينة عىل أنه مل يفعل ،ويف هذه احلال ال حيكم باملهر والعدة حلصول
ما يعارض القرينة األخرى التي هي إغالق الباب أو إرخاء السرت ،فاخللوة
حينئذ مل تكن خلوة يف نظر الشارع.
وروى زيد عن آبائه ،عن عيل  %قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن
نكاح الشغار)).
وروى مسلم وغريه عن ابن عمر عن النبي ÷ أنه قال(( :ال شغار
يف اإلسالم)).
ويف املتفق عليه من حديث ابن عمر( :هنى رسول اهلل ÷ عن الشغار).
والشغار :أن يزوج الرجل ابنته عىل أن يزوجه اآلخر ابنته .وتفسري الشغار
من كالم نافع.
وفرس ذلك زيد بن عيل  $فقال :هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل عىل أن
يزوجه اآلخر ابنته ،وال مهر لواحدة منهام.

يؤخذ من ذلك:
 -1بطالن ما وقع من النكاح كذلك ،وحتريمه.
 -2إذا زوج الرجل ابنته أو أخته من رجل وهذا الرجل زوج ابنته أو أخته
من ذلك الرجل وسميا لكل واحدة مهر ًا صح النكاح ،وليس ذلك شغار ًا.
يف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل  #أنه قال يف العزل( :هو الوأد اخلفي فال
تقربوا ذلك).
وفيها أيض ًا عن القاسم بن إبراهيم ( :#ال بأس بالعزل عن األمة ،وال
بأس بالعزل عن احلرة إال أن يكون منها مناكرة).
ويف املتفق عليه عن جابر( :كنا نعزل عىل عهد رسول اهلل ÷ والقرآن
ينزل ،ولو كان شيئ ًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن).
وملسلم( :فبلغ ذلك النبي ÷ فلم ينهنا عنه).
وروى مسلم :أن رسول اهلل ÷ قال يف العزل(( :ذلك الوأد اخلفي)).
قلت :ظاهر الروايات هنا املعارضة ،والذي يرجح جواز العزل:
ْ َ َ
ي[ ﴾8السجدة].
 -1أنه ال حرمة للنطفة لقوله تعاىل﴿ :مِن ما ٍء م ِه ٍ
 -2أن النطفة ليست إنسان ًا ،وأن اإلنسان خلق آخر غري النطفة بدليل قوله
َ َ ََ ً َ َ َْ ْ ََ َ ْ ًَ َ َ َْ ْ ْ ََ
ُ َ َْ
تعاىل﴿ :ث ذم خلق َنا انلُّ ْطفة َعلقة فخلق َنا ال َعلقة ُمضغة فخلق َنا ال ُمضغة
َ ً َ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ َْ َْ َ ًْ
َ
ام ْلْ ًما ث ذم أنشأناهُ خلقا َءاخ َر﴾ [املؤمنون.]14:
عِااما فكسونا العِا

 -3أن املعلوم أن خلق اإلنسان من جمموع ماء الرجل وماء املرأة ال من ماء الرجل

وحده ،وحينئذ فامء الرجل وحده ال يتحقق فيه معنى الوأد؛ ألن الوأد ال يكون عىل
سبيل الفرض إال للامء الذي خيلق منه اإلنسان ،واخللق إنام هو من املجموع.

((ملعون من أتى امرأة يف دبرها)) أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
((ال ينظر اهلل إىل رجل أتى رج ً
ال أو امرأة يف دبرها)) الرتمذي والنسائي
وابن حبان.
ويف األحكام حديث(( :إتيان النساء يف أعجازهن رشك)) ،وحديث(( :ال
ينظر اهلل إىل من أتى امرأة يف دبرها)).
يؤيد ذلك ويشهد له :ما ذكره اهلل تعاىل عن قوم لوط من التقبيح لعملهم الشاذ
والتشنيع عليهم بذلك ثم إنزال العذاب هبم واستئصاهلم وتطهري األرض منهم.
يف املجموع عن عيل  #قال( :يرد النكاح من أربع :من اجلنون ،واجلذام،
والربص ،والرتق).
وفيه :أن رج ً
ال تزوج امرأة فوجدته عذيوط ًا فكرهته ،ففرق بينهام.
وفيه نحو ذلك يف اخليص.
وفيه أيض ًا :أنه كان يؤجل العنني سنة ،فإن وصل وإال فرق بينهام اهـ من املختار.
وروى سعيد بن منصور ومالك وابن أب شيبة ورجاله ثقات عن عمر( :أيام
رجل تزوج امرأة فدخل هبا فوجدها برصاء أو جمنونة أو جمذومة ،فلها الصداق
بمسيسه إياها ،وهو له عىل من غره منها).
وروى سعيد عن عيل نحوه وزاد( :أو هبا قرن فزوجها باخليار ،فإن مسها
فلها املهر بام استحل من فرجها).
ومن طريق سعيد بن املسيب أيض ًا قال( :قىض به عمر يف العنني أن يؤجل
سنة) ورجاله ثقات اهـ من بلوغ املرام.
ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل  #يف امرأة حرة دلس عليها عبد
فتزوجها قال( :يفرق بينهام إن شاءت االمرأة).

يؤخذ مام تقدم :أن النكاح يرد أي يفسخ بأمور:
 -1باجلنون واجلذام والربص والرتق والقرن ،وبأن يكون الرجل عذيوط ًا،
والعذيوط هو :الذي يتغوط يف حال اجلامع أو يرضط ،وبأن يكون الرجل عنين ًا
أو خصي ًا.
 -2يشرتط أن يكون الراد جاه ً
ال لعيب صاحبه ،فإن كان عامل ًا فال رد وال خيار.
 -3ال يفرق بينهام إال مع الكراهة.
 -4أن التفريق والرد يكون باحلاكم.
 -5ال حيكم بفسخ نكاح العنني إال بعد إمهاله سنة ،فإن عويف من العنة وإال
فسخه احلاكم.
 -6أن للمفسوخة بأحد العيوب املتقدمة املهر إذا كان قد مسها الزوج.
 -7أنه يرجع الزوج باملهر عىل من غره هبا.
 -8يظهر مام تقدم أن العلة والسبب الذي سوغ الفسخ والرد هو فوات
االستمتاع املقصود من النكاح وذلك واضح يف القرن والرتق والعنة والربص
واجلذام واجلنون والعذيطة ،كل ذلك منفر عن االستمتاع ،واخليص ال حيصل
معه كامل اللذة واالستمتاع.
وبنا ًء عىل هذا فينبغي أن يلحق هبذا ما ساواه يف علته أو زاد عليه مثال ذلك:

أن يقتل الزوج والد زوجته فتنفر عنه وتكرهه لذلك ويتمرد عن طالقها؛ فإنه يف
هذه احلال ينبغي أن يفسخه احلاكم ،وقد رأيت لإلمام أمحد بن هاشم  #مثل
ما ذكرنا من املثال.
وقد تنفر الزوجة عن زوجها نفرة عظيمة وتكرهه كراهة شديدة كنفورها عن
األبرص واألجذم أو أشد فإذا عرف احلاكم بعد املرافعة إليه صدق نفور الزوجة
وصدق كراهتها التي ال حتتمل أمر الزوج بالطالق ،فإن مترد فسخ احلاكم.
واجلب مثل اخليص أو أبلغ منه فريد به النكاح ،ويشهد لذلك :ما روي أن
النبي ÷ أمر ثابت بن قيس بن شامس بطالق زوجته حني شكت إليه

نفورها وكراهتها لثابت.
 -9مفهوم العدد غري معمول به يف رواية املجموع األوىل ،وذلك ملا يف رواية
املجموع األخرى من أن علي ًا  #فرق بني العذيوط وزوجته ،وبني اخليص
وزوجته ،وبني العنني وزوجته.
 -10الربص واجلذام واجلنون والعذيطة هذه العيوب يرد هبا النكاح مع
الكراهة سواء أكانت يف الزوج أم يف الزوجة.
 -11إذا رد الزوج زوجته قبل أن يمسها فال يشء هلا من املهر ،وإن كان قد
مسها فعليه هلا املهر ملسه إياها.
يعوا أَ ْن َت ْعدِلُوا بَ ْ َ
يف املجموع عن عيل  #يف قول اهللَ ﴿ :ولَ ْن ت َ ْس َتط ُ
ي
ِ
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ص ُت ْم﴾ [النساء ،]129قال« :هذا يف احلب واجلامع ،وأما يف النفقة
ِ
والكسوة والبيتوتة فالبد من العدل يف ذلك والحظ للرساري يف ذلك» ،وفيه

أيض ًا عن عيل  #قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا تزوج بكر ًا أقام عندها
سبع ًا ،وإذا تزوج ثيب ًا أقام عندها ثالث ًا).
وذكر اهلادي  #يف األحكام( :أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة،
وقال :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان حيمل يف ثوب يف مرضه يطوف عىل
نسائه يقسم بينهن الليايل واأليام).
ويف العلوم« :كان رسول اهلل ÷ حني مرض وهو يف بيت عائشة فدعا
نساءه فاستطاهبن إقامته يف بيت عائشة فطيبن له».
وروى األربعة وصححه ابن حبان واحلاكم عن عائشة قالت :كان رسول اهلل ÷
يقسم بني نسائه فيعدل ويقول(( :اللهم هذا قسمي فيام أملك ،فال تلمني فيام
متلك وال أملك)).

وروى أمحد واألربعة وسنده صحيح(( :من كانت له امرأتان فامل إىل
إحداهام جاء يوم القيامة وشقه مائل)).
ويف املتفق عليه عن أنس« :من السنة إذا تزوج الرجل البكر عىل الثيب أقام
عندها سبع ًا ثم قسم ،وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالث ًا ثم قسم».
ويف املتفق عليه« :أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان
النبي ÷ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة».
ويف املتفق عليه عن عائشة« :أن رسول اهلل ÷ كان يسأل يف مرضه الذي
مات فيه :أين أنا غد ًا؟ يريد يوم عائشة ،فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ،فكان
يف بيت عائشة» ،ويف املتفق عليه« :كان رسول اهلل ÷ إذا أراد سفر ًا أقرع بني
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه».
هاهنا أحكام:
 -1أن العدل بني النساء جيب يف النفقة والكسوة والبيتوتة وال جيب يف
احلب واجلامع.
 -2أن للبكر سبع ليال ثم يقسم وللثيب ثالث ثم يقسم.
 -3جيوز أن هتب لياليها لبعض نساء زوجها كام فعلت سودة.
 -4أن العدل بني النساء واجب عىل املريض إذا كان ذلك يف مقدوره ،وإال
فال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها.
 -5جيوز للمرأة أن تسامح زوجها يف أن يبيت حيث شاء.
 -6قوله« :وشقه مائل» ،املعنى أن اجلزاء يكون من جنس العمل.
 -7من مكمالت العدل أنه إذا أراد الزوج السفر أقرع بني نسائه فأيتهن
خرج سهمها سافر هبا معه.
قد يؤخذ من احلديث األخري :أن املسافة التي جيب فيها القِص ال جيب أن
يقطعها الزوج للعدل بني زوجاته.

 -8يقسم الزوج بني زوجاته الليايل واأليام.
 -9إذا فات الزوجة يشء من قسمها من الليايل واأليام لعذر من الزوج أو
تفريط منه فالواجب عليه قضاؤها ،وذلك ألهنا حق هلا ال يسقطه إال إسقاطها
أو توفيتها ،وإن كان بسبب منها فال يلزم القضاء؛ ألهنا هي التي فوتت حقها
وفرطت يف فواته.
ويف األمايل بسنده عن أب اجلارود قال :سمعت أبا جعفر يقول« :إن كان
الرجل ليشرتي من املرأة لياليها وأيامها إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم
ْ ٌَ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُُ ً َ
وزا أ ْو
ِإَون ام َرأة خافت مِن بعل ِها نش
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هما أن يصل ِحا بينهما صلحا والصلح خْي﴾ [النساء.]128
إِعر
ِ
فيؤخذ من ذلك:

 -1جواز أن تتنازل املرأة عن حقها مقابل مال عىل جهة الصلح.
 -2ومن غري هذا الباب جيوز التنازل عن احلق مقابل مال عىل جهة الصلح،
ومطايبة النفوس وذلك كالتنازل عن الشفعة والطريق و...الخ.
 -3يريد أبو جعفر بكالمه ذلك أنه استفاض يف الناس ذلك الصنيع من غري
استنكار فكان ذلك بمنزلة اإلجامع.
روى مجع من املحدثني عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال« :قلت :يا رسول
اهلل ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال :تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ،وال
ترضب الوجه ،وال تقبح ،وال هتجر إال يف البيت».
يؤخذ من ذلك:
 -1أن الزوجة تستحق عىل زوجها األكل مام يأكل ،والكسوة إذا اكتسى.
 -2أن ما تستحقه من الوجبات يف اليوم والليلة هو مثل ما يعتاده الرجل إن
اثنتني فاثنتان وإن ثالث ًا فثالث.

 -3وأن ما تستحقه من الكسوة هو أن يكسوها يف الوقت الذي يعتاد أن
يكتيس فيه.
 -4أنه وإن جاز رضهبا أحيان ًا فال جيوز رضب وجهها عىل اإلطالق.
 -5أن للوجه حرمة زائدة عىل البدن فال يرضب يف تأديب زوجة وال عبد
وال ولد بل وال يف حدٍّ أو تعزير.
 -6ال جيوز للزوج أن يقول للزوجة :وجهك قبيح أو شويه ،أنت فطساء أو
نحو ذلك؛ ألن ذلك مام يبالغ يف أذاها.
 -7ال جيوز للزوج أن يؤدب زوجته باهلجر يف غري بيتها؛ ألن ذلك مام يبالغ
أيض ًا يف أذاها وإيالمها.
 -8ومام سبق ال جيوز للزوج أن يؤذي زوجته.
اشتهر حديث« :الولد للفراش وللعاهر احلجر» وال خالف يف صحته،
ويؤخذ منه:
 -1أن النسب يثبت ملن ثبت له الفراش ،والزوجة واململوكة يثبت فراشهام
للزوج والسيد.
 -2إذا ادعى الزاين الولد فال يستحق إال اخليبة واحلرمان فال يثبت حق بالزنا.
 -3أن النسب ال يثبت بالقيافة.
 -4إذا كان لألمة أكثر من مالك واحد ثم أتت بولد فادعوه مجيع ًا ،ثبتت
بنوته هلم مجيع ًا لثبوت الفراش هلم مجيع ًا.
 -5وال يثبت النسب لثبوت الفراش إال إذا أمكن أن يكون الولد منه،
وذلك بأن تأيت به لستة أشهر فام فوق من يوم الوطء.
حديث« :ال يبيتن رجل عند امرأة إال أن يكون ناكح ًا أو ذا حمرم» مسلم،
حديث« :ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم» البخاري وال خالف يف صحة ذلك.
۞۞۞۞۞

كتاب الطالق
يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن عيل  #قال( :إذا طلق الرجل امرأته
فليطلقها يف قبل عدهتا عند طهورها يف غري جامع.)...
وفيها بسنده :أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض ،فبلغ ذلك
النبي ÷ فقال(( :مره فلرياجعها ،ثم يطلقها طالق السنة لطهر من غري
جامع)) قال أبو خالد :فسألته ـ أي زيد بن عيل ـ ما معناه؟ قال( :يدعها حتى إذا
حاضت وطهرت قال هلا :اعتدي) اهـ من املختار.
ويف بلوغ املرام :وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول
اهلل ÷ فسأل عمر رسول اهلل ÷ عن ذلك فقال(( :مره فلرياجعها ثم
ليرتكها حتى تطهر ثم حتيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل
أن يمس ،فتلك العدة التي أمر اهلل عز وجل أن تطلق هلا النساء)) متفق عليه.
ويف رواية ملسلم(( :مره فلرياجعها ،ثم ليطلقها طاهر ًا أو حامالً)).
وللبخاري يف رواية(( :وحسبت تطليقة)) ،ويف رواية أخرى(( :فردها عيل
ومل يرها شيئ ًا.))...
وعن ابن عباس قال :كان الطالق عىل عهد رسول اهلل ÷ وأب بكر
وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ،فقال عمر :إن الناس قد استعجلوا
يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم .رواه مسلم.
وروى الطرباين من حديث ابن عباس مرفوع ًا« :ال طالق إال لعدة ،وال
عتاق إال لوجه اهلل» اهـ من فتح الباري.
يؤخذ مام تقدم:
 -1أن طالق السنة أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فليرتكها حتى حتيض
ثم تطهر من حيضتها ،فإذا طهرت من حيضتها واغتسلت طلقها قبل أن يمسها
يف هذا الطهر ،وأن يطلقها تطليقة واحدة.

 -2أن طالق الثالث يف كلمة واحدة ليس إال طالق ًا واحد ًا.
 -3أن طالق البدعة حمرم ال جيوز الدخول فيه.
 -4أن طالق البدعة يقع.
 -5أنه يستحب ملن طلق طالق البدعة أن يراجع امرأته ،ثم إذا شاء طالقها
فليطلقها للسنة.
 -6أن طالق السنة يف حق احلامل أن يكون الطالق واحدة ،وال يشرتط
سوى ذلك.
هذا ،وقد اشتهر عن اإلمام النارص األطروش أنه يذهب إىل أن الطالق
البدعي ال يقع وهو مذهب اإلمامية.
ويؤيد ما ذهبوا إليه أمور:
 -1احلديث الصحيح الذي رواه أئمة أهل البيت  ...(( :%وال قول وال
عمل وال نية إال بإصابة السنة)) ،وبمعنى هذا احلديث روى أهل السنة من
حديث عائشة(( :كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد)) أو كام قال.
 -2الطالق الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن هو الطالق السني املرشوع الذي
أذن اهلل تعاىل فيه ال الطالق البدعي املحرم ،وال كال الطالقني؛ ألنه لو كان املراد
كليهام مل يكن البدعي بدعي ًا ،ومل يكن حمرم ًا ،ولكان مرشوع ًا.
 -3قوله ÷ يف حديث طالق ابن عمر(( :مره فلريجتعها)) يدل عىل أن
الطالق مل يقع وذلك:
• أن الطالق لو كان قد وقع ألمره بالتوبة وعدم العود إىل مثل ذلك.
• لو كان املراد الرجعة التي تكون بعد الطالق لقال ÷ :أخربه أنه أحق
برد زوجته ما دامت يف العدة.
• أن الرجعة التي ذكرنا مرشوطة بإرادة اإلصالح وحصول الرغبة يف
َ
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يما ُح ُدود اّلِلِ﴾ [البقرة.]230:

• وحينئذ فقوله ÷(( :مره فلريجتعها)) يدل عىل أهنا مل تزل يف حبائله ريض

أم أبى ،وأنه إذا أراد طالقها فليرتكها..إىل آخر احلديث ،فاالرجتاع املراد به اللغوي.
• الروايات يف حديث ابن عمر اضطربت ،فرواية أهنا حسبت طلقة ،ويف
رواية :ومل يرها شيئ ًا ،ويف أخرى..:إلخ؛ لذلك فال يستقيم االحتجاج بام روي
أهنا حسبت طلقة.
• وروي يف رشح التجريد وصحيح ابن حبان والسنن الكربى ورشح معاين
اآلثار عن ابن عمر قال :طلقت امرأيت وهي حائض ،فردها إيل رسول اهلل ÷
حتى طلقتها وهي طاهر؛ ففي هذا دليل عىل ما ذكرنا من أن املراد باالرجتاع
االرجتاع اللغوي.
• حقيقة الصحيح هو :ما وافق أمر الشارع ،والطالق البدعي غري موافق
ألمر الشارع فال يكون صحيح ًا.
فإن قيل :قد روي عن عيل  #كام يف رشح التجريد من طريق ابن ضمرية:
(الطالق يف العدة عىل ما أمر اهلل تعاىل ،فمن طلق عىل غري عدة فقد عىص اهلل
وفارق امرأته) ،وقد ذهب إىل هذا أكثر أئمة أهل البيت  %وأكثر علامء األمة.
يقال يف اجلواب :املسألة ظنية اجتهادية ،فال حرج عىل من ذهب إىل غري هذه
الرواية ،واألدلة يف هذا الباب ظنية ،إما من جهة السند ،وإما من جهة الداللة.
ويؤيد ما ذهب إليه األكثر عدة مؤيدات:
 -1أنه قول أكثر األئمة  ،%وأكثر علامء األمة.
 -2أن األخذ به أحوط وأسلم.
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جديد ًا من كان طلق ومن مل يكن طلق».

قلت :يؤخذ من ذلك أنه ال تثبت األحكام الرشعية يف حق املكلف وال
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قوما بعد إِذ هداهم حِت يب ِ
ويف رشح التجريد عن ابن عمر قال« :طلقت امرأيت وهي حائض فردها إيل

حتى طلقتها وهي طاهر» ،يؤخذ منه :أنه ال يعتد بالطالق يف حال احليض.
وال خالف يف أن الطالق قسامن :بائن ،ورجعي.
فالبائن:
 -1طالق الثالث.
 -2طالق غري املدخولة.
 -3طالق اخللع.
والرجعي هو ما سوى ذلك من الطالق.
هناك كلامت مروية تستعمل قدي ًام بمعنى الطالق نحوَ :
(خ ِل َّية ،وبَرِ َّية،
وال َب رت َلة ،وال َبتَّة ،والبائن ،واحلرام ،وحبلك عىل غاربك ،ونحوها).
أما يف عِصنا فال يعرف الناس هذه األلفاظ وال يستعملوهنا وإنام يستعملون
لفظ الطالق ،وال يستعملون شيئ ًا من الكنايات ،فإذا قالوا :اذهبي إىل أهلك فال
يريدون هبا الطالق ،وال هلم علم بأن ذلك يستعمل كناية عن الطالق ،وكذلك
ما كان مثل ذلك من الكنايات.
وقد يقول الزوج لزوجته :اختاريني أو اختاري أهلك أو نفسك ،وال يريد بذلك
أن يملكها الطالق ،وهي أيض ًا ال تعرف أن مثل ذلك متليك هلا بطالق نفسها.
لذلك فنقول :إنه ال يرتتب عىل مثل هذه األلفاظ يف عِصنا هذا يشء مام
يذكر يف كتاب الطالق.

ودليل ذلك :احلديث الصحيح(( :ال قول وال عمل إال بنية))(( ،إنام األعامل
بالنيات)) ،وعامة الناس ال يريدون الطالق بيشء من تلك الكلامت ،وال
يملكون زوجاهتم الطالق بمثل ذلك اللفظ.
يف رشح األحكام بسنده إىل عيل  #أنه قىض أن اخللع جائز ،إذا وضعه
الرجل عىل موضعه ،إذا قالت امرأته :إين أخاف أال أقيم حدود اهلل فيك؛ جاز
هلام ما تراضيا عليه ،وال يكون ذلك إال عند سلطان.
ويف العلوم عن عيل  #نحو هذه الرواية وفيها:
وذلك أن تقول املرأة لزوجها :ال أقيم لك حدود اهلل ،أو تقول :ال أكرم لك
نفس ًا ،وال أطيع لك أمر ًا ،وال أبر لك قس ًام ،وال أغتسل لك من جنابة ،أو تقول:
ال أغتسل لك من حيضة ،وال أتوضأ للصالة؛ فإذا فعلت ذلك حل له الفدية.
وروى البخاري :أن امرأة ثابت بن قيس بن شامس أتت النبي ÷
فقالت :يا رسول اهلل ثابت بن قيس ما أعيب عليه يف خلق وال دين ،ولكني أكره
الكفر يف اإلسالم ،فقال رسول اهلل ÷(( :أتردين عليه حديقته؟)) فقالت:
نعم ،فقال رسول اهلل ÷(( :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن اخللع طالق؛ لقوله ÷(( :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)).
 -2أن اخللع ال جيوز إال إذا كانت املرأة ناشزة عن زوجها.
 -3وإذا كان ال جيوز ،فال يصح؛ فإذا قبل الرجل من زوجته الفدية وطلقها
عىل ذلك وجب عليه أن يرد الفدية ،فال حتل له ،وكان الطالق رجعي ًا.
 -4طالق اخللع يكون بائن ًا :بمعنى أنه ال يصح للزوج مراجعتها إال بعقد
جديد ومهر جديد ،وبرضا الزوجة ،وذلك ألن الزوجة اشرتت طالقها من
زوجها ،وافتدت نفسها بام دفعت ،لذلك كانت أوىل بنفسها من زوجها.

 -5إذا بلغت كراهة املرأة لزوجها حد ًا ال تقيم معه حدود اهلل يف زوجها،
وبذلت لزوجها الفدية للخالص منه ،وجب عىل الزوج أن يطلقها ،وذلك
لقوله ÷ لثابت(( :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)).
 -6أن اخللع ال يكون إال عند حاكم ،غري أنه ينبغي أن احلاكم ال يشرتط إال
عند االختالف بني الزوجني ،أما إذا تراضا الزوجان باخللع وبالفدية فال حاجة
إىل احلاكم كالطالق.
قد تقدم يف أول الباب حديث(( :لعن رسول اهلل املح رلل واملح َّلل له)).
وقال تعاىلَ ﴿ :فإ ْن َط ذل َق َها َف ََل ََت ُِّل َ ُُل م ِْن َب ْع ُد َح ذِت َت ْنك َِح َز ْو ًجا َغ ْ َ
ْي ُه﴾ [البقرة.]230:
ِ
يؤخذ من هنا:
 -1أن املطلقة ثالث ًا ال حتل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر ،واملراد بالنكاح
هنا :العقد والوطء ،وال خالف يذكر يف ذلك.
 -2اللعن متوجه إىل اثنني تواطآ عىل التحليل ،هام الزوج الذي طلق ثالث ًا،
والثاين هو الزوج اجلديد.
 -3وحينئذ فام كان من النكاح كذلك أعني بمواطأة بني الشخصني فإنه
يكون حرام ًا باطالً؛ فال يصح به التحليل ،وال جيوز الدخول فيه.
 -4إذا تزوج الرجل باملرأة املطلقة ثالث ًا ويف نيته أن حيلها لزوجها األول من
غري مواطأة فال حرج عليه يف ذلك.
 -5الصور املحرمة من التحليل:
• أن يؤقت النكاح يف العقد بليلة أو نحوها.
• أن يقال يف العقد :فإذا حلت فال نكاح.
• أن يتواطآ عىل التحليل فقط من غري أن يذكر يف العقد.
فكل هذه الصور حمرمة باطلة ال يقع هبا حتليل ،وال جيوز الدخول فيها.

يف املجموع عن عيل ( :#الرجل أحق بامرأته ما مل تغتسل من آخر
حيضتها) سنن البيهقي الكربى ،مسند الشافعي ،مصنف ابن أب شيبة ،مصنف
عبدالرزاق.
وال خالف أن الرجل أحق برجعة امرأته ما دامت يف العدة لقوله تعاىل:
ْ َ
َ َ ْ ََ ُ
َ ُ ُ َ ُ ُ ذ َ َ ُّ
ذ
صَل ًحا﴾ [البقرة.]228:
﴿وبعوْلهن أحق ب ِ َردِهِن ِِف ذل ِك إِن أرادوا إ ِ
والسنة :أن يشهد عىل طالقها ،وعىل رجعتها ،وال خالف يف هذا.
ال خالف أن عدة املطلقة ثالثة قروء إن كانت من ذوات األقراء ،وإن كانت
صغرية مل تبلغ املحيض أو كبرية آيسة من املحيض فعدهتا ثالثة أشهر ،وإن
كانت حام ً
ال فعدهتا إىل أن تضع كل ما يف بطنها من الولد ولو ساعة.
وعدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرش ليال.
واختلف فيام إذا كانت املتوىف عنها زوجها حام ً
ال:
فروى أئمتنا  %عن عيل  #أن عدهتا آخر األجلني ،بمعنى أهنا ال تنقيض
عدهتا حتى حيصل كال األمرين :ميض أربعة أشهر وعرش ،ووضع احلمل؛ فإذا
مضت األربعة والعرش ومل تضع محلها انتظرت إىل أن تضع احلمل وهكذا العكس.
وذهب كثري من أهل السنة أهنا تنقيض عدهتا بوضع احلمل ،ورووا يف ذلك
أثر ًا عن النبي ÷.
ويرتجح ما ذهبنا إليه بعدة مرجحات:
 -1أنه مذهب أهل البيت  %بام فيهم أمري املؤمنني  ،#وما ذهبوا إليه
أرجح مام ذهب إليه غريهم؛ ملا ورد فيهم عن النبي ÷.
َ
َ
َ
َ ْ
ُْ
 -2أن فيه العمل باآليتني أعني قوله تعاىلَ ﴿ :ي َ َ
ِت ذب ْص َن بِأنفسِ ِه ذن أ ْر َب َعة أش ُه ٍر
ََْ
َ
َو َع ْ ً
ْشا﴾ [البقرة ،]234:وقوله تعاىلَ ﴿ :ح ذِت َيض ْع َن ْحل ُه ذن﴾ [الطالق.]6:
 -3أنه أحوط.

قال يف الشفاء بعد حديث(( :املطلقة واملتوىف عنها زوجها ال تبيت يف غري
بيتها)) :وهذا احلديث إن صح فمحمول عىل االستحباب ليجمع بينه وبني
األخبار اآلتية ،وهي ما ذكره عن اإلمام القاسم بن إبراهيم يرفعه إىل عيل #
قال( :تعتد املتوىف عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها) وإىل آخر
ما ذكر من الروايات يف هذا املعنى .اهـ من أنوار التامم.
وال خالف أنه جيب عىل املرأة التي تويف زوجها أن حتد عليه ،أي :ال تلبس
ثياب الزينة ،وال تتزين ،وال متس طيب ًا.
أما املطلقة رجعي ًا فال يلزمها اإلحداد؛ بل جيوز هلا أن تلبس ما شاءت
من الزينة.
أما املطلقة ثالث ًا فقد قيل :إنه يلزمها اإلحداد ،وقيل :إنه ال يلزمها.
 -1من ظاهر من امرأته فال جيوز له أن يقرهبا حتى يكفر.
 -2الكفارة مرتبة :فالعتق ،ثم الصيام ،ثم اإلطعام.
 -1ال خالف يذكر أنه يوقف املويل بعد األربعة األشهر ،وال يوقف قبلها،
فإذا أوقف ألزمه احلاكم إما أن يرجع إىل زوجته ،وإما أن يطلقها.
 -2ما كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيالء.
 -3إذا رجع ك َّفر عن يمينه.
 -1ال خالف أنه يبدأ بالرجل يف اللعان فيحلف أربع شهادات باهلل ،ثم
حيلف اخلامسة كام ذكره اهلل يف القرآن ،ثم يثنى باملرأة فتحلف كذلك.
 -2ثم يفرق اإلمام أو احلاكم بني املتالعنني فال جيتمعان أبد ًا.

 -3وأنه يصح أن يتالعن الزوجان عىل نفي احلمل قبل أن يولد وبعد أن يولد.
 -4وال خالف أن من أقر بولد فليس له بعد ذلك أن ينفيه.
 ال خالف أن األم أوىل بحضانة ولدها إن مل تتزوج ،وقد قال تعاىل:َ ُ َ ذ َ َ َ َ
الةٌ ب ِ َولِها﴾ [البقرة.]233:
﴿َل تضار و ِ
 فيؤخذ منه: -1أنه ال جيوز لألب أن يوله األم بأخذ ولدها ،وهذا معنى أهنا أوىل بحضانته.
 -2أن ال يرضها بنقص النفقة.
وأقر ُ ُهب ّن أم األم.
 -3أن اجلدات أوىل باحلضانة من األب؛ ألهنن أمهاتَ ،
ويف حديث أخرجه املؤيد باهلل ،والبخاري ،وغريهام(( :إنام اخلالة أم)):

فيؤخذ من ذلك :أن اخلالة أوىل باحلضانة من األب؛ فإذا انقطع هؤالء
فاألب أوىل باحلضانة ُمن سواه ،فإذا عدم هؤالء فاألوىل به األحنى عليه
واألشفق به من القرابة.
واحلد الذي تكون به األم أوىل بحضانة ولدها هو ما دام الولد حمتاج ًا إىل
الرعاية واحلضانة ،فإذا استغنى بنفسه يف مأكله ومرشبه وملبسه ونومه وقضاء
حوائجه الالئقة به كان األب حينئذ أوىل بالذكر ،واألم أوىل باألنثى؛ هذا ما
تقيض به املصلحة وحتتمه.
وذلك أن الذكر حني يستغني بنفسه فيام ذكرنا وذلك يف السبع السنني من
عمره يف العادة يكون قد دخل يف السبع الثانية من عمره ،وهذه املرحلة هي
مرحلة التعليم واألب أقدر عىل تعليم ولده من األم ،وجماله أوسع ،فيتمرن مع
األب عىل الزراعة أو الصناعة أو التجارة ،ويعلمه معامل القراءة والكتابة ،ومعامل
دينه و..إلخ.
أما األنثى فال حتتاج إىل تعلم الزراعة والتجارة والصناعة ،وال رضورة هبا إىل
تعلم القراءة والكتابة ،والذي حتتاجه هو علم صناعة الطعام ،والنظافة ،والتمرن عىل

ذلك ،ثم تثقيفها كيف تتعامل مع زوجها إذا تزوجت ومع أقربائه و..إلخ ،وكل ذلك
األم فيه أقدر ،وبه أجدر؛ فمن هنا كانت األم أوىل ببنتها إىل أن تتزوج البنت.
وكل ذلك من أجل املصلحة فإذا تزوجت األم ،أو ُجنّت ،أو ارتدت عن
اإلسالم ،أو أصيبت بمرض شديد أو معدي انتقلت أولويتها؛ ألنه ال مصلحة
لولدها حينئذ يف البقاء معها؛ الشتغاهلا عن ولدها بالزوج ،ومصلحة الطفل مع
املجنون منتفية وخطره أعظم ،واملرتدة ستفسد أخالق ولدها ،وتدخله يف
ديانتها ،وذلك من أعظم املفاسد ،واملريضة تكون مشغولة عن ولدها بمرضها،
مع ما خيشى عليه من عدوى املرض ،فال مصلحة له حينئذ يف البقاء معها.
نفقة الزوجة:
من خطبة النبي ÷ يف منى يوم النحر(( :استوصوا بالنساء خري ًا..إىل أن
قال :وهلن عليكم من احلق نفقتهن وكسوهتن باملعروف)) ،وهذا احلديث مشهور
َ ُ َذ ُ َ ََ
لَع الن ِ َسا ِء ب َما َف ذض َل ذ ُ
اّلِل
الرجال قوامون
ِ
عند الطرفني ،وقد قال َتعاىلِ َ ﴿ :
ََ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُُ
َْ ُ
َ
َب ْعض ُه ْم لَع َب ْع ٍض َوب ِ َما أنفقوا م ِْن أ ْم َوال ِ ِه ْم﴾ [النساء﴿ ،]34:ومن قدِر عليهِ رِزقه
ذ
َ ُْ ْ ْ ذ َ َ ُ ذُ َ ُ َ ُ ذُ َ ْ
َ َ
اّلِل نف ًسا إَِل َما َءاتاها﴾ [الطالق.]7:
فلين ِفق مِما ءاتاه اّلِل َل يكلِف
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه جيب اإلحسان إىل الزوجة ،واحتامل أذاها.
 -2أنه جيب هلا عىل الزوج نفقتها وكسوهتا.
 -3أنه جيب هلا ذلك صغرية أم كبرية ،صاحلة للجامع أم ال ،هذا هو ظاهر العموم.
 -4ليس للنفقة والكسوة حد حمدود ،وإنام ذلك عىل حسب ما يتعارف
الناس عليه ،فاألغنياء هلم عرف ،والفقراء عىل حسب ما يتعارفون ،وخيتلف
ذلك بحسب اختالف البلدان واألزمان.
 -5املطلقة رجعي ًا هي يف احلكم كالزوجة ،فلها ما للزوجة من النفقة
والكسوة ما دامت يف العدة.

 -6املطلقة ثالث ًا تستحق النفقة والكسوة ،من أجل أهنا حمبوسة من أجل
زوجها الذي طلقها ،وملا يف حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه املؤيد باهلل
ومسلم وغريهام ،فقد أوجب هلا النبي ÷ املتاع باملعروف.
وقد روي حديث فاطمة بنت قيس عىل صور ،وفيها :أن زوجها أرسل هلا
بنفقة وأهنا سخطتها ،وطلبت زيادة؛ فلم حيكم هلا هبا ،وقال هلا النبي ÷:
((ولكن متاع باملعروف)).
يف رشح التجريد وصحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه وغريها حديث(( :أنت
َ َ ذ َْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ ً
ح َسانا﴾ [األحقاف.]15:
اِلنسان بِو ِاليهِ إِ
ومالك ألبيك)) ،وقال تعاىل﴿ :ووصينا ِ
يؤخذ من ذلك:
 -1أن األب إذا كان معرس ًا وكان ابنه مؤرس ًا أن له أن يأكل من مال ابنه،
وأن عىل االبن أن ينفق عليه ويكسوه؛ إذ ليس من اإلحسان أن يبيت االبن
الغني شبعان ًا ،ويبيت األب الفقري جائع ًا ،وكذلك األم هلا ما لألب باألوىل؛ إذ
حقها عىل االبن أعظم.
 -2وسواء أكان الوالدان مسلمني أم كافرين ،وسواء أكان الولد صغري ًا أم كبري ًا.
 -3وتلزم نفقة الطفل عىل أبيه فإن مل يكن له أب فعىل األقرب إليه،
واألقرب إليه هو الذي يرثه إن مات.
ودليل ذلك :أن اهلل تعاىل أمر أولياء الطفل بإيتاء األجرة ملرضعته يف قوله
ْ
َ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ ذ ََْ ُ ََْ ُ
ْ
ْ
َ
ُ
وف ِإَون
تعاىل﴿ :فإِن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأت ِمروا بينكم بِمعر ٍ
ْ ُ
َ ُ ْ
اَس ُت ْم فَ َس ُ ْ
َت َع َ ْ
ض ُع ُُل أخ َرىِِ 6لُنفِ ْق ذو َس َع ٍة م ِْن َس َعتِهِ[ ﴾..الطالق].
ِت ِ
هذا ،والنفقة عىل األوالد أمر متقرر يف الفطرة من قبل نزول الرشائع ،وقد

كان املرشكون يقتلون أوالدهم خشية الفقر وأن ال جيدوا ما ينفقونه عليهم،
َ
َْ
َ َْ ُ َ َ َ ُ
فنهاهم اهلل عن ذلك ،فقال سبحانهَ ﴿ :وَل تق ُتلوا أ ْوَلدك ْم م ِْن إ ِ ْمَل ٍق ْن ُن
ُ
َ ُ ُ
ن ْر ُزقك ْم ِإَويذاه ْم﴾ [األنعام.]151:

 -4وكذلك جتب نفقة األقارب من األخوة واألخوات واألعامم والعامت وأبناء
ً
ُْ َ
اإلخوة و..إلخ؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :وبال ْ َو ِ َ
اليْ ِن إِ ْح َسانا َوبِذِي الق ْرب﴾ [النساء ،]36:وذلك
ِ
عىل حسب اإلرث ،وليس من اإلحسان أن يبيت الرجل هو وأوالده شابعني
ويبيت أخوه وأوالده خامص البطون جائعني.

ُْ َ َ
َ َ َ َْ
ث مِثل ذل ِك﴾ [البقرة،]233 :
ار ِ
وقد قال تعاىل حني ذكر النفقة عىل الرضيع﴿ :ولَع الو ِ

يعني أن عىل وارث الرضيع من احلق مثل ما عىل األب من احلق للرضيع ،وذلك

يدل عىل:
 -1أن النفقة عىل القريب تلزم عىل حسب اإلرث.
 -2ويدل عىل أصل نفقة األقارب بعضهم عىل بعض.
 -3وقد يؤخذ من هنا أنه جيب عىل األب إن كان أو عىل الوارث نفقة الطفل
ومؤن حضانته ،ولو كان الطفل غني ًا ،وهو املذهب.
يف املجموع بسنده إىل عيل  #قال( :عرضت عىل رسول اهلل ÷ تزويج
ابنة محزة فقال(( :إهنا ابنة أخي من الرضاعة ،يا عيل ،أما علمت أن اهلل عز وجل
حرم من الرضاع ما حرم من النسب)).
ويف املتفق عليه من حديث ابن عباس :أن النبي ÷ أريد عىل ابنة محزة
فقال(( :إهنا ال حتل يل ،إهنا ابنة أخي من الرضاع ،وحيرم من الرضاع ما حيرم من
النسب)) اهـ.
وقد صح عند الطرفني حديث الذي تزوج فجاءت امرأة فقالت :قد
أرضعتكام فسأل النبي ÷ ،فقال(( :كيف وقد قيل)) ففارقها الرجل..إلخ.
وال خالف عند الطرفني يف صحة النهي عن النبي ÷ أن ُتزوج املرأة
عىل عمتها ،وال عىل خالتها ،وال عىل ابنة أخيها ،وال عىل ابنة أختها ال الصغرى
عىل الكربى وال الكربى عىل الصغرى.

وقد ورد عند الطرفني(( :ال رضاع بعد فطام))(( ،ال رضاع بعد فصال)).
َُْ
َ َْ
َ َ ُُ
ي﴾ [لقامن ،]14:وقال سبحانهَ ﴿ :وْحل ُه
وقد قال تعاىل﴿ :وف ِصاُل ِِف َعم ِ
َ َ ُُ ََ ُ َ
ون َش ْه ًرا﴾ [األحقاف ،]15:وقال سبحانهَ ﴿ :وال ْ َو ِ َ ُ
ض ْع َن
وف ِصاُل ثَلث
الات يُ ْر ِ
َ
َ
ََْ َ ُ ذ َ َْْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ذ ذ َ َ َ
اعة﴾ [البقرة.]233:
ي ل ِمن أراد أن يتِم الرض
ي َكمِل ِ
أوَلدهن حول ِ
وروى املؤيد باهلل يف رشح التجريد والبخاري ومسلم عن عائشة :أن أفلح
أخا أب القعيس جاء يستأذن عليها بعد احلجاب ،قالت :فأبيت أن آذن له ،فلام
جاء رسول اهلل ÷ أخربته بالذي صنعت ،فأمرين أن آذن له عيل ،وقال:
((إنه عمك)).
يؤخذ مام تقدم:
 -1أن حكم الرضاع كحكم النسب من دون استثناء.
 -2أن مطلق الرضاع قل أم كثر حيرم ما حيرم النسب.
 -3أن االحتياط يف هذا الباب أعني باب الرضاع والنكاح أمر مشدد فيه
((كيف به وقد قيل)).
 -4أنه ال جيوز اجلمع بني األختني من الرضاعة ،وال بني املرأة وعمتها من
رضاعة أو نسب ،وكذلك املرأة وخالتها ،وال املرأة وابنة أخيها ،وال وابنة أختها ال
الصغرى عىل الكربى وال الكربى عىل الصغرى ،كل ذلك من نسب أو رضاع.
 -5أن الرضاع بعد احلولني ال حيرم.
 -6أن زوج املرأة يصري أب ًا للرضيع وأخاه ع ًام للرضيع ،و..إلخ.
وقد روي من طرف أهل السنة عن عائشة( :كان فيام أنزل من القرآن :عرش
رضعات معلومات حيرمن ،ثم نسخن :بخمس معلومات ،فتويف رسول اهلل ÷
وهي فيام يقرأ من القرآن) رواه مسلم.

وعنها ،قالت :جاءت سهلة بنت سهيل فقالت :يا رسول اهلل ،إن سامل ًا موىل
أب حذيفة معنا يف بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال ،فقال(( :أرضعيه حترمي عليه))
رواه مسلم.
وعنها ،قالت :قال رسول اهلل ÷(( :ال حترم املصة واملصتان)) رواه مسلم.
هذا ،ويرتجح ما ذكرناه سابق ًا بأمور:
 -1أنه جممع عىل روايته عند الطرفني واألخذ باملجمع عليه أوىل؛ ألنه أقرب
إىل الصحة.
 -2أنه مذهب أهل البيت  %وعىل رأسهم أمري املؤمنني عيل بن أب طالب .#
 -3يشهد له ظاهر القرآن؛ فالقرآن قد أطلق الرضاعة ومل يقيدها بخمس
وال أقل وال أكثر ،وأن الرضاعة حوالن ملن أراد أن يتم الرضاعة.
 -4ملا فيه من االحتياط ،واالحتياط يف هذا الباب مشدد فيه ((كيف به وقد قيل)).
 -5لو كان األمر كام ذكرت عائشة لكتبت يف املصحف وقرأها املسلمون،
فالواقع هو غري ما ذكرت عائشة.
 -6وعىل فرض صحة الرواية فقوهلا :مخس معلومات حيرمن؛ ال يدل عىل
أن أقل من مخس ال حيرم إال باملفهوم؛ وقد اختلف العلامء يف العمل باملفهوم،
فمنهم من عمل به ،ومنهم من ال يعتربه ،ثم إنه اختلف العاملون به هل يصح
التخصيص والتقييد به أم ال؟ ومن هنا كان العمل عىل اإلطالقات املعلومة
بالقرآن وبالسنة املجمع عليها أوىل؛ فحديث عائشة وإن صح سنده عند أهل
السنة فقد ضعف يف متنه من عدة وجوه تؤخذ مام سبق.
۞۞۞۞۞

كتاب البيع
• يف جمموع اإلمام زيد بن عيل بسنده املعروف ،عن عيل  #قال( :جاء
رجل إىل النبي ÷ فقال :يا رسول اهلل ،أي الكسب أفضل؟ فقال ÷:
(( ُ
عمل الرجل بيدهَ ،و ُكل بيع مربور ،فإن اهلل حيب العبد املؤمن املحرتف ،ومن
كد عىل عياله كان كاملجاهد يف سبيل اهلل عز وجل)) .وهذا احلديث مروي يف
رشح األحكام.
• عن رفاعة بن رافع َّ
أن النبي ÷ سئل أي الكسب أطيب؟ قال:
(( ُ
عمل الرجل بيدهَ ،و ُكل بي ٍع مربور)) رواه البزار وصححه احلاكم ،وأخرجه
جامعة من علامء احلديث ،ذكر ذلك يف بلوغ املرام وسبل السالم.
أحدٌ طعام ًا َق ّط خري من أن يأكل من
• ويف البخاري مرفوع ًا« :ما َأك ََل َ
عمل يده ،وإن نبي اهلل داوود كان يأكل من عمل يده».
البيع املربور :هو البيع السامل من اليمني الفاجرة ،ومن الكذب ،والغش،
والسامل من الربا ،ومل يكن مام جاء النهي عنه من البيوع.
ويف احلديث داللة عىل:
 -1أن عمل الرجل بيده أفضل من التجارة ،وذلك من حيث التقديم.
 -2قوله« :عمل الرجل بيده» ،قد يستفاد منه أن مزاولة العمل باليد لطلب
املعيشة من أعامل الرجال دون النساء ،وذلك ملا يف طبيعة الرجال من الشدة
والصالبة والصرب وقوة التحمل ،بخالف النساء فإهنن عىل الضد من ذلك ،مع
ما ُأ ِم رر َن به من السرت والقرار يف البيوت.
 -3قوله :أي الكسب أفضل؟ أي :أدخل يف احلل وأبعد عن ُ
الشبهة.

 -4عمل اليد يشمل الزراعة والصناعة وتأجري النفس.
 -5وكان عمل اليد أفضل املكاسب وأطيبها من حيث أن الرجل يأخذ ما
يأخذ باستحقاق من غري ِمن ٍَّة وال مذمة تلحقه يف ذلك ،مع ما جيده اآلكل من
اللذة واهلناء واملراءة ،وذلك من حيث أن احلاصل بعد التعب والعناء يف طلبه
ألذ وأهنأ وأمرأ من احلاصل بال تعب.
 -6وكانت التجارة من أفضل املكاسب ملثل ما ذكرنا يف عمل اليد ،وكانت
دون عمل اليد ملا فيها من التعرض للشبه؛ فإن البائع مهام حرص عىل البيع
املربور ف َق َّلام يسلم مام خيدش ذلك ،ومن حيث أن التعب يف البيع والرشاء دون
التعب يف عمل اليد ،وأيض ًا يف البيع كثرة خمالطة الناس ومعاملتهم بخالف عمل
اليد ،واألسواق حمرضة للشياطني ،وحترضها الغفلة عن ذكر اهلل.
َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ ْ ُ
ات َما ك َسبْ ُت ْم َوم ذِما
 -7قال تعاىل﴿ :يا أيها اَّل
ِين َءامنوا أنفِقوا ِم ْن َطي ِ َب ِ
َْ
َ َْ ْ َ ُ
ج َنا لك ْم م َِن اْل ْر ِض﴾[البقرة ،]297:هذه اآلية تشهد ملا تضمنه احلديث فإن
أخ ر
طيبات ما كسبتم يشمل بعض عمل اليد والتجارة ،و«مام أخرجنا لكم من

األرض» بعض عمل اليد وهو الزراعة.
وهناك مكاسب أخرى هي ما حصل عن طريق الغنيمة ولعلها تدخل يف
مكاسب اليد وكذلك الصيد ،ومنه ما حيصل عن طريق املرياث ،واهلبة،
والصدقة ،والنذر ،والوقف ،وال شك يف حلية ذلك وطيبه ،كام دلت عليه
َ َ
ذ َ
ُْ
ُ
ُ
يك ُم ذ ُ
اّلِل ِِف أ ْوَلدِك ْم ل َِّلك ِر مِثل َح ِظ
وص
نصوص القرآن والسنة﴿ :يُ ِ
َ ْ َْ َ ُ َ َ
ْ ََُْْ
َشء مِنْ ُه َن ْف ًسا فَ ُُكُوهُ َهن ً
ِيئا
ي[﴾...النساء﴿ ،]11:فإِن طِْب لك ْم ع ْن ْ ٍ
اْلنثي ِ
َمر ً
يئا[ ﴾4النساء.]4:
ِ
ويف حديث املجموع:
• الرتغيب واحلث عىل العمل يف طلب الرزق.

• كراهة الشارع للبطالة والفراغ.
• فضل طلب الرزق عىل العيال حيث ساوى بطالب ذلك املجاهد يف
سبيل اهلل.
• يف املجموع بسنده املعروف قال :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع اخلمر
واخلنازير وال َع ِذ َرة ،وقال ÷(( :هي ميتة)) ،وعن أكل ثمن يشء من ذلك،
وعن بيع الصدقة حتى تقبض ،وعن بيع اخلمس حتى حياز .اهـ
• ويف املتفق عليه من حديث جابر :إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة،
واخلنزير ،واألصنام ،فقيل :يا رسول اهلل أرأيت شحوم امليتة فإهنا تطىل هبا
السفن ،وتدهن هبا اجللود ،ويستصبح هبا الناس؟ قال :ال ،هو حرام ثم قال
رسول اهلل ÷ عند ذلك(( :قاتل اهلل اليهود إن اهلل ملا حرم عليهم شحومها
مجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .اهـ
يؤخذ من ذلك:
 -1أن اهلل تعاىل إذا حرم شيئ ًا حرم بيعه وثمنه ،وأن ينتفع به من أي وجه،
وهذا ما يسمى بعموم املقتىض.
 -2وأن كل حيلة يتوصل هبا إىل حتليل حمرم فهي باطلة.
 -3أن امليتة نجسة؛ وذلك لقوله(( :هو حرام)) فإنه يعود إىل سؤاهلم عن
شحوم امليتة ،فيؤخذ من ذلك أنه حيرم بيع كل نجس ،أما املتنجس فام أمكن
تطهريه فيجوز بيعه واالنتفاع به ،جلري عمل املسلمني بذلك من غري تناكر.
 -4وأن الصدقة متلك بالقبض وكذلك اخلمس ،وأنه ال يشرتط لفظ القبول
يف الصدقة واخلمس.

يف أمايل أمحد بن عيسى واألحكام :وهنى رسول اهلل ÷ عن مهر البغي،
وعن أكل أجر عسب الفحل ،وعن ثمن امليتة ...الخ.
ويف املتفق عليه :عن أب مسعود األنصاري أن النبي ÷ هنى عن ثمن
الكلب ،ومهر البغي ،وحلوان الكاهن.
ويف البخاري :هنى رسول اهلل ÷ عن َع رسب الفحل.
يف املجموع بسنده« :هنى رسول اهلل ÷ عن رشطني يف بيع ،وعن سلف
وبيع ،وعن بيع ما ليس عندك ،وعن ربح مامل يضمن ،وبيع مامل يقبض ،وعن
بيع املالمسة ،وعن بيع املنابذة ،وطرح احلصاة ،وعن بيع الغرر ،وعن بيع اآلبق
حتى يقبض».
وروى اخلمسة وصححه الرتمذي وابن خزيمة واحلاكم ،من طريق عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال حيل سلف وبيع،
وال رشطان يف بيع ،وال ربح ما مل يضمن ،وال بيع ما ليس عندك)).
ويف مسلم عن أب هريرة :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع احلصاة ،وعن بيع الغرر.
فرس اإلمام زيد بن عيل «رشطني يف بيع» أن تقول :بعتك هذه السلعة عىل أهنا
بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ،أو :إىل أجل كذا بكذا ،وإىل أجل كذا بكذا.
«وعن سلف وبيع» :أن تسلف يف اليشء ،ثم تبيعه قبل أن تقبضه.
«وعن بيع ما ليس عندك» :أن تبيع السلعة ،ثم تشرتهيا بعد ذلك فتدفعها إىل املشرتي.
«وربح ما مل يضمن» :أن يشرتي السلعة ،ثم يبيعها قبل أن يقبضها ،وجيعل له
اآلخر بعض ربح.
«وبيع ما مل يقبض» :أن يشرتي السلعة ،ثم يبيعها قبل أن يقبضها.
ويف املتفق عليه حديث« :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع الثامر حتى يبدو

صالحها ،هنى البائع واملبتاع».
ولعل احلكمة يف ذلك ما رواه مسلم« :لو بعت من أخيك متر ًا فأصابته
جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئ ًا ،بم تأخذ مال أخيك بغري حق» ،وقد
استثنى أهل املذهب صورة :وهي أن يشرتط القطع فإذا بيعت الثمرة قبل بدو
صالحها برشط قطعها صح البيع.
ويؤخذ من هنا:
 -1أن البيع ال يصح إال إذا كان املبيع حمقق ًا ،فال يصح البيع يف يشء قد
ذ َ ْ َ ُ َ
حيصل وقد ال حيصل ،وقد دل القرآن عىل ذلك يف قوله تعاىل﴿ :إَِل أن تكون
َِ ًَ َ َ
اض﴾ [النساء ،]29والغالب أن العاقل ال يرىض أن يدفع ثمن ًا حمقق ًا يف
َت
ارة ع ْن ت َر ٍ
يشء قد حيصل وقد ال حيصل.

 -2أن املبيع إذا تلف يف يد البائع فإنه يتلف من ماله.
 -3أن القبض بالتخلية ال يصح إال إذا كان املبيع كام ً
ال صاحل ًا.
حديث« :من ابتاع نخ ً
ال بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي باعها إال أن يشرتط
املبتاع» متفق عليه ،وذلك ألن الثمرة بعد التلقيح كالولد املنفصل عن أمه وقبل
التلقيح كاحلمل.
بني النبي ÷ هنا بعض املكاسب اخلبيثة:
 -1فمنها مهر البغي -وهو أجر الزانية -فيحرم أكله ،ويلحق بذلك كل
ََ ٌْ َُ ْ ذ َ ََ ْ َْ ْ َ َ ٌْ
أجر عىل فعل حمرم ،يؤيد ذلك قوله تعاىل﴿ :فويل لهم مِما كتبت أيدِي ِهم وويل
َ
َ
ْ
ل ُه ْم م ذِما يَكس ُِبون[ ﴾79البقرة] ،وذلك مثل كسب املغنية ،والنائحة ،وأجرة

الكاهن ،والساحر.

 -2حيرم أكل أجر عسب الفحل ،أما إعطاء الفحل ل رل َقاح فهو جائز
ومندوب إليه كام يف بعض احلديث ،والفحل يشمل فحل اإلبل والبقر والغنم
واخليل ونحو ذلك.
 -3ال خالف يف عدم جواز بيع الكلب ،وإنام اخلالف يف كلب الصيد ونحوه.
يف املجموع بسنده :قال رسول اهلل ÷(( :ال يبع حارض لباد ،دعوا الناس
يرزق اهلل بعضهم من بعض)) وفيه« :وهنانا رسول اهلل ÷ عن تلقي الركبان».
اجل َلب،
ويف مسلم عن أب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تلقوا َ
فمن تلقي فاشرتي منه فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار)).
ويف املتفق عليه :عن أب هريرة قال :هنى رسول اهلل ÷ أن يبيع حارض
لباد وال تناجشوا ،وال يبيع الرجل عىل بيع أخيه وال خيطب عىل خطبة أخيه.
ويف املتفق عليه :عن ابن عباس« :ال تلقوا الركبان ،وال يبع حارض لباد».
يستفاد ما يأيت:
 -1البادي :هو ساكن البادية ،وأهل البادية هم أهل بيوت َّ
الش َعر ،واحلارض:
هو ساكن القرية .وينبغي أن يراد بالبادي َم رن ُذ ِكر ُ
وأهل القرى الصغرية ،واحلارض
هو ساكن املدن التي توجد فيها األسواق وجتلب إليها البضائع.
 -2ظاهر النهي التحريم وهو األحوط ،وقد بني الرسول ÷ احلكمة
يف النهي عن بيع احلارض للباد بقوله(( :دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من
بعض)) ،فاحلارض له بصرية ومعرفة بالبيع والرشاء فقد يتحكم يف السعر
ويرفعه ،والبادي ليس كذلك فيبيع وربام نقص من السعر ليتخلص من السلعة
ويعود إىل بيته ،فاملصلحة العامة للمسلمني أن يرتك البادي يبيع سلعته للناس.

ويف املجموع عن عيل ( :#جالب الطعام مرزوق ،واملحتكر عاص ملعون).
ويف مسلم عن معمر بن عبداهلل عن رسول اهلل ÷(( :ال حيتكر إال خاطئ)).
يؤخذ من ذلك:
 -1حث الشارع عىل جلب الطعام من بالد إىل بالد ،وأن ذلك سبب
للرزق ،وأخرج الشارع ذلك خمرج الوعد ملا ذكرنا.
 -2واملحتكر املراد به حمتكر الطعام بداللة ما قبله.
 -3زجر الشارع عن االحتكار زجر ًا شديد ًا من حيث أنه حكم عليه
بعصيان اهلل تعاىل ،ثم أردف ذلك باللعن الذي هو :الطرد عن رمحة اهلل.
 -4اخلاطئ يراد به املتعدي حدود اهلل.
واملتعدي حدود اهلل عاص ظامل ،والظامل ملعون ،والدليل عىل هذا التفسري
ذ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ُُ َ
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قوله تعاىل﴿ :إِن ف ِرعون وهامان وجن
ِ
واملخطئ :هو الذي يعمل العمل عن طريق اخلطأ ،وليس عىل هذا إثم لقوله
ََ
َ
َ
َ َ ْ َ ُْ
ْ
َ َْ ُ
ك ْم ُج َن ٌ
ْ
ك ْن َما ت َع ذم َدت
ل
و
ه
ب
م
ت
اح فِيما أخطأ
تعاىلَ ﴿ :وليْ َس علي
ِ
ِ
ِ
ُُ ُ ُ
وبك ْم﴾ [األحزاب.]5
قل
يف العلوم بسنده إىل النبي ÷(( :من ابتاع طعام ًا فال يبعه حتى يكتاله)).
ويف مسلم عن أب هريرة :أن رسول اهلل ÷ قال(( :من اشرتى طعام ًا فال
يبعه حتى يكتاله)).
قد يكون املراد بذلك أنه ال جيوز بيع الطعام حتى يقبض ،وقبض الطعام
يكون بالكيل ،فإذا استوىف املشرتي ما اشرتاه من الطعام بالكيل جاز له بيعه،
وعىل ذلك فيؤخذ منه:

 -1أن قبض الطعام املكيل ال يكون إال بالكيل.
 -2أنه ال يصح البيع قبل قبضه بالكيل.
 -3ويلحق بذلك الوزن يف هذين احلكمني.
 -4إذا كان الطعام صربة فيصح قبضها بغري الكيل.
والفرق بني املسألتني :أن من اشرتى عرشين صاع ًا من الطعام -فال يتحقق
أنه قد قبضها إال بالكيل ،بخالف صربة الطعام.
يف املتفق عليه من حديث عائشة قالت :جاءتني بريرة فقالت :إين كاتبت
أهيل عىل تسع أواق ،يف كل عام أوقية فأعينيني ،فقلت :إن أحب أهلك أن
أعدها هلم ،ويكون والؤك يل فعلت؛ فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم ،فأبوا
عليها ،فجاءت من عندهم ورسول اهلل ÷ جالس ،فقالت :إين قد عرضت
ذلك عليهم ،فأبوا إال أن يكون الوالء هلم ،فسمع النبي ÷ ،فأخربت
عائشة النبي ÷؛ فقال(( :خذهيا واشرتطي هلم الوالء ،فإنام الوالء ملن
اعتق)) ،ففعلت عائشة ،ثم قام رسول اهلل ÷ يف الناس خطيب ًا ،فحمد اهلل
وأثنى عليه ثم قال(( :أما بعد ،فام بال رجال يشرتطون رشوط ًا ليست يف كتاب
اهلل عز وجل ،ما كان من رشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة رشط،
قضاء اهلل أحق ،ورشط اهلل أوثق ،وإنام الوالء ملن أعتق».
ويف رشح التجريد وسنن البيهقي وسنن ابن ماجه :أن النبي ÷ خري
بريرة ملا بيعت ومل جيعل بيعها طالق ًا .لعل احلديث« :ملا عتقت».
ويف املنتخب :كان يف بريرة أربع خصال كلها سنة :قول النبي ÷:
((الطالق ملن أخذ بالساق)) ،ومل جيعل بيعها طالق ًا؛ ألهنا بيعت وهلا زوج.
وسألته عائشة عام فعلت حني اشرتهتا ،واشرتطت التي باعتها أن الوالء هلا،

فقال ÷(( :الوالء ملن اعتق)) ،وأبطل الرشط.
وخريها رسول اهلل ÷ حني أعتقت فخريها يف زوجها فاختارت نفسها
ففرق بينهام ،وتصدق عليها بتمر فأهدته لرسول اهلل ÷ فقال هو عليها
صدقة ولنا هدية».
يؤخذ من قصة بَرِ يرة أحكام:
 -1أن الوالء ملن اعتق.
 -2وأن العقود إذا اشتملت عىل رشوط باطلة ،فإهنا تصح العقود ،وتلغو الرشوط.
 -3أن بيع األمة ال يكون طالق ًا ،وإنام الطالق ملن أخذ بالساق وهو الزوج.
 -4أن األمة املزوجة إذا أعتقت ختري بني زوجها ونفسها.
 -5وأن خيارها عىل الرتاخي ملا جاء يف قصتها أن زوجها كان يالحقها يف
سكك املدينة ودموعه تسيل عىل حليته ،وعند ذلك قال هلا رسول اهلل ÷:
زوجك وأبو عيالك فقالت :يا رسول اهلل هل أنت شافع أو آمر فقال ÷:
أنا شافع فقالت :ال حاجة يل فيه ،ومام قاله هلا ÷(( :أنت عىل خيارك ما مل
متكنيه من نفسك)).
 -6أن نساء النبي ÷ لسن من أهل البيت الذين حترم عليهم الصدقة.
 -7أنه حيرم اشرتاط الرشوط الباطلة.
 -8قوله(( :ما كان من رشط ليس يف كتاب اهلل عز وجل فهو باطل)) نزل
القرآن عىل رسول اهلل ÷ والناس يتعاملون بالبيع والرشاء واإلجارات
والنذور والعتق فقررهم القرآن عىل ما هم عليه من تلك املعامالت ومن مجلتها
العتق ،وأن الوالء ملن أعتق ،فحني قرر القرآن ذلك فكأنه يف احلكم مذكور يف
كتاب اهلل عز وجل.

وجاء يف احلديث(( :اخلراج بالضامن)) ،وهو مروي من اجلانبني ،أخرجه:
املؤيد باهلل يف رشح التجريد ،املستدرك عىل الصحيحني ،سنن البيهقي الكربى،
سنن الرتمذي ،سنن الدارقطني ،سنن أب داوود ،سنن ابن ماجه ،مصنف ابن
أب شيبه ،مصنف عبدالرزاق وغريهم .اهـ من هامش أصول األحكام.
يؤخذ منه:
أن فوائد السلعة تكون ملن السلعة يف ضامنه ،والذي تكون السلعة يف ضامنه
هو القابض هلا ،ويتفرع من ذلك أحكام كثرية يف اخليارات الثالثة عرش ويف
اإلقالة والفسخ والشفعة ،فإذا اشرتى املشرتي السلعة وحصل له منها فوائد ثم
شفع الشفيع السلعة وأخذها بالشفعة كانت الفوائد للمشرتي دون الشفيع،
وذلك ألن السلعة يف ضامنه بمعنى أهنا إذا تلفت تلفت من ماله ،وخيرج من هذا
احلكم الغاصب فال يستحق الفوائد ألن السلعة وإن كانت يف قبضته وضامنه
فهو غري مأذون له يف القبض وال يستحقه.
روى مسلم حديث« :أن رسول اهلل ÷ مر عىل صربة طعام فأدخل يده
فيها ،فنالت :أصابعه بلالً ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال :أصابته السامء
يا رسول اهلل ،قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،من غش فليس
مني» ،وال خالف يف حتريم الغش هلذا احلديث ونحوه ويشهد للتحريم قوله
ذ َ ْ َ ُ َ َِ ًَ َ َ
اض﴾ واملشرتي ال يرىض باملغشوش بل
تعاىل﴿ :إَِل أن تكون َت
ارة ع ْن ت َر ٍ
يسخطه إذا رآه ويشتم البائع منه ،وقوله ÷« :فليس مني» ليس املقصود به

الرباءة من فاعل الغش ،لالتفاق عىل أن معصية الغش ال تبلغ بصاحبها إىل حد
اخلروج من اإلسالم ،وحينئذ فيتعني أن املراد :فليس عىل طريقتي.

ومن الغش أن تكون السلعة معيبة ،والبائع عامل بعيبها فيبيعها من غري أن
خيرب املشرتي بالعيب ،هذا إذا كان املشرتي جاه ً
ال بالعيب.
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وقد استدل هبذه اآلية عىل أنه ال جيوز بيع أرايض مكة وال تأجري بيوهتا ،ألن
اهلل تعاىل جعل احلرم املحرم هبذه اآلية حق ًا عام ًا يستوي فيه أهل مكة وغريهم،
فهي لذلك يف حكم األرض املوقوفة ،يزيد ذلك بيان ًا أن اهلل تعاىل سامها املسجد
احلرام واملساجد ال جيوز بيعها وال تأجريها.
وذكر يف تتمة االعتصام عدة أحاديث يف هذا املعنى من رواية أهل البيت
ومن رواية أهل السنة ،وذكر نق ً
ال عن اهلدي النبوي :ذهب مجهور األئمة
والسلف واخللف إىل أنه ال جيوز بيع أرايض مكة وال إجارة بيوهتا.
وبنا ًء عىل هذا فيجوز الدخول يف بيوت مكة املعدة لإلجارة والوقوف فيها
بغري أجرة غري أنه ال جيوز له استعامل الفراش واملياه ونحو ذلك.
نعم ،إذا كان عقد اإلجارة عىل الفراش وجهاز التربيد واستعامل األبواب
حلفظ املتاع جازت اإلجارة.
وهكذا البيع ،إذا كان يراد به ما سوى األرض جاز البيع ،غري أنه ال جيوز
ألحد أن يبني هناك أكثر مام حيتاج.

يف األحكام عن النبي ÷(( :ال تبيعوا الذهب إال مث ً
ال بمثل ،وال تشفوا
بعضه عىل بعض ،وال تبيعوا غائب ًا منه بحارض)).
ويف املتفق عليه من حديث أب سعيد اخلدري :أن رسول اهلل ÷ قال:
((ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مث ً
ال بمثل ،وال تشفوا بعضها عىل بعض ،وال
تبيعوا الورق إال مث ً
ال بمثل وال تشفوا بعضها عىل بعض ،وال تبيعوا غائب ًا منها
بناجز)) .اهـ بلوغ املرام
ويف املجموع واألمايل واألحكام حديث(( :الذهب بالذهب مث ً
ال بمثل،
ال بمثل ،والذرة بالذرة ً
ال بمثل ،والرب بالرب مث ً
والفضة بالفضة مث ً
مثال بمثل،
والشعري بالشعري ً
مثال بمثل ،يد ًا بيد ،فمن زاد أو ازداد فقد أربى)).
ويف مسلم عنه ÷(( :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب،
والشعري وبالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح مث ً
ال بمثل ،سواء بسواء يد ًا بيد ،فإذا
اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ًا بيد)) .اهـ من بلوغ املرام.
يؤخذ من ذلك أحكام:
 -1األصناف املذكورة جيوز بيع كل صنف منها بعضه ببعض برشوط:
 التامثل يف الوزن إن كان مام يوزن أو الكيل إن كان مام يكال ،ويشرتط يفالتامثل أن يكون متيقن ًا لقوله يف احلديث(( :مث ً
ال بمثل سواء بسواء)).
 أن يكون يد ًا بيد ،فال جيوز أن يكون أحد البدلني غائب ًا أو دين ًا ،ومعنى «يد ًابيد» :أن يكون البدالن مقبوضني يف جملس البيع.
 -2أن معطي الزيادة وآخذها داخالن يف الربا؛ لقوله« :فمن زاد أو ازداد
فقد أربى».
 -3أن البيع بالزيادة باطل ال جيوز الدخول فيه ،وال يثبت له حكم البيع.

 -4أن بيع احلارض بغائب بيع باطل أيض ًا ،وأنه ال يثبت له حكم البيع.
 -5أنه جيوز بيع الرب بالشعري ،والفضة بالذهب برشط أن يكون البدالن
حارضين مقبوضني يف جملس البيع ،وال يشرتط هنا االستواء يف الكيل والوزن.
وقد وقع اخلالف فيام سوى األصناف املذكورة من سائر أصناف الطعام،
فقال قوم :إهنا تلحق يف احلكم هبذه األصناف املذكورة.
وقال آخرون :إهنا ال تلحق هبا ،والذي يرتجح أهنا تلحق هبا يف احلكم لوجوه:
 -1أن األرز والعدس ونحوهام من احلبوب ال فرق بينها وبني ما ذكر من
احلبوب يف احلديث ،إال أن بعض البلدان تعتمد عىل هذا النوع من الطعام،
وتلك عىل النوع اآلخر ،وتشرتك كلها يف أهنا كلها طعام مطعوم وقوت يقتات،
يعتمد عليه يف القوت واملعيشة ،يدخر وتأكله السوس ،ويرخص ويغىل،
ويترضر الناس باحتكاره ،ويكال ويطحن وخيبز ،وال فرق بني ذلك إال كالفرق
بني الرب والذرة.
 -2أن النبي ÷ مل يذكر يف حديث املجموع التمر وامللح وذلك مذكور
يف حديث مسلم ،ومل يذكر الذرة يف حديث مسلم وهي مذكورة يف حديث
املجموع ،ومل يذكر الزبيب يف كال احلديثني ،وذلك مام يدل عىل أنه مل يرد القِص
عىل ما ذكر ،ولو كان ذلك مراد ًا لبني ÷ يف كل حديث مجيع األنواع
الربوية ،مع أنه قد روى مسلم وغريه(( :الطعام بالطعام مث ً
ال بمثل)).
 -3يؤخذ من ذلك أن العلة يف حتريم التفاضل هو اتفاق اجلنسني لقوله ÷:
((فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم)) ،وال خالف أن هذا احلكم
خاص بام يكال أو يوزن ،وحينئذ فالعلة جمموع شيئني :االتفاق يف اجلنس ،مع
الكيل أو الوزن.

فبنا ًء عىل ذلك ،فكل ما كان من الطعام يكال فال جيوز بيع بعضه ببعض
متفاض ً
ال ...الخ.
وال بد أن يكون ذلك مام تشتد حاجة الناس إليه ،فال يقاس سائر املعادن عىل
الذهب والفضة؛ ألهنا وإن ساوهتا يف العلة التي هي الوزن والتامثل إال أن هناك
فوارق ،فاملعادن ال تساوي الذهب والفضة يف شدة احلاجة إليها ،وال يف عموم
احلاجة إليها ،وال يف عزهتا ،وال يف كوهنا ثمن ًا ،وال تدخر وال تكنز؛ فمن هنا
قلنا :إن سائر املعادن ال تلحق يف احلكم بالذهب والفضة.
أما سائر احلبوب فإنا ساويناها يف احلكم باملنصوصات الستوائها مجيع ًا ،ومل
يكن هناك فرق فلزم استواؤها.
 -4قوله يف احلديث(( :فمن زاد أو ازداد فقد أربى)) يؤخذ منه :أن الزيادة
ربا ،وإنام كانت حمرمة؛ ألهنا أكل ألموال الناس بالباطل ،أي :ال يف مقابل يشء،
وعىل هذا فبيع صاع من العدس بصاعني من العدس ،أو صاع من األرز
بصاعني من األرز يكون الصاع يف مقابل الصاع ،وزيادة صاع ربا؛ ألهنا ال
تقابل شيئ ًا ،فاسم الربا متناول هلا ،ويف ذلك أكل ألموال الناس بالباطل.
وحينئذ فاحلكمة واملصلحة التي أرادها اهلل تعاىل يف حتريم بيع الذرة بالذرة
و...الخ موجودة يف بيع اآلرز والذرة ،وقد ثبت أن الرشائع تابعة للمصالح
فيجب لذلك أن يعم احلكم مجيع األصناف املستوية.
وال خالف أنه ال جيوز رشاء ما يف بطون األنعام حتى تضع ،وكذا رشاء ما يف
رضوعها ،وال جيوز رشاء العبد اآلبق -أي :وهو آبق -وال رشاء املغنم حتى
يقسم ،وال رشاء الصدقات حتى تقبض ،وال رشاء رضبة الغائص ،وال رشاء
السمك يف املاء ألنه غرر ،وال جيوز بيع الثمرة حتى يبدو صالحها ،وال يباع
صوف عىل ظهر ،وال جيوز بيع املضامني واملالقيح ،وال بيع اللحم باحليوان،

وقد ورد النهي عن املحاقلة واملزابنة واملخابرة وعن الثنيا( )1إال أن تعلم ،وقد
جاء النهي عن بيع املالمسة واملنابذة ،وعن بيع احلصا.
وجاء النهي عن النجش ،وأن يسوم الرجل عىل سوم أخيه ،أو يبيع عىل بيع
أخيه ،كل ذلك قد وردت به السنة من الطرفني يف أحاديث مشهورة.
واملحاقلة بيع الزرع باحلنطة ،واملزابنة بيع التمر الرطب بتمر كيالً ،وبيع
العنب بالزبيب كيالً ،واملخابرة :هي املعاملة عىل األرض ببعض ما خيرج منها.
وقد اشتهر عن النبي ÷ أنه رخص يف بيع العرايا بخرصها فيام دون
مخسة أوسق.
ومن املشهور أن بعض الصحابة اشرتى قالدة يوم خيرب باثني عرش دينار ًا
فيها ذهب وخرز ،ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عرش دينار ًا فذكر ذلك
للنبي ÷ فقال(( :التباع حتى تفصل)) وُمن رواه مسلم واهلادي .#
فيؤخذ منه :أنه البد من تيقن التساوي يف بيع الذهب بالذهب ،وكذلك
سائر األصناف الربوية ،وال يتيقن التساوي إال بالوزن أو الكيل.
اإلقالة

يف املجموع وغريه بسنده عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :من
أقال نادم ًا أقاله اهلل نفسه يوم القيامة ،ومن أنظر معرس ًا أو وضع له أظله اهلل تعاىل
يف ظل عرشه)) ،وروى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حيان واحلاكم
حديث(( :من أقال مسل ًام بيعته أقاله اهلل عثرته)) ،يؤخذ من ذلك:
 -1استحباب اإلقالة وأنه يرتتب عليها ثواب كبري.
 -2وحصول الثواب مرشوط أن يكون أحد البائعني راغب ًا يف السلعة
والثاين نادم ًا.
( – )1الثنيا :أن يستثني شيئ ًا جمهوالً يف عقد البيع .متت روض نضري

 -3أن يف إنظار املعرس ثواب ًا كبري ًا.
 -4وأن يف احلط عنه من الدين أيض ًا ثواب ًا كبري ًا.
واإلقالة :هي أن يتنازل البائع أو املشرتي عن السلعة ويردها للبائع ويرد له
الثمن ،من غري أن يزيد أو ينقص أحدهام لآلخر شيئ ًا.
القرض
القرض :إحسان مندوب إليه ال خالف يف ذلك ،وال خالف أيض ًا يف أنه ورد
عن الشارع احلث عىل حسن القضاء واالقتضاء ،وقد اشتهر حديث« :كل
قرض جر منفعة فهو ربا» ،واملراد بذلك القرض الذي اشرتط صاحبه فيه
حصول منفعة زائدة إما مالية أو غري مالية ،وسواء أكان الرشط رصحي ًا ظاهر ًا أم
غري رصيح ظاهر ،أما ما ُأعطيه املقرض مكافأة عىل القرض من غري أن يكون
منه اشرتاط فال حرج فيه ،وقد روي أن النبي ÷ أعطى أكثر مام أخذ،
وقال :إن خيار الناس أحسنهم قضا ًء.
يف البخاري حديث(( :من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ،ومن
أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل)) :ما اشتمل عليه هذا احلديث صحيح ،ويؤخذ منه:
 -1أن النية عمل يثيب اهلل عليه ويعاقب.
 -2أن النية احلسنة من أسباب النجاح.
 -3وأن النية الفاسدة من أسباب الفشل واخلرسان.

يف السلم
يف األحكام :أن هيودي ًا أتى النبي ÷ فقال :يا حممد إن شئت أسلمت
إليك وزن ًا معلوم ًا يف كيل معلوم إىل أجل معلوم يف متر معلوم من حائط معلوم،
فقال رسول اهلل ÷ :ال يا هيودي ،ولكن إن شئت فأسلم وزن ًا معلوم ًا ،إىل
أجل معلوم ،يف متر معلوم ،وكيل معلوم ،وال أسمي لك حائ ًطا ،فقال اليهودي:
نعم ،فأسلم إليه.
فلام كان آخر األجل جاء اليهودي إىل رسول اهلل ÷ يتقاضاه فقال له
رسول اهلل ÷(( :يا هيودي ،إن لنا بقية يومنا هذا)) ،فقال :إنكم معرش بني
عبداملطلب قوم مطل فأغلظ له عمر ،فقال له رسول اهلل ÷(( :انطلق معه
إىل موضع كذا وكذا فأوفه حقه ،وزده كذا وكذا للذي قلت له)).
ويف املتفق عليه من حديث ابن عباس قال :قدم النبي ÷ املدينة وهم
يسلفون يف الثامر السنة والسنتني ،فقال :من أسلف يف متر فليسلف يف كيل
معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم.
يؤخذ من ذلك رشوط السلم وأحكامه:
 -1أن يكون الثمن مدفوع ًا حاالً ،وذلك من قوله« :أسلمت إليك».
 -2أن يكون املبيع غري موجود يف امللك.
 -3أن يكون املبيع مؤجالً.
 -4وأن يكون يف كيل معلوم أو وزن معلوم.
 -5وأن يكون األجل معلوم ًا.
 -6وأن يكون املبيع معلوم ًا بصفته وُميزاته.
 -7وأن ال يكون املبيع من بستان معلوم أو شجرة معلومة مثال.

ومن األحكام:
 -8أن األجل إذا كان حمدد ًا بوقت فال يتضيق التسليم إال يف آخره ،ومثل
ذلك الواجبات الرشعية إذا وقتت بوقت فال يتضيق الفعل إال يف آخره.
 -9أن اإلنسان يعذر فيام يتكلم به من فاحش الكالم يف بعض احلاالت.
 -10وأنه يستحسن تطييب نفس الرجل املجروح بالكالم بيشء من املال.
الشفعة

يف املجموع بسنده أن علي ًا  #قىض للجار بالشفعة يف دار من دور بني
مرهبة بالكوفة ،وأمر رشحي ًا أن يقيض بذلك.
ويف العلوم بسنده عن عيل( :اجلار أحق هبا –أي بالدار -إذا قامت عىل ثمن).
ويف األحكام عن النبي ÷(( :جار الدار أحق بالدار)).
وروى النسائي وصححه ابن حبان عن أنس قال :قال رسول اهلل ÷:
((جار الدار أحق بالدار)).
وأخرج البخاري عن أب رافع قال :قال رسول اهلل ÷(( :اجلار أحق
بص َقبِه)) الصقب :القرب واملالصقة.
َ
وروى أمحد واألربعة ورجاله ثقات عن جابر قال :قال رسول اهلل ÷:
((اجلار أحق بشفعة جاره ينتظر هبا وإن كان غائب ًا ،إذا كان طريقهام واحد ًا)).
ويف مسلم(( :الشفعة يف كل ِرشك يف أرض أو َربرع أو حائط)).
ويف رواية للطحاوي ورجاله ثقات(( :الشفعة يف كل يشء)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن جار الدار إذا بيعت أحق هبا من املشرتي.

 -2أن الشفيع يأخذ الدار بالثمن الذي اشرتاها به املشرتي ،فإن كانت بغري
ثمن فال شفعة.
 -3اسم اجلوار شامل للجار املالصق وللخليط ،كأن تكون اجلربة الواحدة
مشرتكة بني اثنني أو ثالثة.
 -4واملصلحة تقيض بأن الشفعة عىل الفور ،وذلك أهنا لو كانت عىل
الرتاخي ألدى إىل ترضر املشرتي ،ويف احلديث(( :ال رضر وال رضار)) ،وقد
روي(( :الشفعة كحل العقال)).
 -5أن الشفعة عامة يف األرايض والدور واألشجار واملنقوالت .وهذا
مذهب اهلادوية.
[من كتاب اإلجارة]

يف املجموع بسنده إىل عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :من استأجر
أجري ًا فليعلمه بأجره ،فإن شاء ريض ،وإن شاء ترك)).
وروى عبدالرزاق والبيهقي حديث« :من استأجر أجري ًا فليسم له أجرته».
هنا:
 -1أركان اإلجارة التي ال تتم كام ينبغي إال هبا أجري ومستأجر بالغني
عاقلني يعقدان بينهام عقد ًا ،عىل أن يقوم األجري بعمل يشء معني ،أو يستأجره
أيام ًا معلومة أو اشهر ًا أو نحو ذلك ويكون ذلك بأجرة معلومة.
 -2قد أوجب الرسول ÷ تسمية األجرة ،واألمر باليشء يستلزم النهي
عن ضده.
فعىل هذا إذا كانت األجرة غري مسمى وغري معلومة فسدت اإلجارة ،والعلة
يف فسادها كام يظهر ما يقع من االختالف بني الطرفني يف قدر األجرة.
وبنا ًء عىل ذلك فيلحق به ما يؤدي عدم ذكره إىل االختالف والنزاع كمقدار

املدة ونوعية الصناعة.

حديث« :اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه» رواه مجع من املحدثني
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ُُْ
ويشهد لصحته قوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا أوفوا بِالعقودِ﴾ [املائدة]1
حديث قديس« :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ،رجل ُأعطي ب ثم غدر ،ورجل
حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجري ًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره» رواه
باع ًّ
مسلم ،ال خالف يف صحة ما اشتمل عليه هذا احلديث.
اشتهر أن النبي ÷ أقر أهل خيرب عىل خيرب عىل أن يكفوا عملها وهلم
نصف التمر ،وقال هلم رسول اهلل ÷ نقركم عىل ذلك ما شئنا فقروا هبا
حتى أجالهم عمر ،روى ذلك البخاري ومسلم ونحوه يف املجموع.
ويف مسلم عن حنظلة بن قيس قال :سألت رافع بن خديج عن كراء األرض
بالذهب والفضة فقال :ال بأس به إنام كان الناس يؤاجرون عىل عهد
رسول اهلل ÷ عىل املاذيانات وأقبال اجلداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا
ويسلم هذا ،ويسلم هذا وهيلك هذا ومل يكن للناس كراء إال هذا ،فلذلك زجر
عنه فأما يشء معلوم مضمون فال بأس به».
وأخرج مسلم أيض ًا عن رافع بن خديج أن رسول اهلل ÷ هنى عن كراء
األرض ،ويف املنتخب :وليس جيوز عندنا يف املزارعة إال ما روي عن
رسول اهلل ÷ .رواه عنه رافع بن خديج.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه يصح عقد اإلجارة عىل القيام بسقي األشجار وبام يصلحها بنصف
ما خيرج منها أو ثلثه أو ربعه.
 -2أنه جيوز كراء األرض بالنقد أو بيشء معلوم مضمون.
 -3ال تصح األجرة يف املزارعة عىل أن لألجري ما خرج من الزرع عىل

السواقي واملساقي ،ولصاحب األرض ما سوى ذلك ،وذلك للعلة التي ذكرت
يف احلديث ،وهي أنه قد هيلك ما عىل السواقي وليس للعامل أجرة سواه أو
هتلك وتسلم أجرة العامل.
 -1ال خالف أن من أحيا أرض ًا ميتة ليست ألحد أهنا له.
 -2اإلحياء يكون بإصالحها للزراعة.
 -3وال خالف أنه يستحقها بالعامرة.
 -4وال خالف أنه كان للنبي ÷ ثم ملن يقوم مقامه من بعده أن يقطع
من شاء بعض األرضني التي ال ملك فيها ألحد أو بعض احلقوق العامة.
يف الشركة
يف املجموع عن عيل ( :#يد اهلل مع الرشيكني مامل يتخاونا فإذا ختاونا
حمقت جتارهتام فرفعت الربكة منها) ،وروى أبو داود وصححه احلاكم عن
النبي ÷(( :أنا ثالث الرشيكني مامل خين أحدهام صاحبه ،فإذا خان خرجت
من بينهام)).
يؤخذ من ذلك:
 -1مرشوعية أصل الرشكة يف التجارة وغريها.
 -2أن االشرتاك يف التجارة سبب لنمو التجارة وزيادة الربح والربكة.
 -3أن اخليانة سبب ملحق التجارة ولنزع الربكة.
 -4قوله(( :يد اهلل مع الرشيكني))(( ،أنا ثالث الرشيكني)) كل ذلك كناية
عن حصول الربكة ،ونمو التجارة ،ووفرة األرباح ،وقوله(( :خرجت من
بينهام)) كناية أيض ًا عن نزع ذلك من التجارة.

ويف سنن الرتمذي عن أنس قال :كان أخوان عىل عهد النبي ÷ فكان
أحدهام يأيت النبي ÷ واآلخر حيرتف فشكا املحرتف أخاه إىل النبي ÷
فقال(( :لعلك ترزق به)) ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
قلت :وهذا احلديث يف جمموع اإلمام زيد عن عيل  #بأبسط من هذا
يؤخذ من احلديث:
 -1أن مشاركة املؤمن املواظب عىل طاعة اهلل سبب من أسباب الرزق.
 -2أن الرشاكة ال تنتقض بني الرشيكني إذا ترك أحدهام العمل دون اآلخر.
 -3أن العامل من الرشيكني ال يستحق زيادة عىل القاعد عن العمل.
 -4أن الرشاكة يف التجارة مرشوعة.
 -5أنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذا حرفة.
هذا ،واملضاربة نوع من الرشاكة.
يكون رأس املال من أحد الرشيكني ،وعىل الرشيك اآلخر العمل ،ثم ما حصل
من الربح يكون بينهام نصفني أو عىل حسب ما اتفقا ،فإذا حصل خسارة فهي عىل
رأس املال ،ونفقة العامل إذا كان يف سفر للتجارة تكون من املال سواء أكان فيه
ربح أم ال ،وال نفقة له يف احلرض من مال التجارة ،ولصاحب املال أن حيجر عىل
العامل من التجارة يف نوع كاحليوانات أو يف بلد أو أن يسافر يف طريق أو يف بحر أو
نحو ذلك فإذا خالف وتلف املال ضمن ،وال ضامن عىل العامل إن مل خيالف.
هكذا جاءت املضاربة عن األسالف من الطرفني.

الرهن
اشتهر حديث(( :ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ،له غنمه وعليه
غرمه)) ،وُمن رواه اهلادي  #واحلاكم ورجاله ثقات.
يؤخذ من ذلك:
 -1أن الرهن ال يستحقه املرهتن إذا مل يستفكه صاحبه ،وقد كان من عادة
اجلاهلية أن املرهتن يستحق الرهن إذا مل يستفكه املرهتن.
 -2أن الرهن للراهن ،وعليه أن يدفع ما عليه من الدين يف الرهن.
 -3إذا هلك الرهن يف يد املرهتن ،فإن كان يف قيمة الرهن فضل عن الدين
رده املرهتن إىل الراهن ،وإن كان يف الدين فضل عىل قيمة الرهن دفعه الراهن إىل
املرهتن« ،ال تظلمون وال تظلمون».
ومام اشتهر عن النبي ÷(( :الرشط أملك)) ((املؤمنون عند
رشوطهم)) فيؤخذ من ذلك:
أن املرهتن إذا اشرتط عند الرهن أن يبيع الرهن يف وقت حمدد ،وريض الراهن-
جيوز له بيع الرهن؛ فيستويف من ثمنه ،ويرد الزائد إن كان ،وليس للمرهتن أن يبيع
الرهن إال يف مثل هذه احلالة ،أو إذا أذن له الراهن ،أو أذن له حاكم املسلمني.
العارية

حديث(( :عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه)) ،وحديث(( :أد األمانة إىل من
ائتمنك ،وال ختن من خانك)) روى ذينك مجع من املحدثني ،وال خالف يف
صحة ما تضمنه هذان احلديثان.
ومام اشتهر حديث :أن النبي ÷ استعار من صفوان بن أمية دروع ًا يوم حنني
فقال :أغصب يا حممد؟ قال(( :بل عارية مضمونة)) ،ذكر ذلك اهلادي  #وجامعة
من املحدثني ،وصححه احلاكم .اهـ بلوغ املرام.

وروى مجع من املحدثني عن يعىل بن أمية قال :قال يل رسول اهلل ÷:
((إذا أتتك رسيل فأعطهم ثالثني درع ًا)) .قلت :يا رسول اهلل ،أعارية مضمونة،
أو عارية مؤداة؟ قال(( :بل عارية مؤداة)) ،وصححه ابن حبان اهـ بلوغ املرام.
يؤخذ من ذلك:
 -1مرشوعية العارية.
 -2وأن العارية تضمن إذا رشط الضامن.
 -3وأهنا ال تضمن إذا مل يشرتط الضامن.
 -4جيب رد العارية إىل صاحبها عند هناية وقتها.
يف اهلبة والعمرى والرقىب
ذكر اهلادي  #والبخاري ومسلم وغريهم حديث النعامن ابن بشري :أن
أباه أتى به النبي ÷ فقال :إين نحلت ابني هذا غالم ًا كان يل ،فقال
رسول اهلل ÷(( :أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال :ال ،فقال رسول اهلل ÷:
((فأرجعه)).
ويف رواية للبخاري ومسلم :اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم ،فرجع أب فرد
تلك الصدقة .ويف رواية ملسلم :فأشهد عىل هذا غريي ،ثم قال :أيرسك أن
يكونوا لك يف الرب سواء ،قال :بىل ،قال :فال إذن.
روى مسلم عن جابر عن النبي ÷ :إنام العمرى التي أجازها
رسول اهلل ÷ أن يقول :هي لك ولعقبك ،فأما إذا قال :هي لك ما عشت
فإهنا ترجع إىل صاحبها.
وذكر اهلادي  #عن جابر عن النبي ÷ أنه قال(( :أيام رجل أعمر
عمرى له ولعقبه فإهنا للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي أعطاها؛ ألنه أعطى عطا ًء
وقعت فيه املواريث)).

يؤخذ من ذلك:
 -1أن عىل الكاتب يف نحو الصدقة واهلبة أن يسأل ويستفرس خمافة أن
يكتب ما ال جيوز وال حيل.
 -2وأن يرشده إىل الصواب ،وينهاه عن احليف والظلم إن كان.
 -3أهنا ال جتوز اهلبة ،وال الصدقة ،وال الوصية لبعض األوالد دون بعض.
 -4وما وقع من ذلك فالالزم رده.
العمرى والرقبى تنقسم إىل قسمني:
 -1أن يقول الواهب :هذه الشجرة أو البقرة أو األرض -لك ما عشت ،أو
عمرك ،كانت يف حكم العارية ،فإذا مات الرجل رجعت إىل صاحبها.
 -2أن يقول :هي لك ولعقبك -كانت ملك ًا للذي يعطاها ،وال ترجع
إىل الواهب.
يف الوقف
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه كتب يف صدقته :هذا ما أوىص به عيل بن أب
طالب وقىض به يف ماله أين تصدقت بينبع ووادي القرى وأذينة وراعة يف سبيل اهلل
ووجهه أبتغي هبا مرضاة اهلل ،ينفق منها يف كل نفقة يف سبيل اهلل ووجهه يف احلرب،
والسلم ،واجلنود ،وذوي الرحم ،والقريب ،والبعيد ،ال تباع وال توهب ،وال
تورث ح ًّيا أنا أو ميت ًا أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة ،ال أبتغي إال اهلل تعاىل،
فإن يقبلها وهو يرثها وهو خري الوارثني فذلك الذي قضيت فيها فيام بيني وبني اهلل
عز وجل الغد منذ قدمت مسكن واجبة بتلة حي ًا أنا أو ميت ًا ليوجلني اهلل اجلنة،
ويِصفني عن النار ،ويِصف النار عن وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
وقضيت أن رباح ًا وأبا نيزر وجبري ًا إن حدث ب حدث حمررون لوجه اهلل عز وجل
وال سبيل عليهم ،وقضيت أن ذلك إىل األكرب فاألكرب من ولد عيل  #املرضيني

هدهيم وأمانتهم وصالحهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
ويف املتفق عليه عن ابن عمر قال :أصاب عمر أرض ًا بخيرب فأتى
النبي ÷ يستأمره فيها فقال :يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا بخيرب مل أصب
ماالً قط هو أنفس عندي منه ،فقال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا،
قال :فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب ،فتصدق هبا يف
الفقراء ويف القربى ،ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن السبيل ،والضيف ال
جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ،ويطعم صديق ًا غري متمول ماالً،
ويف رواية للبخاري :تصدق بأصلها ال يباع وال يوهب ولكن ينفق ثمرة .اهـ
يؤخذ من ذلك:
 -1مرشوعية الوقف ،والوقف نوع من الصدقة ،ال يباع ،وال يوهب ،وال
يورث ،ويتصدق بام حيصل من غلتها.
 -2أنه يشرتط أن يكون املال معلوم ًا.
 -3أن يِصح بالوقف والقربة أو ما يدل عليهام.
 -4يصح أن يكون املِصف حمصور ًا وغري حمصور.
 -5وأن يكون يف املِصف قربة إىل اهلل عز وجل.
 -6ويصح أن يكون املِصف سبيل اهلل ووجهه فيِصفه الويل فيام يراه من
القرب املقربة إىل اهلل تعاىل.
 -7أنه ال جيوز بيع أصل الوقف ،وإنام تباع ثمرته ،وال هبته ،وال يورث.
 -8الوايل عىل الوقف الذي يقوم بإصالحه والتصدق بغلته له أن يأكل
باملعروف هو وأهله وضيفه.
 -9ويؤخذ من ذلك أنه يصح الوقف عىل الذرية.
 -10وقد يؤخذ من وقف عيل  #أنه يصح الوقف عىل النفس والذرية،

وذلك أنه وقفها وكان هو الويل عليها إىل أن مات ،وقد جعل للقائم عليها أن
يأكل باملعروف.
 -11صالح الوقف حيتاج إىل مال وحينئذ فيلزم الويل عىل الوقف أن يصلح
الوقف بام حيتاج إليه من الغلة ،فإذا أصلحه أنفق الفاضل عىل مصارف الوقف.
 -12يؤخذ من كالم عيل  #أن سبيل اهلل اسم عام لكل ما كانت النفقة
فيه قربة إىل اهلل كذوي الرحم ،وابن السبيل ،والضيف ،والرقاب ،واجلنود،
و...الخ ،ويؤخذ من صدقة عمر أن سبيل اهلل اسم خاص باجلهاد.
وحينئذ فسبيل اهلل كلمة مشرتكة ،فالتعيني بالقرائن فإن مل يكن قرينة محل
املشرتك عىل مجيع معانيه.
• وقد أجاز العلامء بيع الوقف يف حاالت منها:
 إذا بطل نفعه يف املقصود. يباع بعضه إلصالح بعض.َ َ ُ
يف البخاري...:قام أبو طلحة فقال :يا رسول اهلل إن اهلل يقول﴿ :ل ْن ت َنالوا
ُْ ُ
ُ َ
ال ْ ذ
ب َح ذِت تنفِقوا م ذِما َت ُِّبون﴾[آل عمران ]92:وإن أحب أموايل إ ّيل بريحاء وإهنا
ِ

صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل ،فضعها حيث أراك اهلل فقال(( :بَ ٍخ ،ذلك
مال رابح أو رايح -شك ابن مسلمة -وقد سمعت ما قلت وإين أرى أن جتعلها
يف األقربني)) ،قال أبو طلحة :أفعل ذلك يا رسول اهلل ،فقسمها أبو طلحه يف
أقاربه وبني عمه» ،ويؤخذ منه:
 -1أن الصدقة تصح وتقع قبل القبض.
 -2أن املتصدق يتوىل قسمة صدقته.
 -3جواز أخذ الغني من صدقة التطوع.

 -4أن أفضل مواضع الصدقة األقارب.
 -5أن ما فعله أبو طلحة عمل يرضاه اهلل ورسوله بدليل :بخ...الخ ،ومعنى
البخبخة :تفخيم األمر واإلعجاب به.
 -6أن الصدقة تصح قبل تعيني املِصف ،وأن للمتصدق أن يعني املِصف
بعد ذلك.
 -7حيتمل أن صدقة أب طلحة وقف أو متليك
الوديعة
يف رشح األحكام بسنده إىل النبي ÷ أنه قالَ (( :م رن أودع وديعة فال
ضامن عليه)) وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي ÷ أنه قال(( :من أودع وديعة فليس عليه ضامن)).
يؤخذ من ذلك :أن الوديع ال يضمن الوداعة إذا تلفت عنده.
يف الغصب
يف رشح األحكام بسنده إىل النبي ÷ أنه قال(( :ليس لعرق ظامل حق))،
وروى أبو داود بإسناد حسن عن عروة بن الزبري :أن رجلني اختصام إىل
رسول اهلل ÷ يف أرض غرس أحدهام فيها نخ ً
ال واألرض لآلخر ،فقىض
رسول اهلل ÷ باألرض لصاحبها ،وأمر صاحب النخل أن خيرج نخله
وقال« :ليس لعرق ظامل حق» وآخره عند أصحاب السنن .اهـ بلوغ املرام.
واشتهر عن النبي ÷(( :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا)) و ((ال حيل مال امرئ
مسلم إال بطيبة من نفسه)) ،هذا ،وحتريم الغصب معلوم يف دين اإلسالم.
وهاهنا أحكام:
 -1يلزم رفع الشجر والبناء من األرض املغصوبة ،ثم تسوية األرض ،ثم

أجرة األرض لكل املدة ،ثم التوبة إىل اهلل تعاىل واالعتذار إىل صاحب األرض.
 -2ال تتم التوبة إال برد املغصوب ،أو قيمته إن كان تالف ًا.
 -3التوبة من الغصب ونحوه كاالختالس والرسقة واخليانة ،وكل ما أخذ
بغري حق تلزم فور ًا.
حديث(( :من اقتطع شرب ًا من األرض ظل ًام طوقه اهلل يوم القيامة إياه من
سبع أرضني)) ،رواه مجع من املحدثني منهم البخاري ومسلم ،وال خالف يف
صحة ما تضمنه احلديث.
ومعنى(( :طوقه اهلل إياه من سبع أرضني)) :أن اهلل تعاىل جيزيه يوم القيامة
جزاء ما فعل ،وهو أنه سيحمله ذنب الشرب الذي اغتصبه وذنب ما حتته من
األرضني السبع؛ ألنه باغتصابه لشرب من ظاهر األرض غاصب ملا حتته من
األرضني.
وقد يؤخذ من هذا احلديث:
 -1أن من ملك أرض ًا ملك ما حتتها إىل ختوم األرض.
 -2أن من ملك ظاهر األرض ملك ما حتتها من معادن.
 -3أن ثبوت اليد استيالء وإن مل ينقل.
يف األميان
يف املجموع قال أبو خالد :ما سمعت زيد ًا  #حلف بيمني قط إال استثنى
فيها فقال :إن شاء اهلل كان ذلك يف رض ًا أو غضب فسألته عن االستثناء ،فقال:
االستثناء من كل يشء جائز.
وروى أمحد واألربعة وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر أن
رسول اهلل ÷ قال« :من حلف عىل يمني فقال إن شاء اهلل فال حنث عليه».

ويف املتفق عليه« :وإذا حلفت عىل يمني فرأيت غريها خري ًا منها فكفر عن
يمينك وائت الذي هو خري» ،ويف لفظ للبخاري :فأت الذي هو خري وكفر عن
يمينك ،ويف رواية أمايل أمحد بن عيسى :فليأته فإنه كفارته.
يؤخذ من هنا:
 -1أن املستثني يف يمينه ال يلزمه حنث فال تلزمه كفارة.
 -2وكذلك يف الطالق والنذر ونحوهام إذا كان القصد االستثناء.
وإن كان املراد التعليق بمشيئة اهلل ،ففي الطالق تفصيل هو إن كان احلال
صاحل ًا بني الزوجني فال يقع الطالق ،وإن كان غري صالح وقع الطالق.
 -3إذا حلف املسلم عىل يشء فرأى غريه خري ًا فإن كان الغري واجب ًا وجب
احلنث والتكفري ،وإن كان مندوب ًا ندب احلنث ووجب التكفري.
 -4اختلف العلامء عىل حسب اختالف الرواية هل يكفر ثم حينث أم حينث
ثم يكفر ،والذي يظهر أنه حينث أوالً ثم يكفر ،وذلك أنه ال جتب الكفارة إال
عىل من فعل أو ترك ما حلف أن ال يفعله أو ال يرتكه ،وال جتب بمجرد اليمني،
فحينئذ سبب الوجوب هو فعل ما حلف أن ال يفعل ونحوه ،وال جيب اليشء
قبل حصول سببه ،بل ال جيزي.
 -5ذكر هنا الكفارة ،وقد فصلها اهلل تعاىل يف القرآن وهي :إطعام عرشة
مساكني ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام.
َ َُ ُ ُ
ك ُم ذ ُ
اّلِل
وهناك يمني ال إثم فيها وال كفاره :وهي يمني اللغو ﴿َل يؤاخِذ
َ
ذْ
ُ
بِاللغوِ ِِف أ ْي َمان ِك ْم﴾ [البقرة ]225وهي :أن حتلف عىل يشء معتقد ًا أنه عىل ما
حلفت عليه فينكشف خالفه ،وقيل :هي قول الرجل يف املحاورات
واملخاطبات :ال واهلل ،وبىل واهلل ،وقيل :هي جمموع األمرين ،وهذا أحسن وقد
ذهب إليه بعض أئمتنا .%

وهناك يمني ثالثه تسمى يمني الصرب ،ويمني الغموس ،وهي :أن حيلف
الرجل عىل يشء ،وهو يعلم أنه مبطل ،وقد ورد الوعيد الشديد عىل هذه اليمني
يف الكتاب والسنة ،وال يلزم هلذه اليمني كفارة ،وإنام تلزم التوبة والتخلص
والرجوع إىل اهلل.
يف املتفق عليه :عن ابن عمر عن النبي ÷ أنه هنى عن النذر وقال« :إنه
ال يأيت بخري ،وإنام يستخرج به من البخيل».
ينظر يف صحة هذا احلديث فإنه وإن اتفق الشيخان عىل إخراجه فإن ذلك ال
يعني إال صحة السند عند من يلتزم صحة ما أخرجاه ،وبعد صحة السند جيب
النظر يف املتن ،ومتن احلديث هذا معارض بنصوص قرآنية ،فقد مدح اهلل تعاىل
ذ ْ ََ َ ُ َ
ُ َ
َشهُ
ون يَ ْو ًما ََك َن َ ُّ
املوفني بالنذر يف قوله تعاىل﴿ :يُوفون بِانلذرِ ويخاف
َُْ ُ َ ذ َ َ ََ
لَع ُحبهِ م ِْسك ً
يما َوأَس ً
ُم ْس َت ِط ً
ِينا َو َيت ِ ً
ِْيا[ ﴾8اإلنسان]،
ْيا 7ويط ِعمون الطعام
ِ
َ ُْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ ذ ذ ُ ْ
اْلَيْ ْ َ
يق[ ﴾29احلج].
ِ
ويف آية﴿ :وِلوفوا نذورهم وِلطوفوا ب ِ
ت العت ِ ِ
نعم ،يمكن أن يقال إن النهي عن النذر يراد به الكراهة التي معناها أن األوىل
أن ال ينذر املسلم ،ألن النذر زيادة تكليف وحتميل للنفس وقد يفرط الناذر يف
فعل ما نذر به ،وهذا معنى أنه ال يأيت بخري.
وعىل هذا التفسري فهو صحيح املعنى ،ألن املعروف من أخالق
النبي ÷ أنه كان شديد الرمحة باخللق عامة وبأصحابه خاصة ،تصديق ذلك
َََذ َ َ ٌ َْ َ َ ََ
لَع َءاثَاره ِْم إ ِ ْن ل َ ْم يُ ْؤم ُِنوا ب َه َذا ْ َ
ِيث
قوله تعاىل﴿ :فلعلك باخِع نفسك
اْلد ِ
ِ
ِ
َ
اك إ ذَل َر ْ َ
أَ َس ًفا[ ﴾6الكهف] ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و َما أ ْر َسلْ َن َ
ْح ًة ل ِلْ َعال َ َ
مي[ ﴾107األنبياء]
ِ
ِ
لذلك أرشدهم ÷ إىل ترك النذر رمحة هبم أن يتحملوا من التكاليف أكثر
مام محلهم اهلل تعاىل ،وخمافة أن ال يوفوا بام نذروا فيستحقوا اإلثم ،وقريب من
هذا حديث(( :ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهلل العافية)).

نعم ،هناك مسائل حمل وفاق:
 -1أنه ال نذر يف معصية اهلل ،فمن نذر أن يفعل معصية فال ينعقد نذره ،وال
جيوز له الوفاء به ،وقد روي أن كفارته كفارة يمني.
 -2وال ينعقد النذر بام ال يطاق ،فمن نذر أن حيج مائة حجة ،أو مائتني فال
ينعقد نذره وقد روي أن كفارته كفارة يمني.
 -3ال ينعقد النذر فيام ال يملك ابن آدم.
يف املجموع بسنده إىل عيل  #قال( :من وجد لقطة َع َّر َفها حوالً ،فإن جاء
هلا طالب ،وإال تصدق هبا بعد السنة ،فإذا جاء صاحبها خري بني األجر
والضامن ،فإن اختار األجر فله أجرها وثواهبا ،وإن اختار الضامن كان األجر
والثواب مللتقطها).

ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عيل  #أنه قال يف َو ِر ٍق وجد يف قرية

عرف هبا سنة
خربةُ ( :ت َع َّرف فإن مل ُت رع َر ر
ف فليستمتع هبا) ،وقال( :من وجد لقطة ُي ر
فإن مل ُت رع َرف فليستمتع فهي كسبيل ماله).
وروى أمحد واألربعة إال الرتمذي وصححه ابن خزيمة وابن اجلارود وابن
حيان عن عياض بن حامر قال :قال رسول اهلل ÷(( :من وجد لقطة
فل ُي رشهِ د ذوي عدل ،وليحفظ عقاصها ووكاءها ثم ال يكتم وال يغيب فإن جاء
رهبا فهو أحق هبا وإال فهو مال اهلل يؤتيه من يشاء)).
ويف املتفق عليه يف ضالة الغنم(( :هي لك أو ألخيك أو للذئب)) ،ويف هذا
احلديث(( :عرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال
فشأنك هبا)).

يؤخذ من ذلك:
 -1أنه جيب تعريف اللقطة حوالً كامالً.
 -2بعد التعريف سنة جيوز للملتقط أن يتصدق هبا.
 -3إذا جاء صاحبها بعد التصدق هبا فيخري بني األجر والضامن.
 -4وجيوز للملتقط بعد السنة أن ينتفع هبا ،فإن جاء صاحبها بعد ذلك خري
بني األجر والضامن ،وال منافاة بني األحاديث حيث قال يف حديث املجموع
وإال تصدق هبا ،ويف األمايل فليستمتع هبا ،ويف حديث :وإال فهو مال اهلل يؤتيه
من يشاء.
ويف اآلخر :فشأنك هبا ،ويف آخر :إنام هي لك أو ألخيك أو للذئب ،وإنام
جاز للملتقط بعد السنة أن ينتفع هبا لنفسه؛ ألهنا يف ضامنه سواء تصدق هبا أو
انتفع هبا لنفسه ،فإذا جاء صاحبها فإنه يضمنها له إن اختار الضامن ،يؤيد ذلك
حديث الدينار الذي التقطه عيل  #واستنفقه بأمر النبي ÷.
 -5كام يؤخذ أن اإلجازة تلحق الصدقة وليست بعقد ،فيخص هذا من
قوهلم إن اإلجازة ال تلحق إال العقود.
 -6أن للملتقط والية عىل اللقطة فيجب عليه حفظها ،والتعريف هبا سنة،
ثم التصدق هبا ،أو استنفاقها لنفسه ،وعليه ضامهنا.
 -7وبنا ًء عىل ذلك ،فال والية للصبي واملجنون وحينئذ فال يصح
التقاطهام ،وعىل وليهام أن يأخذ اللقطة من أيدهيام ويكون هو امللتقط ،وإذا
أتلف الصبي واملجنون اللقطة ضمناها يف أمواهلام كسائر جناياهتام.
 -8األمر بحفظ العقاص والوكاء واإلشهاد عليها هو من أجل أن صاحبها
إذا جاء ببينة أمكنهم أن يتعرفوا عليها ويشهدوا عليها.

وقد يمكن أن يكون ذلك من أجل أن صاحبها إذا جاء باألماريات
والعالمات استحقها ،وقد اختلف هنا فقيل :إن اللقطة ال ترد إال بالبينة وال ترد
بالعالمة ،وقيل :إهنا ترد بالبينة وبالعالمة.
وهذا القول أقوى عندي وأرجح؛ ألن ذكر العالمات واألماريات يفيد مثلام
تفيده الشهادة أو أكثر من ذلك.
 -9اللقطة التي ال متكن الشهادة عليها ،وليس عليها أماريات وعالمات
كأوراق العملة التي ليست يف عقاص وليس هلا رباط ،فمثل ذلك ال يلزم
التعريف به ألنه ال يمكن اإلشهاد عليه ،وال تعرفه بالعالمات واألماريات،
وحينئذ فيتصدق به عىل فقري ،أو يِصفه عىل نفسه أو ما شاء.
نعم ،قد يمكن يف مثل هذا أن يعرف صاحبه بذكر عالمات كأن يقول ضاع
مني ورقة نقد من فئة مائة يف مكان كذا يف يوم كذا ،فمثل هذه العالمة قد تفيد
صدقه وأن الورقة النقد ملكه ،وقد ال يفيد مثل ذلك ظنًّا ،وذلك كأن توجد
الورقة يف سوق كبري يتسوق فيه أمم كثرية.
يف العلوم حديث« :إذا أرسلت كلبك وسميت فكل مام أمسك ما مل يأكل،
وإن جاء مع كلبك كلب غريه وقد قتل فال تأكل ،فإنام ذكرت اسم اهلل عىل كلبك
ومل تذكره عىل غريه» ،ويف األحكام حديث« :إذا سميت قبل أن ترسل كالبك
فأخذت الكالب الصيد فامت يف أفواهها فكله».
ويف العلوم حديث(( :ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ))،
وحديث(( :ما أصميت فكل وما أنميت فال تأكل)).
ويف املتفق عليه من حديث عدي بن حاتم(( :إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم
اهلل عليه فإن أمسك عليك فأدركته حي ًا فاذبحه ،وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه

فكله ،وإن وجدت مع كلبك كلب ًا غريه وقد قتل فال تأكل فإنك ال تدري أهيام قتله،
وإن رميت سهمك فاذكر اسم اهلل فإن غاب عنك يوم ًا فلم جتد فيه إال أثر سهمك
فكل إن شئت ،وإن وجدته غريق ًا يف املاء فال تأكل)) ،ويف البخاري عن عدي
حديث« :إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فال تأكل».
يؤخذ من هنا رشوط حل صيد الكالب ،وهي:
 -1التسمية عند اإلرسال.
 -2إرسال الكلب.
املعلم من الصيد.
الكلب
 -3أن ال يأكل
ُ
ُ
 -4أن ال يشاركه يف قتل الصيد كلب آخر.
 -5إذا أدركت الصيد حي ًا يف أفواه الكالب فيشرتط تذكيته ،فإن كان قد
مات حل أكله .ويشرتط حلل الصيد بآلة الرمي:
 -1أن يذكر اسم اهلل تعاىل عند الرمي.
 -2أن ختزق اآللة الصيد.
 -3أن ال يغيب الصيد عن الرامي وهذا معنى كل ما أصميت.
• ويؤخذ من احلديث اآلخر أن الصيد إذا غاب عن الرامي ثم وجده قد
مات ومل جيد فيه إال أثر سهمه أنه يأكله إذا شاء.
والرواية األوىل يف األمايل أنه ال يأكل ما كان كذلك وهذا أحوط الحتامل أنه
مات برتديه من مكان مرتفع أو باصطدامه يف حجر أو شجر لشدة فزعه أو نحو
ذلك ،ومن هنا قال يف حديث عدي املتفق عليه :وكل إن شئت ،أما ما وجده
ميت ًا يف املاء بعد غيابه عنه فال يأكله الحتامل أنه مات بالغرق.
• كام يؤخذ أنه إذا اجتمعت جنبتا احلظر واإلباحة فإهنا ترجح جنبة احلظر،
وذلك من قوله :ر
«كُل ما أصميت ،ودع ما أنميت» ،ومن قوله« :وإن وجدت مع
كلبك كلب ًا غريه...الخ» ،ومن قوله وإن وجدته غريق ًا يف املاء فال تأكله.

• كام يؤخذ حتريم الوقيذ وهو حمرم بنص القرآن.
• يف العلوم حديث(( :كله وإن مل تدرك إال نصفه)).
• ويف األحكام أن النبي ÷ أمر عدي بن حاتم وأبا ثعلبة اخلشني
يأكل فضلة الكلب ،وقد تقدم من رواية العلوم واملتفق عليه أنه ال يؤكل مام
أكله الكلب ،والالزم هنا هو األخذ باألرجح وجنبة احلظر أوىل بالرجحان كام
تقدم هذا من ناحية الداللة ،وأما من جهة صحة الرواية فقد روى اهلادي
والقاسم كام يف األحكام وصححا رواية أكل فضلة الكلب ورجحاها عىل ما
خالفها ،وذكر يف األحكام أنه مذهب الصحابة إال ابن عباس.
يف األحكام حديث(( :الطري آمنة بأمان اهلل يف وكورها)) الطيور وسائر
الوحوش إذا خافت هربت إىل وكورها ملا فطرها اهلل تعاىل عليه من وجدان
األمان هنالك وعىل هذا فاحلديث صحيح املعنى.
وحينئذ فال ينبغي وال جيوز طرقها يف وكورها وال أخذها من مأمنها ،وهذا
بخالف ما أذن اهلل تعاىل يف قتله يف احلل واحلرم كاحلية والعقرب والفأرة وما أشبه
ذلك مام هو مطبوع عىل اإلرضار والرش فيجوز قتله أينام كان دفع ًا لرشه ،هذا وجيوز
االصطياد بالليل والنهار إال ما كان يف وكره فال جيوز ال لي ً
ال وال هنار ًا ملا تقدم.
يف املجموع عن عيل  #أنه كره ذبيحة الظفر ،والسن ،والعظم ،وذبيحة
القصبة إال ما ذكي بحديدة.
وفيه أيض ًا« :أن راعي ًا سأل النبي ÷ أفأذبح بسني؟ قال ÷ :ال،
قال :فبظفري ،قال :ال ،قال :فبعظم ،قال :ال ،قال :فبعود ،قال :ال ،قال :فبم يا
رسول اهلل؟ قال :باملروة واحلجرين ترضب أحدهام عىل األخرى ،فإن فرى فكل
وإن مل يفر فال تأكل».

وروى البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ÷ عن ذلك
فأمر بأكلها.
ويف املتفق عليه« :ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل ليس السن والظفر،
أما السن فعظم ،وأما الظفر فمدى احلبشة».
يؤخذ من هنا:
 -1أنه جيوز أكل ذبيحة املرأة.
 -2أنه يشرتط عىل الذبح ذكر اسم اهلل تعاىل.
 -3وكذلك فري األوداج.
 -4وتشرتط احلديدة للذبح ،فإن خيف فوت الذبيحة فبحجر كام جاء يف
احلديث وال جيوز غري ذلك.
ويف املجموع عن عيل  #انه قال يف أجنة األنعام( :ذكاهتن ذكاة امهاهتن إذا
أشعرن) ،وروى أمحد وصححه ابن حبان «ذكاة اجلنني ذكاة أمه» ويف مسلم
حديث« :إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته».
قلت :األصول يف حكم اجلنني تقيض بأنه إن وجد حي ًا بعد ذبح أمه فإنه جيب
تذكيته ،وإن وجد ميت ًا بعد أن كان حي ًا حرم أكله ،وإن كان مل ينفخ فيه الروح
فحكمه كحكم أمه؛ ألنه جزء منها حييا بحياهتا ،ويموت بموهتا كسائر أعضائها.
يف املجموع بسنده عن عيل ( :#أمرنا رسول اهلل ÷ أن نسترشف
العني واألذن الثني من املعز واجلذع من الضأن إذا كان سمين ًا ال خرقاء وال
جدعاء وال هرمة وال ذات عوار ،فإذا أصاهبا يشء من بعد ما تشرتهيا فبلغت
املنحر فال بأس).

وروى امحد واألربعة وصححه الرتمذي وابن حبان حديث« :أربع ال جتوز
يف الضحايا :العوراء البني عورها ،واملريضة البني مرضها ،والعرجاء البني
عرجها ،والكسري التي ال تنقي» وأخرج املذكورون أيض ًا وصححه الرتمذي
وابن حبان واحلاكم عن عيل ( :#أمرنا رسول اهلل ÷ أن نسترشف العني
واألذن وال نضحي بعوراء وال مقابلة وال مدابرة وال خرقاء وال ثرماء).
وذكر اهلادي  #يف األحكام حديث( :أهيا الناس ،من كانت عنده سعة
فليعظم شعائر اهلل ،ومن مل يكن عنده فإن اهلل ال يكلف نفس ًا إال وسعها ،وقال له
رجل :يا رسول اهلل ،إين ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرهتم أن يصنعوها
لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم ،فقال ÷ :شاتك شاة حلم فإن كان عندك
غريها فضح هبا ،فقال :ما عندي إال عناق يل جذعة ،فقال :ضح هبا أما إهنا ال
حتل ألحد بعدك ،ثم قال ÷(( :ما كان من الضأن جذع ًا سمين ًا فال بأس أن
يضحى به وما كان من املعز فال يصح)).
وروى أمحد وابن ماجه وصححه احلاكم حديث« :من كان له سعة ومل يضح
فال يقربن مصالنا» ،ويف املتفق عليه حديث« :من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة
مكاهنا ومن مل يكن ذبح فليذبح عىل اسم اهلل».
هاهنا أحكام:
 -1أنه جيب أن تكون األضحية سليمة العينني ،واألذنني ،والقرنني ،وال
جيزي أن تكون عرجا وال هرمة وال عجفاء.
 -2أهنا إذا تعيبت بعدما يشرتهيا فال بأس.
 -3أهنا واجبة عىل األغنياء دون الفقراء ،هذا ظاهر الرواية.
 -4أنه ال جيزي الذبح قبل اخلروج إىل الصالة وحينئذ فوقت الذبح بعد
صالة العيد مع اإلمام.

 -5جيزي اجلذع من الضأن ال دونه واجلذع ما تم له حول ،والثني من املعز
وهو ما تم له حوالن.
ويف املتفق عليه :أن النبي ÷ كان يضحي بكبشني أملحني أقرنني
ويسمي ويكرب ويضع رجله عىل صفاحهام ،ويف لفظ ذبحهام بيده.
وملسلم :يقول :بسم اهلل واهلل أكرب.
وله أيض ًا :أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ،ويربك يف سواد ،وينظر يف سواد فأيت
به ليضحي به ،فقال(( :يا عائشة هلمي املدية)) ،ثم قال(( :اشحذهيا بحجر
ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه)) ،ثم قال(( :بسم اهلل اللهم تقبل
من حممد وآل حممد ،ومن أمة حممد ثم ضحى به)) .بلوغ املرام.
ويف املجموع عن عيل  #أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة ،ثم قال:
(وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيف ًا مسل ًام وما أنا من املرشكني،
إن صاليت ونسكي وحمياي وماميت هلل رب العاملني ال رشيك له وبذلك ُأمرت وأنا
من املسلمني بسم اهلل واهلل أكرب ،اللهم منك وإليك اللهم تقبل من عيل وكان يكره
أن ينخعها حتى متوت وكان  #يطعم ثلث ًا ويأكل ثلث ًا ويدخر ثلث ًا).
يؤخذ من هنا:
 -1أنه يندب أن يضحي املضحي بالضأن.
 -2وأن يتأنق يف اختيار األضحية وأفضلها أن يكون ً
كبشا أقرن أملح وهو
الذي فيه سواد وبياض وأن تكون قوائمه سود ًا وكذلك بطنه وفمه وجبهته.
 -3أن يتوىل املضحي الذبح بنفسه.
 -4أن يدعو بعد البسملة والتكبري بالدعاء املأثور عن عيل .#
 -5أن يستقبل به القبلة ويضع رجله عىل صفحة وجهه.
 -6ان حيد شفرته.

 -7أن ال يبخعها حتى متوت.
 -8قد يؤخذ من هنا أن الكبش جيزي عن أهل البيت الواحد وإن زادوا عىل ثالثة.
نعم ،أيام النحر ثالثة :يوم العارش من ذي احلجة ويومان بعده يف أهيا ذبحت أجزأك.
• من املشهور حديث :إين كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي أن تدخروها
فوق ثالث فكلوا وأطعموا وادخروا...الخ ،ويف رواية اهلادي فاحبسوها ما بدا لكم.
• ومن املشهور عن عيل  :#أمرين رسول اهلل ÷ أن أقوم عىل بدنه
وأن أقسم حلومها وجلودها وجالهلا عىل املساكني وال أعطي يف جزارهتا شيئ ًا
منها .متفق عليه وهو يف املجموع.
يؤخذ من هنا:
 -1بيان وقت نحر األضحية وهدي التمتع والقران واإلحصار والتطوع،
وهي الثالثة األيام املذكورة يف احلديث األول .ويلحق هبا لياليها.
 -2ال يعطى اجلازر أجرة عىل جزارته من يشء من هذه اخلمسة األنواع
لتعلق القربة هبا.
املشهور أن النبي ÷ عق عن احلسن واحلسني كبش ًا كبش ًا ،ويف رشح
التجريد :روى زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل  #قال(( :قال رسول
اهلل ÷ :كل مولود مرهتن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه .قيل :وما العقيقة؟
قال :إذا كان يوم السابع تذبح كبش ًا تقطع أعضاؤه ثم تطبخ ،فأهد وتصدق منه
وكل ،وحتلق شعره فتصدق بوزنه ذهب ًا أو فضة يوم السابع)).
وروى أمحد واألربعة وصححه الرتمذي حديث« :كل غالم مرهتن بعقيقته
يذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى».

يؤخذ من هنا:
 -1أن العقيقة سنة ال ينبغي تركها وهي:
 -2أن يذبح شاة يوم سابع والدة املولود سوا ًء كان ذكر ًا أم أنثى حسب
رواية زيد بن عيل .#
 -3وأن هيدي منها ويتصدق ويأكل.
 -4وأن حيلق شعر املولود.
 -5وأن يتصدق بوزن شعره ذهب ًا او فضة.
 -6قوله :مرهتن بعقيقته حيتمل:
• أن املراد حلق شعر املولود فبقاؤه من غري حلق قد يرض بصحته ،فإذا
حلق طهر وزال عنه ذلك الرضر املتو َّقع.
• وحيتمل أن املراد الذبيحة وذلك من حيث أن الصدقة تدفع البالء وتزيد
يف العمر ،فإذا مل يذبح عن املولود كان معرض ًا للبالء فإذا ذبح عنه كان بإذن اهلل
يف حصن عن البالء ،ويلحق بالذبح الصدقة بوزن شعره ذهب ًا أو فضة فإهنا مع
الذبيحة تدفع البالء.
 -7يؤخذ من قوله :مرهتن بعقيقته أنه إذا مل يعق عنه يف اليوم السابع فإنه
يصح أن يعق عنه بعد ذلك.
 -8ينبغي أن يسمى املولود يف اليوم السابع.
هذا ،ويف رواية الصحيفة أنه ÷ عق عن احلسن واحلسني بكبشني
كبشني أملحني وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره َو ِرق ًا وطىل رأسه باخللوق
وقال(( :الدم فعل اجلاهلية ،وأعطى القابلة فخذ كبش)).
وروى الرتمذي وصححه عن عائشة :أن النبي ÷ أمرهم أن يعق عن
الغالم شاتان مكافئتان وعن اجلارية شاة ،وأخرج أمحد واألربعة نحوه عن أم
كرز الكعبية .اهـ بلوغ املرام.

قلت :ذبح كبشني عن الغالم أفضل هلذه الرواية ،وجيزي كبش للروايات السابقة.
ويؤخذ من هنا:
 -1أنه يطىل رأس املولود باخللوق بد ً
ال عن الدم الذي كانت تفعله اجلاهلية.
 -2وتعطى القابلة فخذ كبش من العقيقة.
يف أنوار التامم نق ً
ال عن زاد املعاد:
ذكر ابن أم أيمن عن أنس :أن النبي ÷ عق عن نفسه بعد ما جاءته
النبوة ،وهذا احلديث قال أبو داود يف مسائله سمعت أمحد حدثهم بحديث
اهليثم بن مجيل عبداهلل بن املثنى عن ثاممة عن أنس :أن النبي ÷ عق عن
نفسه...الخ.
قلت :ويف ذلك دليل عىل أنه ال يفوت وقت العقيقة بفوت االسبوع األول
والثاين والثالث ،فمن مل يعق عنه يف صغره فيمكنه أن يستدرك ذلك يف كربه،
وقد جاءت روايات كثرية أن نبي اهلل إبراهيم ÷ اختتن وهو ابن ثامنني سنة.
يف أنوار التامم :يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل زيد بن عيل عن أبيه عن
جده عن عيل  %قال :ملا ُط ِل َق رت( )1فاطمة بنت رسول اهلل ÷ فأرسل إىل
أسامء بنت عميس وإىل عائشة فقال :انطلقا إىل فاطمة فإذا هي وضعت ما يف
بطنها فلتؤذن إحداكام يف أذنه اليرسى ،وتقيم إحداكام يف أذنه اليمنى ،واقرءا
فاحتة الكتاب ،وآية الكريس وآخر سورة احلرش ،وسورة اإلخالص قل هو اهلل
أحد واملعوذتني فإنكام إذا فعلتام ذلك عافاه اهلل من أبطنة الشيطان ،،وأخرج أبو
داود عن أب رافع قال :رأيت رسول اهلل ÷ أذن يف أذن احلسن بن عيل حني
( – )1يف القاموسُ :طلِ َق رت :أي أصاهبا وجع الوالدة.

ولدته فاطمة ^ .اهـ من أنوار التامم متممة االعتصام.
قلت :ال ينبغي ترك ما ذكر ساعة يولد املولود ليكون ذلك أول ما يدخل يف
ذهن املولود وأول ما يغرس يف دماغه ،وقد ثبت يف العلم احلديث أن مثل ذلك
مام يؤثر عىل املولود ويبقى أثره فيه إىل كربه ،حتى قالوا :إنه يتأثر بأصوات أمه
وهو يف بطنها وال يزال أثر ذلك فيه إىل كربه.
وهذا احلديث يضاف إىل األدلة العلمية عىل صحة دين اإلسالم وصدق
نبيه ÷ فتأمل .واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد
وعىل آله الطاهرين.
يف املجموع بسنده أن رسول اهلل ÷ هنى عن الضب ،والضبع ،وعن كل
ذي ناب من السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري ،وعن حلم احلمر األهلية.
ويف مسلم عن النبي ÷« :كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» ويف
رواية له« :وكل ذي خملب من الطري».
ويف املتفق عليه« :هنى رسول اهلل ÷ يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية
وأذن يف حلوم اخليل» ويف لفظ للبخاري :ورخص يف حلوم اخليل.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه حيرم أكل حلم كل ذي ناب من السباع ،واملراد بذلك الذي له ناب
يفرتس به.
 -2وحيرم حلم كل ذي خملب من الطري ،واملراد الذي له خملب يفرتس به.
 -3حيرم أكل حلوم احلمر األهلية.
« -4كل ذي ناب من السباع» يدخل فيه الضبع؛ ألهنا ذات ناب تفرتس به،
وكذلك اهلر اإلنيس ،والثعلب ،والكلب ،والنمر ،واألسد ،ونحو ذلك مام له
ناب يفرتس به.

قد روى مجع من املحدثني عن جابر أن الضبع صيد ورفعه إىل رسول اهلل ÷.
رواه أمحد واألربعة وصححه البخاري وابن حبان ،ذكر ذلك يف بلوغ املرام،
لذلك ذهب قوم إىل حل أكل الضبع.
قلت :يرجح حتريم أكل الضبع أمور:
 -1اإلجامع عىل صحة حتريم كل ذي ناب من السباع.
 -2أهنا من مسمى الكالب وأشبه هبا يف ِخ رل َقتها الظاهرة ،ويف ولعها بأكل اجليف.
 -3الضبع بعيدة الشبه بام يؤكل ،كالضباء ومحر الوحش ،فال تأكل
األعالف واحلشيش وما تنبت األرض ،بل غالب أكلها ما تفرتس من احليوانات
واحلمري واجليف.
 -4حديث جابر ليس فيه التِصيح بحل أكلها وإنام ذكر أهنا مام يصاد ،وما
يصاد يعم ما حيل وما حيرم فاألسد يصاد والنمر يصاد و...الخ.
 -5أن القول بتحريمها هو األحوط.
اشتهر حديثُ « :أحل لكم ميتتان ودمان» السمك واجلراد ،والكبد والطحال
وحديث« :هو الطهور ماؤه واحلل ميتته» وال خالف أنه حيل أكل حلم احلامر
الوحيش ،والضباء ،وبقر الوحش ،والغزالن ،وأنه أكل الضب عىل مائدة
رسول اهلل ÷ وأنه جيوز أكل حلم األرنب.
واختلف يف حلوم اخليل فقيل :بحليتها ملا تقدم من رواية البخاري ،وقيل:
بحرمتها ،وهذا القول هو األوىل لوجوه:
 -1أن قوله يف رواية البخاري :و َأ ِذ َن ،ورخص دليل عىل أن التحليل كان
حلاجة ورضورة؛ ألن لفظ الرخصة يشعر بذلك.
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ينة﴾ [النحل،]8
 -2أن اهلل تعاىل قال﴿ :واْليل واْلِغال واْل ِمْي ل ِِتكبوها وزِ

فعلل اهلل تعاىل خلقها بالركوب والزينة ولو كان األكل حالالً لذكره ألنه من
أعظم املنن لو كان حالالً ،وقد ذكر اهلل تعاىل األكل يف األنعام.
نعم ،هناك خالف يف احليوانات هل األصل فيها احلظر أم احلل ،فذهب قوم
ُ ذ ْ َ ُ ْ َ َُ
يمة
إىل أن األصل احلظر واستدلوا بنحو قوله تعاىل﴿ :أحِلت لكم ب ِه
َْْ
َ
ِ
اْلنعام﴾ [املائدة ،]1وبأن العقل يستقبح إيالم احليوان قبل الرشائع ،واستدل
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ج ُد ِِف ما أ ِ
وِح إ ِ ذَل ُم ذر ًما لَع َطاع ٍِم َي ْط َع ُم ُه
اآلخرون بقوله تعاىل﴿ :قل َل أ ِ
َ
ذ َ ْ َ ُ َ َ ًَْ َْ َ ً َ ْ ُ ً َْ َ
ً ُ ذ
ْلْ َم خ ِْْنير فَإنذ ُه ر ْ
ج ٌس أ ْو ف ِْسقا أهِل
إَِل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
ِ ٍ ِ ِ
َْ ذ
ْي اّلِلِ بِهِ[ ﴾...األنعام ]145فمن قال :إن األصل احلظر حرمها كلها إال ما جاء
ل ِغ ِ
الدليل الرشعي بحله ،ومن قال إن األصل احلل أحلها كلها إال ما جاء الدليل
الرشعي بتحريمه.
قلت :والراجح هو القول األول وهو الظاهر من مذهب أهل البيت ،%
وقد أيده الدليل العقيل.
قد صح حديث« :ما أسكر كثريه فقليله حرام» وحديث« :كل مسكر مخر»
وحديث« :لعن رسول اهلل ÷ اخلمر ،وعارصها ،ومعتِصها ،وبائعها،
ومشرتهيا ،وساقيها ،وشارهبا ،وآكل ثمنها ،وحاملها ،واملحمولة إليه».
وحديث النهي عن الرشب يف آنية الذهب والفضة وقال ÷«:هي هلم يف
الدنيا ولكم يف اآلخر».
ُهنا مسائل:
 -1أن كل ما أسكر فهو مخر حيرم رشبه سواء كان من العنب أم من غريه.

 -2أنه حيرم القليل من أي مسكر فال جيوز إدخاله يف دواء أو نحوه ولو مل يسكر.
 -3حديث لعن رسول اهلل ÷ اخلمر...الخ ،قد َّ
دل عىل مجيع ما دلت عليه
آية ﴿َ ..ف ْ
اج َتن ِ ُب ُ
وه[ ﴾...املائدة ]90فإن االجتناب يشمل تلك املعاين املذكورة يف احلديث.
 -4حتريم الرشب يف آنية الذهب والفضة وكذلك األكل منهام واستعامهلام.

روى أئمتنا  %حديث( :هنى رسول اهلل ÷ عن لبس َ
الق ريس واملعصفر وعن
التختم بالذهب...احلديث) ،وحديث :خرج علينا رسول اهلل ÷ ويف إحدى يديه
ذهب ويف األخرى حرير ،فقال(( :هذان حرام عىل ذكور أمتي ،حل إلناثها)).
وحديث(( :الذهب والديباج واحلرير حرام عىل ذكور أمتي حالل إلناثها)).
ورووا أن النبي ÷ أذن للزبري بن العوام يف لبس احلرير حتت الدرع يف
احلرب ،وأذن لعبدالرمحن بن عوف يف لبس قميص حرير أبيض عىل جلده
جلرب كان به وقمل.
وروى البخاري :هنى رسول اهلل ÷ أن نرشب يف آنية الذهب والفضة
وأن نأكل فيها وعن لبس احلرير والديباج وأن نجلس عليه ،ويف املتفق عليه
أنه ÷ رخص لعبدالرمحن بن عوف والزبري يف قميص احلرير يف سفر من
حكة كانت فيهام».
وروى أمحد والنسائي والرتمذي وصححه« :أحل الذهب واحلرير إلناث
أمتي وحرم عىل ذكورهم» ،ويف مسلم« :أن رسول اهلل ÷ هنى عن لبس
القيس واملعصفر».
ويف املتفق عليه :هنى النبي ÷ عن لبس احلرير إال موضع اصبعني أو
ثالث أو أربع.

هنا مسائل:
 -1ال َق ريس ثياب ديباج ،والديباج نوع من احلرير.
 -2املعصفر ثياب مصبوغة بالعصفر -اللون األصفر -وهذان النوعان
حيرم لباسهام عىل الذكور كام سيأيت ،واملراد باملعصفر اللون األصفر.
 -3حيرم األكل والرشب يف آنية الذهب والفضة ،وكذلك حيرم لبس
احلرير ،والديباج -وهو ما غلظ من احلرير -وحيرم اجللوس عليه.
 -4حيرم عىل الرجل لبس الذهب واحلرير وحيل ذلك لإلناث.
 -5جيوز لبس احلرير للذكر عند احلاجة والرضورة ،فاحلاجة كاإلرهاب يف
احلرب كام يف أذنه ÷ للزبري ،والرضورة كاحلكة ،ويلحق بذلك ما إذا دعت
احلاجة الذكر إىل جرب سن ونحوه بالذهب.
نعم ،يف األحكام :هنى رسول اهلل ÷ ...إىل أن قال :وعن لبس الذهب
وختتمه وعن لبس املعصفر للرجال وغريه من املصبوغ إال يف منازهلم بني
أهلهم .اهـ
قلت :فعىل هذا يلحق بام ذكر يف رقم مخسة جواز لبس املعصفر يف املنزل بني
األهل وكذا لبس الذهب وختتمه ،عىل القول بعود االستثناء إىل مجيع ما يتقدمه.
ال خالف يف جواز التختم بخاتم الفضة للرجال ،وال جيوز الذهب ملا تقدم.
والذي رواه أهل البيت  %عن النبي ÷ أنه كان يتختم يف يمينه وعن
عيل  #واحلسن واحلسني وخيار آل رسول اهلل ÷ أهنم كانوا يتختمون يف
أيامهنم ،ذكر ذلك اهلادي  ،#وال بأس بالتختم يف الشامل ،وقد روي ذلك عن
بعض الصحابة غري أن األوىل ما رواه أهل البيت لوجوه:

 -1ألن اليمني أوىل بالزينة.
 -2ألنه كان يكتب قدي ًام يف اخلاتم ذكر اهلل ،والشامل يامط هبا األذى،
فكانت اليمني أوىل به.
 -3وألن رواية أهل البيت أرجح ملا ورد فيهم.
مسألة :ذكر اإلمام القاسم  #أن الرجل ال يلبس املشبع باحلمرة.
يف كتاب املناهي بسنده عن آبائه عن النبي ÷ أنه هنى أن تلبس املرأة
لباس الرجال أو تشبه هبم يف حال من احلال ،أو متيش مشية الرجل ،أو تكلم
بكالمه ،وهنى الرجل أن يتشبه باملرأة يف لباسها وكالمها أو يف مشيتها ،وقال:
((لعن اهلل ورسوله من فعل ذلك من الرجال والنساء)).
ويف البخاري حديث :لعن رسول اهلل ÷ املخنثني من الرجال
واملرتجالت من النساء ،وقال(( :أخرجوهم من بيوتكم)).
يؤخذ من هنا:
 -1املخنثون من الرجال هم املتشبهون بالنساء يف كالمهم وحركاهتم
ولباسهم وغري ذلك ،واملرتجالت هن املتشبهات بالرجال يف يشء من ذلك.
 -2اللعن يدل عىل عظم املعصية و ُي رل ِح ُقها بالكبائر.
 -3جيب أن يبعدوا عن خمالطة الناس ،وهذا هو اجلزاء يف حقهم ،وهذا
اجلزاء يف حق الرجال دون النساء ،وذلك ملا خيشى من الفتنة عليهن.
اشتهر حديث« :أن النبي ÷ لعن الواصلة ،واملستوصلة ،والواشمة،
واملستوشمة» روي من اجلانبني ،وهو مام أخرجه البخاري ومسلم.

يؤخذ منه:
 -1أنه حيرم أن تصل املرأة شعرها بشعر غريها وحيرم عليها أن تطلب من
امرأة فعل ذلك هبا وحيرم عىل املطلوبة أن تستجيب.
 -2أنه حيرم الوشم وهو جرح الوجه أو اليد ثم وضع الكحل يف اجلرح،
يفعل ذلك للزينة ،وحيرم فعل ذلك عىل الفاعل واملفعول فيه.
 -3والذي يظهر يل أن حتريم ذلك هو من أجل األمل فال جيوز إيالم النفس.
 -4وال يستباح إيالم النفس باإلباحة.
 -5قد جاء الرتخيص يف ثقب األذنني للزينة.
نعم ،الذي يدل عىل ما ذكرنا من أن العلة هو إيالم النفس أن الزينة غري
حمرمة عىل املرأة فلها أن تضع ما شاءت من األلوان عىل ظاهر جلدها كاحلنا
والسواد ،ونحوهام.
ويدل عىل ما ذكرنا أيض ًا أنه قد ثبت أن بدن املسلم حرام حمرم إال بحقه ،فال
جيوز أن تنتهك هذه احلرمة إال يف دفع مفسدة أكرب كاحلجامة والفصد وقطع
العضو املستأكل والكي للشفاء ،ونحو ذلك.
وأما حتريم الوصل فقد قيل :إن العلة هي :أن الواصلة تكون قد مجعت شعر
امرأة أجنبية إىل شعرها ،فتكشفه لزوجها وألرحامها ،لذلك قالوا :إنه ال حيرم
عليها أن تصل شعرها بشعر املعز مث ً
ال أو بشعر اصطناعي ،وهذا التعليل قوي،
ألن الرشائع مصالح وقد أخطأ من حيرم الوصل بغري شعر آدمي ،ألنه ال مفسدة
من وراء ذلك ،كام يف الوصل بشعر امرأة ،والشارع حكيم ال ينهى إال عن ما فيه
مفسدة وال مفسدة تظهر إال فيام ذكرنا.
۞۞۞۞۞

[يف الدعاوى]
يف أنوار التامم نق ً
ال عن اجلامع الكايف :عن النبي ÷ أنه قال« :لعنة اهلل
واملالئكة والنبيني ولعنة حممد عىل من ادعى عىل غريه ما ليس له..احلديث».
يف أنوار التامم:
ويف رواية ملسلم عن وائل قال :كنت عند رسول اهلل ÷ فأتاه رجالن
خيتصامن يف أرض فقال أحدهام :إن هذا ابتز عيل أريض يا رسول اهلل يف اجلاهلية،
فقال ÷ بينتك ،فقال :ليس يل بينة ،قال :يمينه ،قال :إذا يذهب هبا ،قال:
ليس لك إال ذلك ،قال :فلام قام ليحلف ،قال رسول اهلل ÷ :من اقتطع
أرض ًا ظامل ًا لقي اهلل وهو عليه غضبان.
قلت :هذا احلديث مشكل ،وذلك ملا علم من أن دار الكفر دار إباحة ،وذلك
يقتيض أن من ابتز منها شيئ ًا ثم أسلم عليه فإنه ملكه.
ويف أنوار التامم ،نق ً
ال عن الشفاء حديث« :من أسلم عىل مال فهو له» وإجامع
العرتة  %عىل هذا بأن ما أخذه الكافر احلرب قهر ًا واستوىل عليه يف دار احلرب
ملكه.
ويف الشفاء والبخاري :أن أسامة بن زيد قال :يا رسول اهلل أين ننزل يف دارك
بمكة؟ فقال ÷ :وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟
روى اهلادي  #قصة حماكمة أمري املؤمنني عيل  #ونِصاين يف درع ادعاه
أمري املؤمنني عىل النِصاين فقال رشيح :هل من بينة؟ قال فضحك عيل #
وقال( :أصاب رشيح ما يل من بينة) ،فقىض بالدرع للنِصاين ...إىل آخر القصة
وهي مشهورة.

يؤخذ من ذلك:
أن القايض ال يطلب يمني املنكر ،وال حيلفه إال إذا طلبها املدعي ،وعىل هذا
إذا تداعى الشخصان سلعة وهي يف يد أحدهام ،ومل يكن ألحد بينة حكم هبا
للذي هي يف يده ،فإن جاء أحدهام ببينة حكم هبا له .فإن تداعياها وهي يف يدهيام
ني ،فإن بينا قسمت بينهام ،فإن مل يكن هلام بينة
أو يف يد غريهام حكم هبا ملن بَ َّ َ
فيحكم هبا ملن حلف ،فإن حلفا مجيع ًا قسمت ،وإن نكال قسمت أيض ًا.
وقد روي أهنام يستهامن أهيام حيلف فمن خرجت له القرعة حلف ،وأخذ ما
ادعى ،روى ذلك أبو داود والنسائي ،وقريب من ذلك رواه البخاري.
قلت :الذي تقتضيه األدلة هو ما ذكرناه أوالً ،ويمكن أن حتمل الرواية هذه
عىل أن اخلصمني قد رضيا بالقرعة.
وإنام قلنا إن األصل هو ما ذكرنا؛ ألن كل واحد من املدعيني مدع للسلعة
ومنكر لدعوى صاحبه ،فإذا مل تكن بينة كان عىل كل واحد منهام اليمني ألنه
منكر لدعوى صاحبه ،وهذا عىل ما قىض به احلديث الصحيح املشهور(( :البينة
عىل املدعي واليمني عىل من أنكر)).
ويشهد ملا ذكرنا من التفصيل :أنه روي أن رجلني اختصام يف دابة وليس
لواحد منهام بينة ،فقىض هبا رسول اهلل ÷ بينهام نصفني .رواه أمحد وأبو
داود والنسائي.
وروى أبو داود :ادعيا بعري ًا يف عهد رسول اهلل ÷ فبعث كل واحد
بشاهدين فقسمه النبي ÷ بينهام نصفني .اهـ
لكن يلزم أن يكون املتداعيان مستويني يف اليد بأن تكون أيدهيام ثابتة عىل
املدعى فيه ،أو أن يكون يف يد غريهام ،وعىل هذا فمعنى الروايتني صحيح ال
يظهر فيه خالف ،وإنام اخلالف فيام إذا تداعا اخلصامن الدابة مث ً
ال وهي يف يد

أحدهام دون اآلخر وجاء كل واحد منهام ببينة أهنا دابته نتجت عنده -فروى
البيهقي والدارقطني أن النبي ÷ حكم هبا للذي هي يف يده ،وإىل هذا ذهب
جامعة من العلامء .وذهب آخرون إىل أهنا ترجح بينة اخلارج حلديث(( :البينة
عىل املدعي ،وعىل من أنكر اليمني)) ،فإنه يفيد أن بينة املنكر ال تنفع.
قلت :إذا استوت البينتان حكم هبا لذي اليد لقوة السبب وهو اليد والبينة.
فإن كانت بينة املدعي مفصلة وبينة ذي اليد غري مفصلة ،كأن يقول شهود
املدعي :إهنا دابته نتجت عنده ،ويقول شهود ذي اليد إهنا دابته ،حكم هبا
للمدعي وذلك ألن شهادة ذي اليد مل تفد زيادة عىل ما يفيده ثبوت اليد من
ظاهر امللك.
«عيل أقضانا» ،وروى
يف البخاري من حديث عمر يف تفسري سورة البقرة:
ٌّ

أهل البيت عن النبي ÷(( :أقضاكم عيل)).
يف الشهادات

يف املجموع عن عيل  #قال( :ال جتوز شهادة متهم ،وال ظنني ،وال حمدود
جار إىل نفسه نفع ًا ،وال دافع عنها رضر ًا).
يف قذف ،وال جمرب يف كذب ،وال ّ
وروى أمحد وأبو داود عن النبي ÷ أنه قال(( :ال جتوز شهادة خائن وال
خائنة ،وال ذي غمر عىل أخيه ،وال جتوز شهادة القانع( )1ألهل البيت)).
ويف من ال حيرضه الفقيه :سئل أبو عبداهلل  #عام يرد من الشهود؟ فقال:
الظنني واملتهم واخلصم ،قيل :فالفاسق واخلائن؟ قال :هذا يدخل يف الظنني.
وفيه عنه :ال جيوز شهادة املريب واخلصم ودافع( )2مغرم أو أجري أو رشيك
أو متهم أو تابع وال تقبل شهادة شارب اخلمر وال شهادة الالعب بالشطرنج
والنرد واملقامر.
( – )1القانع :هو التابع مثل األجري اخلاص والعبد .متت
( – )2كشهادة العاقلة بنفي اجلناية عمن يلزمهم العقل عنه .متت

يقال هنا:
َ
 -1يشرتط يف صحة الشهادة وقبوهلا العدالة لقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ْشه ُدوا َذ َو ْ
ي
ِ
ْ
َ َ َُ َْ ُ
ْ ُ
ِك ْم إ َذا َح َ َ َ َ َ ُ ْ ُ
َ
ص ذي ِة
َع ْد ٍل مِنك ْم﴾ [الطالق ﴿ ،]2شهادة بين
َض أحدك ُم ال َم ْوت حِي ال َو ِ
ِ
َْ َ
ُّ
َ َ َ
ْ ُ
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اثن ِ
 -2ال تقبل شهادة من جير بشهادته إىل نفسه نف ًعا أو يدفع عنها رضر ًا.
 -3ال جتوز شهادة الرجل عىل َمن بينه وبينه عداوة.
 -4ال جتوز شهادة املعروف بالكذب.
 -5وال املحدود يف قذف.
 -6وال القانع؛ للتهمة بجلب النفع إىل نفسه .والقانع :هو التابع ألهل البيت.
 -7وال املتهم يف دينه.
 -8وال الظنني ،والظنني هو الذي يشهد عن ظن.
 -9وال خالف أن شهادة الزور من الكبائر املوبقات.
أخرج ابن عدي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال لرجل :ترى الشمس؟
قال :نعم ،قال :عىل مثلها فاشهد أو دع .وأخرجه أبو داود والرتمذي من
حديث أب هريرة وصححه ابن حبان.
ومعنى هذا احلديث صحيح وقد أفاد:
• أنه ال جيوز للشاهد أن يشهد إال بام استحكم علمه به.
• إذا ظهر من كالم الشاهد نقصان علمه بام يشهد عليه بطلت شهادته.
روى أهل البيت  %عن النبي ÷ وعن عيل  :#القضاء باليمني مع
الشاهد ال خالف يف ذلك بينهم ،غري أن ذلك يف احلقوق واألموال فأما غريها فال.

وأخرج مسلم وغريه :أن رسول اهلل ÷ قىض بيمني وشاهد.
ويف من ال حيرضه الفقيه مرفوع ًا :قىض رسول اهلل ÷ بشهادة شاهد
ويمني املدعي ،وحكم به أمري املؤمنني  #يف العراق.
وفيه عن أب جعفر :إن ذلك يف حقوق الناس.
قلت :أما احلدود والقصاص فال يقبل فيها يمني وشاهد لعظم شأهنا ،وقد
أوجب اهلل تعاىل يف شهادة الزناء أربعة شهود «فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند
اهلل هم الكاذبون».
وقد صح عند الطرفني حديث(( :البينة عىل املدعي واليمني عىل املنكر)).
وروى اهلادي  #يف األحكام حديث(( :من حلف عىل مال أخيه فاقتطعه
ظامل ًا لقي اهلل يوم القيامة وهو معرض عنه)).
وروى مسلم وغريه حديث(( :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب
اهلل له النار وحرم عليه اجلنة)) ،فقال له الرجل :وإن كان شيئ ًا يسري ًا يا رسول
اهلل؟ قال(( :وإن كان قضيب ًا من أراك)).
هنا:
 -1البينة هي شهادة عدلني عىل ما يدعيه.
 -2إذا جاء ببينة عىل ما يدعي استحقه بحكم احلاكم.
 -3إذا مل يكن بينة ألزم املنكر باليمني فإن حلف حكم له عىل ما حلف عليه.
 -4للمنكر أن يرد اليمني عىل املدعي فإن حلف املدعي استحق ما حلف
عليه ،وإن نكل بطلت دعواه.
 -5إذا أتى املدعي بشاهد واحد فيحكم له بشهادته مع يمينه.
 -6حيكم عىل امل ِق رر بام أ َق َّر به ،وال حيتاج بعد اإلقرار إىل بينة وال يمني.

 -7قد يؤخذ من ذلك أهنا ال تسمع بينة املنكر مع بينة املدعي ،وهذا إذا
تساوت البينتان.
يف املجموع عن عيل ( :#ال جيوز شهادة ولد لوالده ،وال والد لولده إال
احلسن واحلسني فإن رسول اهلل ÷ شهد هلام باجلنة)« ،إذا رجع الشاهد
ضمن»« ،ال جتوز شهادة رجل واحد عىل شهادة رجل واحد حتى يكونا
شاهدين عىل شهادة شاهدين»« ،ال تقبل شهادة النساء يف احلدود والقصاص»،
«وكان ال يقبل شهادة عىل شهادة يف حد وال قصاص».
ويف املناهي :أن رسول اهلل ÷ قبل شهادة النساء يف االستهالل والرضاع.
قلت :أما شهادة الولد لوالده أو العكس فلام يف ذلك من التهمة ،وشهادة
ُّ
َ َ َ
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وأما ضامن الشاهد إذا رجع فألنه جنى بشهادته واجلاين ضامن ،سنة جارية

يف اإلسالم.
• وأما الشهادة عىل الشهادة -وهذا يف االرعاء -فال يقبل فيها إال رجالن
ألهنا شهادة كسائر الشهادات.
• وأما قبول شهادة النساء يف االستهالل والرضاع فللرضورة؛ ألن
عورات النساء ال يطلع عليها الرجال.
هناك مواضع جتوز فيها الشهادة بالظن وكأن ذلك حمل وفاق ،والسبب يف
ذلك أنه ال طريق إىل العلم واليقني ،وذلك مثل النسب فمث ً
ال فالن هو ابن فالن
ال طريق إىل العلم به إال الشهرة واالستفاضة.

[كتاب الوكالة]
ال خالف يف مرشوعية الوكالة ،وأن النبي ÷ كان يبعث رجا ً
ال ألخذ
الصدقة ،وأنه ÷ بعث هبدي وأمرهم أن يقلدوه يف وقت معلوم ،وأنه بعث من
يشرتي له أضحية ،يف قضايا كثرية من هذا النوع ،وكذلك اخللفاء من بعده ÷
كانوا يفعلون.
فيؤخذ من ذلك:
أن الوكالة تصح يف كل يشء من املعامالت ،وكثري من العبادات ،ومام ال تصح
فيه الوكالة أداء اليمني ،والشهادة إال باإلرعاء( )1وأركان اإلسالم إال احلج؛ لعدم
االستطاعة وبعض مناسكه للعذر يف نظائر لذلك مذكورة يف كتب الفقه.
يف األحكام :بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من أدرك ماله بعينه عند رجل قد
أفلس فهو أحق به من غريه)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :أيام رجل مات ،أو أفلس فصاحب املتاع أوىل
باملتاع إذا وجده بعينه)).
ويف املتفق عليه من حديث أب هريرة ،قال سمعت رسول اهلل ÷ يقول:
((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ،فهو أحق به من غريه)).
وروى أبو داوود وغريه وصححه ابن حبان قال :قال رسول اهلل ÷:
َ
((يل الواجد حيل عرضه وعقوبته)).
(ح رب ُس رجل يف السجن بعد
ويف اجلامع الكايف بسنده إىل عيل  #أنه قالَ :
أن يعلم ما عليه من احلق ظلم) ،قال حممد بن منصور :معناه أن احلاكم يسأل
( – )1واإلرعاء هو :أن يأمر الشاهد رجلني بأداء شهادته فيقول هلام :اشهدا أين أشهد بكذا وكذا،
وال يصح اإلرعاء إال لعذر .متت

عنه فإن كان مطلع ًا عىل حقه حكم عليه به وإن كان معدم ًا فلسه وأخرجه .اهـ
هاهنا مسائل:
 -1املفلس :هو من ال يفي ماله بديونه ،يعني أن ديونه أكثر من ماله.
 -2ال جتري عىل املفلس أحكام التفليس إال بعد احلكم بإفالسه ،ثم أحكام
التفليس ال جتري عىل املحكوم بإفالسه إال بأمر احلاكم.
 -3بعد احلكم بإفالسه فإن البائع إذا وجد سلعته بعينها ومل يكن قد أخذ
ثمنها أو بعضه فإنه يكون أحق هبا من سائر الغرماء.
 -4يؤخذ من احلديث أن احلاكم إذا حكم بإفالسه أهنا توقف أمالك
املفلس ،وحيجر عليه فال يتِصف فيها وال ينفذ تِصفه فيها ،وذلك لتعلق
حقوق أهل الديون هبا.
فإذا تعلقت حقوقهم هبا ملا هلم من الديون فإن احلاكم يوزعها بينهم عىل
قدر ديوهنم.
 -5كام يؤخذ أن املشرتي إذا مات ومل يكن قد دفع ثمن السلعة املشرتاة،
فإن البائع يكون أوىل بالسلعة ،واملراد إذا كانت تركة امليت مستغرقة بالديون،
أما إذا كان يف الرتكة ما يويف الغرماء فليس للبائع إال ثمن سلعته،
 -6املتمرد عن قضاء دينه مع علم احلاكم بغناه أو ظنه جيوز للحاكم أن
حيبسه حتى يويف غرماه بام عليه من الديون ،وإذا التبس حال املديون هل هو
غني أم فقري جاز للحاكم حبسه ،فإذا تبني للحاكم إفالسه أخرجه من احلبس
َ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ْس ٍة ف َن ِا َرةٌ إَِل
وال جيوز حبسه بعد تبني إفالسه؛ لقوله تعاىلِ﴿ :إَون َكن ذو ع

َم ْي َ َ
ْس ٍة﴾ [البقرة ،]280وإن تبني له غناه أجربه عىل قضاء ديونه باحلبس والقيد حتى يقيض.

يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه قال( :الصلح جائز بني املسلمني إال
صلح ًا أحل حرام ًا ،أو حرم حالالً) وهو يف من ال حيرضه الفقيه مرفوع ًا.
ويف األمايل بسنده :أن النبي ÷ خرج وإذا رجل يالزم رج ً
ال ،وإذا
املطلوب يقول :ال والذي ال إله غريه ما هي عندي ،فقال النبي ÷
للطالب(( :خذ الشطر ودع الشطر)).
وروى الرتمذي وصححه عن عمرو بن عون املزين أن رسول اهلل ÷
قال(( :الصلح جائز بني املسلمني إال صلح ًا حرم حالالً أو أحل حرام ًا،
واملسلمون عىل رشوطهم إال رشط ًا حرم حالالً أو أحل حرام ًا)) ،وصححه ابن
حبان من حديث أب هريرة .اهـ بلوغ املرام.
حديث(( :ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه)).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن الصلح ال حيتاج إىل حاكم بمعنى أنه جيوز للمسلمني أن يتصاحلوا
من غري حاكم.
َ
 -2وإذا جاز الصلح وجب الوفاء به؛ لقوله تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
ِين َء َام ُنوا
َ َ
َ
اّلِل ََل ُُي ُِّب ْ َ
اْلائن َ
أَ ْوفُوا بالْ ُع ُقودِ﴾ [املائدة﴿ ،]1إ ذن ذ َ
ِي﴾ [األنفال﴿ ،]58بَّل َم ْن أ ْوَف
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ذ
َ
ذ
ذ
ذ
َ
ُّ
ب َع ْه ِده ِ َواتَق فإن َ
اّلِل ُيِب ال ُمتقِي[ ﴾76آل عمران] ،يف آي كثرية.
ِ
ِ
 -3إذا تضمن الصلح فعل حمرم ،أو ترك واجب مل جيز ومل يصح وكان باط ً
ال
ال جيوز الوفاء به وال الدخول فيه ،وذلك كأن يتضمن الربا -بيع درهم
بدرهني ،-ونحو أن يتصاحلا عىل أن يطأ أحدهام جارية اآلخر ،أو عىل أن
يرضب أباه أو ييسء عرشة زوجته أو نحو ذلك من املنكرات.

 -4والرشوط املرتاىض هبا حكمها حكم الصلح جيوز الدخول فيها وجيب
الوفاء هبا إال ما أحل منها حرام ًا ،أو حرم حالالً فيحرم الدخول فيها والرضا هبا
والوفاء هبا.
حديث(( :ال حيل المرئ أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفس)) رواه ابن
َ َْ ُ ُ
حبان واحلاكم يف صحيحيهام ،يشهد لصحته قوله تعاىلَ﴿ :ل تأكلوا
ْ
ُ
َ َ ُ
أ ْم َوالك ْم بَيْ َنك ْم بِاْلَاط ِِل ﴾...اآلية [النساء.]29
يؤخذ من ذلك:
أنه ال جيوز للمسلم أن يأخذ من مال أخيه ال قليالً ،وال كثري ًا ،وال حقري ًا،
وال عظي ًام ،إال إذا طابت نفس أخيه بذلك ،فإذا مل تطب نفس الرجل فال يصح
الصلح ،وال حيل أخذ يشء.
ذ َ ْ ُ ْ
كرهَ َوقَلْ ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّن ب ْاِل َ
ان﴾ [النحل ،]106ويف
يم
ِ ِ ِ ِ
قال تعاىل﴿ :إَِل من أ ِ
البخاري حديث« :انِص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا ،فقال رجل :يا رسول اهلل أنِصه
إذا كان مظلوم ًا ،أفرأيت إن كان ظامل ًا كيف أنِصه؟ قال :حتجزه أو متنعه من
الظلم فإن ذلك نِصه».

َََ َُ ََ ْ َ ذَْ ََ ََ َُ ََ
اونوا لَع
ب واْلقوى وَل تع
يشهد لصحته قوله تعاىل﴿ :وتعاونوا لَع ال ِ ِ
ْ ْ َ ُْ ْ َ
ان﴾ [املائدة ،]2ونحوها من اآليات.
اِلث ِم والعدو ِ
ِ
يؤخذ من ذلك:

 -1أنه ال قصاص وال دية عىل من قاتل دون املظلوم.
 -2إذا قيل للرجل لترشبن اخلمر ،أو لتقتلن ولدك ،أو أخاك ،أو جارك ،أو
أخاك يف اإلسالم جاز له رشب اخلمر أو وجب ،ومثل ذلك إذا قال الظامل أين
فالن وهو يريد قتله فال جيوز أن ختربه بمكانه ،وجيب يف مثل ذلك الكذب إن مل
يتمكن من رده باملعاريض.

واحليلة ما يتوصل به إىل املقصود بطريق خفي ،وهي عىل أقسام:
 -1إن كانت طريق ًا إىل إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام.
 -2إن كانت طريق ًا إىل دفع باطل أو إقامة حق فهي واجبة.
 -3مندوبة او مكروهة ،إن كانت طريق ًا إىل إقامة مندوب أو فعل مكروه.
ُ ْ
َ َْ ْ
ًْ َ ْ
َ
اِض ْ
ب بِهِ َوَل َت َنث﴾
ومن أدلة احليل قوله تعاىلَ ﴿ :وخذ ب ِ َيدِك ِ
ضغثا ف ِ
[ص ،]44وقد عمل النبي ÷ بمثل هذه اآلية يف الزاين املريض ،روى ذلك
اهلادي  #وجامعة من املحدثني ومن ذلك ما روي عنه ÷ من أمره لبالل
أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشرتي هبا متر ًا ،أرشده ÷ إىل ذلك ليسلم من
الوقوع يف الربا.
ومن أدلة حتريمها حديث« :حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
وأكلوا ثمنها» ،وحديث النهي عن النجش ،وحديث العينة ولعن املحلل
واملحلل له.
وحديث :ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني مفرتق خشية الصدقة.
نعم ،يف كتب املذهب أنه ال جيوز التحيل إلسقاط الزكاة كأن هيب لولده أو
زوجته بعض املال لينخرم النصاب أو نحو ذلك.
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه قال( :القضاة ثالثة :قاضيان يف النار
وقاض يف اجلنة ،قاض قىض فرتك احلق وهو يعلم ،وقاض قىض بغري احلق وهو
ال يعلم فهذان يف النار ،وقاض قىض باحلق وهو يعلم فهو يف اجلنة) ويف كتاب
من ال حيرضه الفقيه :قال الصادق  :#القضاة أربعة وذكر الثالثة ،والرابع:
ورجل قىض بحق وهو ال يعلم فهو يف النار ،وروى األربعة وصححه احلاكم

عن بريرة ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :القضاة ثالثة ،اثنان يف النار وواحد يف
اجلنة ،رجل عرف احلق فقىض به فهو يف اجلنة ،ورجل عرف احلق فلم يقض به
وجار يف احلكم فهو يف النار ،ورجل مل يعرف احلق فقىض للناس عىل جهل فهو
يف النار)).
ويف األحكام حديث(( :من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني)) ،وحديث:
((من سأل القضاء وكل إىل نفسه)).
وروى أمحد واألربعة وصححه ابن خزيمة وابن حيان عن أب هريرة قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني)).
يؤخذ من هنا:
 -1أن القايض معرض خلطر عظيم.
 -2جيب أن يكون القايض مستحكم املعرفة فيام يقيض.
 -3أن حكم اجلاهل غري معترب ولو حكم باحلق.
 -4معنى فقد ذبح بغري سكني :أن من ويل القضاء فقد عرض نفسه للهالك.
 -5أنه يكره سؤال القضاء واحلرص عليه.
 -6اخلطأ يف احلكم نوعان :نوع معفو عنه ونوع غري معفو عنه،
فاملعفو عنه :أن حيكم احلاكم بعد النظر والتحري بأن يكون من أهل املعرفة
والنظر ومل يقِص يف يشء مام حيتاج إليه احلكم ثم أخطأ فإن خطأه معفو عنه؛
ذ
َ
َ
ذُ َْ
َ ُ
َ ُ
اّلِل نف ًسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرةَ ﴿ ،]286وليْ َس َعليْك ْم
لقوله تعاىلَ﴿ :ل يُكل ِف
ُ َ ٌ َ َ ْ ُْ
ِيما أخ َطأت ْم بِهِ﴾ [األحزاب.]5
جناح ف
وغري املعفو عنه :أن يكون احلاكم جاهالً ،فيقدم بجهله عىل احلكم ،فإذا
أخطأ الصواب فإنه غري معفو عنه.
ويف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :بعثني رسول اهلل ÷ إىل اليمن،

فقلت :يا رسول اهلل تبعثني وأنا شاب ال علم يل بالقضاء؟ قال :فرضب يده يف
صدري ودعا يل ،فقال(( :اللهم اهد قلبه ،وثبت لسانه ،ولقنه الصواب ،وثبته
بالقول الثابت)) ،ثم قال(( :يا عيل إذا جلس بني يديك اخلصامن فال تعجل
بالقضاء بينهام حتى تسمع ما يقول اآلخر ،يا عيل ال تقض بني اثنني وأنت
غضبان ،وال تقبل هدية خماصم ،وال تضيفه دون خصمه ،فإن اهلل عز وجل
سيهدي قلبك ويثبت لسانك...إلخ)).
وروى أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان عن عيل ،#
قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا تقاضا إليك رجالن فال تقض لألول حتى
تسمع كالم اآلخر فسوف تدري كيف تقيض ،قال عيل :فام زلت قاضي ًا بعد)).
وروى أبو داود وصححه احلاكم عن عبداهلل بن الزبري قال :قىض رسول اهلل ÷
أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم ،ويف املتفق عليه(( :ال حيكم بني اثنني
وهو غضبان)).
ويف من ال حيرضه الفقيه مرفوع ًا «من ابتىل بالقضاء فال يقضني وهو غضبان»
وفيه مرفوع ًا عن عيل ( :#إذا تقاىض إليك رجالن فال تقض لألول حتى
تسمع من اآلخر ،فإنك إذا مثلت تبني لك القضاء).
يؤخذ من ذلك:
 -1أن اخلصمني جيلسان بني يدي احلاكم.
 -2جيب عىل القايض أن حيسن سامع الدعوى ثم سامع اإلجابة ،وال جيوز له
القضاء حتى يسمع ذلك من اخلصمني.
 -3ال جيوز للقايض أن يقيض يف حال الغضب ملا يف ذلك من تلف النفس
واضطراهبا ،وتشويشها ،ويلحق بالغضب كل ما شاهبه يف قلق النفس
وتشويشها.

 -4ال جيوز للقايض أن يقبل هدية من خماصم ،وال يضيفه دون خصمه،
وذلك أنه إذا قبل من املخاصم هدية فإنه سيكون حريص ًا عىل أن يكون احلكم
له ،مع ما سيلحقه من التهمة يف قبول اهلدية ،وكذلك ضيافة أحد اخلصمني فإهنا
ستلحقه التهمة ،وهكذا كل ما سبب التهمة فإنه حيرم فعله عىل احلاكم.
 -5يؤخذ من احلديث األول أسباب مؤدية إىل التوفيق يف حسن القضاء:
• االستعفاء من قبول القضاء.
• الدعاء بالتوفيق والتثبيت واملعونة.
• االفتقار إىل اهلل تعاىل وااللتجاء إليه يف أن ال يكله إىل نفسه و...الخ.
• احلرص كل احلرص يف اتباع وصاية الرسول ÷ من العدل بني
اخلصمني يف املجلس ،ويف االستامع والنظر ،وأن ال يقيض وهو غضبان ،وال
يقبل هدية من خماصم ،وال يضيفه دون خصمه ،فهذه أسباب إذا اتبعها القايض
أصاب يف القضاء ،هكذا أفاد احلديث األول وأكده ووعد به.
 -6قوله« :حتى تسمع ما يقول اآلخر» قد يؤخذ منه أن املنكر إذا سكت أو
قال :ال أقر وال أنكر أنه ال حيكم عليه ،وقد اختلف يف ذلك.
فقيل :حيكم عليه لتِصحيه بالتمرد.
وقيل :حيبس حتى يقر أو ينكر.
وقيل :السكوت كالنكول فيحكم عليه باحلق.
وقيل :إن حكمه حكم الغائب.
قلت :الذي يظهر يل واهلل أعلم أن الذي يقول ال أقر وال أنكر أو يسكت
حيبسه احلاكم أسبوع ًا ،أو عرشة أيام ،أو عىل قدر ما يرى من الوقت بحيث ال
يترضر به املدعي ،ويقدم له اإلنذار والتحذير بأنه إن مل جيب عىل الدعوى عند
خروجه من احلبس وإال فإن احلاكم سينصب عنه من جييب ،فإن انتهت فرتة

احلبس ومترد عن اإلجابة ،أشهد احلاكم عىل مترده ونصب عنه من جييب،
وينبغي للحاكم أن يشهد عىل تقديم اإلنذار والتحذير ،وإنام قلنا ذلك إلبالء
العذر ولئال يكون له حجة ،وحددنا احلبس باألسبوع والعرشة األيام أو عىل
قدر ما يراه احلاكم ،ألن طول احلبس من غري فصل للقضية يرض باملدعي.
وإن رأى احلاكم أن يمهل املنكر مدة من غري حبس وهو قادر عىل إحضاره
جملس احلكم يف هناية املدة فله ذلك.
 -7قوله« :ال علم يل بالقضاء» ،يؤخذ منه أن للقضاء عل ًام خاص ًا به تضمن
هذا احلديث أصوالً منه ،ويف وصية أمري املؤمنني  #لألشرت الكثري من علم
القضاء ،ويف كالم لعمر أيض ًا.
 -8ينبغي للقايض أن ال يصري إىل احلكم إال بعد املحاولة يف اإلصالح واجلد فيه.
 -9ملا يف الصلح من مطايبة النفوس.
 -10ولقوله تعاىلَ ﴿ :و ُّ
الصلْ ُح َخ ْ ٌ
ْي﴾ [النساء.]128

 -11وأن اهلل تعاىل قد ندب إىل العفو والتسامح والفضل ،فقال سبحانه:
ُْ
َََ ْ َ ََ َ َ ذ َ َ َ
ب َوغف َر إِن ذل ِك ل ِم ْن َع ْز ِم اْل ُمورِ[ ﴾43الشورى] يف آيات كثرية،
﴿ و لم ن ص
وحينئذ فال يصار إىل العدل إال بعد تعذر الفضل.
 -12ملا يف احلكم من اخلطر عىل احلاكم كام تقدم من الرواية.
 -13ملا يف احلكم من تعرض احلاكم لعداوة أحد اخلصمني.
 -14قد يؤخذ من احلديث األول أن القضاء موكول إىل والة األمور ،وأنه
من واجباهتم.
 -15قد يؤخذ من احلديث الثاين صحة حكم احلاكم املحكم من قبل
اخلصمني ،ويدل عىل صحته أيض ًا أن اخلصمني إذا رضيا بحكمه فيام خيتلفان فيه
كان يف املعنى وكي ً
ال هلام والوكيل ينفذ تِصفه فيام وكل فيه ،فإن حكامه أن حيكم

بحكم اهلل حكم باجتهاده إن كان جمتهد ًا ،وإن كان غري جمتهد سأل من يقلده
وحكم بموجبه ،وإن كان املحكم مفوض ًا حكم بام رآه بعد النظر والتحري ونفذ
حكمه ،وكل ذلك ألنه وكيل للخصمني فيام رأى من حكم اهلل باالجتهاد أو
التقليد ،أو بام رآه هو حسب نظره ومعرفته إن كان مفوض ًا.
ويف املتفق عليه من حديث أم سلمة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ÷:
«إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض له عىل
نحو ما أسمع منه ،فمن قطعت له من حق أخيه شيئ ًا فإنام أقطع له قطعة من النار».
ال خالف يف صحة معنى احلديث ،ويؤخذ منه:
 -1أن القايض يلزمه أن يقيض عىل حسب ما سمع يف الدعوى واإلجابة
وما يلحق هبام من البينات واأليامن.
 -2أن احلكم يقتيض متليك أحد اخلصمني يف الظاهر.
 -3أن ما أخذه أحد اخلصمني باحلكم من حق أخيه ،إنام هو نار بمعنى أن
اهلل سيعذبه عليه ،ويدخله بسببه النار.
 -4أنه ال جيوز للحاكم إذا كان أحد اخلصمني مغف ً
ال أن يلقنه الدعوى أو اإلجابة.
۞۞۞۞۞
احلدود
يف املجموع بسنده عن عيل  #أن رج ً
ال من أسلم جاء إىل النبي ÷
فشهد عىل نفسه بالزنا فرده النبي ÷ أربع مرات ،فلام جاء اخلامسة قال
النبي ÷(( :أتدري ما الزنا؟)) قال :نعم ،أتيتها حرام ًا حتى غاب ذاك مني يف
ذاك منها كام يغيب املرود يف املكحلة والرشاء يف البئر ،فأمر النبي ÷ برمجه
فرجم فلام أذلقته احلجارة فر فلقيه رجل بلحي مجل فرمجه فقتله ،فقال النبي ÷:

((أال تركتموه)) ،ثم صىل عليه فقال له رجل :يا رسول اهلل ،رمجته ثم تصيل عليه
فقال له النبي ÷(( :إن الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كام يطهر أحدكم ثوبه من
دنسه ،والذي نفيس بيده إنه الساعة لفي أهنار اجلنة يتخضخض فيها)).
ويف املتفق عليه حديث :أتى رجل من املسلمني رسول اهلل ÷ وهو يف
املسجد فناداه فقال :يا رسول اهلل إين زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه،
فقال :يا رسول اهلل إين زنيت فأعرض عنه حتى ثني -ذلك عليه أربع مرات-
فلام شهد عىل نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهلل ÷ فقالَ :أبِ َك جنون،
قال :ال ،قال :فهل أحصنت ،قال :نعم ،فقال النبي ÷ :اذهبوا به فارمجوه».
وروى البخاري حديث :ملا أتى ماعز بن مالك إىل النبي ÷ قال له:
لعلك قبلت ،أو غمزت ،أو نظرت ،قال :ال يا رسول اهلل.
ويف العلوم احلديثة« :ادرأوا احلدود بالشبهات» ،وروى مجع من املحدثني ذلك
بلفظ :ادفعوا احلدود ما وجدتم هلا مدفع ًا ،ويف رواية بلفظ :ادرؤوا احلدود عن
املسلمني ما استطعتم ،ويف رواية رواها البيهقي عن عيل :ادرؤوا احلدود بالشبهات.
يؤخذ مام تقدم أحكام:
 -1أن الزاين املحصن يرجم حتى يموت.
 -2ال يرجم املعرتف بالزنا حتى يقر عىل نفسه بالزنا ،ويعرتف أربع مرات
يف أربعة جمالس ،وال جيلد حتى يعرتف كذلك.
 -3ال جيلد وال يرجم حتى يتأكد احلاكم أو اإلمام من سالمة عقل الزاين.
 -4ال جيوز أن يرجم وال أن جيلد حتى يستفرس املعرتف ويسأل عن مجيع ما
يسقط الزنا ،فيسأله هل أكرهه أحد أو اضطره جوع أو عطش أو لعله كان عن
غلط ،أو يف حالة النوم إذا كانت امرأة أو نحو ذلك ثم يسأل املعرتف عن حقيقة
الزنا ما هو ثم يسأله هل فعل ذلك حق ًا.

 -5وينبغي للقايض أن يلقن املعرتف كيف يقول ويتكلم بام يسقط عنه احلد
ِ
ِ
َ
غمزت ،أو َق َّب رل َت ،أو فعلت ما يفعل الرجل
لعلك
أكرهت ،أو
لعلك
فيقول له:
َ
مع زوجته إال اإليالج ،أو لعلك غلطت وتوهتها زوجتك ،أو نحو ذلك ،فإذا
قال املعرتف :نعم ،درئ عنه احلد.
 -6أن املعرتف بالزنا أربع مرات ،إذا رجع عن اعرتافه قبل رجوعه وسقط
عنه احلد.
 -7أنه ُي َّ
صىل عىل املرجوم املعرتف؛ ألنه ال يعرتف إال وهو تائب ،وكذلك
املرجوم بالشهادة إذا ظهرت توبته.
 -8ويف احلديث داللة عىل أنه ال ُي َّ
صىل عىل صاحب كبرية غري تائب منها،
وهذا عىل حسب رواية املجموع.
وقد روى نحوها مسلم يف قصة امرأة من جهينة ...ويف آخرها :فقال عمر:
أنصيل عليها يا نبي اهلل وقد زنت ،فقال :لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من
أهل املدينة لوسعتهم ...احلديث.
فإن استنكار الرجل يف رواية املجموع واستنكار عمر يف هذه الرواية لصالة
النبي ÷ عىل الزاين والزانية دليل عىل أنه قد استقر يف نفوسهم من أحكام
اإلسالم أهنا ال جتوز الصالة عىل أهل الكبائر كالزاين ونحوه ،ثم إن
النبي ÷ أقر هذا االستنكار الوارد عليه ،وأجاب عنهم بأن هؤالء الزناة قد
سمعت ،ويشهد لذلك
تابوا توبة نصوح ًا ،ووصف ÷ من ِع َظم توبتهم ما
َ
ما رواه مسلم« :أيت النبي ÷ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه».
 -9أن التوبة ال تسقط احلد.
 -10أن اإلحصان رشط يف رجم الزاين ،واملراد باإلحصان التزويج ،ومام
يطلق عليه اإلحصان احلرية ،وال بد هنا من اشرتاطها.

 -11إعراض النبي ÷ عن املعرتف حتى تردد عليه أربع مرات ،عىل أن
األوىل بالزاين أن يسترت بسرت اهلل ويتوب إىل اهلل ،وال يظهر أمره إىل اإلمام واحلاكم.
اشتهر أن النبي ÷ رجم رج ً
ال وامرأة من اليهود ،روى ذلك الطرفان
والقصة يف أحكام اهلادي والصحيحني ،فيؤخذ من ذلك:
 -1أن اإلسالم ليس برشط يف إقامة حد الزنا.
 -2أهنا جتوز شهادة اليهود بعضهم عىل بعض وكذلك أهل كل ملة.
وقد روي من الطرفني أن رج ً
ال ضعيف ًا مريض ًا زنا فأمر النبي ÷ بحده
فقالوا :إنه أضعف من ذلك ،فقال ÷ :خذوا عثكاالً فيه مائة شمراخ ثم
ارضبوه رضبة واحدة .اهـ
يؤخذ من ذلك:
 -1أن حد الزنا ال يسقط بعد ثبوته.
 -2أنه ال يرضب املريض احلد حتى يربأ من مرضه فإذا كان غري مرجو
الربء رضب عىل قدر ما حيتمل وأقل ما جيزي من الرضب أن يرضب بعثكال فيه
مائة شمراخ فيرضب به رضبة واحدة.
يف املجموع بسنده إىل عيل  :#أن امرأة أتته فاعرتفت بالزنا فردها حتى
فعلت ذلك أربع مرات ،ثم حبسها حتى وضعت محلها فلام وضعت مل يرمجها
حتى وجد من يكفل ولدها ،ثم أمر هبا فجلدت ثم حفر هلا بئر ًا إىل ثدهيا ثم
رجم ،ثم أمر الناس أن يرمجوا ،ثم قال :أيام حد أقامه اإلمام بإقرار رجم اإلمام
ثم رجم الناس ،وأيام حد أقامه اإلمام بشهود رجم الشهود ،ثم يرجم اإلمام ثم
يرجم املسلمون ،ثم قال :جلدهتا بكتاب اهلل ،ورمجتها بسنة رسول اهلل ÷.
وأخرج البخاري عن عيل  :#أنه جلد رشاحة يوم اخلميس ،ورمجها يوم
اجلمعة ،وقال :جلدهتا بكتاب اهلل ،ورمجتها بسنة رسول اهلل ÷.

وروى مسلم حديث« :البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ،والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم» وهو يف أمايل امحد بن عيسى.
يؤخذ من ذلك:
 -1أنه جيمع بني اجللد والرجم يف الزاين املحصن.
 -2أنه ينتظر باحلبىل حتى تضع ثم حتى الفصال ،ثم إذا مل يوجد من يكفل
ولدها انتظر هبا حتى تكفله إىل حد أن يستغني بنفسه.
 -3إذا كان احلد بإقرار فأول من يرجم اإلمام ،وإن كان بشهادة فأول من
يرجم الشهود.
 -4إذا امتنع الشهود من الرجم سقط احلد؛ ألنه كالرجوع عن الشهادة.
 -5ينبغي أن يكون اجللد يف اليوم األول ،والرجم يف اليوم الثاين.
 -6أنه ينبغي أن يكون الرجم يف يوم اجلمعة الجتامع الناس فيه مام يؤدي
إىل كثرة االنزجار واالعتبار.
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه قال يف الذكرين ينكح أحدهام اآلخر:
(إن حدهام حد الزاين ،إن كان أحصنا رجام ،وإن كانا مل حيصنا جلد ًا).
وذكر اهلادي  #حديث(( :اقتلوا الفاعل واملفعول به)) ،وقال إنه من
األخبار املتواترة والروايات املتواطئة.
وروى أمحد واألربعة ورجال موثقون حديث(( :من وجدمتوه يعمل عمل
قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به)).
قلت :حديث(( :اقتلوا الفاعل واملفعول به)) ،يراد به إذا كانا حمصنني -مجع ًا
بني الروايات.

يف العلوم بسنده عن عيل  #يف القاذف لزوجته :خيري واحدة من اثنتني
يقال له :إن شئت الزمت عىل نفسك الذنب فيقام فيك احلد وتعطى املرياث وإن
شئت أقررت فال عنت أدنى قرابتها وال مرياث.
ويف البخاري أن النبي ÷ قال هلالل بن أمية حني قذف رشيك بن
سحامء بامرأته(( :البينة وإال فحد يف ظهرك)).
قلت :وقد بني اهلل تعاىل يف كتابه أحكام القذف ومنها:
 -1أن حد القذف ثامنون جلدة.
 -2أن القاذف لزوجته إذا مل يأت بأربعة شهداء فإنه يالعنها ليدرأ عن نفسه
باملالعنة حد القذف.
 -3واملالعنة أن يقوم الرجل فيشهد باهلل أربع مرات أنه ملن الصادقني
واخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني ،ثم تقوم املرأة فتشهد أربع
شهادات باهلل إنه ملن الكاذبني ،واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من
الصادقني.
وقد اشتهر يف الرواية أن النبي ÷ حد قذفة عائشة وهم ثالثة :حسان بن
ثابت ،ومسطح ،ومحنة بنت جحش.
وروي كذلك أن النبي ÷ فرق بني املتالعنني ،وقال :ال جيتمعان أبد ًا.
يف األحكام :أن النبي ÷ أيت بشارب مخر فجلده ثامنني.
ويف املتفق عليه حديث :أن النبي ÷ أيت برجل قد رشب اخلمر فجلده
بجريدتني نحو أربعني ،قال :وفعله أبوبكر ....احلديث.

يؤخذ من هنا:
 -1اجلواب عىل من يقول :إن حد الشارب رأي رآه بعض الصحابة.
 -2أن حد الشارب ثامنون جلدة.
 -3أنه جيوز أن جيلد الشارب بجريدتني ،أو بعصاتني ،أو بعص ًا هلا شعبتان
أربعني جلدة ،فتكون اجللدة بذلك جلدتني.
روي« :ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعد ًا» [البخاري].
وروي من طريق أهل البيت :أن رسول اهلل ÷ قطع يف جمن كانت قيمته
عرشة دراهم.
قلت :األرجح أهنا ال تقطع إال فيام كان يساوي عرشة دراهم فصاعد ًا لوجوه
من املرجحات:
 -1ما تقدم من حديث ادرأوا احلدود بالشبهات ونحوه.
 -2أن العرشة حمل وفاق يف قطع اليد برسقتها ،وال وفاق عىل رسقة ما
دوهنا ،وحينئذ فاألخذ بام أمجع عليه أوىل.
 -3أنه األحوط.
ويف املجموع عن عيل  #أنه قال( :ال قطع عىل خائن ،وال خمتلس ،وال يف
ثمر وال كثر ،وال قطع يف صيد ،وال ريش ،وال قطع يف عام سنة ،وال قطع عىل
سارق من بيت مال املسلمني فإن له فيه نصيب ًا).
وروى أمحد ،واألربعة ،وصححه الرتمذي حديث« :ليس عىل خائن ،وال
خمتلس ،وال منتهب قطع» ،وحديث« :ال قطع يف ثمر وال كثر».
ويف رشح األحكام بسنده إىل النبي ÷ إنه قال للذين تشفعوا المرأة
رسقت(( :إنام هلك من كان قبلكم من بني ارسائيل بإقامتهم احلدود عىل
ضعفائهم ،وتركهم احلدود عىل أرشافهم...الخ)).

ويف املتفق عليه(( :إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف
تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد)).
للص اعرتف بالرسقة(( :ما
وروى مجع من املحدثني أن النبي ÷ قال ٍّ
إخالك رسقت)) ،قال :بىل ،فأعاد عليه ÷ مرتني أو ثالث ًا.
وروى أهل البيت  %عن عيل  :#أن السارق املعرتف ُي َر َّدد مرتني.
يؤخذ من هنا:
 -1أنه ال يقطع اخلائن :وهو الذي خيون األمانة ،وكاملستعري خيون فيام
استعاره ،وكاملستأجر ،وكالرشيك خيون رشيكه ونحو ذلك من اخليانات.
 -2وال قطع عىل خمتلس :وهو الذي يأخذ املال بخفية من غري حرز،
واملنتهب :هو الذي يأخذ املال جهر ًا وهيرب.
 -3وال يف عام سنة أي يف عام جماعة وشدة.
 -4وال قطع يف ثمر وال كثر ،فمن رسق من ثامر البساتني وغالهتا فال قطع
عليه ،والكثر هو شحم النخل ويقال له اجلامر.
 -5وال قطع عىل من رسق من بيت مال املسلمني؛ ألن له فيه نصيب ًا.
 -6ال يقطع سارق الصيد وال سارق الطيور.
 -7ال جتوز الشفاعة يف احلدود.
 -8إقامة احلد عىل الضعفاء وإسقاطها عن الكرباء معصية مهلكة،
 -9ينبغي تلقني السارق املعرتف ما يسقط عنه احلد.
 -10يردد املعرتف مرتني يف جملسني.
 -11وال تقطع يد السارق إال إذا رسق من مكان حريز حمصن كالبيت
ونحوه ،ويشرتط أن ال يكون مأذون ًا له بالدخول ألنه حينئذ يكون مؤمتن ًا وقد
تقدم أنه ال قطع عىل خائن.

• نعم ،قد روي أنه ال يغرم السارق إذا أقيم عليه احلد ،فال يطالب بعد
احلد بضامن ما رسق؛ ألن احلد جزاء عىل ما كسب ،وكفى به جزا ًء.
• وتقطع اليد من مفصل الكف.
ذ
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تقدِروا علي ِهم ف
وروي يف اخلرب املشهور أن النبي ÷ حد الذين عدوا عىل رعاة اإلبل

وقتلوهم واستاقوا اإلبل فسمل أعينهم وصلبهم....الخ.
وحد الساب للنبي ÷ القتل ،وقد جاءت يف ذلك الرواية وذلك لردته،
والقتل حد كل مرتد عن اإلسالم.
وحد الساحر أيض ًا من باب الردة؛ ألنه يدعي أنه يقلب احلقائق ،ويفعل ما ال
يفعله إال اهلل وذلك كفر باهلل وخروج عن اإلسالم.
۞۞۞۞۞

[كتاب اجلنايات]
صح عند الطرفني ،ما روي أن رج ً
ال عض عىل يد رجل فانتزع يده من فيه
فسقطت ثنيتاه ،فلم جيعل عليه النبي ÷ شيئ ًا ،وقال :أيرتك يده يف فيك
تقضمها كام يقضم الفحل.
وال خالف يف صحة ما روي ،أن امرأة رضبت امرأة بعمود فسطاط وهي
حبىل ،فألقت جنين ًا وماتت ،فقىض رسول اهلل ÷ عىل عاقلتها بالدية وجعل
يف اجلنني غرة ،والغرة كام فرسها زيد بن عيل  #عبد أو أمة قيمتها مخسامئة
درهم ،وهي نصف عرش الدية.
وال خالف يف صحة ما روي(( :يف األنف إذا استوعب جدعه الدية ويف
العينني الدية ،ويف الشفتني الدية ويف البيضتني الدية ،ويف اللسان إذا استؤصل
الدية ،ويف الذكر إذا استؤصل الدية ،ويف احلشفة الدية ،ويف العقل إذا زال الدية
ويف الصلب الدية ،ويف العني نصف الدية ويف األذن نصف الدية ،ويف إحدى
األنثيني نصف الدية ويف إحدى الشفتني نصف الدية ،ويف كل سن مخس من
اإلبل «نصف عرش الدية» ويف أصبع من أصابع اليد والرجل عرش من اإلبل ويف
اآلمة ثلث الدية ،ويف املنقلة مخس عرشة من اإلبل ويف املوضحة مخس من
اإلبل ،وأن دية املرأة عىل النصف من دية الرجل)).
يف البخاري عن عائشة :قالت :لددنا( )1النبي ÷ يف مرضه فقال :ال
ت ِلد رو ِين ،فقلت :كراهية املريض للدواء ،فلام أفاق قال :ال يبغي أحد منكم إال لد
غري العباس فإنه مل يشهدكم.
كص ُب رور :الدَّ َواء ِيف َأ َح ِد ِش َّقي ال َف ِم .تاج العروس
( – )1اللدود َ

يؤخذ من احلديث:
 -1أنه يقتص من اجلامعة بالواحد.
 -2وأنه يقتص من املرأة بام جنته عىل الرجل ،ألن الذين لدوه ÷ كانوا
رجاالً ونسا ًء.
قلت :وأنا استبعد صحة هذا احلديث عن النبي ÷ لسببني:
 -1أن املعروف من أخالقة ÷ أنه ما انتقم لنفسه ÷ قط ،وأن
ذ َ ََ ُ ُ َ
يم[ ﴾4القلم] ،وزيادة عىل
سجيته العفو وقد قال تعاىلِ﴿ :إَونك لعّل خل ٍق ع ِا ٍ
ُ ْ ْ ْ
ذلك فقد أدبه ربه فمن ذلك قوله تعاىل لنبيه ÷﴿ :خ ِذ ال َعف َو َوأ ُم ْر
َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ُ
بالْ ُع ْ
او ْره ْم[ ﴾..آل عمران.]159
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 -2أهنم ال يستحقون القصاص ،ألهنم مل يفعلوا ذلك به ÷ إال لشفائه
ذ ْ ْ َ ُ
اء ْاِل ْ
ح َ
وحمبة عافيته ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل َج َز ُ
اِلحسان[ ﴾60الرمحن]
َل
إ
ان
س
ِ ِ
ِ
ِ
وغاية األمر أن يكونوا أخطأوا.
يف البخاري حديث :أن رج ً
ال عض يد رجل فنزع يده من فمه ،فوقعت ثنيتاه
فاختصموا إىل النبي ÷ فقال(( :يعض أحدكم أخاه كام يعض الفحل ال دية
له)) .وذكر نحوه اهلادي .#
فيه:
 -1ال ينبغي أن يقتص اإلنسان لنفسه.
 -2أن أمر القصاص إىل الوالة.
 -3أنه هتدر اجلناية عىل املعتدي إذا كانت بسبب منه كام يف احلديث.
يف البخاري حديث« :أن ابنت النرض لطمت جارية فكرس ثنيتها ،فأتوا
النبي ÷ فأمر بالقصاص» ،وفيه عن النبي ÷ قال(( :هذه وهذه سواء
يعني اخلنِص واإلهبام)).

قلت :ال خالف فيام ذكر ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :والس ذِن بِالس ِِن﴾ [املائدة.]45

وفيه:

 -1أن أصابع الكف سواء ،واملراد بذلك يف الدية ال يف القصاص ،فال
تقطع اخلنِص باإلهبام.
 -2أصابع القدمني يف احلكم كأصابع اليدين.
 -3السن بالسن ،املراد :الثنية بالثنية ونحوه وال يؤخذ الرضس بالثنية ونحوه،
أما الدية فديتها سواء لكل سن مخس من اإلبل ولكل أصبع عرش من اإلبل.
الديات
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه قال :يف النفس الدية ،ويف اللسان إذا
استؤصل الدية ،ويف األنف إذا استؤصل أو قطع مارنه الدية ،ويف الذكر إذا
استؤصل الدية ،ويف احلشفة الدية ،ويف العني نصف الدية ،ويف األذن نصف
الدية ،ويف اليد نصف الدية ،ويف الرجل نصف الدية ،ويف إحدى األنثيني نصف
الدية ،ويف إحدى الشفتني نصف الدية ،ويف املأمومة ثلث الدية ،ويف اجلائفة
ثلث الدية ،ويف ا رل ُمنر ِق َلة مخس عرشة من اإلبل ،ويف اهلاشمة عرش من اإلبل ،ويف
املوضحة مخس من اإلبل ،ويف األسنان يف كل سن مخس من اإلبل ،ويف األصابع
يف كل أصبع عرش من اإلبل ،كل ذلك عىل العاقلة وما كان دون السن
واملوضحة فال تعقله العاقلة.اهـ باختصار.
وروى مجع من املحدثني نحو هذا عن أب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
عن أبيه عن جده ،وليس فيه ذكر العاقلة ،وعليه زيادة :إن الرجل يقتل باملرأة،
وعىل أهل الذهب ألف دينار.
قلتَّ :بني هنا الديات وهي من اإلبل مائة بعري ،ومن الذهب ألف مثقال،
ومن الفضة عرشة آالف درهم ،هكذا يف رواية زيد وغريه من أهل احلديث وال

خالف يف ذلك ،هذا يف دية اخلطأ.
وبني دية النفس واألعضاء واجلروح.
َّ
ويف املجموع عن عيل  #قال( :جراحة املرأة عىل النصف من جراحة
الرجل يف كل يشء ال تساوي بينهام يف سن وال جراحة وال موضحة).
وروى النسائي وصححه ابن خزيمة( :عقل املرأة مثل عقل الرجل حتى
يبلغ الثلث من ديتها).
الوصايا
يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه قال( :ال وصية لقاتل ،وال لوارث ،وال
حلرب) ،وروى مجع كبري من املحدثني حديث« :إن اهلل قد أعطى كل ذي حق
حقه فال وصية لوارث».
ويف املجموع عن عيل  #أنه قال( :ال وصية وال مرياث حتى يقىض الدين
وألن أويص باخلمس أحب إيل من أن أويص بالربع وألن أويص بالربع أحب إيل
من أن أويص بالثلث ،ومن أوىص بالثلث فلم يرتك شيئ ًا).
ويف املتفق عليه أن سعد بن أب وقاص قال :يا رسول اهلل ،أنا ذو مال وال
يرثني إال ابنة يل واحدة ،أفأتصدق بثلثي مايل ،قال :ال ،قال :أفأتصدق بشطره،
قال :ال ،قلت :أفأتصدق بثلثه ،قال :الثلث والثلث كثري ،إنك إن تذر ورثتك
أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .بلوغ املرام.
ٍ
امرئ مسلم له يشء يريد أن يويص فيه يبيت
ويف املتفق عليه حديث« :ما حق
ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده» .اهـ بلوغ املرام.
يؤخذ من هنا:
 -1أهنا ال تصح الوصية بيشء من املال لبعض الورثة.
 -2أن أكثر ما جيوز أن يويص به املويص من ماله الثلث ،وما قل عن الثلث
فهو أوىل.

 -3أن الورثة أوىل بالصدقة وأوىل باملال من غريهم ،فال ينبغي للمويص أن
يويص بيشء من ماله مع فقرهم وحاجتهم.
 -4كام يؤخذ من هنا أن للورثة حق ًا يف الرتكة يف حياة مورثهم ،فإذا أجاز
الورثة ملورثهم أن يويص لوارث أو أن يويص بأكثر من الثلث جاز.
 -5أنه ال تنفذ الوصايا وال تقسم املواريث إال بعد إخراج الدين.
 -6من عليه حقوق هلل تعاىل مالية أو للمخلوقني فينبغي له أن يويص هبا،
وال حيق له أن يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة.
يف املجموع بسنده عن عيل  #قال( :االبن أدنى العصبة ثم ابن االبن وإن
نزل ،ثم األب ثم اجلد وإن ارتفع ثم األخ من األب واألم ،ثم األخ من األب ثم
ابن األخ من األب واألم ،ثم ابن األخ من األب ثم العم لألب واألم ،ثم العم
لألب ثم ابن العم لألب واألم ثم بن العم لألب ،فذلك اثنا عرش رجالً).
ويف املتفق عليه حديث(( :أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فهو ألوىل رجل ذكر)).
قلت :يف رواية املجموع بيان من هو األوىل من الرجال باملرياث بعد أن يأخذ
أهل الفرائض فرائضهم ،وال يظهر خالف يف أن األولوية عىل حسب ما جاء يف
رواية املجموع.
وقد يؤخذ من هنا أن أقرب رجل وإن بعدت عصبته يأخذ الباقي بعد
الفرائض إذا مل يكن غريه أقرب منه كعم اجلد وابن عم اجلد وإن ارتفع.
ويف املجموع عن عيل  #قال( :األخوات مع البنات عصبة) ،وروى
البخاري عن ابن مسعود يف بنت وبنت ابن وأخت ،قىض النبي ÷ لالبنة
النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت).

قلت :فقد جعل النبي ÷ األخت مع البنت يف هذه الرواية عصبة تأكل
ما بقي بعد الفرائض.
ويف احلديث أن فريضة ابنة االبن مع البنت الواحدة السدس ،قال اهلادي :#
وهي مام أمجع عليه.
روى أمحد واألربعة وصححه الرتمذي حديث« :جاء رجل إىل النبي ÷
فقال :إن ابن ابني مات ،فام يل من مرياثه؟ فقال :لك السدس ،فلام وىل دعاه
فقال :لك سدس آخر ،فلام وىل دعاه فقال :إن السدس اآلخر طعمة» وذكر
اهلادي  #هذه الرواية.
وفيها:
 -1بيان فريضة اجلد ،وهي أن له السدس.
 -2يؤخذ من هنا ومام تقدم أن اجلد قد يكون عصبة وذا فريضة يف حالة واحدة.
 -3السدس اآلخر زيادة عىل الفريضة زاده إياها النبي ÷ وقد يكون
زاده إياها للتعصيب.
فريضة اجلدة إذا مل يكن دوهنا أ ٌّم -السدس ،صحت بذلك الرواية من
الطرفني ،واهلل أعلم.
اشتهر حديث« :ال يتوارث أهل ملتني» وحديث« :إذا استهل املولود ورث».
نعم ،مسائل الفرائض مام قل فيها اخلالف فأكثرها جممع عليه ،وقد توىل اهلل
تعاىل بيان أكثرها يف سورة النساء ،وقد صح حديث« :القاتل عمد ًا ال يرث»،
فيؤخذ منه:
 -1أن القاتل عمد ًا ال يرث من املال وال من الدية.
 -2أن القاتل ً
خطأ يرث من الرتكة دون الدية ألدلة رويت.
 -3إذا كان ال يرث فوجوده كعدمه ،فإذا كان عصبة انتقلت العصبة إىل من
يليه يف القرب إىل املقتول.

 -4أنه ال حيجب وال يسقط ،ألن العلة كام يبدو يف احلجب واإلسقاط هي
كونه وارث ًا ،فإذا كان ال يستحق اإلرث كان كاألجنبي.
وهناك مسائل ينبغي التنبيه عليها:
 -1ال يرث األخ ألم مع األوالد وأوالدهم وال مع األب واجلد.
 -2مسألة زوج وأبوين :للزوج النصف ولألم ثلث النصف الثاين ،ولألب ما بقي.
 -3مسألة زوجة وأبوين :للزوجة الربع ولألم ثلث ما بقي ،وما بقي
فلألب ،روي ذلك عن عيل وابن مسعود وزيد.
 -4ال يشء لبنات االبن مع ابنتي الصلب إال أن يكون معهن أخ يعصبهن.
 -5األخوات من األب مع األخوات من األب واألم بمنزلة بنات االبن مع
بنات الصلب.
 -6الرد يكون عىل غري الزوجني ،لكل عىل قدر سهمه.
 -7العول قول أكثر الفرضني.
۞۞۞۞۞
كتاب السري
يف املجموع عن عيل ( :#من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان
اإلمام عدالً بر ًا تقي ًا) ،وروى الكثري من املحدثني نحو هذا دون قوله إذا
كان...الخ.
يؤخذ من ذلك:
 -1أن بيعة اإلمام واجبة ،أو ما يقوم مقامها من االنتامء إليه وطاعته.
 -2يؤخذ من تسمية اإلمام إمام ًا أنه جيب اتباعه وامتثال أوامره.
 -3يشرتط وجود إمام فإذا مل يكن إمام فال يموت ميتة جاهلية إذ ال يكلف
اهلل نفس ًا إال وسعها.

 -4يشرتط أن يكون اإلمام من أهل التقوى والعدل والرب لوجود هذا
االشرتاط يف رواية املجموع ،وهو إجامع أهل البيت  %فتقيد به رواية غريهم
حت ًام لوجوب محل املطلق عىل املقيد يف مثل هذا.
نعم ،إذا مل يكن يف الزمان إمام ،فاإلمام هو علامء أهل البيت  %فتجب
طاعتهم ،واالقتداء هبم ،واالهتداء هبدهيم ،واالنتامء إليهم والنصيحة هلم.
واملقصود األهم يف هذا الباب هو اإلمامة يف الدين ،وإن فقدت القوة
والسلطان ،والقوة والسلطان وحدها ليست هي املقصود ،فابن عمر خاطئ
حني بايع ألجل هذا احلديث احلجاج لعبدامللك بن مروان؛ ألن اإلمام الذي
جتب طاعته هو اإلمام الذي يتكلم بلسان الرسول ÷ ويعمل عمله
وهيتدي هبديه ،وعبدامللك بن مروان ظامل غشوم جبار ،ولو مل يكن من سيئاته
إال احلجاج الذي رضب املثل بظلمه حتى قال عمر بن عبدالعزيز :لو جاء أهل
الدنيا بسيئاهتم وذنوهبم وجئنا باحلجاج لرجح هبا ،وحينئذ فال يبعد أن مبايعة
من كان كذلك خروج عن اإلسالم إال عىل جهة التقية.
يف األحكام حديث(( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم
عذاب أليم :رجل بايع إمام ًا عادالً فإن أعطاه شيئ ًا من الدنيا وىف له ،وإن مل يعطه
مل يف له ،ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ،ورجل حلف بعد
العِص لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها اآلخر مصدق ًا له وهو كاذب))،
وهذا احلديث صحيح مشهور وهو يف البخاري ومسلم وغريهام من حديث أب
هريرة ،وفيه زيادة(( :ال يكلمهم اهلل و...الخ)).
((ورجل بايع إمام ًا ال يبايعه إال للدنيا...الخ)).
يؤخذ من احلديث يف هذا الباب:
 -1أنه جيب الوفاء بالبيعة لإلمام العادل.
 -2أن أخذ املال يف مقابلة الوفاء بالبيعة حمرم.

 -3أن عدم الوفاء لإلمام اجلائر غري داخل يف هذا الوعيد.
• قوله« :ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة» كناية يراد هبا أن اهلل ساخط
عليهم ،وأهنم حمرومون من رمحة اهلل ،وال يمكن أهل احلديث الذين جيرون
األلفاظ عىل ظاهرها يف هذا املكان أن يفرسوه عىل ظاهره ،إال أن تستفزهم
احلمية وكرب العصبية فيقولوا إن أهل تلك املعايص يوم القيامة واحلساب يف
مكان ال يراهم اهلل فيه ،وليس ببعيد أن يقولوا ذلك فقد قالوا أكرب من ذلك.
وكذلك قوله« :ال يكلمهم اهلل» فهو كناية عن سخط اهلل عليهم ،وحرماهنم
من ثوابه ورمحته.
• قوله :ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ،املراد :له
فضل ٍ
ماء بدليل ما يف املتفق عليه :رجل عىل فضل ماء بالفالة يمنعه ابن السبيل.
وعىل هذا فيحرم منع املاء الزائد عن حاجة اإلنسان مع حاجة الغري إليه ،وال
حيرم منع ما حيتاج إليه صاحب املاء.
• وقد يؤخذ من هنا ما يشهد ملا روي :الناس رشكاء يف ثالث وذكر منها املاء.
قوله :ورجل حلف بعد العِص لقد أعطي بسلعته كذا وكذا «فأخذها اآلخر
مصدق ًا له وهو كاذب».
• فيه أن لبعض األوقات تأثري ًا يف غلظ اليمني وقد جاء« :من حلف عىل
منربي هذا بيمني آثمة تبوأ مقعده من النار» رواه مجع من املحدثني ،فيؤخذ من
كل ذلك أن اليمني تغلظ بالزمان واملكان ،وقد قالوا يف قوله تعاىل:
ذ َ
َ
َْ
الصَلة ِ﴾ [املائدة ]106أن املراد صالة العِص والوعيد
﴿َتب ِ ُسون ُه َما م ِْن َب ْع ِد
مستحق ملن مجع أربعة رشوط:

 -1أن يكون حلف بعد العِص.
 -2أنه قد ُأعطي ودفع له كذا وكذا.

 -3أن يكون يف ذلك كاذب ًا.
 -4أن يأخذها اآلخر اغرتار ًا بحلفه وكذبه.
• كام يؤخذ من هنا أن تلك املعايص الثالث من الكبائر ،وال خالف يظهر
يف ناكث بيعة اإلمام العادل ويف حالف اليمني الفاجرة ،ألدلة غري هذا احلديث
مروية عند أهل البيت وجامعة املحدثني.
ومانع فضلة املاء يف مفازة عن املحتاج املضطر إليه دليل كرب معصيته هذا احلديث
وبعد فإن أدى ترضره بمنع املاء إىل حد املوت ،فامنع املاء حينئذ بمنزلة قاتل النفس،
َ
انل َ
اس ََج ً
وقد قال تعاىل يف قتلها بغري حقَ ﴿ :ف َكأ ذن َما َق َت َل ذ
ِيعا﴾ [املائدة ]32وإن مل يبلغ
ترضره املوت بل إىل ما دون املوت فهو كبرية أيض ًا لقوله تعاىلَ ﴿ :و ذاَّل َ
ِين
ْ ُ
ْ
ََ
ً
ُُْ َ
َْ
ِي َوال ْ ُم ْؤم َِنات ب َغ ْ
ون ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
اح َت َملوا ُب ْه َتانا ِإَوث ًما
ْي َما اكت َس ُبوا فق ِد
يؤذ
ِ
ِ ِ
ُمب ً
ينا[ ﴾58األحزاب].
ِ
فإن قيل :من أين جيب إنقاذ العاطش من املوت باملاء؟

قلنا :قضت فطر العقول قبل جميء الرشائع بوجوب إنقاذ اجلائع والعاطش
من املوت وكذلك نحوهم وأطبقت فطر العقول عىل ذم من فرط يف ذلك وهو
يستطيعه ،وجاء اإلسالم بوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد قال
ََ ْ َ َْ َ َ َ
ك َأ ذن َما أَ ْ
ح َيا انلذ َ
اس ََج ً
ِيعا﴾ [املائدة.]32
تعاىل﴿ :ومن أحياها ف

يف املجموع بسنده عن عيل  #قال :كان رسول اهلل ÷ إذا بعث جيش ًا

من املسلمني بعث عليهم أمري ًا ثم قال(( :انطلقوا بسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل
وعىل ملة رسول اهلل أنتم جند اهلل تقاتلون من كفر باهلل ،ادعوا إىل شهادة أن ال
إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ÷ ،واإلقرار بام جاء به من عند اهلل فإن
آمنوا فإخوانكم يف الدين هلم مالكم وعليهم ما عليكم وإن هم أبوا فناصبوهم
حرب ًا واستعينوا عليهم باهلل ،فإن أظهركم اهلل عليهم فال تقتلوا وليد ًا ،وال امرأة

وال شيخ ًا كبري ًا ال يطيق قتالكم ،وال تعوروا عين ًا ،وال تقطعوا شجر ًا إال شجر ًا
يرضكم ،وال متثلوا بآدمي ،وال هبيمة ،وال تظلموا وال تعتدوا ،وأيام رجل من
أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رج ً
ال منهم أمان ًا أو أشار إليه
بيده ،فأقبل إليه بإشارته فله األمان حتى يسمع كالم اهلل ،فإن قبل فأخوكم يف
دينكم وإن أبى فردوه إىل مأمنه ،واستعينوا باهلل عليه ،ال تعطوا القوم ذمتي وال
ذمة اهلل ،فاملخفر ذمة اهلل القى اهلل وهو عليه ساخط ،أعطوهم ذمتكم وذمم
آبائكم وفوا هلم فإن أحدكم ألن خيفر ذمته وذمة أبيه خري له من أن خيفر ذمة اهلل
وذمة رسوله)).
وروى مسلم نحوه خمتِص ًا بعض االختصار وفيه زيادة األمر بتقوى اهلل
والنهي عن الغل ،واألمر بالتحول من دار الكفر إىل دار اهلجرة ودعوة املرشكني
إىل إحدى ثالث خصال اإلسالم أو اجلزية أو احلرب.
يؤخذ من احلديث أحكام:
 -1مرشوعية تأمري أمراء عىل اجليوش إذا أرادوا الغزو والقتال.
 -2الوصية لألمري وجيشه بتقوى اهلل تعاىل يف ذات أنفسهم وذلك ملا هلا من دور يف
ذ ذَ َ َ ذ َ ذَ ْ َ ذ َ ُ ْ ُْ ُ َ
سِنون[ ﴾128اإلرساء].
استجالب النِص﴿ :إِن اّلِل مع اَّلِين اتقوا واَّلِين هم ُم
 -3أن يكون مسري اجليش بسم اهلل أي مستعينني باسمه وذكره.

 -4يلزم تقديم الدعوة للمرشكني إىل اإلسالم ،فال جيوز قتاهلم قبلها فإن أبوا قاتلوهم.
 -5ال جيوز قتل أطفال املرشكني وال نسائهم وال شيوخهم الذين ال يطيقون
القتال ،ويؤخذ منه أن قتل املرشكني وقتاهلم إنام هو لدفع رشهم ال
إلكراههم عىل اإلسالم.
 -6ال جيوز ألحد من الغانمني أن يغل شيئ ًا من املغنم.
 -7ال جيوز إفساد اآلبار وقطع األشجار.

 -8ال تأخذهم نشوة النِص إىل العدوان والظلم.
 -9ال جتوز املثلة بآدمي وال هبيمة.
 -10أن أمان العبد واملرأة جائز جيب عىل املسلمني الوفاء به.
 -11من أقبل بأمان فله األمان حتى يسمع آيات اهلل وبيناته ،فإن آمن فذاك وإال
ردوه إىل مأمنه.
 -12ال جيوز إعطاء العدو يف عقد الصلح ذمة اهلل وال ذمة رسوله ÷.
***
يف املجموع بسنده إىل عيل  #قال« :أسهم رسول اهلل ÷ للفارس
ثالثة أسهم :سهم له ،وسهامن للفرس ،وللراجل سهم».
ويف املتفق عليه :قسم رسول اهلل ÷ يوم خيرب للفرس سهمني وللراجل
سه ًام ،وألب داود :أسهم لرجل ولفرسه ثالثة أسهم ،سهمني لفرسه وسه ًام له،
يؤخذ من ذلك:
 -1أن قسمة الغنائم موكول إىل اإلمام.
 -2أن الذي يقاتل عىل فرس يسهم له ولفرسه ثالثة أسهم.
 -3والذي يقاتل راج ً
ال يسهم له سهم واحد.
وال خالف أنه حيرم الغلول من املغنم ،وقد روي يف ذلك من الطرفني.
روي أن اجلهاد واحلج ال يزيده عدل عادل وال ينقصه جور جائر...الخ
وهذا صحيح ،أما احلج فقد كان أمري املؤمنني ،واحلسن ،واحلسني وسائر عيون
أهل البيت  %حيجون يف سلطان اجلائرين ،وأما اجلهاد ،واملراد به جهاد
الكفار ،فألن اهلل تعاىل أمر بجهاد الكفار ،وأحل دماءهم وأمواهلم ونساءهم
وأوالدهم وبالدهم ،وأباح ذلك للمسلمني ،وحينئذ فقتال املرشكني حالل مع
اجلائر والعادل ومع غري سلطان ،بل ولو بصفة فردية ولو بالتلصص.

أما قتال املسلمني بعضهم لبعض بسلطان أو بغري سلطان فال ينبغي ملؤمن أن
يدخل فيه إال بعد استحكام معرفة املحق من املبطل ،ثم معرفة أن املبطل
َ ُْ ْ َ ْ
اق َت َتلُوا فَأَ ْ
ْ َ ََ
صل ُِحوا
ان مِن المؤ ِمن ِي
متمرد ،وتامم ًا كام قال تعاىلِ﴿ :إَون طائِفت ِ
َ َ
ََ ُ ذ َ
ََْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ََ ْ ُ ْ
َ
ح َداه َما لَع اْلخ َرى فقات ِلوا ال ِِت تبْ ِِغ َح ذِت ت ِِف َء إَِل أ ْم ِر
بينهما فإِن بغت إ ِ
ذ
اّلِلِ[ ﴾...احلجرات ،]9وذلك أن دماء املسلمني حمرمة باإلجامع إال الزاين املحصن أو
املرتد وقاتل النفس املحرمة ،والباغي.

أول قتال بني أهل القبلة وقع يف اإلسالم ما كان بني أمري املؤمنني عيل بن أب
طالب  ،#وبني أهل اجلمل ،وصفني ،واخلوارج.
واملشهور من فعل أمري املؤمنني  #يف تلك احلروب أنه غنم ما أجلب به
عليه أهل البغي يف عساكرهم من مال ،وكراع ،وسالح ،وقسم ذلك بني
أصحابه ،وترك ما وراء ذلك فلم يتغنم غري ما ذكرنا من سائر أمواهلم ودورهم،
ومل يسب نساءهم وأوالدهم ،وإن كانت هلم فئة أجهز عىل جرحيهم واتبع
مدبرهم ،وإن مل تكن هلم فئة مل جيهز عىل جرحيهم ومل يتبع مدبرهم.
ومن سريته  #يف حروبه أخذ العلامء أحكام البغاة.
[اإلمامة]
اختلف الناس يف اإلمامة ،فقال قوم :تصلح يف كل مسلم ،وقال آخرون :تصلح
يف قريش ال يف غريهم ،وقال أهل البيت  %وأشياعهم تصلح يف أهل البيت #
اليف غريهم ،ثم اختلفوا فأجاز قوم إمامة الفاسق الظامل ،وأهل البيت وأشياعهم ال
جييزون إمامته ،واألدلة هي يف جانب أهل البيت  %وشيعتهم رضوان اهلل
عليهم ،غري أن جامهري املسلمني انتِصوا لألمر الواقع وحتيزوا إىل جانبه -والناس
مع امللوك ،ودين الرعية عىل دين امللك ،-فجعلوا اخلالفة لغري أهلها ،بل أوجبوا

طاعة اإلمام اجلائر املرتكب للفواحش ،وجعلوه خليفة اهلل يف أرضه وخليفة كتابه
وخليفة رسوله ÷ ،وال خيفى عىل من له أدنى بصرية أن اإلمام الفاجر الظامل
املرتكب للفواحش خليفة للشيطان ،وليس خليفة للرمحن وكتابه ورسوله ،وإنام
خليفة الرمحن وخليفة كتابه وخليفة رسوله ÷ من يقيم أحكام اهلل تعاىل حق
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
القيام يف نفسه وأهله خاصة ويف املسلمني عامة﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا ل ِم تقولون
ْ ذ َ ْ َُ ُ
ََُ ْ
َ َْ ُ َ
َ َْ ُ َ
ب َمق ًتا عِن َد اّلِلِ أن تقولوا َما َل تف َعلون[ ﴾3الصف].
َما َل تف َعلون 2ك

فاخلليفة الذي يقيم أحكام اهلل بني الناس دون نفسه وأهله ُمقوت عند اهلل
َ ْ َْ َ ْ َ ُْ ْ َ ذ ذَ َ
َ
َْ
اّلِل َل يَ ْرَض َع ِن الق ْو ِم
غري مرضية خالفته﴿ ،فإِن ترضوا عنهم فإِن
الْ َفاسِ ق َ
ي[ ﴾96التوبة] ،وخليفة الكتاب هو أيض ًا من يقيم أحكام الكتاب...الخ وخليفة
ِ

الرسول ÷ هو الذي يقوم مقام الرسول ÷ يف ما كان يعمله ÷.

نعم ،بغض النظر عام جاء من األدلة يف اخلالفة فإن أعراف البرش عامة تقيض
باخلالفة ألهل بيت النبي ÷ وهذا باإلضافة إىل أن سنة اهلل تعاىل يف األنبياء
َ
ذ ذَ ْ َ َ َ َ
اد َم َونُ ً
وحا َو َء َال إب ْ َراه َ
ِيم َو َءال
السابقني تقيض بذلك﴿ ،إِن اّلِل اصطِف ء
ِ
َْ َ ََ
َ َ ْ َ ََْ َ َ
ُ ً ُ
لَع الْ َعالَم َ
ي 33ذرِ ذية َب ْعض َها م ِْن َب ْع ٍض[ ﴾...آل عمران]﴿ ،فقد ءاتينا ءال
عِمران
ِ
ْ
ْ
ْ
َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ََْ ُ
اه ْم ُمل ًَك َع ِا ً
إب ْ َراه َ
يما[ ﴾54النساء]َ ﴿ ،و َج َعلك ْم
ِيم الكِتاب واْل ِكمة وءاتين
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ً
ْ
َ
ُ
اك ْم َما ل ْم يُؤت أ َح ًدا م َِن ال َعالم َ
ي[ ﴾20املائدة] ،وقد جعل اهلل تعاىل
ُملوًك َو َءات
ِ
ِ
آلل حممد من ذلك ما جعل آلل إبراهيم صلوات اهلل عليهام وعىل آهلام بدليل:

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد -كام
صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد.
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