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اإلهداء
أقف اليوم والدمع  ي مقليت ،أقدم بربيقه إهداء رساليت بعد أن أعانين اهلل على إمتامها بتوفيقه ،أقدمه إىل
أقمار أضاء فضلهم حيايت:
 oإىل جنتاي الاليت أحاطتين بظل رضامها ،وإىل قلبيهما الكبريين اللذين وسعا تقصريي وعجزي
عن رد مجيل حبهما ،إىل من حتت أقدامهما راحيت ،والدي احلبيبني.
 oإىل البسمات اليت مألتين حبا ورقيا ،فجعلتين بينهما حييا ،إخويت وأخوايت األعزاء :كمال ،عبد
الرمحن ،منار ،رنا ،حممد ،وفاطمة .وكذا هالة القرىب احلانية من أجداد وأعمام وعمات وأخوال.
 oإىل املرآة اليت أرى فيها نور الطريق اهلادي ،إىل بلسم احلياة وطعمها ،إىل ّرواد احلب والدعوة،
وإىل ألوية احلق أينما حلّت رحاهلن.

ومصوبة ،إىل شيخي
 oإىل الروح اخلفية اليت رافقتين وأنا ارتقي سلّم العلم درجة درجة ،مشجعة ّ
وأستاذي الفاضل أ.ضياء مسور.

 oإىل من جعلوا اهلل غايتهم واجلهاد سبيلهم ،إىل املرابطني ممن سيّجوا األقصى قلوهبم ،وإىل رايات
الشماء.
العز  ي مساء جامعة القدس ،إىل الكتلة اإلسالمية ّ

إىل هؤالء مجيعا وإىل عظماء سكنوا الفؤاد ،أهدي حرو ي ولسان حايل يقول :إن كان يهدى إىل املرء
قيمته ،فما كفتكم الدنيا وما فيها.

أ

إقرار:
أقر أنا مقدم الرسالة أهنا قدمت جلامعة القدس لنيل درجة املاجستري وأهنا نتيجة
احباثي اخلاصة باستثناء ما مت اإلشارة له حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة أو أي جزء
منها مل يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد.

التوقيع........................ :
نور إبراهيم كمال إبراهيم
التاريخ........................ :

ب

شكر وعرفان

ت
ومنِّه وكرمه ،فريب "أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
 أبدأ بشكر اهلل تعاىل ومحده على فضله َ
ي" ،1فاحلمد هلل حىت يرضى واحلمد هلل إذا رضي واحلمد هلل بعد الرضى.
َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ

أما من غمروين جبميل إحساهنم ،وكانوا يل عونا بعد اهلل تعاىل ،فرتاين أقف حائرة أمام صنيعهم ،ولساين
عين خريا.
عاجز عن شكرهم ،وال أبلغ من قويل :جزاكم اهلل ّ
الدي احلبيبني.
 فامتناين أقدمه إىل من سهرا الليايل لراحيت ،وجترعا مرارة الصرب ألذوق حالوته ،إىل و ّ
 وأما مشر ي ودكتوري الفاضل د.حممد عساف فإين أشكر فيه حلمه وصربه وسعة صدره ،فكان
املعلم الرؤوف ،واملريب احلكيم ،واملرشد املخلص.
فقد علّمين صمته قبل كالمه ،وكان نعم القدوة احلسنة ،بنظرته البصرية ،وقلمه السديد ،وتواضعه
الرفيع ،وإين إن رتبت ومنّقت شكره ما وفيته حقه؛ فأسأله سبحانه أن يبارك فيه و ي علمه.
 وأقدم شكري إىل عزيز النفس ،ذي اهلمة والثقة وإشراق الروح ،إىل صاحب الفكرة خايل الغايل
أ.غامن غامن.
 كما وأشكر كل من ساعدين  ي جتميع أو ترمجة ،أو ساندين بقلبه ودعائه ،والشكر موصول كذلك
إىل املناقشني الفاضلني.
ِِ
وج ِزيْتُم اجلَنّة.
فَ َش َكَر اهلل لَ ُكم َع ْونَ ُكم وبَ َارَك  ي مهَم ُكم ُ
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األحكام الفقهية املستفادة من صحيح أخبار األنبياء  ي الكتب الستة
دراسة فقهية مقارنة
إعداد :نور إبراهيم كمال إبراهيم
إشراف :الدكتور حممد عساف

ملخص:
حبثت هذه الرسالة  ي األحكام الفقهية املستفادة واملستخلصة من صحيح أخبار األنبياء  ي الكتب
الستة ،وقد قسمت فصوهلا ومباحثها حبسب تقسيمات الفقهاء هلا؛ فابتدأهتا بفصل العبادات وختمتها
بفصل اآلداب والفضائل.
ت حجية شرع من قبلنا  ي النوع الذي وقع فيه خالف الفقهاء ،وذكرت أمهية وفوائد
وقبل تقسيمها أَثْبَ ُ
ما ورد  ي نصوص الكتاب والسنة من صحيح أخبار األنبياء.

وأما األحكام الفقهية املستفادة من صحيح أخبار األنبياء  ي الكتب الستة اليت رتبتها تبعا ألبواهبا فإين
جعلت كل مسألة  ي فرعني أو مطلبني حبسب التنسيق املوجود؛ ففي األول صورت املسألة وبينت
األحاديث املشتملة على أخبار األنبياء ،أما  ي الثاين فقد بينت األحكام الواردة  ي األحاديث كشرع من
قبلنا وحكم ذلك  ي شريعتنا .وقد وضحت  ي كل مسألة حبثتها مدى موافقتها وخمالفتها لشرع من
قبلنا ،ومن أي زاوية كان ذلك.
وأما حكم املسألة  ي شرعنا فإين حبثته حبثا مقارنا؛ فذكرت اتفاق العلماء فيما اتفقوا عليه ،و ي مواطن
اختالفهم ذكرت أدلة كل فريق منهم وناقشتها وبينت الراجح منها ،مث قارنته بشرع من قبلنا إن كان
موافقا أم خمالفا.
وعرجت على بعض اللطائف األخرى املستفادة من املسائل املذكورة.
ّ

د

واتبعت  ي الرسالة املنهج الوصفي االستقرائي ،إضافة إىل املنهج االستنباطي ،مع مراعاة قواعد وأسس
البحث العلمي ،وثقت املنقول إىل أصله ونسبت األقوال إىل أصحاهبا وعزوت اآليات إىل سورها
خرجت األحاديث الواردة فيها ،وترمجت لألعالم ،ووضحت غريب احلديث ومفرداته.
وكذلك ّ
و ي هناية رساليت توصلت إىل نتائج من أمهها :أن الكتب الستة تزخر باألحكام الوارد ذكرها  ي شرع من
قبلنا ما بني موافق وخمالف لشرعنا.
ومن األحكام اليت توصلت إليها  ي رساليت أهنا  ي شرع من قبلنا ،أصول العبادات كالصالة والصيام
واحلج والصدقة وهي موافقة لشرعنا ،ومن األحكام التفصيلية التسرت عند الغسل والنظر إىل العورات فهي
مما خالف شرعهم شرعنا ،وكذا لبس املخيط للمحرم وحرق النمل ،ومما وافقهم من األحكام التفصيلية
الوضوء وااللتفات  ي الصالة واإلشارة فيها وكذا صيام عاشوراء وصفة صيام التطوع والتلبية  ي احلج،
وجواز استخدام احليل  ي القضاء ،وحترمي الغلول ومثل ذلك حكم ابتداء السالم ورده.
ومن التوصيات كذلك أن يسلك هذا الطريق طالب العلم ليمحصوا عن تلك األحكام ملا هلا من أمهية؛
فشرع من قبلنا حجة ودليل مؤيد لباقي األدلة  ي املسائل املذكروة عند أصحاب أحد املذاهب  ي كل
مسألة ،ناهيك عن املسائل اليت كان فيها شرع من قبلنا حمل اختالف الفقهاء ،فكان حجة هلم  ي
حكمهم.
و ي النهاية ال أقول إال ما قال إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم :ربنا تقبل منّا إنك مسيع الدعاء ،وله
احلمد سبحانه  ي األوىل واآلخرة محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،محدا كثريا طيبا مباركا فيه.

ه

Jurisprudential Rules Learned from Prophet True
Stories in the Six Books
Jurisprudential Comparative Study

Prepared by: Nour Ibraheem Kamal Ibraheem
Supervised by: Dr. Mohammad Assaf

Abstract:
This thesis investigates the jurisprudential rules learned from prophet true stories in
the six books. The chapters of the thesis are organized following the approach of
Islamic scholars, starting with the chapter of warships and ending with the chapter of
good manners and virtues.
Before grouping jurisprudential rules into chapters, I proved the validity of referring
to previous prophets doctrines in the issues that scholars did not agree upon. I also
mentioned the significance of prophet stories referred to in the Noble Quran and
Sunnah.
Each chapter of the jurisprudential rules learned from prophet true stories in the Six
Books is divided into two parts: the first explains the issue under discussion and
includes Prophet Mohammad’s – peace be upon him – sayings about previous prophet
stories, while the second discusses the jurisprudential rules concluded from our
religion and those concluding from previous prophets stories. How much these two
types of jurisprudential rules agree is also highlighted.
I followed a comparative approach for issues referred to in our religion. I mentioned
the issues that scholars agreed upon as well as the proofs of each scholar regarding the
issues they disagreed upon. I illustrated their proofs and compared them with those
learned from prophet stories.
Some other witticisms are also pointed out in this thesis.
Both the inductive descriptive approach as well as the deductive approach are
followed in the present thesis taking into account the principles of the scientific
research. All references are appropriately cited, the Surahs (chapters) of the verses are
referred to, the validity of Prophet Mohammad – peace be upon him - Sayings is

و

pointed out, the scholars’ biographies are briefly illustrated, and the difficult words
are explained.
One of the most important recommendations of the thesis is that the Six Books are
rich in the rules found in the prophets stories, whether they agree each our doctrine or
not.
Amongst the rules concluded in the thesis that are the same in the Islamic doctrine
and the previous prophets’ doctrines are the worships such as prayers, fast,
pilgrimage, and alms (Zakat). However, these two doctrines disagre in regard to some
detailed rules, such as covering while ablution (wodu’), looking at what should be
concealed of adornment, wearing sewn clothes for pilgrimages, and burning ants. Yet,
the doctrines agree on some detailed rule, like ablution, making gestures during
praying, fasting Ashura, voluntary fasting, raising the voice during pilgrimage, and
using tricks in judiciary.
The thesis also recommends hard-working students to investigate those rules due to
their significance. The doctrine of previous prophets could be a supporting proof for
scholars in issues disagreed upon.
At the end, I have nothing to say but I quote what Abraham and Ishmael – peace be
upon them - said; ”Our Lord, accept this from us. Indeed You are the Hearer of
supplication.“ All praise is due to Allah.

ز

بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة
احلمد هلل الذي جعل لكل أمة شريعة ومنهاجا ،والصالة والسالم على خري أئمة البشر ،حممد وعلى آله
وأصحابه امليامني ،وبعد:
فموضوع ما ورد  ي الكتب الستة من صحيح أخبار األنبياء موضوع ممتع مجيل ،ميتاز بالعديد من
أبني -بإذن اهلل تعاىل -من خالل اخلطة ما تتطلبه مناهج البحث العلمي من
الفوائد ،و ي هذه الرسالة ّ
أمور مبدوءة بأسباب اختيار املوضوع ،وأمهيته ،مرورا بالكتابات السابقة ،ومنهج البحث ،ومشكلته،

وخمتومة خبطة الرسالة أو البحث مفصلة؛ وهي كما يأيت:
 .6أسباب اختيار املوضوع:
اختياري هلذا املوضوع من بني كثري غريه انبثق من حيب للربط بني الفقه واحلديث ،وذلك من
خالل الدراسة الفقهية املقارنة ملا ورد  ي الكتب الستة من صحيح أخبار األنبياء اليت يتأثر هبا
الناس عموما  ي حياهتم ملا هلا من تشويق ومتعة لسماعها وبصمة من خالل حكمها
وأحكامها.
هذا كان من األسباب الرئيسة  ي اختياري املوضوع ،ناهيك عن الرغبة  ي التعرف على شرع
من قبلنا ،ومدى موافقته ملا ورد  ي شرعنا.
كما واحتلت مسألة أخبار األنبياء مكانة  ي تفكريي لسريهم العطرة ،فعندما تقوم بدراسة
حول قصصهم تعيش جوهم وجو دعوهتم وفقههم ،ومقارنة ذلك بأحوالنا املعاشة من خالل
مسائل الفقه  ي التشريع اإلسالمي ،وهو ما دفعين إىل أن أكتب  ي هذا املوضوع.
 .5أمهية املوضوع:
تنبع أمهية املوضوع من أمهية قصص األنبياء وأخبارهم وما حتويه من فوائد وأحكام ،باإلضافة ملا
فيها من تسلية وأنس للسامع ،فقد كانت القصص هي املسلية للرسول صلى اهلل عليه وسلم  ي

ح

مواقف عديدة من دعوته؛ فتأسيا به صلى اهلل عليه وسلم فإن املؤمن يتأثر بقصص وأخبار
األنبياء إذا استشعر فضلها وعايشها كما عايشها أصحاهبا.
كما وتزداد أمهية البحث عند الدراسة الفقهية املقارنة ملا ورد  ي الكتب الستة من صحيح
أخبار األنبياء ،وما يستفاد منها من أحكام حسب األبواب الفقهية اليت رتبها الفقهاء األوائل
 ي كتبهم ،فاشتمال البحث على عدة مسائل  ي أبواب الفقه املتنوعة أضاف ميزة أخرى
للبحث.
 .4الكتابات السابقة:
كثرت الكتابات والدراسات واألحباث املتعلقة بالقصص كقصص األنبياء وغريهم ،ومنه كتاب
قصص القرآن لفؤاد عبد الغفار.
كما توجد دراسات حبثت  ي شرع من قبلنا كمصدر من مصادر التشريع التبعية ،مثل حبث
نشر عرب شبكة االنرتنت بعنوان شرع من قبلنا لعبد اجلليل مربور.
فسأبني فيها جانبا آخر وهو الدراسة الفقهية املقارنة لألحكام اليت ميكن استنباطها
أما رساليت ّ
من خالل قصص األنبياء وأخبارهم ،خمصصة ذلك  ي الصحيح من الكتب الستة فقط.

 .3منهج البحث:
سيقوم حبثي  ي الرسالة –إن شاء اهلل تعاىل -على املنهجني االستقرائي والوصفي مع االستعانة
أيضا باملنهج االستنباطي ،ملتزمة بضوابط منهاج البحث العلمي ،وبذلك أكون قد راعيت
األمور اآلتية:
 عزو اآليات القرآنية الواردة  ي البحث إىل مواضعها بذكر السور اليت وردت فيها ورقم
اآلية.
 ختريج األحاديث النبوية الشريفة بذكر موضعها  ي كتب احلديث والباب الواردة فيه ورقم
احلديث حسب املصنف .وإن مل يرد اسم للباب ذكرت عنوان الباب السابق له ليسهل
الوصول إليه.
ط

 بيان درجة صحة احلديث إن مل يكن  ي الصحيحني ،مع عدم ذكر تفاصيله العتمادي
على النسخ احملققة واملعلق عليها ،مثل مسند اإلمام أمحد بتحقيق األرنؤوط وكذلك كتب
احلديث بأحكام األلباين ،وإن مل أرجع لتلك النسخ بينت موضع وروده بذكر رقم
احلديث.
خرجت أحاديث املباحث واملطالب الرئيسة اليت اعتمدت عليها  ي استنباط األحكام من
ّ 
مواضع ورودها  ي الكتب الستة؛ ملناسبة ذلك عنوان الرسالة ،وأما باقي األحاديث فإن

كانت  ي البخاري ومسلم استغنيت عن غريمها لصحة األحاديث فيهما وإن مل ترد عندمها
ذكرت موضع ورودها واحلكم عليها من الكتب املناسبة.
 نسبة األقوال إىل أهلها من أرباب املذاهب وغريهم.
 الرتمجة ملن ورد امسه  ي البحث من األعالم.
 التعريف باملصطلحات الغريبة الواردة  ي البحث.
 دراسة املسائل الفقهية الواردة  ي الرسالة دراسة فقهية مقارنة ،بذكر أقوال العلماء فيها
وأدلتهم ومناقشتها ومن مث الرتجيح هذا  ي املسائل املختلف فيها ،أما فيما اتفقوا عليه
فاكتفيت بذكر نصوصهم وأدلتهم.
 استنباط األحكام الفقهية الواردة  ي األحاديث املقسمة على األبواب الفقهية-كما هو
موضح  ي خطة البحث.-
 قارنت  ي كل مسألة بني حكمها  ي شرعنا ومدى موافقتها لشرع من قبلنا كما جاءت هبا
األحاديث.
 التعريج على بعض اللطائف والفوائد الواردة  ي عدد من األحاديث.

 .2مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث  ي حتديد األحكام املوافقة لشرعنا من األحكام اليت وردت  ي صحيح
أخبار األنبياء  ي الكتب الستة.
ومن األسئلة اليت تدور حول مشكلة البحث ما يلي:
ي

 هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟
 هل ميكن استنباط بعض األحكام من أخبار األنبياء الواردة  ي الكتب الستة؟
 هل من األحكام الواردة  ي أخبار األنبياء ما يوافق شرعنا؟ وهل منها ما خيالف شرعنا؟

 .1خطة البحث:
تتضمن خطة الرسالة مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة فصول ،وخامتة ،إضافة إىل الفهارس العلمية
املطلوبة.
املقدمة :أوضحت فيها :أسباب اختيار املوضوع ،وأمهيته ،وخطته ،ومنهجه ،والدراسات
السابقة فيه وعالقتها ببحثي ،إضافة ملشكلة البحث.
الفصل التمهيدي :حجية شرع من قبلنا ،وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :معىن شرع من قبلنا وحترير حمل النزاع فيه.
املبحث الثاين :األقوال  ي حجية النوع الذي وقع فيه اخلالف.
املبحث الثالث :املناقشة والرتجيح.
املبحث الرابع :أمهية وفوائد ما ورد  ي نصوص الكتاب والسنة من صحيح أخبار
األنبياء.
الفصل األول :من أحكام العبادات ،وفيه سبعة مباحث:
املبحث األول :الطهارة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التسرت عند الغسل.
املطلب الثاين :النظر إىل العورات.
املطلب الثالث :الوضوء.
املبحث الثاين :من أحكام الصالة ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :ذكر الصالة.
املطلب الثاين :االلتفات  ي الصالة.
املطلب الثالث :اإلشارة املفهمة  ي الصالة.
ك

املطلب الرابع :صفة صالة القيام.
املبحث الثالث :من أحكام الصيام ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :ذكر الصيام.
املطلب الثاين :صيام يوم عاشوراء.
املطلب الثالث :صفة صيام داود عليه السالم.
املبحث الرابع  :ي ذكر الصدقة وأهنا من أعمال األنبياء.
املبحث اخلامس :من أحكام احلج ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :ذكر احلج.
املطلب الثاين :التلبية  ي احلج ورفع الصوت هبا.
املطلب الثالث :حمظورات االحرام.
املطلب الرابع :الوقوف بعرفة.
املبحث السادس :من أحكام األميان والصيد ،وفيه مطالبان:
املطلب األول :االستثناء  ي اليمني.
املطلب الثاين :حرق النمل.
املبحث السابع :التغين بكالم اهلل تعاىل.
الفصل الثاين :من أحكام القضاء والطالق ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :نقض حكم احلاكم.
املبحث الثاين :احليل  ي القضاء.
املبحث الثالث :الطالق الكنائي.
الفصل الثالث :من أحكام اجلهاد ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :مشروعية اجلهاد.
املبحث الثاين :تعلم الرماية.
املبحث الثالث:إباحة الغنائم وحترمي الغلول.
الفصل الرابع :مقتطفات من فقه األخالق واآلداب والفضائل ،وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :االختتان.
ل

املبحث الثاين :إ ّن  ي املعاريض مندوحة عن الكذب.
املبحث الثالث :ابتداء السالم ورده واقراؤه.
املبحث الرابع :حترمي مكة.
اخلامتة :تتضمن النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها بعد هناية الدراسة والبحث.
املسارد العلمية :تتضمن مسرد اآليات ،واألحاديث ،ومسرد األعالم ،واملصادر واملراجع،
إضافة إىل مسرد احملتويات.

م
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المبحث األول :معنى شرع من قبلنا وتحرير محل النزاع فيه.
الشرع  ي اللغة :شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا :تناول املاء بفيه ،والشرع :الطريق ،وهو ما أمر اهلل به
وشرعه من صالة وصيام وغريها.1
وال يبتعد املعىن االصطالحي عن اللغوي :فالشرع اسم جامع لألحكام واألوامر والنواهي اليت بينها اهلل
سبحانه بوحيه املنزل على أحد أنبيائه ،فالشريعة املنزلة على حممد صلى اهلل عليه وسلم هي الشريعة
اإلسالمية ،أما شرائع األنبياء السابقني فهي ما نسميه شرع من قبلنا.
فشرع من قبلنا هو عبارة عن األحكام العملية اليت شرعها اهلل تعاىل ملن سبقنا من األمم واألقوام ،وأنزهلا
على أنبيائه ورسله السابقني لتبليغها هلم ،وذكرها اإلسالم ولكن من غري إبقاء أو إلغاء.2
فالتعريف يبني أن املقصود هو األحكام الفقهية ال العقدية ،ويشرتط أن تكون تلك األحكام قد ذكرها
اإلسالم ،وليست مما ذكر  ي كتبهم املوجودة اآلن ملا دخل عليها من حتريف وتزييف ،والقول بغري إبقاء
أو إلغاء يبني أن ما ألغته شريعتنا من أحكام ليس بشرع لنا ،وما أبقته شريعتنا وحكمت بأنه شرع لنا
فهو شرع لنا وجزء من ديننا.
أما ما ذكرته شريعتنا من األحكام اليت شرعها اهلل ملن قبلنا دون نص على إبقائه أو إلغائه  ي حقنا فهو
النوع الذي وقع خالف العلماء فيه.

 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :شرع ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،4ه6111-م.
 2زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز  ي أصول الفقه ،514/6 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان6191 ،م .إمام ،حممد كمال
الدين ،أصول الفقه اإلسالمي ،551/6 ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،5ه6111-م.
انظر أيضا :اجلويين ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل ،التلخيص  ي أصول الفقه ،515/5 ،دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،لبنان6361 ،ه 6111 -م.
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المبحث الثاني :األقوال في حجية النوع الذي وقع فيه الخالف.
اختلف الفقهاء  ي حجية شرع من قبلنا الذي ذكرته شريعتنا دون إبقاء أو إلغاء وانقسموا إىل فريقني:
الفريق األول :ذهب مجهور احلنفية 1واملالكية 2وبعض الشافعية 3ورواية عن اإلمام أمحد 4إىل أن شرع
من قبلنا شرع لنا.
قال اجلويين( :5إذا وجدنا حكما  ي شرع من قبلنا ومل نر  ي شرعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي
ميل إىل هذا وبىن عليه أصال من أصوله  ي كتاب األطعمة وتابعه معظم أصحابه).6
وقال  ي املسودة( :شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا بنسخه ىف أصح الروايتني).7
وبعد سرد األدلة على أن شرعهم شرع لنا ،قال السرخسي( :8وهبذا تبني الفرق أن األصل هو املوافقة  ي
شرائع الرسل إال إذا تبني تغيري حكم بدليل النسخ).9

 1احلصكفي ،عالء الدين حممد بن علي ،الدر املختار ،61/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6354 ،6ه-
5115م.
 2اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل ،شرح خمتصر خليل ،62/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه-
6111م.
 3النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،59/1 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6362 ،ه-
6112م.
 4ابن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد ،الشرح الكبري ،333/64 ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط6361 ،6ه-
6111م.
 5اجلويين :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن الدين ،امللقب بإمام احلرمني :أعلم
املتأخرين ،من أصحاب الشافعي .ولد  ي جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إىل بغداد ومكة .ودرس  ي املدينة .مث عاد
إىل نيسابور ،فبىن له الوزير نظام امللك (املدرسة النظامية) فيها .تو ي عام319 :ه( .األعالم للزركلي.)611/3 ،
 6اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل أبو املعايل ،الربهان  ي أصول الفقه ،446/6 ،دار الوفاء ،املنصورة ،مصر ،ط،3
6369ه.
 7آل تيمية ،عبد السالم وآخرون ،املسودة ،311/6 ،دار الفضيلة ،الرياض ،السعودية ،ط6355 ،6ه5116-م.
 8السرخسي ،حممد بن أمحد بن سهل ،أبو بكر ،مشس األئمة :قاض ،من كبار األحناف ،جمتهد ،من أهل سرخس
_ ي خراسان_ .أشهر كتبه( :املبسوط)  ي الفقه والتشريع ،أماله وهو سجني باجلب  ي أوزجند (بفرغانة) ،وكان سبب
سجنه كلمة نصح هبا اخلاقان وملا أطلق سكن فرغانة إىل أن تو ي عام394 :ه( .األعالم للزركلي.)462/2 ،
 9السرخسي ،أبو بكر حممد بن أمحد ،أصول السرخسي ،616/5 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6363ه 6114 -م.
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وقال القرا ي( :1بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو املشهور املنصوص  ي املذهب).2
وأدلتهم على أنه شرع لنا:
 من القرآن:

َِّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ين
ين أ ْ
 -6احتجوا بقوله تعاىل" :إنَّا أَنْ َزلْنَا الت َّْوَرا َة ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النَّبيُّو َن الذ َ
ادوا".3
َه ُ
ووجه الداللة فيها قوله تعاىلَْ " :حي ُك ُم ِهبَا النَّبِيُّو َن" 4أي من عهد موسى عليه السالم حىت عهد النيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،5وجيوز أن يراد بالنبيني حممد صلى اهلل عليه وسلم وعرب عنه بصيغة اجلمع
تعظيما له.6

صى بِِه نُوحا والَّ ِذي أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
يم
ع لَ ُك ْم ِم َن الدِّي ِن َما َو َّ
 -5وبقوله تعاىلَ " :شَر َ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
صْي نَا به إبْ َراه َ
ِ
ِ
ِّين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيه".7
َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
وسى َوع َ
ع لَ ُك ْم ِم َن الدِّي ِن" :8املراد به احلكم الشرعي ،وهو خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني.9
" َشَر َ
إذن فاهلل سبحانه شرع حملمد صلى اهلل عليه وسلم وأنزل عليه وأوصاه مبا أوصى به األنبياء من قبله من
لدن نوح عليه السالم إىل عيسى عليه السالم.

 1القرا ي :أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القرا ي ،من علماء املالكية نسبته إىل
قبيلة صنهاجة (من برابرة املغرب) وإىل القرافة (احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي) بالقاهرة .وهو مصري املولد واملنشأ
والوفاة .له مصنفات جليلة  ي الفقه واالصول ،منها :الذخرية ،تو ي عام 193ه( .األعالم للزركلي.)12-13/6 ،
 2القرا ي ،أمحد بن إدريس ،أنوار الربوق  ي أنواء الفروق ،611/9 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6119 ،م.
 3سورة املائدة آية .33
 4سورة املائدة آية .33
 5ابن عجيبة ،أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي ،البحر املديد  ي تفسري القرآن اجمليد ،691/5 ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط5115-6354 ،6م.
 6ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،519/1 ،دار سحنون ،تونس.
 7سورة الشورى آية .64
 8سورة الشورى آية .64
 9ابن عجيبة ،البحر املديد  ي تفسري القرآن اجمليد.414/1 ،
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قال قتادة 1املراد من شرع لكم  ي اآلية :حتليل احلالل وحترمي احلرام ،2وقال احلكم :3حترمي األخوات
واألمهات والبنات ،4وقال جماهد :5مل يبعث اهلل تعاىل نبياً إالّ أوصاه بإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة

واإلقرار هلل بالطاعة .فذلك دينه الذي شرع هلم.6
ف بِ ْاألَنْ ِ
ني بِالْ َع ْ ِ
َن النَّ ْفس بِالنَّ ْف ِ
 -4وقوله تعاىلَ " :وَكتَْب نَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
ف َو ْاألُذُ َن
ني َو ْاألَنْ َ
س َوالْ َع ْ َ
َ
اجلر ِ
اص".7
الس َّن بِ ِّ
بِ ْاألُذُ ِن َو ِّ
ص ٌ
وح ق َ
الس ِّن َو ُُْ َ

ووجه الداللة  ي هذه اآلية أن (الكتب هنا جماز  ي التشريع والفرض بقرينة تعديته حبرف(على) ،أي

َن النَّ ْفس بِالنَّ ْف ِ
أوجبنا عليهم فيها ،أي  ي التوراة مضمون "أ َّ
س" ،وهذا احلكم مسطور  ي التوراة أيضا،
َ

 1قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،أبو اخلطاب السدوسي البصري :مفسر حافظ ضرير أكمه.
قال اإلمام أمحد ابن حنبل :قتادة أحفظ أهل البصرة .وكان مع علمه باحلديث ،رأسا  ي العربية ومفردات اللغة وأيام
العرب والنسب .وكان يرى القدر ،وقد يدلس  ي احلديث .مات بواسط  ي الطاعون عام 669ه( .األعالم للزركلي،
)691/2
 2أخرجه عبد الرزاق  ي تفسري القرآن ،كتاب :سورة حم عسق ،باب :شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ،حديث
رقم.5135 :
 3احلكم بن عمرو الغفاري :صحايب من رواة احلديث ،صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت تو ي صلى اهلل عليه
وسلم مث سكن البصرة .واستعمله زياد بن أبيه على خراسان .تو ي سنة مخسني( .ابن األثري ،أسد الغابة  ي متييز
الصحابة.)512/6 ،
 4ابن بشران ،أمايل ابن بشران ،جملس يوم اجلمعة من ذي القعدة سنة مخس وعشرين ،باب :جاء نوح بالشريعة بتحرمي
األمهات والبنات واألخوات ،حديث رقم.911 :
 5جماهد بن جرب موىل عبد اهلل بن السائب ،القارىء ،كنيته أبو احلجاج من أهل مكة وقد قيل :كنيته أبو حممد ،يروي
عن مجاعة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،روى عنه :احلكم ومنصور والناس وكان فقيها عابدا ورعا
متقنا ،مات مبكة وهو ساجد سنة ثنتني أو ثالث ومائة( .الثقات البن حبان.)361/2 ،
 6الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان  ي تأويل القرآن ،265/56 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6351ه5111-م.
أبو اسحاق الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشف والبيان ،411/9 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
ط6355 ،6ه5115-م.
 7سورة املائدة آية .32
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كما اقتضت تعدية فعل (كتبنا) حبرف( ي) فهو من استعمال اللفظ  ي حقيقته وجمازه) .1فاآلية حجة
لشرع من قبلنا.2
-3

َّاس بِِإب ر ِاه َّ ِ
ِ
َّيب".3
ين اتَّبَ عُوهُ َوَه َذا النِ ُّ
يم لَلذ َ
وقوله تعاىل" :إ َّن أ َْوَىل الن ِ ْ َ َ

فالنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون هم أحق من غريهم بإبراهيم عليه السالم وبدينه ،فهم
أجدر بواليته ،وأحرى مبوافقته .4وبذلك فإن شرعه ما مل يعارض شرعنا هو هدي وشرع لنا.
5
ود
 -2وما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه سجد  ي سورة ص عند قوله تعاىلَ " :وظَ َّن َد ُاو ُ
أََّمنَا فَت نَّاه فَاست ْغ َفر ربَّه وخَّر راكِعا وأَنَاب" ،6وقرأ قوله تعاىل" :أُولَئِ َّ ِ
ين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُه َد ُاه ُم
َ
َ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ ً َ َ
ك الذ َ
اقْ تَ ِد ْه".7
فيستدل بقوله تعاىل":أُولَئِ َّ ِ
ين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه" 8على وجوب اتباع شرائع األنبياء
َ
ك الذ َ

والتزامها .9و(أصل االستدالل هلذا أن اهلل تعاىل إذا ذكر  ي كتابه أو أوحى إىل رسوله عليه الصالة

والسالم حكاية حكم من الشرائع السابقة  ي مقام التنويه بذلك واالمتنان ومل يقارنه ما يدل على أنه
شرع للتشديد على أصحابه عقوبة هلم ،وال ما يدل على عدم العمل به ،فإن ذلك يدل على أن اهلل
تعاىل يريد من املسلمني العمل مبثله إذا مل يكن من أحكام اإلسالم ما خيالفه وال من أصوله ما يأباه،
مثل أصل التيسري وال يقتضي القياس على حكم إسالمي ما يناقض حكما من شرائع من قبلنا).10
ِ
ِ
 -1وبقوله تعاىل" :قُل ص َد َق اللَّه فَاتَّبِعوا ِملَّةَ إِب ر ِاه ِ
ني".11
يم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُ ُ
ْ َ
َْ َ
 1ابن عاشور ،التحرير والتنوير.564/1 ،
 2الفخر الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني ،التفسري الكبري ،1/65 ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر5114 ،م.
 3سورة آل عمران آية .19
 4رضا ،حممد رشيد ،تفسري املنار ،441/4 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان6363 ،ه6114-م.
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :التفسري ،باب :سورة ص ،حديث رقم.3911 :
 6سورة ص آية .53
 7سورة األنعام آية .11
 8سورة األنعام آية .11
 9الكيا اهلراسي ،عماد الدين بن حممد الطربي ،أحكام القرآن ،653/4 ،دار الكتاب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6314ه6194-م.
 10ابن عاشور ،التحرير والتنوير.357/7 ،
 11سورة آل عمران آية .12
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ِ ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َِّ ِ
يم َحنِي ًفا".1
 -1وبقوله تعاىلَ " :وَم ْن أ ْ
َح َس ُن دينًا مم َّْن أ ْ
َسلَ َم َو ْج َههُ لله َوُه َو ُْحمس ٌن َواتَّبَ َع مل َة إبْ َراه َ
 -9وبقوله تعاىلُ " :مثَّ أَوحي نا إِلَي ِ ِ ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًفا".2
ْ ََْ ْ َ
ك أَن اتَّب ْع مل َة إبْ َراه َ
اهيم َحنِيفاَ (ظاهر  ي وجوب اتباع ملة إبراهيم،
فأمر االتباع  ي اآليات السابقة  ي قوله تعاىل" :ملّةَ إبْ َر َ
إذا مل يظهر لنا ناسخ من شرعنا).3

قال اجلصاص( :4يدل على لزوم اتباع إبراهيم  ي شرائعه فيما مل يثبت نسخه).5
 ومن السنة املطهرة:
)6

كما وأهنم احتجوا على العمل حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه 6أنه قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم" :إذا نسيت الصالة فصل إذا ذكرت فإن اهلل تعاىل يقولَ ":وأَقِ ِم َّ
الص َالةَ
لِ ِذ ْك ِري" ،"7وهي مقولة موسى صلوات اهلل عليه ،وسياق احلديث يفيد االستدالل هبا وإال مل
يكن لتالوة اآلية فائدة ،فلو كان شرعهم ليس بشرع لنا ملا صح االستدالل هنا.8

 1سورة النساء آية .652
 2سورة النحل آية .654
 3إلكيا اهلراسي ،عماد الدين بن حممد الطربي ،أحكام القرآن،612/5 ،
 4اجلصاص :أمحد بن علي الرازي ،أبو بكر اجلصاص :فاضل من أهل الري ،سكن بغداد ومات فيها.
انتهت إليه رئاسة احلنفية .وخوطب  ي أن يلي القضاء فامتنع .من كتبه :أحكام القرآن وأصول الفقه ،تو ي عام:
411ه( .األعالم للزركلي.)616/6 ،
 5اجلصاص ،أبو بكر أمحد بن علي ،أحكام القرآن ،611/6 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان6365 ،ه-
6115م.
 6أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :املواقيت ،باب :إعادة من نام عن الصالة لوقتها من الغد ،حديث رقم.169 :
وصححه األلباين.
 7سورة طه آية .63
 8اخلضري ،حممد ،أصول الفقه ،431/6 ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر6353 ،ه5114-م.
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)5

وما روي عن جابر بن عبد اهلل 1قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوين بأعلم
رجلني منكم فاتوه بابين صوريا فنشدمها" :كيف جتدان أمر هذين  ي التوراة؟" قاال جند  ي
التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره  ي فرجها مثل امليل  ي املكحلة رمجا .قال" :فما مينعكما
أن ترمجومها؟" قاال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشهود
فجاءوا بأربعة شهداء فشهدوا أهنم رأوا ذكره  ي فرجها مثل امليل  ي املكحلة فأمر رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برمجهما.2

فالنيب صلى اهلل عليه وسلم رجع إىل التوراة واستند إليها  ي احلكم والقضاء بني اليهود  ي هذا املوقف.
)4

الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إىل النيب
وعن أنس رضي اهلل عنه قال :أ ّن أخت ُ

صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :القصاص القصاص" .فقالت أم
الربيع يا رسول اهلل أيقتص من فالنة واهلل ال يقتص منها أبدا.فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
"سبحان اهلل يا أم الربيع القصاص كتاب اهلل" .قالت :ال واهلل ال يقتص منها أبدا .قال فما
زالت حىت قبلوا الدية فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن من عباد اهلل من لو أقسم

على اهلل ألبره" .3فقسمها هذا ما كان اعرتاضا على حكم اهلل ورسوله وإمنا جاء من باب ثقتها
وقوة رجائها بأن اهلل سيجعل هلا خمرجا.4
أي وجوبه  ي السن حكم كتاب اهلل سبحانه ،5فقضى النيب صلى اهلل عليه وسلم  ي السن وليس  ي
6
الس ِّن".7
الس َّن بِ ِّ
الكتاب ما يقضى بالقصاص  ي السن سوى التوراة وهو قوله تعاىلَ ":و ِّ

 1جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام اخلزرجي األنصاري السلمي ،اإلمام الكبري ،اجملتهد احلافظ ،صحايب جليل من
أهل بيعة الرضوان ،وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا .روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم احلديث .تو ي عام
 19ه ( .الذهيب ،سري أعالم النبالء.)419/3 ،
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :احلدود ،باب  :ي رجم اليهوديني ،حديث رقم .3325 :وصححه األلباين.
 3أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :القسامة ،باب :إثبات القصاص  ي األسنان وما  ي معناها ،حديث رقم:
.6112
 4ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.13/9 ،
 5السيوطي ،عبد الرمحن أبو الفضل ،الديباج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،511/3 ،دار ابن عفان ،اخلرب،
السعودية ،ط6361 ،6ه6111-م.
 6عبد العزيز ،أمري ،أصول الفقه اإلسالمي ،316/5 ،دار السالم ،الغورية ،مصر ،ط6369 ،6ه6111-م.
 7سورة املائدة آية .32
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 ومن املسائل اليت استدل عليها أصحاهبا بشرع من قلبنا:
.6

1
س
استدالل احلنفية على قتل املسلم بالذمي وقتل الرجل باملرأة بإطالق قوله تعاىل" :النَّ ْف َ
بِالنَّ ْف ِ
س".2

.5

وما روي عن اإلمام أمحد أنه سئل عمن حلف لينحرن ولده ،فقال :عليه كبش يذحبه ويتصدق
بلحمه قال تعاىلَ " :وفَ َديْنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم" ،3فقد أوجب الكبش ،واحتج باآلية وهي شريعة
إبراهيم عليه السالم.4

.4

وعندما سئل اإلمام أمحد عن القرعة 5أجاب بأهنا مشروعة ألهنا  ي كتاب اهلل  ي موضعني،
ِ 6
ِ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُْل ُقو َن
اه َم فَ َكا َن م َن الْ ُم ْد َحض َ
ني"  ،وقال تعاىلَ " :وَما ُكْن َ
فقال تعاىل" :فَ َس َ
أَقْ َال َم ُه ْم أَيُّ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْرََمي" ،7فاحتج هبذين املوضعني مع أهنما  ي شريعة السابقني ،إذ األوىل

.3

واستدل فقهاء املالكية 8والشافعية 9واحلنابلة 10على جواز اجلعالة بقوله تعاىلَ " :ولِ َم ْن َجاءَ بِِه
ِ ِ ٍ ِِ ِ
يم".11
محْ ُل بَعري َوأَنَا به َزع ٌ

وردت  ي شريعة يونس عليه السالم ،والثانية  ي قصة كفالة زكريا ملرمي.

 1الكاساين ،عالء الدين أيب بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع ،426/1 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه-
6111م.
 2سورة املائدة آية .32
 3سورة الصافات آية .611
 4ابن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي ،املغين ،591/64 ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111-م.
 5املصدر نفسه.432/63 ،
 6سورة الصافات آية .636
 7سورة آل عمران آية .33
 8احلطاب الرعيين ،حممد بن حممد ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،212/1 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط6361 ،6ه6112-م.
 9السنيكي ،زكرييا بن حممد ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،311/2 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
 6355ه – 5116م.
 10ابن ضويان ،ابراهيم بن حممد ،منار السبيل  ي شرح الدليل ،693/5 ،مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية ،ط،6
6361ه6111-م.
 11سورة يوسف آية .15
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وأما الفريق الثاين :وهم أكثر الشافعية ،1واحلنابلة  2ي الرواية الثانية عنهم .فقالوا :بأنه ليس بشرع لنا.
فقال صاحب اإلهباج( :من أحكام األوائل ما نقل إلينا نقال يقع به العلم فهل أخذ أهل األعصار به.
وأيضا فإن من أهل الكتاب من أسلم وحسن إسالمه وبلغ من األمانة والثقة أعلى الرتبة كعبد اهلل بن
سالم 3وكعب األحبار 4فهال رجع الصحابة إىل قوهلما  ي األخبار عما مل يبدل من التوراة).5

 وأدلتهم على هذا من القرآن:
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا" ،6أي أن لكل نيب شريعة وشرع خمتلف عن
 -6قوله تعاىل" :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
غريه.

وأن شريعتنا جاءت ناسخة لكل الشرائع قبلها ،فال تكون شرعا لنا إال ما وافق فيها شريعتنا وقررته.
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه ِْ
اإل ْس َال ُم" .7فاآلية دالة على أن الدين املعترب عند اهلل سبحانه
 -5وبقوله تعاىل" :إ َّن الد َ
هو اإلسالم وبذلك فالشرائع األخرى ال اعتبار هلا بعد جميء اإلسالم.
 1البجريمي ،سليمان بن حممد ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،9/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6361ه 6111 -م.
 2الزركشي ،مشس الدين حممد بن عبد اهلل ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،12/1 ،مكتبة العبيكان ،الرياض،
السعودية ،ط6364 ،6ه6114-م.
 3عبد اهلل بن سالم بن احلارث االسرائيلي ،أبو يوسف :صحايب ،قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب .أسلم عند
قدوم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة ،وكان امسه احلصني فسماه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل .شهد مع
عمر فتح بيت املقدس واجلابية .وملا كانت الفتنة بني علي ومعاوية ،اختذ سيفا من خشب ،واعتزهلا .وأقام باملدينة إىل
أن مات عام 34ه .روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  52حديثا( .األعالم للزركلي.)11/3 ،
 4كعب بن ماتع بن ذي هجن احلمريي ،أبو إسحاق :تابعي .كان  ي اجلاهلية من كبار علماء اليهود  ي اليمن،
وأسلم  ي زمن أيب بكر ،وقدم املدينة  ي دولة عمر ،فأخذ عنه الصحابة وغريهم كثريا من أخبار االمم الغابرة ،وأخذ هو
من الكتاب والسنة عن الصحابة .وخرج إىل الشام ،فسكن محص ،وتو ي فيها عام 45ه( .األعالم للزركلي،
.)559/2
 5السبكي ،علي بن عبد الكا ي ،اإلهباج  ي شرح املنهاج ،6111/5 ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،ديب،
اإلمارات العربية املتحدة ،ط6353 ،6ه5113-م.
 6سورة املائدة آية .39
 7سورة آل عمران وآية .61
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 -4وقوله تعاىل" :النَّ ْفس بِالنَّ ْف ِ
س" ،1أحكام القصاص املذكورة  ي اآلية وجبت علينا بنص اآلية ال
َ
حبكاية القرآن هلا كوهنا من شرع من قبلنا.

 وأدلتهم من السنة:
)6

قوله صلى اهلل عليه وسلم" :وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل الناس عامة".2

)5

وبقوله صلى اهلل عليه وسلم عندما رأى عمر ينظر  ي التوراة" :والذي نفسي بيده لو أن
موسى صلى اهلل عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين" .3ففي قوله هذا داللة أيضا
على عموم شريعة اإلسالم ونسخها ملا سبق من شرائع.

)4

واستدلوا مبا أقر النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل رضي اهلل عنه عندما بعثه إىل
اليمن 4فهو أقره على االجتهاد ومل يرشده مثال أن يأخذ بشرائع األنبياء السابقني.

)3

وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم لو كان متعبدا بشرع من قبلنا لكان تعلمه من فروض
الكفايات ،وألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم صحابته رضوان اهلل عليهم بتعلمه.5

و ي املبحث التايل مناقشة أدلة الفريقني والرتجيح بينهما.

 1سورة املائدة آية .32
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم جعلت يل األرض مسجدا
وطهورا ،حديث رقم.349:
 3أخرجه اإلمام أمحد  ي مسنده ،مسند :جابر بن عبد اهلل ،حديث رقم .62629 :وحسنه األلباين  ي إرواء الغليل
حديث رقم.6291 :
 4أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :األقضية ،باب :اجتهاد الرأي  ي القضاء ،حديث رقم .4215 :وضعفه األلباين.
 5السبكي ،علي بن عبد الكا ي ،اإلهباج  ي شرح املنهاج ،511/5 ،بتصرف.
ابن قدامة ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد املقدسي ،روضة الناظر وجنة املناظر ،615/6 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود،
الرياض ،السعودية ،ط6411 ،5ه.
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المبحث الثالث :المناقشة والترجيح.
صى بِِه
ع لَ ُك ْم ِم َن الدِّي ِن َما َو َّ
 اعرتض الفريق الثاين على األول  ي االستدالل بقوله تعاىلَ " :شَر َنُوحا" 1وبقوله" :قُل صد َق اللَّه فَاتَّبِعوا ِملَّةَ إِب ر ِ
يم َحنِي ًفا" 2وغريها من اآليات بأن املقصود بامللة
اه
ْ ََ ُ ُ
ً
َْ َ
3
التوحيد والعقيدة وليست األحكام الشرعية  ،فشريعة اإلسالم جاءت ناسخة ملا سبقها ،وعامة
وليست خاصة كسابقاهتا من الشرائع.
 وأما استدالهلم باحلديث "إذا نسيت الصالة  4"...فيناقش الدليل بأن (مصدر احلكم هو قولالرسول ال شرع من قبلنا ،واستدالله باآلية من قبيل البحث عن العلة ،أما تشريع احلكم فمنه صلى
اهلل عليه وسلم).5

 واستدالهلم بقوله تعاىل" :أُولَئِ َّ ِين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه"( 6ليس املراد منه أنه مأمور
َ
ك الذ َ

بالعمل بكل ما نزل عليهم من الشرائع ،وإمنا املراد به موافقة سنتهم وسريهتم  ي دعوة أقوامهم إىل

الدين والصرب على أذاهم ).7
 وحديث الرجم عند اليهود ورجوع النيب إىل التوراة فهذا إلزامي لليهودي مبا من دينه ،مث إن الرسولقاض هنا ،وحكم على اليهودي مبا  ي شريعته.8

 1سورة الشورى آية .64
 2سورة آل عمران آية .12
 3أبو زهرة ،حممد ،أصول الفقه ،511/6 ،دار الفكر العريب ،بريوت ،لبنان6361 ،ه6111-م.
 4سبق خترجيه صفحة .1
 5إمام ،حممد كمال الدين ،أصول الفقه اإلسالمي ،544/6 ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،5ه-
6111م .انظر أيضا :الشوكاين ،حممد بن علي ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،691/5 ،دار
الكتاب العريب ،دمشق ،سوريا ،ط6361 ،6ه 6111 -م.
 6سورة األنعام آية .11
 7شليب ،حممد مصطفى ،أصول الفقه اإلسالمي ،411/6 ،الدار اجلامعية ،بريوت ،لبنان .الشوكاين ،إرشاد الفحول
إىل حتقيق احلق من علم األصول.691/5 ،
 8إمام ،أصول الفقه اإلسالمي.544/6 ،
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 وأما قوله تعاىل" :النَّ ْفس بِالنَّ ْف ِس" 1فإن ما ورد  ي اآلية من أحكام القصاص هو شرع لنا بنص
َ
اآلية الواردة ال بدليل شرع من قبلنا.2

فرد عليهم الفريق األول بأنه ال يسلم به ألن نص اآلية واضح " َوَكتَْب نَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها"3؛ وإن وردت أدلة
أخرى ففي اآلية داللة على أن شرع من قبلنا من مجلة األدلة على القصاص هنا.

ومنه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :القصاص كتاب اهلل"  4ي قصة اجلراح  ي اختصام أم حارثة ومن
جرحته عند النيب صلى اهلل عليه وسلم .قال النووي- 5رمحه اهلل :-حكم كتاب اهلل وجوب القصاص
6
الس ِّن".7
الس َّن بِ ِّ
 ي السن  ،وهو قولهَ " :و ِّ

أما الفريق الثاين فتناقش أدلتهم كما يأيت:
 استدالهلم بنسخ شريعتنا للشرائع السابقة وأن لكل نيب شريعة مغايرة عن شريعتنا وأن شريعتنا تتميز
بالعموم وشرائعهم باخلصوص.
فهذا ال يعين أن شرع من قبلنا غري معترب كدليل لدينا ألن (شريعتنا نسخت ما خيالفها فقط ،وألن قص
القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص على نسخه هو تشريع لنا ضمنا ،ألنه حكم إهلي بلّغه

 1سورة املائدة آية .32
 2عبد اهلل ،حممد حسني ،الواضح  ي أصول الفقه ،564/6 ،دار البيارق ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،5ه6112-م.
 3سورة املائدة آية .32
 4أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :القسامة ،باب :إثبات القصاص  ي األسنان وما  ي معناها ،حديث رقم:
.6112
 5حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين ،النووي ،الشافعي ،أبو زكريا ،حميي الدين :عالمة بالفقه واحلديث.
مولده ووفاته  ي نوا (من قرى حوران ،بسورية) واليها نسبته.
تعلم  ي دمشق ،وأقام هبا زمنا طويال .من كتبه :هتذيب االمساء واللغات ،تو ي عام 111ه( .الزركلي ،خري الدين،
األعالم ،631/9 ،دار العلم ،بريوت ،لبنان ،ط5111 ،61م).
 6النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،465/66 ،دار املنار ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6369ه6111-م.
 7سورة املائدة آية .32
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلينا ومل يدل دليل على رفعه عنا ،وألن القرآن مصدق ملا بني يديه من
التوراة واإلجنيل فما مل ينسخ حكما  ي أحدمها فهو مقرر له).1
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا" 2يرد عليهم( :بأن مشاركتهم  ي بعض
 واستدالهلم بقوله تعاىل" :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
األحكام ال مينع من أن يكون لكل واحد منهم شرع خيالف شرع اآلخر ،كما أن مشاركتهم  ي
التوحيد ال متنع انفراد كل واحد منهم بشريعة ختالف شريعة غريه).3
 وأما استدالهلم بقوله عليه الصالة السالم" :لو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي" 4يرد عليهم
بأن حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا جاء ردا على موقف عمر وقراءته التوراة ،فكتاب التوراة
الذي كان مع عمر حمرف ومبدل ،وتعريف شرع من قبلنا _كما مت توضيحه سابقا_ فيه أن مصدر
األحكام هو القرآن والسنة وخيرج من التعريف أخذ النصوص من كتاب التوراة املوجود اليوم ألنه
حمرف ومبدل.
وذلك يدلنا على أن شرع من قبلنا الذي يستشهد وحيتج به مردود إىل الكتاب والسنة وراجع إليهما.
 وأما استدالهلم بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر معاذ بن جبل –رضي اهلل عنه -بشرع من
قبلنا .فريد بأنه إمنا تركه ألن القرآن يشمله ،5وعدم ذكر معاذ التوراة واإلجنيل؛ اكتفاءً منه بآيات  ي
الكتاب تدل على اتباعهما ،وألن اسم الكتاب يدخل حتته التوراة واإلجنيل؛ لكوهنما من الكتب

املنزلة.6

 1خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،13/6 ،دار القلم ،ط6411 ،66ه6111-م .انظر أيضا :اجلويين،
التلخيص  ي أصول الفقه.513/5 ،
 2سورة املائدة آية .39
 3الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،التبصرة ،591/6 ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط6314 ،6ه.6194-
 4سبق خترجيه صفحة .66
 5اخلضري ،حممد ،أصول الفقه ،431/6 ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر6353 ،ه5114-م .انظر أيضا :ابن أمري
احلاج ،موسى بن حممد الرتيزي ،التقرير والتحرير  ي علم األصول ،365/5 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6361 ،ه -
6111م.
 6اآلمدي ،أبو احلسن علي بن حممد ،اإلحكام  ي أصول األحكام ،614/3 ،دار الصميعي ،الرياض ،السعودية،
ط6353 ،6ه5114-م.
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 وقوهلم بأنه لو كان النيب صلى اهلل عليه وسلم متعبدا بشرع من قبلنا لكان تعلمه من فروض
الكفايات ولوجب على اجملتهدين البحث فيه ولوجب على الصحابة مراجعة شرائع السابقني ومل
يثبت عنهم ذلك.
فاستدالهلم هذا يبني أهنم ذهبوا إىل النوع الذي مل ينص عليه القرآن الكرمي أو السنة النبوية ،وهذا حمل
اتفاق على أنه ليس شرعا لنا.
 وقوهلم بأن شريعتنا ناسخة ملا سبقها من شرائع ،فلو كان النيب صلى اهلل عليه وسلم متعبدا هبا
لكان مقررا هلا وخمربا عنها ،وليس ناسخا هلا وال مشرعا ،وهذا حمال.
والرد بأننا (نقول هبا وأن ما كان من شرعه خمالفا لشرع من تقدم فهو ناسخ له وما مل يكن من شرعه
بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم فال ،وهلذا فإنه ال يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان
مشروعا قبله كوجوب اإلميان وحترمي الكفران والزىن والقتل والسرقة وغري ذلك مما شرعنا فيه موافق لشرع
من تقدم).1
بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشتها يرتجح قول الفريق األول وهم القائلون حبجية شرع من قبلنا ،ملا
ذكروا من أدلة وتوجيه هلا ،ورد شرع من قلبنا إىل الكتاب والسنة ،وأن الفريق الثاين كالشافعي مثال
استأنس  ي كثري من مسائله بشرع من قبلنا وإن مل يصرح به كدليل تشريع مستقل.
كما وأن استدالل الفقهاء  ي مسائل فقهية عدة بشرع من قبلنا كدليل يدعم مذهبهم  ي تلك املسائل
ما هو إال دليل عملي آخر ألن نقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا؛ هذا بناء على التعريف الذي ذكرته
سابقا من غري خلط بني أنواع شرع من قبلنا.

 1اآلمدي ،اإلحكام  ي أصول األحكام.613/3 ،
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المبحث الرابع :أهمية وفوائد ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من صحيح أخبار األنبياء.
ملا ورد من أخبار األنبياء الصحيحة أمهية وفوائد عديدة تبدأ من تسلية النفس بأخبارهم وقصصهم،
مرورا بأخذ العربة من حياهتم وأخبارهم حىت نتعظ ونتذاكر مواقف حياتنا  ي ضوء حياهتم.
فسري األنبياء أعطر سري مرت على التاريخ؛ فهم املؤيدون بالوحي ،أحباب اهلل سبحانه ،منهم كليمه
وكلمته ،وخليله .هؤالء األنبياء األطهار لسريهم قيمة راقية ،باقية ،السيما وهم أصحاب الدين الواحد،
دين اإلسالم.
واألكثر قيمة وأمهية من ذلك بأن نصوص الكتاب والسنة روت أروع األخبار املتعلقة هبم ،فعلمتنا عزة
يوسف وتقواه وعفافه ،وقيادة موسى ،وخشوع وخضوع يونس ،كله من نصوص الكتاب والسنة.
ومنهم نأخذ العربة والعظة؛ فقال سبحانه وتعاىل" :لََق ْد َكا َن ِ ي قَ ِ ِ ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
اب".1
َ
صص ِه ْم عْب َرةٌ أل ِ َ
وفيما يلي تفصيل ألمهية وفوائد ما ورد  ي نصوص الكتاب والسنة من صحيح أخبار األنبياء:
  .6ي القصص بيان لقدرة اهلل تعاىل وإثبات لوجوده سبحانه وتعاىل ،كمناظرة إبراهيم عليه السالم مع
قومه وكذلك مع عبدة األصنام.
  .5ي ذكر أخبارهم وقصصهم _عليهم السالم_ إعجاز قرآين وإثبات نبوي لشريعته ونبوته صلى اهلل
عليه وسلم ،فلم تعد قصصهم حكرا على أحبار اليهود والنصارى والراسخون  ي العلم عندهم،
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت تَ ْعلَ ُم َها
وح َيها إِلَْي َ
فقطعت حجتهم عن املسلمني ،قال تعاىل":تِْل َ
ك َما ُكْن َ
ك ِم ْن قَ ْب ِل َه َذا"( 2فكان محلة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت
ت َوال قَ ْوُم َ
أَنْ َ
به أحبار اليهود ،وبذلك انقطعت صفة األمية عن املسلمني  ي نظر اليهود ،وانقطعت ألسنة

املعرضني هبم بأهنم أمة جاهلية).3
ّ

 .4حكاية القصص اليت جاءت هبا شريعتنا تتميز باشتماهلا على (سلوك أسلوب التوصيف واحملاورة
وذلك أسلوب مل يكن معهودا للعرب فكان جميئه  ي القرآن ابتكار أسلوب جديد  ي البالغة العربية

 1سورة يوسف آية .666
 2سورة هود آية .31
 3ابن عاشور ،التحرير والتنوير.12/6 ،
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شديد التأثري  ي نفوس أهل اللسان ،وهو من إعجاز القرآن؛ إذ ال ينكرون أنه أسلوب بديع وال
يستطيعون اإلتيان مبثله إذ مل يعتادوه).1
 .3وبالقصص النبوي وأخبار األنبياء صلوات اهلل عليهم يكتمل االميان؛ (فإننا وإن كنا مؤمنني جبميع
األنبياء على وجه العموم واإلمجال ،فاإلميان التفصيلي املستفاد من قصصهم ،وما وصفهم اهلل به
من الصدق الكامل واألوصاف الكاملة اليت هي أعلى األوصاف ،وما هلم من األفضال واإلحسان
على مجيع نوع اإلنسان ،بل وصل إحساهنم إىل مجيع احليوانات مبا أبدوه للمكلفني  ي االعتناء هبا
والقيام حبقها ،فهذا اإلميان التفصيلي باألنبياء يصل به العبد إىل اإلميان الكامل ،وهو من مواد زيادة
اإلميان).2
  .2ي األخبار بيان ألساليب الدعوة ومناهجها املتعددة ،وإيضاح ألصوهلا وطرقها ومشكالهتا ،وأن
(الداعي إىل اهلل حيتاج إىل احللم وحسن اخللق ومقابلة املسيئني بأقواهلم وأفعاهلم بضد ذلك ،وأن ال
مينعه أذى اخللق وال يصده عن شيء من دعوته).3
 .1من أدب الشريعة معرفة تاريخ أسالفها  ي التشريع من األنبياء _عليهم السالم_.
 .1ترتيب املسببات على أسباهبا  ي اخلري والشر وكذلك التحذير من الوقوع فيما وقعت فيه أقوام
ك بُيُوتُ ُه ْم َخا ِويَةً ِمبَا ظَلَ ُموا".4
األنبياء وغريهم من السابقني ،فقال تعاىل" :فَتِْل َ
 .9فيها موعظة املشركني مبا حلق األمم اليت عاندت رسلها ،حىت يتفكروا ويتعظوا مبصارع نظرائهم
5
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن".6
ص الْ َق َ
وآبائهم  ،فقال سبحانه":فَاقْ ُ
ص َ

  .1ي ذكر قصص األمم توسيع لعلم املسلمني بإحاطتهم بوجود األمم ومعظم أحواهلا ،بعكس العرب
قبل اإلسالم الذين توغل فيهم اجلهل واألمية.

 1ابن عاشور ،التحرير والتنوير.11/6 ،
 2عبد الغفار ،فؤاد بن سراج ،قصص القرآن ،65-66/6 ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر.
 3املصدر نفسه.611/6 ،
 4سورة النمل آية .25
 5ابن عاشور ،التحرير والتنوير.66/6 ،
 6سورة األعراف آية .611
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 .61هي سبيل لتشجيع املسلمني للعودة إىل سالف عزهم وجمدهم بتتبع أحوال األمم اليت سادت
وظهرت بني األمم.
 .66معرفة أن قوة اهلل سبحانه فوق كل قوة وأن اهلل ناصر عباده املستنصرين ،بذكر قصص من سبق
ممن استعد واعتمد على اهلل من السابقني ،وذكر العواقب الصاحلة ألهل اخلري وكيف ينصرهم ،قال
ِ
ك إِ ِّين ُكْن ِ
ِِ
ت ُسْب َحانَ َ
ت م َن الظَّالم َ
ُ
تعاىل" :فَنَ َادى ِ ي الظُّلُ َمات أَ ْن ال إِلَ َه إَِّال أَنْ َ
ني فَ ْ
استَ َجْب نَا لَهُ َوَجنَّْي نَاهُ
ِ
ِ
ِِ
ني".1
ِم َن الْغَ ِّم َوَك َذل َ
ك نُْنجي الْ ُم ْؤمن َ

  .65ي تلك األخبار فوائد تفتح ذهن املسلم جبوانب املدنية واحلضارة كما جاء  ي قصة يوسف عليه
ِ
السالم؛ فجاء  ي القرآن على لسانه قوله تعاىلَ ":ك َذلِ ِ ِ
َخاهُ ِ ي ِدي ِن
َ
وس َ
ف َما َكا َن ليَأْ ُخ َذ أ َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
الْملِ ِ
ك إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ اللَّهُ" 2فلم تكن شريعتهم تأخذ البدل عن االسرتقاق .و ي قوله تعاىل" :فَأ َْر َس َل
َ
3
ِ ِ
ِ ِ
ين" يظهر من اآلية أن النظام  ي مصر زمن موسى عليه السالم كان يتخذ
ف ْر َع ْو ُن  ي الْ َم َدائ ِن َحاش ِر َ
املؤذنني ويرسلهم باألمور املهمة لإلعالم عنها.4
 .64اشتملت قصص األنبياء وأخبارهم على جمموعة من اآلداب واألخالق اليت تالمس حياة
املسلم.
 .63فيها دعوة للملوك وعربة هلم  ي بسط العدل بني الرعية ،كما  ي قصة يوسف عليه السالم،
وفيها أنه (ينبغي  ي خماطبة امللوك والرؤساء ودعوهتم وموعظتهم الرفق والكالم اللني الذي حيصل به
اإلفهام بال تشويش وال غلظة) 5كما  ي قصة موسى عليه السالم مع فرعون.
 .62ومن فوائدها أن املسلم يتعلم من هذه القصص الصرب والصدق ،كما  ي قصة يعقوب وأيوب
عليهما السالم.
 .61ويتعرف من خالهلا على احلكمة ،وطرق حتصيل العلم وشرائط قبوله والوصول به إىل أعلى
املراتب كشرط الصرب والتواضع ،كما  ي قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم.
 1سورة األنبياء آية .91-99
 2سورة يوسف آية .11
 3سورة الشعراء آية .24
 4ابن عاشور ،التحرير والتنوير.11-11/6 ،
 5عبد الغفار ،قصص القرآن.519/6 ،
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 .61النظر  ي أحوال تلك األقوام جيعل العاقل مقبال على اهلل ،بعيدا عن معاصيه خوفا من الوقوع  ي
دائرة عقابه سبحانه.
 .69و ي القصص تسلية للنفوس وللدعاة كما كانت تسلية للنيب صلى اهلل عليه وسلم وختفيف
عنهم ،فبالنظر  ي أحوال األنبياء مع أقوامهم وإعراضهم عنهم جيعل الداعية املسلم مرتاحا  ي دعوته
وك فَ َق ْد َك َّذ َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم
ألن الغراس عليه والثمار على ربه سبحانه ،لقوله تعاىلَ " :وإِ ْن يُ َك ِّذبُ َ
َ
ب الذ َ
ِ
الزب ِر وبِالْ ِكتَ ِ
ِ
اب الْ ُمنِ ِري".1
َجاءَتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بالْبَ يِّ نَات َوبِ ُُّ َ

 .61وفيها (تثبيت فؤاد الرسول واملؤمنني  ي املواقف اليت تزلزهلم فيها األحداث) 2فقال تعاىلَ ":وُكالًّ
ِ
ص علَي َ ِ
ت بِِه فُ َؤ َاد َك".3
ك م ْن أَنْبَاء الرسل َما نُثَبِّ ُ
نَّ ُق ُّ َ ْ
 .51فيها حتفيز على العمل والعطاء ،والوصول لألفضل دوما ،ألن اهلل ال يضيع أجر العاملني،

فيوسف عليه السالم عمل وقدم ومل يضع عمله فأوصل الناس بعمله ومهته إىل النجاة والفالح ،كما
 ي ادخاره للقمح  ي سنني القحط.
 .56تعطي القصص أمل ملواصلة الطريق ،وعدم اليأس مهما طال باملرء الزمن ،فقد دعا نوح قومه
ألف سنة إال مخسني عاما ،كما وأن زكريا عليه السالم رزق باملولود بعدما انقطعت لديه األسباب
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَن َُّه ْم قَ ْد ُك ِذبُوا
َس ُّ
البشرية وبدأت مشس األمل لديه تغيب ،قال تعاىلَ " :ح َّىت إِذَا ْ
استَ ْيأ َ
ِ
ِ
ني".4
ص ُرنَا فَنُ ِّج َي َم ْن نَ َشاءُ َوَال يَُرُّد بَأْ ُسنَا َع ِن الْ َق ْوم الْ ُم ْج ِرم َ
َجاءَ ُه ْم نَ ْ

  .55ي أخبار األنبياء وقصصهم دعوة إلصالح القلوب وتعمريها واالعتصام حببل اهلل تعاىل.

اه ْم َولَ ِك ْن
 .54و ي القصص بيان عدله تعاىل بعقوبة املكذبني؛ لقوله تعاىل عن املكذبنيَ " :وَما ظَلَ ْمنَ ُ
ت عْن هم ِآهلتُهم الَِّيت ي ْدعو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن َش ْي ٍء لَ َّما َجاءَ أ َْم ُر َربِّك".5
ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم فَ َما أَ ْغنَ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ

 1سورة فاطر آية .52
 2الشعراوي ،حممد متويل ،تفسري الشعراوي ،549/6 ،مكتبة أخبار اليوم ،القاهرة ،مصر6366 ،ه6116-م.
 3سورة هود آية .651
 4سورة يوسف آية .661
 5سورة هود آية .616
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 .53وبيان فضله تعاىل مبثوبة املؤمنني؛ لقوله تعاىل" :إَِّال َ ٍ
اه ْم بِ َس َح ٍر ( )43نِ ْع َمةً ِم ْن
آل لُوط َجنَّْي نَ ُ
ِ ِ
ك َْجن ِزي َم ْن َش َكَر".1
ِعْندنَا َك َذل َ

 .52وترغيب املؤمنني  ي اإلميان بالثبات عليه واالزدياد منه ،إذ علموا جناة املؤمنني السابقني،
ِ
ِ
ِِ
ني"،2
استَ َجْب نَا لَهُ َوَجنَّْي نَاهُ ِم َن الْغَ ِّم َوَك َذل َ
ك نُْنجي الْ ُم ْؤمن َ
وانتصار من أمروا باجلهاد ،لقوله تعاىل" :فَ ْ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ك رسالً إِ َىل قَوِم ِهم فَجاء ُ ِ
َجَرُموا َوَكا َن
ين أ ْ
وقولهَ " :ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا م ْن قَ ْبل َ ُ ُ
وه ْم بالْبَ يِّ نَات فَانْتَ َق ْمنَا م َن الذ َ
ْ ْ َُ
ِِ
ني".3
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ
 .51وفيها إثبات رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن أخبار األمم السابقة ال يعلمها إال اهلل عز
4
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ك ِم ْن قَ ْب ِل
ت َوال قَ ْوُم َ
وح َيها إِلَْي َ
وجل  ،لقوله تعاىل" :تِْل َ
ت تَ ْعلَ ُم َها أَنْ َ
ك َما ُكْن َ
ه َذا فَاصِرب إِ َّن الْعاقِبةَ لِْلمت َِّقني" ،5وقوله" :أَ َمل يأْتِ ُكم نَبأُ الَّ ِذين ِمن قَبلِ ُكم قَوِم نُ ٍ ٍ
ود
وح َو َعاد َوََثُ َ
َ َ ُ َ
َ
َْ ْ َ
ْْ
َ ْ ْ ْ ْ
6
َّ ِ
ين ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ال يَ ْعلَ ُم ُه ْم إَِّال اللَّهُ" .
َوالذ َ
 .51وفيها أيضا (التنبيه على أن اهلل سبحانه ال يهمل املبطلني وإن كان ميهلهم).7
 .59إن دراسة أخبار األنبياء وحتليل سريهم من خالهلا واالستفادة من املواقف اليت دارت عليها
الكثري من القصص  ي صحيح السنة النبوية والسيما تلك األخبار اليت تعلقت بدعوة األنبياء
ألقوامهم وقيادهتم هلم ،جتعل املسلم معتزا بدينه وبانتمائه إلسالمه فهم القدوة للمسلم  ي دعوته
وعمله لرفعة دينه.
 .51كما وأن العديد من األحكام اليت حنتج هبا  ي حياتنا العملية مستفادة من أخبارهم استنادا إىل
أن شرعهم عائد إىل القرآن والسنة.

 1سورة القمر آية .42-43
 2سورة األنبياء آية .99
 3سورة الروم آية.31
 4العثيمني ،حممد بن صاحل ،تفسري القرآن ،21-29/6 ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،السعودية ،ط6354 ،6ه.
 5سورة هود آية .31
 6سورة إبراهيم آية .1
 7النيسابوري ،نظام الدين احلسن بن حممد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،512/4 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
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 .41كما وأن أخبار األنبياء وقصصهم ميكن من خالهلا تشخيص الواقع املعاش واملعاصر الذي
تدور  ي فلكه األمة اإلسالمية واالستفادة منها ،كقصص بين إسرائيل مع أنبيائهم وخياناهتم هلم
وصفاهتم امللتصقة هبم من نقضهم للعهد وامليثاق ،وغريها.
 .46ومما ال خيفى أثره وفائدته أن القصص واألخبار من أساليب الرتبية والتأديب؛ فبها حيصل
املقصود ويوصل املعلم هدفه لتالميذه بطريقة شيقة ممتعة ،على هنج (ما بال أقوام).
 .45فيها _كما  ي قصة يوسف_ (بيان حقائق حمبة احملبني وصفاء سر العارفني والتنبيه على حسن
عواقب الصادقني واحلث على سلوك سبيل املتوكلني واالقتداء بزهد الزاهدين والداللة على االنقطاع
إىل اهلل تعاىل واالعتماد عليه عند نزول الشدائد ،والكشف عن أحوال اخلائنني وقبح طرائق
الكاذبني ،وابتالء اخلواص بأنواع احملن وتبديلها بأنواع األلطاف واملنن مع ذكر ما يدل على سياسة
امللوك وحاهلم مع رعيتهم).1
 .44التوبة من طبائع األنبياء وهي من صفات وسلوكيات األولياء ،وهي من مسات األخيار،
والقصص الواردة عن األنبياء عليهم السالم ،فيها فائدة للمتفكر ،وفيها عودته وإنابته هلل واستثارة
حبه بتقليد واتباع األنبياء واألولياء  ي توبتهم وإنابتهم هلل سبحانه.
 .43التذكري والوعظ بتاريخ األمم السابقة املنبئ عن أسباب هالكهم وخسراهنم ليتجنبها العقالء.2
 .42كما وأن (األمة مادامت ذليلة مقهورة ال تطالب حبقها ال يقوم هلا أمر دينها كما ال يقوم هلا
أمر دنياها).3
 .41نتعلم منها أيضا أن (كل احنراف وقعت فيه البشرية سببه ابتعاد الناس عن منهج األنبياء،
وغياب العلم املوروث عنهم مبوت العلماء الربانيني وتفشي اجلهل باهلل واليوم اآلخر) 4كما  ي قصة
نوح عليه السالم.

 1األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل ،روح املعاين  ي تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،611-611/9 ،
دار الفكر ،بريوت ،لبنان6363 ،ه6113-م.
 2اجلزائري ،أبو بكر جابر بن موسى ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،511/5 ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة ،السعودية ،ط6369 ،4ه 6111-م.
 3عبد الغفار ،قصص القرآن.519/6 ،
 4املصدر نفسه.11/6 ،
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 .41كما وأن العربة للعبد  ي حال كمال النهاية ،ال بنقص البداية ،كما  ي قصة أوالد يعقوب فقد
جرى منهم ما جرى ولكنهم انتهوا إىل طلب العفو عنهم من يوسف وأبيهم والدعاء هلم باملغفرة
والرمحة.1
وبذلك يتبني أن أخبار األنبياء وقصصهم ما جاءت لتفويت الوقت وإضاعته وإمنا جاءت مبواعظ وفوائد
كثرية للناس كافة وبتذكري وتنبيه للمؤمنني بأحوال سابقيهم من األولياء واألنبياء.

 1عبد الغفار ،قصص القرآن.624/6 ،
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المبحث األول :الطهارة.
المطلب األول :التستر عند الغسل.
دعا اإلسالم إىل الطهارة مبا فيها االغتسال وهو من شرائط صحة الصالة للحائض مثال.
واخللوة  ي االغتسال مما تدعو إليه فطرة اإلنسان اجملبولة على احلياء ،السيما مع علمه بأن العورة ال جيوز
كشفها والنظر إليها ،وهذا العلم أ ِ
ُوجب على املسلم لتضافر اآلثار والسنن واألحكام الداعية إليه.
هذا  ي شريعتنا ،أما  ي شرع من قبلنا ،فالنصوص الواردة  ي الكتب الستة حول هذه املسألة أذكرها تباعا
ضمن األفرع التالية:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
األحاديث التالية يدور مدارها حول مسألة اغتسال املرء عريانا وحده  ي اخللوة ،ويظهر منه أن فعل
موسى كان مقرونا بأخالقه وامتيازه خبلق احلياء .و ي احلديث أيضا مسائل متعلقة بالغسل  ي اخللوة.
 فعن أيب هريرة –رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":إ ّن موسى كانرجال حييا ستريا ،ال يرى من جلده شيء ،استحياءً منه ،فآذاه من آذاه من بين إسرائيل،

فقالوا ما يسترت هذا التسرت إال من عيب جبلده ،إما برص وإما أدرة وإما آفة .وإن اهلل أراد أن

يربئه مما قالوا ملوسى فخال يوما وحده فوضع ثيابه على احلجر مث اغتسل ،فلما فرغ أقبل إىل
ثيابه ليأخذها ،وإن احلجر عدا بثوبه ،فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر ،فجعل يقول ثويب
حجر ،ثويب حجر ،حىت انتهى إىل مإل من بين إسرائيل ،فرأوه عريانا أحسن ما خلق اهلل،
وأبرأه مما يقولون ،وقام احلجر فأخذ ثوبه فلبسه ،وطفق باحلجر ضربا بعصاه ،فواهلل إن
1
َّ ِ
ين َآمنُوا َال
باحلجر لندبا من أثر ضربه ثالثا أو أربعا أو مخسا  ،فذلك قوله تعاىل":يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
وسى فَبَ َّرأَهُ اللَّهُ ِممَّا قَالُوا َوَكا َن ِعْن َد اللَّ ِه َوِج ًيها"."2
ين آذَ ْوا ُم َ
تَ ُكونُوا َكالذ َ
 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب :بعد باب حديث اخلضر مع موسى ،حديث رقم:
.4313
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :الفضائل ،باب :من فضائل موسى عليه السالم ،حديث رقم.441 :
 2سورة األحزاب آية .11
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 و ي رواية أخرى :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :كانت بنوإسرائيل يغتسلون عراة ،ينظر بعضهم إىل بعض ،وكان موسى يغتسل وحده ،فقالوا :واهلل ما
ففر
مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر ،فذهب مرة يغتسل ،فوضع ثوبه على احلجرّ ،
احلجر بثوبه ،فخرج موسى  ي إثره يقول :ثويب يا حجر ،حىت نظرت بنو إسرائيل إىل موسى،
فقالوا :واهلل ما مبوسى من بأس .وأخذ ثوبه فطفق باحلجر ضربا".1
ّبني احلديث جانبا من إيذاء بين إسرائيل ملوسى عليه السالم ،وبراءته مما آذوه به؛ فقد اهتموه مبرض  ي

جلده وعيب قبيح  ي خلقته 2الغتساله وحده بعيدا عن أنظارهم ،و ي احلديث نداء للمسلمني أال

يكونوا كبين إسرائيل  ي إيذاء أنبيائهم ،فحال اآلية يقول ال تؤذوا حممدا كما آذت بنو إسرائيل موسى
عليهما السالم.3
فصفة موسى عليه السالم أنه كان (حييا ستريا) ،أي كثري احلياء وحيب السرت والصون.4
ِ
اب َآمنَّا" 5يغتسلون
وكان (بنو إسرائيل) أي مجاعتهم وأكثرهم ،أو بعضهم ،كقوله تعاىل" :قَالَت ْاأل َْعَر ُ

مجاعات  ي مكان واحد( ،ينظر بعضهم إىل بعض) أي بدون ثوب وسرت ،6وظاهره أن ذلك كان جائزا
 ي شرعهم وإال ملا أقرهم موسى على ذلك؛ فلم يكن سرت العورة واجبا  ي شرعهم ألن موسى مل ينكره

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الغسل ،باب :من اغتسل عريانا وحده  ي اخللوة ومن تسرت فالتسرت أفضل،
حديث رقم.519 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :احليض ،باب :جواز االغتسال عريانا  ي اخللوة ،حديث رقم.441 :
 2املباركفوري ،صفي الرمحن ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم ،12/3 ،دار السالم ،الرياض ،السعودية ،ط،6
6351ه6111-م.
 3الزرهوين ،حممد الفضل املغريب املالكي ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع ،91/66 ،مكتبة الرشد ،الرياض،
السعودية ،ط6341 ،6ه5111-م.
 4القنوجي ،أبو الطيب صديق بن حسن ،عون الباري شرح صحيح البخاري ،431/2 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6351 ،6ه5119-م.
 5سورة احلجرات آية .63
 6املباركفوري ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم.12/3 ،
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عليهم 1ويدل على ذلك قوهلم( :ما مينع موسى أن يغتسل معنا) ،2فكان عليه السالم يغتسل وحده
أخذا باألفضل وخيتاره تنزها واستحبابا وحياء ومروءة.
وقد أشار بعض العلماء إىل أن ذلك كان معصية من بين إسرائيل ملوسى عليه السالم وألوامره ،3ومن
هؤالء العلماء ابن بطال 4فقال( :يدل أهنم كانوا عصاة له  ي ذلك غري مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل
حيث ال يراه أحد ،ويطلب اخللوة ،فكان الواجب عليهم االقتداء به  ي ذلك ،ولو كان اغتساهلم عراة
 ي غري اخللوة عن علم موسى وإقراره لذلك ،مل يلزمنا فعله ،ألن  ي شريعتنا األمر بسرت العورة عن أعني
اآلدميني ،وذلك فرض علينا ،وهو  ي اخلالء حسن غري واجب).5
ولكن جمرد تسرت موسى عليه السالم ال يدل على وجوبه  ي حقهم ملا تقرر  ي األصول أن الفعل ال يدل
مبجرده على الوجوب ،وليس  ي احلديث أن موسى أمرهم بالتسرت أو أظهر إنكاره لفعلهم .6فكان عليه
السالم (يغتسل وحده) وخيتار اخللوة تنزها واستحبابا وحياء ومروءة.7

1
ُيب ،حممد بن خليفة الوشتاين ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،659/9 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
األ ّ
لبنان ،ط6362 ،6ه6113-م.
 2احلسين ،حممد بن حممد السنوسي ،مكمل إكمال اإلكمال ،659/9 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6362ه6113-م.
 3الكرماين ،حممد بن يوسف بن علي ،صحيح أيب عبد اهلل البخاري بشرح الكرماين ،636/4 ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان ،ط6366 ،6ه6116 -م.
 4علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال ،أبو احلسن :عامل باحلديث ،من أهل قرطبة.
كان من أهل العلم واملعرفة ،عين باحلديث العناية التامة ،شرح الصحيح  ي عدة أسفار ،تو ي عام ( .331الذهيب،
حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،333/64 ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر)( ،األعالم للزكلي.)592/3 ،
 5ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري ،311/6 ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6353 ،6ه5114-م.
 6القسطالين ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،261/6 ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
 7القسطالين ،إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري.261/6 ،
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وظاهر قوله( :مث اغتسل) أنه دخل املاء عريانا ،وقيل بأنه نزل املاء مؤتزرا ،1واملاء هو املاء اجملتمع  ي بركة
2
املشربة املكان يشرب منه.3
و
)
بة
ر
مش
عند
فاغتسل
(
مسلم
اية
و
ر
و ي
.
أو هنر أو حنومها
َ

ومنه جواز االغتسال عريانا حبيث يأمن املغتسل النظر إليه ،وإن كان التسرت هو املستحب األفضل،4
ومنه أن احلديث حجة  ي نزول الرجل  ي املاء عريانا 5وروي بأن احلسن واحلسني دخال الفرات وعلى
كل واحد منهما إزاره مث قاال :إن  ي املاء _أو أن للماء_ ساكنا.6
وقد تسائل بعض بين إسرائيل احمليطون به ،القريبون من حياته 7عما (مينع موسى) من االغتسال معهم،
فافرتوا عليه بأنه (آدر) أي منتفخ اخلصية ،لتسرب سائل  ي غالفها  .8وافرتائهم هذا يظهر فيه صورة من
جهاهلم
صور ابتالء األنبياء ومدى صربهم وهنا صرب موسى عليه السالم على أذى قومه ،وأذى ّ

وسفهائهم؛ فقال صلى اهلل عليه وسلم" :يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب".9

 1املري ،التاودي بن حممد الطالب ابن سودة ،حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري ،365-366/4 ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6359 ،6ه5111-م.
 2املباركفوري ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم.12/3 ،
 3مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط  ،مادة :شرب ،دار الدعوة ،استانبول ،تركيا ،ط6361 ،5ه6191-م.
 4القاضي عياض ،أبو الفضل بن موسى اليحصيب ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،691/5 ،دار الوفاء ،املنصورة ،مصر،
ط6361 ،6ه .6119-والعثماين ،شبري أمحد ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم ،11/4 ،دار القلم ،دمشق،
سوريا ،ط6351 ،6ه5111-م.
5
ُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.651/9 ،
األ ّ
 6أخرجه عبد الرزاق  ي مصنفه ،كتاب :الطهارة ،باب :سرت الرجل إذا اغتسل ،حديث رقم .6663 :ومل أجد من
أهل العلم من حكم عليه.
 7الشني ،موسى شاهني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،515/1 ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط6354 ،6ه-
5115م.
 8مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط  ،مادة :أدر ،دار الدعوة ،استانبول ،تركيا ،ط6361 ،5ه6191-م.
 9أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب :بعد باب حديث اخلضر مع موسى ،حديث رقم:
.4312

27

وانتقاال إىل هناية اخلرب املذكور عن موسىى عليه السالم فإنه( :مجح) كما  ي رواية مسلم _املذكورة_ أي
جرى مسرعا أشد اجلري ،1وعند البخاري (خرج) .ويستفاد منه جواز املشي عريانا للضرورة.2
واستُ ِدل باحلديث على جواز االغتسال  ي اخللوة عريانا ،وهذا موافق لشرعنا _كما سأبني الحقا إن

شاء اهلل_ خالفا ملن أيد التسرت  ي اخللوة.3

 1العثماين ،حممد تقي ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم ،65/2 ،دار القلم ،دمشق ،سوريا ،ط،6
6351ه5111-م.
 2الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.411/5 ،
 3ابن رجب احلنبلي ،زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين ،فتح الباري  ي شرح صحيح البخاري،
 ،445/6دار ابن اجلوزي ،الرياض ،السعودية ،ط6352 ،4ه.
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من احلديث وشرحه يظهر ورود احلكم واملسألة  ي شريعة موسى عليه السالم؛ فقد كان االغتسال
عندهم من غري خلوة فكان ينظر بعضهم إىل عورة بعض.
واحلكم هذا  ي شريعتهم يظهر خمالفته ملا عليه شريعتنا اإلسالمية؛ فهو من النوع الذي نصت شريعتنا
على خالفه ،فال حيتج فيه بشرع من قبلنا.
وأما مسألة (من اغتسل عريانا وحده  ي اخللوة ،ومن تسرت فالتسرت أفضل) فهي موافقة لشريعتنا وهي
الرتمجة اليت سبقت احلديث عند البخاري .قال القسطالين( :1وداللة احلديث على الرتمجة من حيث
اغتسال موسى عليه الصالة والسالم عريانا وحده خاليا من الناس وهو مبين على أن شرع من قبلنا شرع
لنا).2
ويؤيد ذلك أيضا ما ورد عن أيوب عليه السالم أنه اغتسل عريانا ،وهذا يظهر وروده  ي شرعه أو جوازه.
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه
جراد من ذهب ،فجعل أيوب حيتثي  ي ثوبه ،فناداه ربه :يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال :بلى
وعزتك ،ولكن ال غىن يب عن بركتك".3
قال ابن بطال :4أال ترى أن اهلل عاتب أيوب على مجع اجلراد ،ومل يعاتبه على غسله عريانا ،ولو كلف
اهلل عباده االستتار  ي اخللوة كان  ي ذلك حرج على العباد ،كما وأن أيوب من الذين أمرنا اهلل أن
هنتدي هبداهم.5

 1أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري ،أبو العباس ،شهاب الدين :من علماء احلديث،
من كتبه :املواهب اللدنية  ي املنح احملمدية .مولده ووفاته  ي القاهرة ،عام 154ه( .األعالم للزركلي.)545/6 ،
 2القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صيحيح البخاري.261/6 ،
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الغسل ،باب :من اغتسل عريانا وحده  ي خلوة ومن تسرت فالتسرت أفضل،
حديث رقم.511 :
 4سبقت الرتمجة له صفحة .51
 5ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.411/6 ،
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أما حكم التسرت عند الغسل  ي شرعنا ،فقد اتفق الفقهاء_كما سيأيت_ على أن اغتسال املرء عاريا
جائز  ي شريعتنا ،ولكن تسرته مستحب وأفضل ،هذا إن كان وحده وأمن اطالع الناس عليه ،أما
حبضرهتم فهم متفقون على حرمة ذلك حلرمة النظر واإلطالع على العورات.
فيكره عند احلنفية كشف العورة  ي االغتسال ولو كان وحده ،ويستحب التسرت عند الغسل .وقيل جبواز
التجرد  ي الغسل على اختالف بينهم.1
لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن اهلل عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت فإذا اغتسل أحدكم
فليسترت".2
وعندما سئل اإلمام مالك عن الغسل  ي الفضاء ،فقال :ال بأس  ي ذلك .ووجه إجازته :أن الرجل إن
أمن أن مير به أحد جاز له ذلك .وذلك ألن الشرع قرر وجوب سرت العورة عن املخلوقني من بين آدم
دون من سواهم من املالئكة ،إذ ال تفارقه احلفظة املوكلون عليه منهم  ي حال من األحوال.
ويكره التجرد لغري ضرورة وال حاجة  ي الفضاء وغري الفضاء ،ففي رسالة مالك إىل هارون :إياك والتجرد
خالياً فإنه ينبغي لك أن تستحي من اهلل إذا خلوت.3
وعند الشافعية :ال جيوز الغسل حبضرة الناس إال مستور العورة فإن كان خاليا جاز الغسل مكشوف
العورة والسرت أفضل ،ملا رواه البخاري عن اغتسال موسى وأيوب ،4احتجاجا بشرع من قبلنا وأنه شرع
لنا.5

 1الطحاوي ،أمحد بن حممد بن إمساعيل ،حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،93/6 ،املطبعة الكربى
األمريية ،القاهرة ،مصر ،ط6491 ،5ه6111-م.
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :احلمام ،باب :النهي عن التعري ،حديث رقم .3165 :وصححه األلباين.
 3ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة،15-16/6 ،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط6319 ،5ه 6199 -م.
 4حديث موسى هو حديث املبحث وسبق خترجيه صفحة  ،53وحديث اغتسال أيوب سبق خترجيه صفحة.51
 5النووي ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،551-551/5 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
ط6361 ،6ه6111 -م.
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قال ابن قدامة :1ومن اغتسل عريانا بني الناس مل جيز له ذلك ألن كشفها للناس حمرم ،وإن كان خاليا
جاز ألن موسى عليه السالم اغتسل عريانا ،وأيوب عليه السالم اغتسل عريانا ،وإن سرته إنسان بثوب
فال بأس ،2فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسترت بثوب ويغتسل ويستحب التسرت وإن كان
خاليا ،3لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم":فاهلل أحق أن يستحي منه من الناس".4
وبعد ذكر آراء الفقهاء وأقواهلم يتبني أهنم متفقون على جواز اغتسال املرء عريانا وحده  ي خلوة ،وأن
تسرته  ي الغسل مستحب ،لألدلة اليت ذكروها.

 1عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،أبو حممد ،موفق الدين :فقيه ،من أكابر
احلنابلة ،له تصانيف ،منها :الشرح الكبري .ولد  ي مجاعيل (من قرى نابلس بفلسطني) وتعلم  ي دمشق ،ورحل إىل
بغداد سنة 216ه فأقام حنو أربع سنني ،وعاد إىل دمشق ،وفيها وفاته عام 151ه( .األعالم للزركلي.)11/3 ،
 2ابن قدامة ،املغين.463/6 ،
 3أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :الطهارة ،باب :ذكر االستتار عند االغتسال ،حديث رقم .552 :وصححه
األلباين.
 4أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :النكاح ،باب :التسرت عند اجلماع ،حديث رقم .6151 :وحسنه األلباين.
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المطلب الثاني :النظر إلى العورات.
ال شك أن النظر إىل العورات مما تسوؤه النفوس السوية ،ومما يزيد تغليظ ذلك  ي شرع اإلسالم أنه منهي
عنه ،أما  ي شرع من قبلنا فيبدو أن احلكم خمتلف عن حكم اإلسالم ،وفيما يلي بيان ذلك:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي ذكر فيه خرب موسى عليه السالم ،يبني حكم النظر إىل العورات
 ي شرع موسى عليه السالم:
 قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ،ينظر بعضهم إىلبعض ،وكان موسى يغتسل وحده ،فقالوا :واهلل ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر،
ففر احلجر بثوبه ،فخرج موسى  ي إثره يقول:
فذهب مرة يغتسل ،فوضع ثوبه على احلجرّ ،
ثويب يا حجر ،حىت نظرت بنو إسرائيل إىل موسى ،فقالوا :واهلل ما مبوسى من بأس .وأخذ

ثوبه فطفق باحلجر ضربا".1
 و ي رواية أخرى قوله صلى اهلل عليه وسلم" :فلما فرغ أقبل إىل ثيابه ليأخذها ،وإن احلجرعدا بثوبه ،فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر ،فجعل يقول ثويب حجر ،ثويب حجر ،حىت
انتهى إىل مإل من بين إسرائيل ،فرأوه عريانا أحسن ما خلق اهلل ،وأبرأه مما يقولون".2
وعند مسلم قوله( :ينظر بعضهم إىل سوأة بعض) أي إىل العورة ،ومسيت بذلك ألنه يسوء صاحبها
كشفها .3وظاهره أهنم رأوا جسده أو أهنم رأوا ما يصفه املئزر املبتل باملاء لقوله (حىت نظرت) ،علما بأن
موسى مل يقصد التعري عند بين إسرائيل؛ لينظروا إليه ،وإمنا قدر اهلل له ذلك حىت يربئه عندهم مما آذوه
تبني حتت الثوب املبلول باملاء).4
به؛ إذ أن (األدرة ّ
 1سبق خترجيه صفحة .52
 2سبق خترجيه صفحة .53
 3النووي ،حمي الدين ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،522/4 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،5
6362ه6112-م.
 4الولوي ،حممد بن علي بن آدم اإلتيويب ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج،561/9 ،
دار ابن اجلوزي ،الرياض ،السعودية ،ط6359 ،6ه.

32

وفيه أن النظر إىل العورات مل يكن  ي شرعهم حمرما خالفا لشرعنا ،ويدل على ذلك فعل موسى ألنه لو
مل يكن جائزا عندهم ملا مكنهم موسى عليه السالم من النظر إليه ،وملا مر على جمالسهم ،1وملا قدر اهلل
سبحانه لنبيه ما ليس جائزا  ي شرعه.
والذي يظهر من قوله( :فقام احلجر) أن احلجر (مل يكتف برؤيتهم ملوسى عليه السالم ،وهو جيري ،بل
أوقفه اهلل تعاىل عندهم؛ ليتأكدوا من براءته مما آذوه به).2
ويستدل باألخبار املذكورة على جواز النظر إىل العورات عند الضرورة ملداواة 3أو براءة مما رمي به من
العيوب كالربص ،4وقيل منه جواز االطالع على عورات البالغني؛ إلقامة حق واجب كاخلتان وحنوه.5
ويتضح أن النظر للعورات  ي شرع موسى مل ينه عنه على خالف شرعنا.

 1الزرهوين ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع.55/5 ،
 2الولوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.561/9 ،
 3العيين ،بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،435/4 ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لينان ،ط6356 ،6ه5116-م.
 4ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.411/6 ،
 5ابن رجب احلنبلي ،فتح الباري  ي شرح صحيح بالبخاري.445/6 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من صحيح أخبار األنبياء وخرب موسى عليهم السالم املذكور  ي الفرع األول ،فيه بيان أن النظر إىل
العورات  ي شرعهم كان جائزا ،وأما  ي شرعنا فقبل احلكم أذكر معىن العورة.
فالعورة  ي اللغة :كل مكمن للسرت وعورة الرجل واملرأة سوأهتما واجلمع عورات بالتسكني.1
وقبل عرض حكم النظر إىل العورات أحدد عورة الرجل على الرجل واملرأة على املرأة وعورة املرأة على
الرجل وعورة املرأة على الرجل.
فعورة الرجل على الرجل ما بني السرة إىل الركبة وعلى املرأة كذلك ،ومثله عورة املرأة على املرأة.
فقال صلى اهلل عليه وسلم" :إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجريه فال ينظر إىل ما دون السرة وفوق
الركبة".2
وأما عورة املرأة على الرجل مجيع جسد املرأة عدا الوجه والكفني .3فعن عائشة رضى اهلل عنها أن أمساء
بنت أىب بكر دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وقال":يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا".
وأشار إىل وجهه وكفيه.4

 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :عور.
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :اللباس ،باب  :ي قوله عز وجل :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ،حديث
رقم .3663 :وحسنه األلباين.
 3ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.561/9 ،
النفراوي ،أمحد بن غنيم بن سامل ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،416/6 ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة ،مصر.
الدمياطي ،أبو بكر بن حممد شطا ،حاشية إعانة الطالبني ،665/6 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
البهويت ،شرح منتهى اإلرادات.621/6 ،
 4أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :اللباس ،باب :فيما تبدي املرأة من زينتها ،حديث رقم .3613 :وصححه
األلباين.
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وهذه العورات احملددة ال جيوز النظر إليها ،وحيرم  ي الشريعة اإلسالمية النظر إليها ،وهو حمل اتفاق
العلماء ،علما بأن احلديث عن النظر إىل العورات املذكور هو بني املرأة والرجل األجنيب كما يظهر  ي
تفصيالت الفقهاء التالية:
فقال صاحب االختيار :والنظر إىل العورة حرام إال عند الضرورة كالطبيب واخلاتن واخلافضة والقابلة،
والعورة هي :السوأة .وينظر الرجل من الرجل إىل مجيع بدنه إال العورة ،ألن املنهي عنه النظر إىل العورة
دون غريها وعليه اإلمجاع .وتنظر املرأة من املرأة والرجل إىل ما ينظر الرجل من الرجل ،أما املرأة إىل املرأة
فالنعدام الشهوة وللضرورة  ي احلمامات وغريها ،وأما نظرها إىل الرجل فالستوائهما  ي إباحة النظر إىل
ما ليس بعورة ،وألن الرجال ميشون بني الناس بإزار واحد ،فإذا خافت الشهوة أو غلب على ظنها ال
تنظر احرتازا عن الفتنة.1
وأما املالكية فقال ابن جزي :2إن كانت املرأة أجنبية جاز أن يرى الرجل من املتجالة 3الوجه والكفني،
وال جيوز أن يرى ذلك من الشابة إال لعذر من شهادة أو معاجلة أو خطبة.
وأما نظر املرأة إىل الرجل :إن كانت أجنبية فقيل حكمها حكم الرجل مع ذوات حمارمه وقيل كنظر
الرجل إىل األجنبية.
وأما نظر الرجل إىل الرجل واملرأة إىل املرأة ،فقال :مينع النظر إىل العورة وجيوز ما سواها  ي الوجهني.4

 1املوصلي ،عبد اهلل بن حممود بن مودود ،االختيار لتعليل املختار ،611-691/3 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6361ه 6119 -م.
 2حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكليب ،أبو القاسم :فقيه من العلماء باالصول واللغة .من أهل
غرناطة .من كتبه :التسهيل لعلوم التنزيل ،من شيوخ لسان الدين ابن اخلطيب .تو ي عام 136ه( .األعالم للزركلي،
.)452/2
 3املتجالة :أي املرأة الكبرية  ي السن ،يقال :امرأة قد جتالت أي أسنت وكربت ،يقال :جلّت فهي جليلة ،وجتالّت فهي
متجالّة( .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :جلل).
 4ابن جزي ،حممد بن أمحد الغرناطي ،القوانني الفقهية ،412/6 ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر6351 ،ه5112-م.
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وقال الغزايل 1من الشافعية :نظر الرجل إىل الرجل مباح إال إىل العورة وهي ما بني السرة والركبة .واملرأة
إىل املرأة كالرجل إىل الرجل.
وأما نظر الرجل إىل املرأة األجنبية فحرام النظر إليها مطلقا ،ومنهم من َج َّوَز النظر إىل الوجه حيث تؤمن

الفتنة.

2
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال َما
قال الشريازي (أما احلرة فجميع بدهنا عورة إال الوجه والكفني ،لقوله تعاىلَ " :وَال يُْبد َ
ظَ َهَر ِمْن َها" ،3قال ابن عباس رضي اهلل عنهما وجهها وكفيها ،4وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى املرأة
 ي اإلحرام عن لبس القفازين والنقاب ،5ولو كان الوجه والكف عورة ملا حرم سرتمها  ي اإلحرام ،وألن

احلاجة تدعو إىل إبراز الوجه للبيع والشراء وإىل إبراز الكف لألخذ واإلعطاء فلم جيعل ذلك عورة).6

 1حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،أبو حامد ،حجة اإلسالم :فيلسوف ،متصوف ،له حنو مئيت مصنف منها:
إحياء علوم الدين .مولده ووفاته  ي الطابران (قصبة طوس ،خبراسان) ،رحل إىل نيسابور مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد
الشام فمصر ،وعاد إىل بلدته ،تو ي عام 212ه( .األعالم للزركلي.)55/1 ،
 2إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي ،أبو إسحاق :العالمة املناظر .انتقل إىل شرياز مث إىل البصرة  ي
بغداد ،وبىن له الوزير نظام امللك املدرسة النظامية على شاطئ دجلة ،فكان يدرس فيها ويديرها .عاش فقرياً صابراً.
وكان حسن اجملالسة ،طلق الوجه ،فصيحاً مناظراً ،ينظم الشعر .وله تصانيف كثرية منها :التنبيه ،تو ي  ي بغداد عام
311ه( .األعالم للزركلي.)26/6 ،
 3سورة النور آية .46
 4أخرجه البيهقي  ي سننه الكربى ،كتاب :الصالة ،باب :عورة املرأة احلرة ،حديث رقم .4519 :وصححه األلباين
 ي إرواء الغليل ،حديث رقم.6111 :
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :جزاء الصيد ،باب :ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة ،حديث رقم:
.6949
 6الشريازي ،ابراهيم علي بن يوسف ،املهذب  ي املذهب الشافعي ،124/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لينان،
ط6361 ،6ه6112 -م.

36

أما نظر املرأة إىل الرجل األجنيب فيه ثالثة أوجه :أحدها أنه كنظر الرجل إليها ،والثاين أنه كنظره إىل
احملارم ،والثالث وهو األصح أهنا تنظر إىل ما وراء العورة وحترتز عند خوف الفتنة كما حيرتز الرجل من
النظر إىل األمرد إذ لو استوى النظران ألمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء.1
وأما صاحب املغين فقال :أما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إىل ما ليس بعورة
و ي حدها روايتان إحدامها :ما بني السرة والركبة واألخرى الفرجان .وحكم املرأة مع املرأة حكم الرجل
مع الرجل سواء .وال خالف بني أهل العلم  ي إباحة النظر إىل وجهها _أي نظر الرجل إىل املرأة
األجنبية_ وذلك ألنه ليس بعورة وهو جممع احملاسن وموضع النظر وال يباح له النظر إىل ما ال يظهر
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمْن َها" 2وما ظهر منها :أي الوجه والكفني .أما نظر
عادة ،قال تعاىلَ ":وَال يُْبد َ
املرأة إىل الرجل ففيه روايتان :األوىل :هلا النظر إىل ما ليس بعورة ،واألخرى :ال جيوز هلا النظر من الرجل
إال إىل مثل ما ينظر إليه منها.3
ونصوص الفقهاء سابقة الذكر تبني حكم النظر إىل العورات وحتديدها  ي شرعنا احلنيف ،وأن حترمي
النظر إىل العورات  ي شرعنا خمالف ملا عليه شرع من قبلنا كما  ي شرع موسى عليه السالم وذلك استنادا
لصحيح األخبار الواردة عنه.

 1الغزايل ،حممد بن حممد أبو حامد ،الوسيط  ي املذهب ،41-41/2 ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111 -م.
 2سورة النور آية .46
 3ابن قدامة ،املغين.451-411/1 ،
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المطلب الثالث :الوضوء.
ّبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فضل الوضوء بقوله" :الطهور شطر اإلميان" ،1أما الوضوء  ي شرع
من قبلنا فيظهر من خالل الفرعني اآلتيني:

الفرع األول :ذكر الوضوء في شرع من قبلنا.
أذكر هنا احلديث الذي ذكر خرب إبراهيم عليه السالم وسارة مع أحد اجلبابرة ،وفيه ذكر للوضوء ،ومبا
أن احلديث يشتمل على أحكام متعددة غري الوضوء ،فإين أذكر هنا نص احلديث ،وأذكر الشاهد منه
فقط على باقي األحكام القادمة.
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :هاجر إبراهيم عليه السالمبسارة فدخل هبا قرية فيها ملك من امللوك ،أو جبار من اجلبابرة فقيل :دخل إبراهيم بامرأة هي
من أحسن النساء ،فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه اليت معك؟
قال :أخيت ،مث رجع إليها فقال :ال تكذيب حديثي فإين أخربهتم أنك أخيت واهلل إن على األرض
مؤمن غريي وغريك.
فأرسل هبا إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي ،فقالت :اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك

علي الكافر فغُط حىت ركض برجله.
وأحصنت فرجي إال على زوجي ،فال تسلط ّ

قال األعرج :قال أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال :قالت :اللهم إن ميت يقال هي
قتلته .فأرسل مث قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول :اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك
وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي هذا الكافر ،فغط حىت ركض برجله.
قال عبد الرمحن قال أبو سلمة قال أبو هريرة :فقالت :اللهم إن ميت فيقال هي قتلته ،فأرسل
 ي الثانية أو  ي الثالثة فقال :واهلل ما أرسلتم إيل إال شيطانا ،أرجعوها إىل إبراهيم عليه السالم،
وأعطوها آجر ،فرجعت إىل إبراهيم عليه السالم ،فقالت :أشعرت أن اهلل كبت الكافر وأخدم
وليدة".2

 1أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الطهارة ،باب :فضل الوضوء ،حديث رقم.554 :
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :البيوع ،باب :شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه ،حديث رقم.5561 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الفضائل ،باب :من فضائل إبراهيم عليه السالم ،حديث رقم.5416 :
والرتمذي  ي سننه ،كتاب :تفسري القرآن ،باب :تفسري سورة األنبياء ،حديث رقم .4611 :وصححه األلباين.
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يبني أن الوضوء كان من شرائع األنبياء السابقني ،وشاهده :أهنا _أي سارة_ قامت توضأ
احلديث ّ

وتصلي.

فقوله (فقامت توضأ وتصلي) أي سارة .يستدل هبا أن الوضوء والصالة كانت من شريعة إبراهيم عليه
السالم وليس الوضوء خمتصا باألنبياء ،وليس من خصائص هذه األمة 1فكان الوضوء والصالة كذلك
 ي األمم السالفة 2مشروعا هلم لثبوت ذلك عن سارة.3

 1الزرهوين ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع .93/1 ،ذكره أيضا القسطالين ،إرشاد الساري شرح صحيح
البخاري .611/2 ،القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.312/4 ،
 2الديوبندي ،فيض الباري على صحيح البخاري.399/4 ،
 3القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.356/3 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
الشاهد  ي احلديث هو أن الوضوء وارد  ي شريعة من قبلنا فكان موجودا  ي شريعة إبراهيم عليه السالم،
وذلك لفعل سارة _رضي اهلل عنها_.
وبذلك فإن الوضوء موافق لشرعنا ،وهو من مجلة األحكام اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية ،وهو شرط
لصحة الصالة ،بكيفيته وهيئته املعروفة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.
قال تعاىل" :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق َو ْام َس ُحوا
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
ِ 1
بِرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْني" .
ُُ
2
وقال صلى اهلل عليه وسلم":ال يقبل اهلل عز وجل صدقة من غلول وال صالة بغري طهور" .
وقال صلى اهلل عليه وسلم" :استقيموا ولن حتصوا .واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصالة .وال حيافظ
على الوضوء إال مؤمن".3
وبذلك يظهر أن الوضوء  ي شرعنا مطلوب وهو شرط لصحة الصالة ،وله فضل كبري ،وهو مما أمر اهلل
سبحانه ورسوله صلى اهلل عليه وسلم عباده املسلمني به ،والنصوص سابقة الذكر تؤكد ذلك.

 1سورة املائدة آية .1
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الطهارة ،باب :فرض الوضوء ،حديث رقم .21 :وصححه األلباين.
 3أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :الطهارة وسننها ،باب :احملافظة على الوضوء ،حديث رقم .519 :وصححه
األلباين.
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المبحث الثاني :من أحكام الصالة.
للصالة أحكام خمتلفة ،منها ما هو شرط لصحتها ،ومنها ما يتعلق بصلوات خاصة كصالة القيام .و ي
هذا املبحث _إن شاء اهلل_ أحبث أربعة مطالب ،وهي مقسمة كما يأيت:

المطلب األول :ذكر الصالة.
الصالة عمود الدين ،وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،ومن ترك الصالة جاحدا فرضيتها حكم عليه
بالكفر.
والصالة  ي الشريعة اإلسالمية أول ما حياسب عليه املرء يوم القيامة ،والصالة على وقتها من أحب
األعمال إىل اهلل.
هذا  ي دين اإلسالم ،وأما الصالة  ي شرائع األنبياء السابقني فبياهنا من خالل الفرعني اآلتيني:

الفرع األول :بيان األحاديث المشتملة على ذكر الصالة من أخبار األنبياء.
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :فأرسل هبا إليه فقام إليهافقامت توضأ وتصلي ،فقالت :اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على
علي الكافر فغُط حىت ركض برجله.1".
زوجي ،فال تسلط ّ
 و ي رواية أخرى عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ي خرب سارة:"فدعا بعض حجبته فقال :إنكم مل تأتوين بإنسان ،إمنا أتيتموين بشيطان ،فأخدمها هاجر.
فأتته وهو قائم يصلي ،فأومأ بيده :مهيم2؟ قالت :رد اهلل كيد الكافر _أو الفاجر_  ي حنره،
وأخدم هاجر".3
 وعن احلارث األشعري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :إن اهلل أمر حيىي بن زكريا خبمسكلمات أن يعمل هبا ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا ،وإنه كاد أن يبطئ هبا.

 1سبق خترجيه صفحة .49
 2أي ما اخلرب؟ وما شأنك؟ (انظر :السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.)423/2 ،
3
َّ َّ ِ ِ
يم َخلِ ًيال" ،حديث
أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب :قول اهلل تعاىلَ " :واختَ َذ اللهُ إبْ َراه َ
رقم.4429 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الفضائل ،باب :من فضائل إبراهيم عليه السالم ،حديث رقم.5416 :
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فقال عيسى :إن اهلل أمرك خبمس كلمات لتعمل هبا ،وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا ،فإما أن
تأمرهم وإما أنا آمرهم.
فقال حيىي :أخشى إن سبقين هبا أن خيسف يب أو أعذب.
فجمع الناس  ي بيت املقدس ،فامتأل املسجد ،وقعدوا على الشرف ،فقال :إن اهلل أمرين خبمس
كلمات أن أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن ،وذكر منهن:
وإ ّن اهلل أمركم بالصالة ،فإذا صليتم فال تلتفتوا ،فإن اهلل ينصب وجهه لوجه عبده  ي صالته

مامل يلتفت.1
جاء ذكر احلديث هنا كشاهد لذكر الصالة وأهنا  ي شرع السابقني.

ولكن األحاديث املذكورة تشعبت  ي أحكامها وفوائدها وتفسري مفرداهتا ودالالهتا.
فاحلديث األول برواياته يدور حول خرب وقصة ابراهيم عليه السالم وزوجته سارة مع امللك اجلبار أو
الظامل .وما يكتنف القصة من فزع سارة إىل الصالة عندما أمهها أمر اجلبار.
واحلديث الثاين يذكر مجلة من التعاليم واألحكام اليت أمر هبا حيىي عليه السالم بين إسرائيل أن يعملوا
هبا ،ومنها أنه أمرهم بالصالة ،وأرشدهم إىل عدم االلتفات فيها.
والشاهد من احلديث ،تبعا لرتمجته هو ذكر الصالة وبعض أحكامها .فقال( :فقامت توضأ وتصلي)
وقال( :فأتته وهو قائم يصلي) وقول حيىي عليه السالم (وإ ّن اهلل أمركم بالصالة ،فإذا صليتم فال تلتفتوا)
يدل داللة واضحة أن الصالة كانت من مجلة األحكام والشرائع اليت جاء هبا األنبياء السابقون.
يبني أهنا كانت  ي شريعة إبراهيم ولوط عليهما السالم إذ كان مرسال  ي نفس الزمن
فاحلديث األول ّ

الذي كان فيه إبراهيم عليه السالم ،مع أن إبراهيم قال( :ليس على وجه األرض) _أي مسلما_ فقصده

 1أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :األمثال ،باب :مثل الصالة والصيام والصدقة ،حديث رقم .5914 :وصححه
األلباين.
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األرض اليت وقع له فيها ما وقع ،وال تشمل األرض كلها1؛ لثبوت وجود لوط عليه السالم  ي زمن
ط".2
آم َن لَهُ لُو ٌ
إبراهيم عليه السالم لقوله تعاىل":فَ َ
وكذلك حيىي وعيسى عليهما السالم لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم على لسان حيىي (إن اهلل أمرك
خبمس كلمات لتعمل هبا ،وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا ،فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم) وذكر بعدها
 ي الكلمة الثانية الصالة.
و ي احلديث أيضا الفزع إىل الصالة ،فقد فزعت سارة إىل الصالة عندما أمهها أمر اجلبار ،ودعائها اهلل
باحلماية واحلفظ منه.
وقيام سارة إىل الصالة يدل أيضا على أن من نابه هم أو كرب ينبغي أن يفزع إىل الصالة.3
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ،4أي فزغ إىل الصالة إذا اشتد عليه األمر أو البالء.
الص َالةِ".5
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا بِ َّ
لذلك قال تعاىلَ ":و ْ
وبذلك يظهر ذكر الصالة ومشروعيتها  ي شرائع السابقني من األنبياء عليهم الصالة والسالم.

 1األنصاري ،حتفة الباري بشرح صحيح البخاري.341/1 ،
 2سورة العنكبوت آية .51
 3ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،33/1 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
6411ه.
 4أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :التطوع ،باب :وقت قيام النيب من الليل ،حديث رقم .6461 :وحسنه األلباين.
 5سورة البقرة آية .32
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الفرع الثاني :حكم الصالة الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
كما بينت فإن الصالة ذكرت  ي شرائع من قبلنا كما هي مشروعة  ي شريعتنا اإلسالمية.
فقد أشار إىل ذلك حيىي عليه السالم  ي توجيهه بقوله (إن اهلل أمركم بالصالة)؛ فكانت الصالة الكلمة
الثانية من الكلمات اخلمس اليت أمر بين إسرائيل هبا كما ّبني احلديث؛ فهي واضحة  ي مشروعية الصالة

 ي شريعة حيىي عليه السالم ،وكذلك عيسى عليه السالم .وكذلك فعل إبراهيم عليه السالم.

أما الصالة  ي اإلسالم فهي عماد الدين ،وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،وأول ما حياسب عليه
اإلنسان يوم القيامة الصالة.
وجاءت مجلة من النصوص حتث وتأمر بالصالة ،وتوضح بأهنا من مسات املسلمني ،وأهنا الفاصل بني
ِ
الزَكا َة وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ني".1
يموا َّ
الراكع َ
الص َال َة َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
الكفر واإلسالم ،ومن تلك النصوص قوله تعاىلَ " :وأَق ُ
ِِ
ني كِتَابًا َم ْوقُوتًا" .2وقال صلى اهلل عليه وسلم" :إن بني
وقوله تعاىل" :إِ َّن َّ
الص َالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ

الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة" ،3وقوله أيضا" :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد

كفر" ،4وقال صلى اهلل عليه وسلم" :وال ترتكن الصالة املكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه
الذمة" 5أي ذمة اهلل تعاىل.
وقال صلى اهلل عليه وسلم" :إ ّن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة".6

 1سورة البقرة آية .34
 2سورة النساء آية .614
 3أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :االميان ،باب :بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة ،حديث رقم.95 :
 4أخرجه ابن ماجة  ي صحيحه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما جاء فيمن ترك الصالة ،حديث رقم:
 .6111وصححه األلباين.
 5أخرجه البخاري  ي األدب املفرد ،كتاب :الوالدان ،باب :يرب والديه ما مل يكن معصية ،حديث رقم .69 :وحسنه
األلباين.
 6أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصالة ،باب :قول النيب كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه ،حديث رقم:
 .913وصححه األلباين.
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وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :بين اإلسالم على مخسة على أن
احلج".1
ّ
يوحد اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان و ّ
وقال صلى اهلل عليه وسلم":رأس األمر اإلسالم فمن أسلم سلم ،وأما عموده فالصالة".2
وهبذا تظهر املكانة الرفيعة للصالة  ي اإلسالم .ويظهر أيضا أن شريعتنا وشرع من قبلنا قد توافقا على أن
الصالة جزء من مجلة أحكامهم ،وتعاليمهم ،وتكاليفهم اليت أمرهم اهلل تعاىل أن يبلغوا أقوامهم هبا.

 1أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :اإلميان ،باب :قول النيب بين اإلسالم على مخس ،حديث رقم.61 :
 2أخرجه أمحد  ي مسنده ،مسند :األنصار ،حديث :معاذ بن جبل رضي اهلل تعاىل عنه ،حديث رقم.55656 :
وقال األرنؤوط :صحيح بطرقه وشواهده.
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المطلب الثاني :االلتفات في الصالة.
ذكرت سابقا بأن الصالة شرعت  ي شرائع السابقني ،لفعل سارة وإبراهيم عليه السالم ،وكذلك لقول
حيىي وأمره بين إسرائيل بالصالة وقوله (إن اهلل أمركم بالصالة) ،ومن أحكام الصالة :االلتفات  ي
الصالة ،وهو ما أحبثه  ي هذا املطلب من خالل الفرعني اآلتيني:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان الحديث الذي ذكر االلتفات في الصالة في أخبار
األنبياء.
احلديث الذي ذكر مسألة االلتفات  ي الصالة ،ما رواه احلارث األشعري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وقوله:
 إن اهلل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبا ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا ،وإنه كادأن يبطئ هبا ،وذكر منها:
وإ ّن اهلل أمركم بالصالة ،فإذا صليتم فال تلتفتوا ،فإن اهلل ينصب وجهه لوجه عبده  ي صالته
مامل يلتفت.1

االلتفات  ي اللغة :لفت وجهه عن القوم :صرفه ،والتفت التفاتا والتلفت أكثر منه ،وتلفت إىل الشيء
والتفت إليه :صرف وجهه إليه ،و ي احلديث ":إذا التفت التفت مجيعا" 2أراد أنه ال يسارق النظر ،وقيل:
أراد ال يلوي عنقه مينة ويسرة إذا نظر إىل الشيء ،واللفت :الصرف.3
واملعىن االصطالحي ليس بعيدا عن املعىن اللغوي ،فبحث الفقهاء لالتفات كان من ثالث صور :التفات
النظر والتفات الوجه ،والتفات اجلسد _يأيت موضحا  ي الفرع الثاين_.
وأما حيىي عليه السالم وقوله (فال تلتفتوا) فيظهر أن االلتفات منهي عنه  ي شريعته وشريعة عيسى
عليهما السالم.

 1سبق خترجيه صفحة .35
 2أخرجه البخاري  ي األدب املفرد ،كتاب :آداب عامة ،باب :اجلفاء ،حديث رقم .6462 :وحسنه األلباين.
 3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :لفت.
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والسبب  ي أمر حيىي قومه أال يلتفتوا عن صالهتم أنه سبحانه يقبل بوجهه إىل املصلي ،وهو قوله
(ينصب) أي يقبل بوجهه جتاه عبده.1
و ي الفرع التايل أحبث حكم االلتفات  ي الصالة ،ووروده  ي شرع من قبلنا:

 1التليدي ،أبو الفتوح ،عبد اهلل بن عبد القادر ،هتذيب جامع اإلمام أيب عيسى الرتمذي ،641/4 ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان6362 ،ه6112-م.
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من احلديث السابق يظهر أن االلتفات  ي شريعة حيىي وعيسى عليهما السالم مل يكن جائزا ،وذلك
لقول حيىي عليه السالم لبين إسرائيل (إ ّن اهلل أمركم بالصالة ،فإذا صليتم فال تلتفتوا ،فإن اهلل ينصب
وجهه لوجه عبده  ي صالته مامل يلتفت).
وهو موافق لشريعتنا من وجه النهي مع وجود التفصيل  ي النهي للكراهة أو التحرمي ،وتفصيل  ي مقدار
االلتفات ،وتظهر مذاهب الفقهاء  ي حكم االلتفات  ي الصالة وأدلتهم كما يأيت:
ذهب احلنفية إىل أن االلتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه حترميا ،1وبالبصر من غري حتويل الوجه مكروه
تنزيها ،2أما االلتفات بالصدر فإنه مفسد للصالة ،ملا فيه من ترك التوجه إىل القبلة.3
قال ابن عابدين :4وااللتفات بالبصر يكره تنزيها ،أي من غري حتويل الوجه أصال ،وتفسد صالته إذا
التفت بصدره بغري عذر ،أو أطال التفاته جبميع وجهه مينة أو يسرة ورآه راء من بعيد ال يشك أنه ليس
 ي صالة.5
فعن أنس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :يا بين ،إياك وااللتفات  ي الصالة ،فإن االلتفات  ي
الصالة هلكة ،فإن كان البد ففي التطوع ،ال  ي الفريضة".6

 1السرخسي ،أبو بكر حممد بن أمحد ،أصول السرخسي.32/6 ،
مال خسرو ،حممد بن فراموز ،درر احلكام شرح غرر األحكام ،311/6 ،دار إحياء الكتب العربية.
 2الكاساين ،بدائع الصنائع ،461/6 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
 3الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،319-311/6 ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6351 ،6ه5111-م.
 4حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي :فقيه الديار الشامية وإمام احلنفية  ي عصره .مولده ووفاته  ي
دمشق ،عام 6525ه .من مؤلفاته الرحيق املختوم ،ونسمات األسحار على شرح املنار( .األعالم للزركلي.)35/1 ،
 5ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،134/6 ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان6356 ،ه 5111 -م.
 6أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :أبواب السفر ،باب :ما ذكر  ي االلتفات  ي الصالة ،حديث رقم .291 :وقال:
حديث حسن غريب.
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قال السرخسي( :1وحد االلتفات املكروه أن يلوي عنقه ووجهه على وجه خيرج وجهه من أن يكون إىل
جهة الكعبة فأما إذا نظر مبؤخر عينيه مينة أو يسرة من غري أن يلوي عنقه فال يكون مكروها) 2ملا روي
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يالحظ أصحابه  ي صالته مبؤخر عينيه.3
فااللتفات املكروه هو حتويل الوجه عن القبلة ،وقَ ْي ُده أن يكون لغري عذر ّأما حتويل الوجه لعذر فغري

مكروه .وينبغي أن تكون كراهة حترميية كما هو ظاهر األحاديث ،وإمنا كره لغري عذر ألنه احنراف عن
القبلة ببعض بدنه ولو احنرف عنها جبميع بدنه فسدت فإن احنرف ببعض بدنه كره كالعمل القليل فإنه
مكروه ألن كثريه مفسد ويدل لعدم فسادها هبذا االلتفات قوله  ي احلديث خيتلسها الشيطان من صالة
العبد فإنه مساها صالة معه ،4فقد روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم عن االلتفات  ي الصالة فقال" :هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد" .5فقوله (هو
اختالس) أي اختطاف بسرعة واملراد واهلل أعلم أن الشيطان يشغله حىت يأخذ بعضا من صالته فينقص
ثواب ذلك املأخوذ وملا كان ذلك على سبيل الغرة والغفلة مع متكن اآلخذ ورغبة املأخوذ منه  ي غري
ذلك أطلق عليه االختالس.6
وإمنا مل يكره للعذر حلديث مسلم عن جابر ،قال :اشتكى رسول اهلل فصلينا وراءه وهو قاعد ،وأبو بكر
يسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا .7ظاهر احلديث يبني أن فعله عليه
السالم كان حلاجة تفقد أحوال املقتدين به مع ما فيه من بيان اجلواز وإال فإنه كان ينظر من خلفه كما
ينظر أمامه.8

 1سبقت الرتمجة له صفحة .39
 2السرخسي ،املبسوط.32/6 ،
 3أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :الركوع  ي الصالة ،حديث رقم.916 :
وصححه األلباين.
 4ابن جنيم ،زين الدين ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،54-55/5 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :صفة الصالة ،باب :االلتفات  ي الصالة ،حديث رقم.169 :
 6حاشية الطحاوي على مراقي الفالح.542/6 ،
 7أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :ائتمام املأموم باإلمام ،حديث رقم.122 :
 8حاشية الطحاوي على مراقي الفالح.542/6 ،
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وأما املالكية فعندهم االلتفات حلاجة مباح ،1أما لغري حاجة فمكروه  ي مجيع صوره ،ولو جبميع جسده،
وال يبطل الصالة ما بقيت رجاله للقبلة .2وبعضه أخف بالكراهة من بعض فااللتفات باخلد أخف من
يل البدن كله.3
يل العنف ،ويل العنق أخف من يل الصدر ،والصدر أخف من ِّ
قال  ي مواهب اجلليل :ال تبطل صالة من التفت حىت يستدير جبميع بدنه حىت رجليه ،فال تبطل صالة
من كان رأسه خمالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا أو إدبارا حىت يتبعه بدنه مبا فيه رجليه.4
ودليلهم على االباحة للحاجة هو التفات أيب بكر رضي اهلل عنه  ي صالته بالناس لسماعه تصفيقهم
لقدوم النيب صلى اهلل عليه وسلم .5وما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ِّثوب بصالة الصبح
الشعب وكان أرسل فارسا إليه من الليل حيرس.6
فجعل عليه السالم يصلي وهو يلتفت إىل ِّ

ودليلهم على الكراهة لغري احلاجة 7ما روته عائشة رضي اهلل عنها عندما سألته صلى اهلل عليه وسلم عن
االلتفات ،فقال" :هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد".8
والشافعية يقولون حبرمة االلتفات بالوجه ،وتبطل صالته إن التفت بوجهه بقصد اللعب ،وتبطل أيضا إن
حول صدره عن القبلة .9أما اللمح بالعني دون االلتفات فإنه جائز ال بأس به.10
ّ
 1القرا ي ،أمحد بن إدريس ،الذخرية ،631/5 ،دار الغرب ،بريوت ،لبنان6113 ،م.
 2العبدري ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم ،التاج واالكليل ملختصر خليل ،45/5 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
6419ه.
 3الدسوقي ،حممد عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،523/6 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 4احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،511/5 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6361ه6112-م.
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اجلماعة واإلمامة ،باب :من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر اآلخر
أو مل يتأخر ،حديث رقم.125 :
 6أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصالة ،باب :الرخصة  ي النظر  ي الصالة ،حديث رقم .161 :وصححه
األلباين.
 7القرا ي ،أمحد بن إدريس ،الذخرية ،631/5 ،دار الغرب ،بريوت ،لبنان6113 ،م.
 8سبق خترجيه صفحة .31
 9الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.611/6 ،
 10اهليتمي ،شهاب الدين أمحد بن حجر ،حتفة احملتاج  ي شرح املنهاج،314/1 ،
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واستدلوا على قوهلم جبواز اللمح بالعني دون االلتفات حبديث علي بن شيبان 1إذ قال :خرجنا حىت
قدمنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبايعناه وصلّينا خلفه .فلمح مبؤخر عينه رجال ال يقيم
صالته _يعين صلبه_  ي الركوع والسجود ،فلما قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :يا معشر
املسلمني ال صالة ملن ال يقيم صلبه  ي الركوع والسجود".2
قال الشربيين( :3يكره االلتفات  ي الصالة بوجهه مينة أو يسرة إال حلاجة فال يكره) 4واملراد بكراهية
االلتفات ما مل يقصد اللعب وإال حرم وبطلت صالته.5
و ي احلاوي الكبري قال املاوردي :6االلتفات  ي الصالة ميينا ومشاال ضربان :أحدمها أن يلتفت جبميع بدنه
وحيول قدميه عن جهة القبلة فإن التفت عامدا فصالته باطلة سواء طال ذلك أو نقص ،ألنه فارق ركنا
ّ

من أركان صالته عامدا مع القدرة عليه ،فإن تطاول الزمان بطلت صالته ،وإن قرب الزمان وقصر كانت

صالته جائزة ،ألنه عمل يسري وعليه سجود السهو.
والضرب الثاين :أن يلتفت بوجهه من غري حتويل قدميه ،فال خيلو حاله من أحد أمرين ،إما أن يقصد به
منافاة الصالة ،أو ال يقصد ،فإن قصد منافاة الصالة بطلت صالته ،ألنه لو قطع الصالة من غري

 1علي بن شيبان بن حمرز اليمامي احلنفي صحايب مقل تفرد عنه ابنه عبد الرمحن( .ابن حجر العسقالين ،تقريب
التهذيب.)119/6 ،
 2أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :الركوع  ي الصالة ،حديث رقم.916 :
وصححه األلباين.
 3حممد بن أمحد الشربيين ،مشس الدين :فقيه شافعي ،مفسر .من أهل القاهرة .له تصانيف ،منها :السراج املنري ،تو ي
عام 111ه( .األعالم للزركلي.)1/1 ،
 4اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد ،اإلقناع  ي حل ألفاظ أيب شجاع ،625/6 ،مكتب البحوث والدراسات
اإلسالمية،
 5البجريمي ،سليمان بن حممد ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب.529/5 ،
 6علي بن حممد حبيب ،أبو احلسن املاوردي :أقضى فضاة عصره .من العلماء الباحثني ،أصحاب التصانيف الكثرية
النافعة .ولد  ي البصرة ،وانتقل إىل بغداد .وويل القضاء  ي بلدان كثرية ،مث جعل (أقضى القضاة)  ي أيام القائم بأمر اهلل
العباسي .وكان مييل إىل مذهب االعتزال ،وله الكانة الرفيعة عند اخللفاء ،ورمبا توسط بينهم وبني امللوك وكبار األمراء  ي
ما يصلح به خلال أو يزيل خالفا .من كتبه :أدب الدنيا والدين ،وأما نسبته فإىل بيع ماء الورد ،ووفاته ببغداد عام
321ه( .األعالم للزركلي.)451/3 ،
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التفات بطلت صالته ،وإن مل يقصد منافاة الصالة فصالته جائزة ما مل يتطاول ومينعه ذلك من متابعة
األركان وال سجود للسهو عليه.1
فعن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلتفت  ي صالته ميينا
ومشاال ،وال يلوي عنقه خلف ظهره.2
وعند احلنابلة أن االلتفات مكروه إال حلاجة كاشتداد احلرب أو إذا كان يسريا ،أما إن كان كثريا أو
استدار جبملته أو استدبرها فإن صالته تبطل بال نزاع ،وااللتفات بالصدر والوجه ال يبطل الصالة،
وذلك ألنه مل يستدر جبملته.3
ودليلهم ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن
االلتفات  ي الصالة فقال" :هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد" .4واالختالس مبعىن النهب
والسرقة.5
وقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال يزال اهلل عز وجل مقبال على العبد وهو  ي صالته ما مل
يلتفت فإذا التفت انصرف عنه".6
وعن أنس رضي اهلل عنه قال :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :يا بين ،إياك وااللتفات  ي
الصالة ،فإن االلتفات  ي الصالة هلكة ،فإن كان البد ففي التطوع ،ال  ي الفريضة".7

 1املاوردي ،أبو احلسن ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي ،343-344/5 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 2أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :صفة الصالة ،باب :الرخصة  ي االلتفات  ي الصالة ميينا ومشاال ،حديث رقم:
 .6516وصححه األلباين.
 3املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ،اإلنصاف  ي معرفة الراجح من اخلالف  ي فقه اإلمام أمحد بن
حنبل ،11/5 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه.
 4سبق خترجيه صفحة .31
 5ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،553/4 ،دار ابن اجلوزي،ط6359 ،6ه .
 6أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصالة ،باب :االلتفات  ي الصالة ،حديث رقم .111 :وقال األلباين  ي صحيح
الرتغيب والرتهيب :حسن لغريه ،حديث رقم.223 :
 7سبق خترجيه صفحة .39
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ب بالصالة _يعين صالة
واستدلوا لعدم الكراهة حلاجة مبا روي عن سهل بن احلنظلية أنه قالِّ :ثو َ

الشعب .قال أبو داود :وكان
الصبح_ فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إىل ِّ
الشعب من الليل حيرس.1
أرسل فارسا إىل ِّ
ومبا روي عن التفات أيب بكر وهو إمام الشتداد تصفيق الناس عند قدوم النيب صلى اهلل عليه وسلم.2
فإقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب بكر رضي اهلل عنه حينما التفت ثبت قوهلم بأن االلتفات
للمصلحة  ي الصالة جائز ،وال يوجب بطالهنا.
وعن ابن عباس قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلتفت ميينا ومشاال وال يلوي عنقه خلف
ظهره.3
ومن األمثلة على احلاجة املبيحة لاللتفات  ي الصالة التفات املرأة إىل صبيها إن خشيت عليه.4
ونقل إمجاع العلماء على استحباب اخلشوع واخلضوع  ي الصالة ،وغض البصر عما يلهي ،وكراهة
االلتفات .5فيكره االلتفات  ي الصالة ألن االلتفات حركة ال مربر هلا ،واألصل كراهة احلركات  ي
عز وجل.6
َّ
الصالة ،وألن  ي االلتفات إعراض عن اهلل ّ
وملخص ما ذهب إليه العلماء  ي حكم االلتفات:
أن االلتفات بالبصر مكروه عند اجلمهور ،وأجازه الشافعية.
وكره املالكية واحلنابلة االلتفات بالوجه ،وحرمه الشافعية واحلنفية.

 1سبق خترجيه صفحة .21
 2سبق خترجيه صفحة .21
 3أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :صفة الصالة ،باب :الرخصة  ي االلتفات  ي الصالة ميينا ومشاال ،حديث رقم:
 .6516وصححه األلباين.
 4ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع.552/4 ،
 5ابن القاسم ،عبد الرمحن بن حممد العاصمي احلنبلي النجدي ،حاشية الروض املربع على زاد املستقنع.56/5 ،
 6ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع.552/4 ،
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أما حتويل الصدر والبدن عن القبلة فهو مفسد للصالة عند احلنفية ومبطل عند الشافعية ومكروه عند
املالكية واحلنابلة.
وبعد عرض آراء املذاهب  ي حكم االلتفات بتفصيالته وذكر أدلتهم ،يرتجح  ي حكمه بناء على األدلة
املذكورة والواردة  ي كالمهم ما يلي:
االلتفات بالبصر وبالوجه مكروه ،أما حتويل الصدر والبدن عن القبلة فهو مفسد للصالة كما هو عند
احلنفية ،وذلك لألدلة اليت سبق ذكروها.
ونقل ابن حجر إمجاع العلماء على كراهة االلتفات  ي الصالة.1

 6ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.543/5 ،
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المطلب الثالث :اإلشارة المفهمة في الصالة.
الصالة هي عبارة عن أفعال خمصوصة ،معلومة ،وحمددة األركان واهليئة بتعيني الشارع هلا ،وما خيرج
الصالة عن سياق هيئتها العامة مردود  ي ذاته ،ومردود على فاعله ،واإلشارة  ي الصالة سواء باليد أو
بالوجه والرأس أو احلاجبني مما هو زائد على الصالة ،فهل لو كانت اإلشارة حلاجة جتوز حينئذ؟ واإلشارة
 ي الصالة هل اختص فقهنا اإلسالمي فقط باحلديث عنها؟ أم أن هناك من الشرائع السابقة من أخذ
هبا وعمل هبا ،ومل يعزر فاعلها عليها؟
هذا هو حمور هذا املطلب ،وفيما يلي تقسيم للمطلب إىل فرعني كما هو مبني:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان اإلشارة المفهمة في صحيح أخبار األنبياء.
لقد وردت اإلشارة املفهمة  ي الصالة من خالل حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه الذي ذكر فيه خرب
سارة وإبراهيم عليه السالم ،وفعلها مع اجلبار ،فبعد إقباهلا عليه قادمة من عند اجلبار وجدته يصلي ،فلم
يسأهلا ومل يقطع صالته ليسأهلا وإمنا سأهلا باإلمياء واإلشارة ،فقد جاء  ي احلديث:
 فأتته وهو قائم يصلي ،فأومأ بيده :مهيم؟ قالت :رد اهلل كيد الكافر _أو الفاجر_  ي حنره،وأخدم هاجر .قال أبو هريرة :تلك أمكم يا بين ماء السماء.1
 ي احلديث يظهر أن من شريعة إبراهيم عليه السالم أن االمياء واإلشارة  ي الصالة جائز ،وغري مبطلة
للصالة.
وحمل الشاهد على ذلك :قوله (فأتته وهو قائم يصلي ،فأومأ بيده :مهيم؟) فظاهر العبارة يوحي أهنا
جاءته وهو  ي الصالة( .فأتته) أي سارة جاءت إبراهيم متشي( .وهو قائم يصلي) أي ابراهيم عليه
السالم.
ومعىن قوله (مهيم) أي أومأ ما اخلرب؟ وما شأنك؟ .2أي سؤاله عليه السالم عن أمرها مع اجلبار.

 1سبق خترجيه صفحة .49
 2السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.423/2 ،
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وهي إشارة مفهمة فعلها  ي صالته ،وهو ما أحبث حكمه  ي شريعتنا اإلسالمية .علما بأن العبارة
واضحة  ي بيان أن إبراهيم فعل اإلشارة تلك  ي صالته.
والشاهد من احلديث امياء ابراهيم عليه السالم بسؤال سارة وهو  ي صالته ،وهو ما يعرف  ي فقهنا
باإلشارة املفهمة  ي الصالة ،و ي الفرع الثاين أبني حكمها  ي شريعتنا.
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
املسألة كما سبق ذكره وردت  ي شريعة نيب اهلل إبراهيم عليه السالم ،وهو فعله عليه السالم  ي صالته
الطمئنانه على حال سارة بعد عودهتا من عند اجلبار .وهو قوله (فأتته وهو قائم يصلي ،فأومأ بيده:
مهيم؟) وبذلك يتضح أن اإلشارة  ي الصالة كانت من فعل إبراهيم عليه السالم.
أما مسألة (اإلشارة املفهمة  ي الصالة)  ي الفقه اإلسالمي فقد اختلف الفقهاء  ي حكم اإلشارة  ي
الصالة ،ومذاهبهم كما يلي:
أوال اتفق الفقهاء 1على أن اإلشارة  ي الصالة إذا كانت حلاجة كرد السالم جاز ذلك وال تكره حلاجة.
وأما اإلشارة لغري حاجة بالعني أو احلاجب أو اليد فذهب احلنفية إىل كراهتها مطلقا .2وأجازها
اجلمهور؛ فاملالكية 3أجازوها ألي حاجة إن كانت خفيفة ،وال تبطل الصالة عند الشافعية بالعمل
القليل كاإلشارة ألن املصلي ال خيلو من عمل قليل  ي الصالة ،4ومثلهم احلنابلة؛ فال بأس باإلشارة باليد
والعني  ي الصالة.5
وقد جاء  ي املدونة أن مالك أجاز اإلشارة  ي الصالة إن كانت خفيفة ،وكان ال يرى بأسأ أن يرد الرجل
إىل الرجل جوابا باإلشارة  ي الصالة.6

 1ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.366/6 ،
اإلمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
الشريازي ،املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي.99/6 ،
ابن قدامة ،املغين.119/6 ،
 2ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.366/6 ،
 3ابن عبد الرب ،االستذكار.466/5 ،
 4الشريازي ،املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي،99/6 ،
 5ابن قدامة ،الشرح الكبري.111/6 ،
 6اإلمام مالك ،املدونة الكربى.691/6 ،
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واستدل احلنفية على قوهلم بقوله صلى اهلل عليه وسلم" :من أشار  ي الصالة إشارة تفهم أو تفقه فقد
قطع الصالة".1
واستدل اجلمهور مبا رواه ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يشري  ي الصالة.2
وحبديث ابن عمر أنه قال :أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه .فجاءت رجال
من األنصار يسلمون عليه ،فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرد
عليهم؟ قال :كان يشري بيده.3
ومبا رواه جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعثه حلاجة ،مث أدركه وهو
يصلي ،قال :فسلمت عليه ،فأشار إيل ،فلما فرغ دعاين ،فقال" :إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي".4
وأما احلنفية فقد ردوا على اجلمهور بأن أحاديثهم حممولة على الضرورة .وبأن القول بكراهة اإلشارة  ي
الصالة حممول على أن العمل  ي الصالة كان مباحا والقول بالكراهة ناسخا.
واملنع من اإلشارة  ي الصالة ملا يوجبه من التشتيت والشغل وهو صلى اهلل عليه وسلم مؤيد عن أن يتأثر
بذلك.5
وبعد ردود الفريقني يرتجح قول اجلمهور جبواز اإلشارة  ي الصالة ما مل خترجه عن هيئة الصالة ،ويضاف
إىل أدلة اجلمهور حديث املبحث املذكور آنفا؛ من حيث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يوجد ما
خيالفه.
وبذلك يتفق شرعنا مع شرع إبراهيم عليه السالم  ي جواز اإلشارة أو اإلمياء  ي الصالة.
 1أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصالة ،باب :اإلشارة  ي الصالة ،حديث رقم .133 :وضعفه األلباين.
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصالة ،باب :اإلشارة  ي الصالة ،حديث رقم .134 :وصححه األلباين.
 3أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :املصلي يسلم عليه كيف يرد ،حديث رقم:
 .6161وصححه األلباين.
 4أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :املصلي يسلم عليه كيف يرد ،حديث رقم:
 .6169وصححه األلباين.
 5ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.363/6 ،
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المطلب الرابع :صفة صالة القيام.
لصالة الليل أو صالة القيام صفة خاصة  ي اإلسالم ،فعلها النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته من
بعده ،وحرصوا عليها أميا حرص ،وكذلك كان حال التابعني من بعدهم ،فهي الوقود الروحاين الذي كان
يتقد به ويتنشط به الصاحلون ،و ي احلديث عن أيب أمامة الباهلي :1عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال" :عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وهو قربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة
لإلمث" .2وهو ما حرص عليه األنبياء السابقني أيضا كداود عليه السالم ،وجاءت شريعته به.

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
تبني بنص احلديث عن النيب صلى اهلل عليه
وردت صالة القيام  ي شريعة داود عليه السالم وهو ما ّ

وسلم:

 فعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنها قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن أحبالصيام إىل اهلل صيام داود ،وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم ،كان ينام نصف
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ،وكان يصوم يوما ويفطر يوما".3

 1صدي بالتصغري بن عجالن أبو أمامة الباهلي صحايب مشهور سكن الشام ومات هبا سنة ست وَثانني( .ابن حجر
العسقالين ،تقريب التهذيب.)325/6 ،
 2أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :الدعوات ،باب  :ي دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ،حديث رقم.4231 :
وحسنه األلباين.
وأخرجه ابن خزمية  ي صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصاحلني وقربة إىل اهلل
تعاىل ،حديث رقم.6642 :
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أبواب التهجد ،باب :من نام عند السحر ،حديث رقم.6646 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :النهي عن صيام الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا ،حديث رقم:
.5111
وأبو داود  ي سننه ،كتاب :الصوم ،باب  :ي صوم يوم وفطر يوم ،حديث رقم .5339 :وصححه األلباين.
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب :ما جاء  ي صيام داود ،حديث رقم .6165 :وصححه األلباين.
والنسائي  ي سننه ،كتاب :قيام الليل وتطوع النهار ،باب :ذكر صالة نيب اهلل داود عليه السالم بالليل ،حديث رقم:
 .6141وصححه األلباين.
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وجاء  ي مسند اإلمام أمحد ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"أحب الصيام إىل اهلل صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود كان يرقد
شطر الليل مث يقوم مث يرقد آخره مث يقوم ثلث الليل بعد شطره".1
يبني أن صالة القيام وردت  ي شرع من قبلنا ،ونص احلديث يثبت أهنا وردت  ي شرع داود
احلديث ّ

عليه السالم ،ووضح احلديث أن أحب صفة لصالة القيام هي صالة داود ،ودعا املسلمني إىل فعله،
وبذلك فصفة قيام داود عليه السالم موافقة ملا أمرنا به رسولنا صلى اهلل عليه وسلم بل أمرنا صلى اهلل

عليه وسلم باالقتداء بفعل داود عليه السالم ،وعلل ذلك بأهنا أحب الصالة إىل اهلل.
فصيامه عليه السالم أكثر ما يكون حمبوبا لقوله (أحب) ،ونسبة احملبة إىل اهلل تعاىل على معىن إرادة اخلري
لفاعله ،2وأيضا تكون مبعىن أكثر ثوابا وأعظم أجرا.3
شق عليه قيام أكثر الليل،
وقد وضح النيب صلى اهلل عليه وسلم أن املخاطب ب (أحب الصالة) من ّ

وهذا ال يعين بأن زيادة العمل يؤدي إىل زيادة األجر ،ألن ذلك يعارض بعض احلقوق ،وبالتايل فتفويض

املسألة إىل صاحب الشرع أوىل  ي تقدير املصاحل واملفاسد وااللتزام بالصفة اليت أمر هبا.

4

وتستفاد مشروعية االقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم  ي العبادات والتأسي هبم 5من قوله (وأحب
الصالة إىل اهلل ،صالة داود عليه السالم) ،وقد أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بذلك ،حيث
قال" :أُولَئِ َّ ِ
ين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه".6
َ
ك الذ َ

 1أخرجه أمحد  ي مسنده ،مسند :املكثرين من الصحابة ،مسند :عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،حديث رقم:
 .1156وعلق شعيب األرنؤوط عليه بقوله :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
 2كنون ،حممد احلفيد بن عبد الصمد ،إحتاف ذي الشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة ،3/2 ،وزارة األوقاف
املغربية ،املغرب6355 ،ه5116-م.
 3القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.651/2 ،
 4الولّوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.393/56 ،
 5الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.39/2 ،
 6سورة األنعام آية .11
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وصفة هذه الصالة أي صالة داود عليه السالم أنه( :كان ينام نصف الليل)؛ فالظاهر (أن املراد كان
ينام من الوقت الذي يعتاد فيه النوم إىل نصف الليل أو املراد بالليل ما سوى الوقت الذي ال يعتاد فيه
النوم من أول والقول بأنه ينام من أول الغروب ال خيلو عن بعد).1
وصفة صالة نيب اهلل داود هذه إمنا كانت أرفق( ،ألن النوم بعد القيام يريح البدن ،ويذهب ضرر السهر،
وذبول اجلسم ،خبالف السهر إىل الصباح ،وفيه من املصلحة أيضا استقبال صالة الصبح ،وأذكار النهار
بنشاط وإقبال ،وأنه أقرب إىل عدم الرياء).2
وأمره أن (يقوم ثلثه) أي الثلث الذي بعد النصف ،وهو الوقت الذي ينادي فيه الرب عز وجل هل من
سائل هل من مستغفر.3
وبعد قيام الثلث أمره صلى اهلل عليه وسلم أن (ينام سدسه) أي سدس الليل األخري .وهو ما طابق ترمجة
البخاري ،إذ ترجم للحديث مبن نام عند السحر .أي أن السدس هذا هو وقت السحر.
وملخص قيامه عليه السالم وهو القيام األفضل والصالة اليت وصفها النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهنا
أحب الصالة إىل اهلل ،أن (األفضل للشخص أن يقوم ثلث الليل بعد نوم نصفه ،مث يعقب ذلك بنوم
السدس األخري ،ليستعني به على القيام بنشاط لصالة الصبح ،وأذكار الصباح) 4فيكون  ي هناره نشيطا
ومقبال ،وهو أقرب إىل عدم الرياء ألنه يصبح ظاهر اللون سليم القوى ،فهو أقرب إىل أن خيفي عليه
املاضي على من يراه.5
وإمنا صارت هذه الطريقة أحب إىل اهلل من أجل األخذ بالرفق على النفوس كي ال يؤدي إىل امللل
والسآمة ،حىت تستمر املداومة على صالة القيام وعدم قطعها الستحباب ذلك ،فعلى املرء أن يلتزم
 1السندي ،أبو احلسن نور الدين بن عبد اهلادي ،حاشية السندي ،566/4 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6362 ،ه-
6112م.
 2الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.431/61 ،
 3األنصاري ،حتفة الباري بشرح صحيح البخاري.651/5 ،
 4الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.421/61 ،
 5السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح ،195/4 ،مكتبة الرشيد ،الرياض،
السعودية ،ط6361 ،6ه6119-م.
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القيام على الوجه الذي ال يشق على نفسه ،قال صلى اهلل عليه وسلم" :عليكم من العمل ما تطيقون
فواهلل ال ميل اهلل حىت متلوا" 1أي أن اهلل ال يقطع اجملازاة على العمل حىت تقطعوا العمل ،2فإنه سبحانه
حيب أن يوايل فضله ويدمي إحسانه.3
وتظهر صالة داود عليه السالم كأحب الصالة إىل اهلل سبحانه لفضيلة القيام  ي تلك األوقات ،فإن
املصلي يقوم بعد أن أراح جسمه  ي الوقت الذي ينادي فيه اهلل عباده :هل من سائل فأعطيه سؤاله ،مث
يستدرك املصلي بالنوم ما يسرتيح به من نصب القيام.4
هذه صالة القيام أحب الصالة إىل اهلل ،وصفتها ما كان يفعله داود عليه السالم  ي قيامه .و ي الفرع
الثاين أبني _إن شاء اهلل تعاىل_ صفتها  ي شرعنا بالنصوص الواردة فيها.

 1أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :صالة املسافرين ،باب :أمر من نفس  ي صالته أو استعجم عليه القرآن أن يرقد،
حديث رقم.6911 :
 2ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري ،641/4 ،بتصرف .أيضا :الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب،
.426/61
 3األنصاري ،حتفة الباري بشرح صحيح البخاري.651/5 ،
 4الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.39/2 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
تبني  ي الفرع األول أن صالة القيام واردة  ي شرع من قبلنا بقوله (أحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه
وبني صلى اهلل عليه وسلم صفة صالته عليه السالم من الليل بقوله (كان ينام نصف الليل
السالم) ّ
ويقوم ثلثه وينام سدسه).

أما قيام الليل  ي شرعنا فهو مما دعا إليه اإلسالم وأمر به وهو مندوب إليه ،قال تعاىلَ " :وِم َن اللَّْي ِل
ِ
ك" ،1وقال صلى اهلل عليه وسلم" :أفضل الصالة بعد الفريضة قيام الليل" ،2هذا  ي
فَتَ َه َّج ْد بِِه نَافلَةً لَ َ
حقنا ،و ي حق رسولنا صلى اهلل عليه وسلم كان مفروضا مث نسخ بآخر سورة املزمل وجاء التخفيف
ليصبح  ي حقه صلى اهلل عليه وسلم تطوعا.
والذي عليه مجاعة العلماء أنه مندوب إليه مرغوب فيه ،3وتعددت أقواهلم  ي حتديد أفضل وقت القيام
فاجلمهور 4على أن السدس الرابع واخلامس من الليل أفضل ،خبالف املالكية 5فإهنم يقولون بأفضلية
الثلث األخري.
واحتج اجلمهور جبملة من األدلة ومنها:

 1سورة اإلسراء آية .11
 2أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :قيام الليل وتطوع النهار ،باب :فضل صالة الليل ،حديث رقم .6163 :قال
األلباين :صحيح لغريه.
 3ابن عبد الرب ،االستذكار.95/5 ،
 4ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.52/5 ،
السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.519/6 ،
البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس ،الروض املربع شرح زاد املستقنع ،91/6 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان .وابن قدامة،
الشرح الكبري.115/6 ،
 5القروي ،حممد العريب ،اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ،641/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
النفراوي ،أمحد بن غنيم بن سامل ،الفواكه الدواين.211/6 ،
وابن جزيء ،القوانني الفقهية.15/6 ،

63

حديث املبحث الذي يظهر فيه أن األفضلية  ي وقت القيام سدسي الليل الرابع واخلامس ،وأنه فعل
داود عليه السالم؛ فشرع من قبلنا شرع لنا.
واستدلوا باحلديث الصحيح" :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل
اآلخر فيقول :من يدعوين فأستجيب له ومن يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له".1
وملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سئل أي الصالة أفضل بعد املكتوبة؟ فقال" :الصالة  ي
جوف الليل".2
وملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما سئل أي الليل أمسع؟ قال" :جوف الليل اآلخر فصل ما
شئت".3
و ي حديث ابن عباس  ي صفة هتجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه نام حىت انتصف الليل أو قبله
بقليل أو بعده بقليل مث استيقظ –فوصف هتجده -وقال :مث اضطجع حىت جاء املؤذن.4
واحتج املالكية بقوله صلى اهلل عليه وسلم" :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى
ثلث الليل اآلخر فيقول :من يدعوين فأستجيب له ومن يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له"،5
وختصيصه بالثلث األخري ألنه وقت التهجد وغفلة الناس ملن يتعرض لنفحات رمحة اهلل وعند ذلك تكون
النية خالصة والرغبة إىل اهلل تعاىل وافرة وذلك مظنة القبول واإلجابة.6

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أبواب التهجد ،باب :الدعاء والصالة من آخر الليل ،حديث رقم.6113 :
 2أخرج مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :فضل صوم احملرم ،حديث رقم.5964 :
 3أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :التطوع ،باب :من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ،حديث رقم.6519 :
وصححه األلباين.
 4أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :التطوع ،باب  :ي صالة الليل ،حديث رقم .6419 :وصححه األلباين.
 5سبق خترجيه صفحة  ،12هامش رقم.6 :
 6العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ،411/6 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
6365ه.
واآليي ،صاحل بن عبد السميع ،الثمر الداين  ي تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،635/6 ،املكتبة
الثقافية ،بريوت ،لبنان.
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وجيمع بني أدلة الفريقني وحججهم بأن قول اجلمهور خمصص لقول املالكية ،كما وأن املالكية أخذوا
بعموم احلديث بعيدا عن صريح األدلة األخرى كحديث الباب وحديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا
قالت" :ما ألفاه السحر عندي إال نائما" ،1أي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينام  ي السحر  ي
آخر الليل.
وتعليل األفضلية بأنَّ نوم اإلنسان بعد القيام يُكسب البد َن قُ َّوة ونشاطا ،فيقوم لصالة الفجر وهو

َّ
ِ
س ِ
يل،
نشيط؛ فإذا َ
نام ُس ُد َ
الليل اآلخر؛ نقضت هذه النَّومةُ سهره ،وأصبح أمام النَّاس وكأنه مل يقم الل َ
الرياء .وبقيام ثلث الليل بعد نصفه يدرك النصف األول من الثلث األخري
فيكون  ي هذا إبعاد له عن ِّ

أي وقت النزول اإلهلي.2

وبذلك يتضح بأن أفضل وقت لصالة القيام سدسي الليل الرابع واخلامس.

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أبواب التهجد ،باب :من نام عند السحر ،حديث رقم.6195 :
 2ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع.11-12/3 ،
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المبحث الثالث :من أحكام الصيام.
هذا املبحث يشتمل على ما ذكر من عبادة الصيام وما يتعلق هبا من أحكام خاصة ،وردت  ي شريعة
األنبياء السابقني ،وهذا املبحث متضمن لثالثة مطالب مبدوءة بذكر الصيام  ي شرعهم ،وصيام عاشوراء
خاصة ،وصوال إىل صيام الدهر.

المطلب األول :ذكر الصيام.
الصيام تلك العبادة اليت قال فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم" :قال اهلل كل عمل ابن آدم له إال الصيام
فإنه يل وأنا أجزي به".1
وعبادة الصيام ليست خمصوصة بشرعنا وإمنا وردت  ي شرع من قبلنا ،وهي موضحة كما يلي:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
الصيام وارد ذكره  ي شرع من قبلنا كما هو من صميم شرعنا ،وأذكر فيما يلي األحاديث اليت ذكرت
الصيام وأنه من شرع من قبلنا:
 عن عبد اهلل بن عمرو _رضي اهلل عنهما_ قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إ ّنأحب الصيام إىل اهلل صيام داود".2

 عن أيب قتادة قال :قال عمر بن اخلطاب :يا رسول اهلل كيف مبن يصوم يومني ويفطر يوما؟قال" :ويطيق ذلك أحد؟" قال :يا رسول اهلل كيف مبن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال" :ذلك
صوم داود" ،قال :كيف مبن يصوم يوما ويفطر يومني؟ قال" :وددت أين طوقت ذلك".3
وهذه األحاديث تدل على أن صيام يوم وإفطار يوم وهو صيام داود أفضل الصيام  ي التطوع وأشده،
وقد نصح به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن عمرو حني رغب أن يسرد الصيام سردا،
وبني له أن أفضل الصيام صيام داود.1
ويصوم الدهرّ ،

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :هل يقول إين صائم إذا شتم ،حديث رقم.6912 :
 2سبق خترجيه صفحة .11
 3أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب :ما جاء  ي صيام داود ،حديث رقم .6164 :وصححه األلباين.
وأخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب  :ي صوم الدهر تطوعا ،حديث رقم .5352 :وصححه األلباين.
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وحتديد أفضل الصيام يستدل عليه من قوله( :ذاك صوم داود) أي وصوم داود أفضل الصيام ،وكأنه تركه
لتقريره ذلك مرارا.2
وهو يعين أن ذلك غاية من االعتدال ومراعاة جبانب العبادة والعادة بأحسن األحوال ،ولذلك قيل:
اجتهد  ي العلم حبيث ال مينعك من العمل ،واجتهد  ي العمل حبيث ال مينعك من العلم ،فخري األمور
أوسطها وشرها تفريطها وإفراطها ،وكذا الصيام لذلك عرف صيام داود عليه السالم بأنه أفضل الصيام3؛
طوقت ذلك) أي داخال  ي قدريت ،وكان قادرا ،ولكنه خاف حقوق
فإن عبد اهلل قال( :وددت أين ّ

نسائه ،فإ ّن إدامة الصوم خيل خبطر حقهن منه.4

وهبذا أصل إىل أن الصيام من مجلة األحكام اليت جاء  ي شرائع من قبلنا ،وتفصيل الصوم يأيت  ي
املطلب الثالث من هذا املبحث_إن شاء اهلل_.

 1العدوي ،صفاء الضوي أمحد ،إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ،491/5 ،دار اليقني ،الرفاع الشرقي ،البحرين،
ط6355 ،6ه5116-م.
 2كنون ،إحتاف ذي التشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.2/2 ،
 3السهارنفوري ،بذل املعبود  ي حل أيب داود.595/66 ،
 4كنون ،إحتاف ذي التشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.2/2 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من األحاديث الواردة  ي الفرع األول والتعليق عليها يظهر بأن الصيام كان من شريعة داود عليه السالم،
وهو كذلك  ي شريعتنا وجاءت النصوص متوالية  ي احلث على الصيام واألمر به وااللتزام بأحكامه.
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن".1
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
ب َعلَى الذ َ
فقال تعاىل" :يَا أَيُّ َها الذ َ
الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ

وقد علق البخاري  ي كتاب الصوم بعد ذكر اآلية بقوله(( :كتب) فرض( .الصيام) هو لغة :اإلمساك،
وشرعا :اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع وما هو ملحق هبا من طلوع الفجر الصادق إىل غروب
الشمس( .كما كتب على الذين من قبلكم) كما فرض على األمم السابقة من حيث الكيفية ال
القدر).2
وروي بأن أعرابيا جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثائر الرأس فقال :يا رسول اهلل أخربين ماذا

فرض اهلل علي من الصالة؟ فقال":الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا" .فقال أخربين ما فرض اهلل علي
من الصيام؟ فقال":شهر رمضان إال أن تطوع شيئا"  .فقال :أخربين مبا فرض اهلل علي من الزكاة؟ فقال:
فأخربه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شرائع اإلسالم ،قال :والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص مما
فرض اهلل علي شيئا .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":أفلح إن صدق أو دخل اجلنة إن صدق".3
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال":الصيام جنة فال يرفث وال جيهل
وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل إين صائم _مرتني_ ،والذي نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند
اهلل تعاىل من ريح املسك ،يرتك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ،الصيام يل وأنا أجزي به واحلسنة بعشر
أمثاهلا".4
وبذلك يتبني بأن الصيام الوارد  ي شريعتنا ،هو وارد أيضا  ي شرائع األنبياء السابقني ،وبالتحديد فإنه
وارد  ي شريعة داود عليه السالم.

 1سورة البقرة آية .694
 2البخاري ،صحيح البخاري.119/5 ،
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :وجوب صوم رمضان ،حديث رقم.6115 :
 4أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :فضل الصوم ،حديث رقم.6913 :
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المطلب الثاني :صيام يوم عاشوراء.
ذكرت الصيام سابقا وأنه من العبادات املذكورة واملشروعة عند األنبياء السابقني ،وأما صيام عاشوراء
خبصوصه فهو أيضا مما شرع صيامه ،فيوافق ذلك شرعنا.

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
فضل اهلل بعض األزمان على بعض ،ومن ذلك تفضيله صيام العاشر من حمرم على غريه من األيام،
لنجاة موسى وقومه من فرعون بفضل اهلل( ،فكان من واجب املؤمن أن يشكر اهلل على نعمائه ،وخري ما
يشكر به الصوم ،لذا صامه موسى عليه السالم شكرا هلل ،وصامه اليهود من بعده ،وصامته قريش،
وصامه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة ،مث باملدينة ،لقد رأى اليهود يصومونه فسأهلم عن سر
صومهم له ،فوجده حسنا ،فأمر أصحابه بصيامه ،وقاله هلم :حنن أحق وأوىل مبوسى من اليهود
فصوموه).1
و ي صيام عاشوراء ورد احلديث التايل:
 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدم املدينة فوجد اليهودصياما يوم عاشوراء ،فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما هذا اليوم الذي تصومونه"؟
فقالوا :هذا يوم عظيم أجنى اهلل فيه موسى ،وقومه وغرق فرعون وقومه ،فصامه موسى شكرا
فنحن نصومه.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم" ،فصامه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وأمر بصيامه.2

 1الشني ،فتح املنعم بشرح صحيح مسلم.299/3 ،
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :صيام يوم عاشوراء ،حديث رقم.5113 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ،حديث رقم.5163 :
وأخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ،حديث رقم .5333 :وصححه األلباين.
وأخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب :صيام يوم عاشوراء ،حديث رقم .6143 :وصححه األلباين.
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عاشوراء يوم عظيم ،كان اليهود يعتربونه عيدا ،ويصومونه ،وهو اليوم الذي (أظهر اهلل فيه موسى) أي
نصر اهلل فيه موسى ،و ي رواية عن اإلمام أمحد قوله" :وهذا يوم استوت فيه السفينة على اجلودي،
فصامه نوح وموسى شكرا هلل تعاىل".1
وهو ما كان يفعله موسى عليه السالم إذ كان موسى يصومه (شكرا) وحنن أيضا (نصومه تعظيما) كما
 ي رواية أخرى ،فصيامنا له شكرا أو متابعة ملوسى عليه السالم ،2وهي العلة اليت ألجلها صام النيب
صلى اهلل عليه وسلم عاشوراء.3
وفيه دعوة إىل العمل شكرا والقول والثناء بالشكر كذلك على النعم فيما خيص اإلنسان ويعم
5
4
يدنَّ ُك ْم" ،6وقال صلى اهلل عليه
املسلمني  .قال تعاىلْ " :اع َملُوا َ
ود ُشكًْرا"  ،وقال" :لَئِ ْن َش َك ْرُْمت َألَ ِز َ
آل َد ُاو َ
وسلم" :أفال أكون عبدا شكورا".7
وفيه أيضا (أن األيام اليت يتفضل اهلل فيها على عباده الصاحلني يستحب صومها شكرا هلل ،فإن موسى
عليه السالم صام يوم عاشوراء شكرا هلل على إجناء اهلل له ،وصامه صلى اهلل عليه وسلم وأمر بصيامه
شكرا هلل على إنعامه على موسى عليه السالم).8
فنحن نصومه ألننا (أحق وأوىل مبوسى) ،أي حنن أثبت وأقرب ملتابعة موسى عليه السالم منكم فإنا
موافقون له  ي أصول الدين ومصدقون لكتابه ،وأنتم خمالفون هلما بالتغيري والتحريف.9
 1أخرجه أمحد  ي مسنده ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند :أيب هريرة ،حديث رقم .9115 :قال األرنؤوط:
ضعيف االسناد.
وذكره األلباين  ي السلسلة الضعيفة ،ضمن حديث رقم ،6311 :وقال :بأن فيه حبيب األزدي وهو جمهول.
 2الولّوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.511/56 ،
 3ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.661/3 ،
 4كنون ،إحتاف ذي الشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.53/2 ،
 5سورة سبأ آية .64
 6سورة إبراهيم آية .1
 7أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :أبواب التهجد ،باب :قيام النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت ترم قدماه ،حديث
رقم.6119 :
 8الشني ،فتح املنعم بشرح صحيح مسلم.213/3 ،
 9السهارنفوري ،بذل املعبود شرح سنن أيب داود .461/66 ،والقنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري،
.466/4
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وموافقتنا له لقوله تعاىل":فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه" 1وعلم من هذا أن املطلوب منه املوافقة ملوسى عليه السالم ،ال
املوافقة لليهود؛ فال يشكل بأنه جيب خمالفة اليهود ،ال موافقتهم.2

واألحقية هنا باعتبار االشرتاك  ي الرسالة واألخوة  ي الدين والقرابة الظاهرة دوهنم وأنه صلى اهلل عليه
وسلم أطوع وأتبع للحق منهم3؛ فكان صلى اهلل عليه وسلم يتبع طريق األنبياء فيما مل يشرع له مثله ،أو
خالفه ،فصام عاشوراء قبل فرض رمضان.4
وقد يكون من شرعهم تعظيم األيام اليت تظهر فيها الرسل ويديل 5اهلل هلم على الكفرة ،فيستحسنون
الصوم فيها.6
والباعث على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم (أمر بصيامه) هنا هو موافقتهم على السبب ،وهو شكر اهلل
تعاىل على جناة موسى ،لكن ال يلزم ،من تعظيمهم له ،واعتقادهم بأنه عيد أهنم كانوا ال يصومونه،
فلعله كان من مجلة تعظيمهم  ي شرعهم أن يصوموه.7

 1سورة األنعام آية .11
 2العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.523/2 ،
 3القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.215/3 ،
 4ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن ،كشف املشكل على صحيح البخاري ،26/4 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6353 ،6ه5113-م.
 5أدال الشيء جعله متداوال وفالنا وغريه على فالن أو منه نصره وغلبه عليه وأظفره به( .الزيات وآخرون ،لسان
العرب ،مادة :دال).
 6املازري ،املعلم بفوائد مسلم.49/5 ،
 7العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.522/2 ،
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وأما قوله  ي حديث آخر" :صوموه أنتم" ،1وما جاء  ي رواية البن حبان أنه صلى اهلل عليه وسلم قال:
(خالفوهم ،صوموا أنتم)2؛ فإن قوله هذا مشعر باملخالفة مع أنه صلى اهلل عليه وسلم أمر مبوافقتهم  ي
الصوم ،فكيف جاز ذلك؟ فيكون اجلواب بأن وجه خمالفة الصيام هنا أن يوم العيد ال يصام ،ورواية
مسلم 3تشري إىل أن هذا اليوم كان اليهود يتخذونه عيدا ،والعيد ال صيام فيه ،فكما ذكرت فلعل من
مجلة تعظيمهم له  ي شرعهم أهنم كانوا يصومونه ،4وأن صيام يوم العيد كان جائزا عندهم ،أو أن هؤالء
اليهود غري يهود املدينة فوافق املدنيني حيث عرف أنه احلق وخالف غريهم خلالفه5؛ وقد وقع التصريح
عند مسلم من وجه آخر يثبت بأن أهل املدينة كانوا يصومونه ،فعن أيب موسى رضي اهلل عنه قال:
"كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا".6
وبذلك يثبت بأن الباعث على الصيام  ي هذا احلديث غري الباعث  ي حديث املطلب عن ابن عباس؛
فإنه باعث على موافقة يهود املدينة على السبب وهو شكر اهلل تعاىل على جناة موسى عليه السالم.7
واستشكل رجوع النيب عليه الصالة والسالم إليهم  ي ذلك ،وأجيب عنه :باحتمال أن يكون أوحى إليه
بصدقهم أو تواتر عنده اخلرب بذلك ،أو أخربه من أسلم منهم كابن سالم .8فكان صلى اهلل عليه وسلم
يصوم عاشوراء كما تصومه قريش  ي مكة؛ مث قدم املدينة فوجد اليهود يصومونه ،فصامه أيضا بوحي أو
تواتر أو اجتهاد ،ال مبجرد إخبار آحادهم ،واهلل أعلم.9
 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :صيام يوم عاشوراء ،حديث رقم.5112 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ،حديث رقم.5161 :
 2أخرجه ابن حبان ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،كتاب :الصوم ،باب :صوم التطوع ،حديث رقم.4151 :
 3أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ،حديث رقم.5161 :
4
الولوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج .565/56 ،والكرماين ،صحيح أيب عبد اهلل
ّ
البخاري بشرح الكرماين.626/3 ،
 5الكرماين ،صحيح أيب عبد اهلل البخاري بشرح الكرماين .626/3 ،واألنصاري ،حتفة الباري بشرح صحيح البخاري،
.231/5
 6أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ،حديث رقم.5161 :
 7القسطالين ،إرشاد الساري لىشرح صيحيح البخاري.215/3 ،
 8سبقت الرتمجة له صفحة .61
 9القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.25/4 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
حاصل جمموع الروايات يبني أن صوم يوم عاشوراء كان  ي شرع من قبلنا؛ وجاء اإلسالم بصيامه تأكيدا
على أنه مما جاء به شرع اإلسالم أيضا.1
وبذلك فنحن نوافق موسى عليه السالم  ي شريعته بصيام يوم عاشوراء.
وصيام عاشوراء  ي شريعتنا مستحب حكمه ،ومندوب إليه وهو ما صرحت به كتب املذاهب كما يأيت،
و ي فضله حث عظيم على صيامه ،فقال صلى اهلل عليه وسلم" :وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل
أن يكفر السنة اليت قبله" ،2واحتج الفقهاء هبذا احلديث وحبديث املبحث على قوهلم باستحباب صيام
يوم عاشوراء.
فعند احلنفية :يستحب صيام يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون خمالفا ألهل الكتاب،3
ويكره تنزيها إفراد عاشوراء بالصوم .4وكذلك املالكية :فصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه.5
وأما  ي إعانة الطالبني فإنه يسن متأكدا صوم يوم عاشوراء ،ومل جيب صومه لألخبار الدالة باألمر
بصومه ،خلرب الصحيح" :هذا يوم عاشوراء ومل يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن
شاء فليفطر" .6ومحلوا األخبار الواردة باألمر بصومه على تأكد االستحباب.7

 1القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.26/4 ،
 2أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة
وعاشوراء ،حديث رقم.5914 :
 3ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.412/5 ،
 4ابن اهلمام ،كمال الدين بن حممد عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير،511/3 ،
 5ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطيب ،الكا ي  ي فقه أهل املدينة ،421/6 ،مكتبة الرياض
احلديثة ،الرياض ،السعودية ،ط6311 ،5ه 6191-م.
والصاوي ،أمحد بن حممد ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري،526/4 ،
 6أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :صيام يوم عاشوراء ،حديث رقم.6911 :
 7الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.511/5 ،
الشربيين ،اإلقناع  ي حل ألفاظ أيب شجاع.532/6 ،
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ومثلهم احلنابلة :فصيام عاشوراء آكد من غريه  ي صيام التطوع وهو مستحب ،1وال يكره إفراده
بالصيام.2
ومن ذلك يظهر ويتأكد بأن حكم صيام يوم عاشوراء  ي شريعتنا اإلسالمية مستحب ومندوب إليه،
واحلث على صيامه موافق ملا كان عليه موسى عليه السالم وقومه من صيام هذا اليوم املعظم ،وإن كانت
املوافقة  ي سبب دون آخر فموافقتنا هلم  ي صيامه شكرا هلل ال يعين موافقتنا هلم صيامه كونه عيدا هلم،
إن ثبت  ي شرعهم جواز الصيام يوم العيد خبالف شرعنا.

 1ابن قدامة ،املغين.665/4 ،
 2ابن مفلح ،برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد ،املبدع شرح املقنع ،329/5 ،دار عامل الكتب ،الرياض،
السعودية6354 ،ه 5114-م.
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المطلب الثالث :صفة صيام داود عليه السالم.
جاء  ي املطلب األول أن الصيام مذكور  ي شرع من قبلنا واألمر به موافق لشرعنا ،أما صفة الصيام  ي
شرع من قلبنا فتفصيل موافقتها لشرعنا مبينة  ي األفرع التالية:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
الصيام املختص  ي هذا املطلب حبثه هو صيام التطوع  ي شرعنا ،فصفة صيام داود عليه السالم جاءت
 ي أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومنها:
 ما روي عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما بلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم أين أسرد الصومإيل ،وإما لقيته ،فقال" :أمل أخرب أنّك تصوم وال تفطر ،وتصلي وال
وأصلي الليل ،فإما أرسل ّ

تنام ،فصم وأفطر ،وقم ومن ،فإ ّن لعينك عليك حظا ،وإ ّن لنفسك وأهلك عليك حظا" .قال:

إين ألقوى لذلك .قال" :فصم صيام داود عليه السالم" .قال :وكيف؟ قال" :كان يصوم يوما
يفر إذا القى" .قال :من يل هبذه يا نيب اهلل .قال عطاء :ال أدري كيف ذكر
ويفطر يوما ،وال ّ
صيام األبد .قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ال صام من صام األبد".1

 وعنه رضي اهلل عنه قال :كنت أصوم الدهر ،وأقرأ القرآن كل ليلة ،قال :إما ذكرت للنيب صلىإيل ،فاتتيته.
اهلل عليه وسلم ،وإما أرسل ّ

فقال يل" :أمل أخرب أنّك تصوم ال ّدهر وتقرأ القرآن كل ليلة".
قلت :بلى يا نيب اهلل ،ومل أرد بذلك إال اخلري .قال" :فإ ّن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة
أيام" .قلت :يا نيب اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك.
قال" :فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا وجلسدك عليك حقا ،قال :فصم صوم داود
نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإنّه كان أعبد الناس".
 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :حق األهل  ي الصيام ،حديث رقم.6911 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا ،حديث رقم:
.5116
والرتمذي  ي سننه ،كتاب :الصوم ،باب :سرد الصوم ،حديث رقم .111 :وصححه األلباين.
والنسائي  ي سننه ،كتاب :الصيام ،باب :ذكر الزيادة  ي الصيام والنقصان ،حديث رقم.5413 :
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قال :قلت يا نيب اهلل ،وما صوم داود؟ قال" :كان يصوم يوما ويفطر يوما".1
 وعن أيب قالبة قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ال صوم فوق صوم داود عليه السالمشطر الدهر ،صم يوما ،وأفطر يوما".2
فالروايات السابقة للحديث بيّنت بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى ابن عمرو عن صيام الدهر أو

األبد ،وأرشده إىل االقتداء بداود عليه السالم؛ فصفة صومه عليه السالم أنه كان يصوم يوما ويفطر

يوما ،وأوضح احلديث أن داود عليه السالم كان أعبد الناس ،كما وأن الرواية األخرية بيّنت أنه ال صوم
فوق صوم داود عليه السالم ،وهو شطر الدهر؛ فصيام داود ظاهر بأنه األفضل.

فإن (شطر الدهر) بدل من صوم داود ،مبعىن نصف الدهر ،وهو صيام يوم ،وفطر يوم .أي :هاك شطر
الدهر أو خذه أو اجعله.3
و ي احلديث أن التأيت على اهلل  ي أمر ال جيد منه سعة وال إىل غريه سبيال منهي عنه( .وفيه أن التعمق
 ي العبادة واإلجهاد للنفس مكروه لقلة صرب البشر على التزامها السيما  ي الصيام الذي هو إضعاف
للجسم ،وقد رخص اهلل فيه  ي السفر ،إلدخال الضعف على من تكلف مشقة احلل والرتحال ،فكيف
إذا انضاف ذلك إىل من كلفه اهلل قتال أعدائه الكافرين حىت تكون كلمة اهلل هي العليا ،أال ترى أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،قال ذلك  ي هذا احلديث عن داود( :وكان ال يفر إذا القى) فإنه أبقى لنفسه
قوة ،لئال تضعف نفسه عند املدافعة واللقاء) .4

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :فضائل القرآن ،باب  :ي كم يقرأ القرآن ،حديث رقم.3112 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :النهي عن صيام الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا ،حديث رقم:
.5191
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :صوم داود عليه السالم ،حديث رقم.6911 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا ،حديث رقم:
.5119
 3العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.644/66 ،
 4ابن بطال شرح ابن بطال.611/3 ،
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وأما صوم داود عليه السالم وصفته التفصيلية فإنه كان (يصوم يوما ،ويفطر يوما) فيقسم ليله وهناره حلق
ربه ،وحق نفسه ،فأما الليل فاستقام له ذلك  ي كل ليلة ،وأما النهار فلما تعذر عليه أن جيزئه بالصيام،
فيتنزل ذلك منزلة التجزئة  ي شخص
يتبعض ،جعل عوضا من ذلك أن يصوم يوما ،ويفطر يوماّ ،
ألنه ال ّ
اليوم ،قيل :وهو أشد الصيام على النفس ،فإنه ال يعتاد الصوم ،وال اإلفطار ،فيصعب عليها كل

منهما.1
وقد وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم صيام داود عليه السالم بعدة أوصاف منها :أنه (ال صوم فوق
صوم داود) أي :ال فضل وال كمال  ي صوم التطوع فوق صوم داود عليه السالم ،وهو صوم يوم وإفطار
يوم.2
ووصفه أيضا بأنه (أحب الصيام) أي أكثر ما يكون حمبوبا ،وهو يقتضي ثبوت األحبّ يّة مطلقا ،أو

األفضلية مطلقا .3ونسبة احملبة إىل اهلل تعاىل على معىن إرادة اخلري لفاعله ،4وتكون أيضا مبعىن أنه أكثر
ثوابا وأعظم أجرا .5ألن فاعله يؤدي احلقوق ال خيل ببعضها.6
وصيامه عليه السالم كذلك (أفضل الصيام) ومقتضاه أن تكون الزيادة عليه كصوم يومني ،وإفطار يوم،
وكصيام الدهر بال صيام أيام الكراهة مفضولة ،وليست فاضلة وال مساوية .7وتقديره ال أفضل من هذا

 1الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.439/61 ،
الكشمريي ،حممد أنور شاه ابن معظم شاه ،العرف الشذي شرح سنن الرتمذي ،691/5 ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان ،ط6352 ،6ه5113-م.
 2العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.644/66 ،
 3الولّوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.336/56 ،
 4كنون ،حممد احلفيد بن عبد الصمد ،إحتاف ذي الشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة ،3/2 ،وزارة األوقاف
املغربية ،املغرب6355 ،ه5116-م.
 5القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.651/3 ،
 6الولّوي ،حممد علي بن آدم األثيويب ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب ،439/61 ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،السعودية،
ط6345 ،4ه.
 7الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم .51/2 ،والقسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.234/3 ،
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 ي حقك ،والتفضيل املقصود على السرد أي صيام داود وهو صيام يوم وفطر يوم مفضل على السرد،
والسرد ال خيتص بصيام الدهر ،بل يصدق على صيام متتابع ،وإن كان أياما معدودة.1
وجاء وصفه  ي رواية مسلم بأنه (أعدل الصيام) أي أفضلها من جهة حفظ القوة ،ووجدان صوم مشقة
العبادة ،وإذا كان أعدل  ي نفسه فهو عند اهلل أفضل وأحب ،وال صوم فوقه أعدل  ي الفضل ،وتفاوت
األلفاظ يدل على أن هذا الصوم أعدل  ي نفسه وأكثر  ي ثوابه.2
وإرشاد النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا ما كان إال اختاذا ملنهج الرفق ألمته ،ولعموم اخلري  ي جماالت حياة
اإلنسان مجيعا ،فال يفوتن بصومه هذا حقا من حقوق نفسه أو أهله ،فكان صيام داود هو األرفق هبذه
األمة ،كما وأن الروايات تشري إىل أنه أقصى ما يطاق.
ورواية النسائي تبني أن زيادة العمل تؤدي إىل نقصان األجر ،وهو ما يصدق على زيادة الصيام على
صيام داود عليه السالم؛ ملا فيه من تفويت لبعض العبادات بسبب املشقة.3
وتبويب البخاري احلديث حتت باب صوم داود عليه السالم ،إشارة إىل االقتداء بداود عليه السالم  ي
صوم يوم وفطر يوم .4وإفراده برتمجة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته5؛ فذكر صوم يوم
وإفطار يوم أوال ،يعقبه صوم داود عليه السالم ،هو تنبيه باألول على أفضلية هذا الصوم ،وبالثاين إىل
االقتداء به  ي ذلك.6

 1القنوجي ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن البخاري ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج،
 ،16/4دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6352 ،6ه5113-م.
 2الولّوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.336-331/56 ،
 3الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.451/56 ،
 4القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.231/3 ،
 5املري ،حاشية التاودي بن سودة على صحيح البخاري.431/5 ،
 6العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.646/66 ،
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فاألمر  ي احلديث يدل على االقتداء باألنبياء عليهم السالم  ي أنواع العبادات والصيام من مجلتها ،كما
أمر عبد اهلل هنا ،1وكما أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال" :أُولَئِك الَّ ِ
ين َه َدى اللَّ ُه
ذ
َ َ
فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه".2

 1الولّوي ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.332/56 ،
 2سورة األنعام آية .11
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
 ي احلديث الداللة على أن املستحب  ي صوم التطوع صوم يوم ،وفطر يوم ،كما كان النيب داود عليه
السالم يفعله ،ألنه ال يؤثّر  ي قوى الشخص ،مع إدامة العبادة احملبوبة هلل تعاىل ،1ألن استفراغ اجلهد
وقوى النفس بالصيام وحده وبعبادة الصيام خاصة ال يدع جماال لباقي العبادات كاجلهاد واحلج ،وبالتايل
تبطل العبادات األخرى ،2لذلك كان أمره صلى اهلل عليه وسلم باتباع صيام داود عليه السالم.
وظاهر احلديث يبني موافقة شرعنا لشرع داود عليه السالم  ي صيام التطوع بصفته وقد اتفق الفقهاء
على أنه مستحب  ي شرعنا صومه ،3وأنه أفضل من الزيادة عليه ،وأن الزيادة عليه مكروهة .والكراهة
عندهم مشروطة باملشقة والقدرة ،4غري أنه نقل عن بعض الشافعية 5واإلمام مالك 6قوهلم بسنية وجواز
صيام الدهر.
ودليل الفقهاء على أفضلية صيام داود عليه السالم حديث املطلب املذكور ،وأما أدلتهم على كراهة
الزيادة عليه ،فقوله صلى اهلل عليه وسلم" :ال صام من صام الدهر" ،7فصيام الدهر أو الوصال هو أن
يصام  ي كل يوم دون ليلته.

 1الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.521/56 ،
 2العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.514/1 ،
 3والشرنباليل ،مراقي الفالح شرح نور اإليضاح.531/6 ،
ابن رشد ،البيان والتحصيل.56/61 ،
القيلويب ،شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة ،حاشية قليويب على شرح جالل الدين احمللي ،13/5 ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان6361 ،ه 6119 -م.
ابن قدامة ،أبو حممد عبد اهلل املقدسي ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل.321/6 ،
 4ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.412/3 ،
ابن جزي ،القوانني الفقهية .12/6 ،وابن رشد ،البيان والتحصيل.56/61 ،
النووي ،اجملموع شرح املهذب.499/1 ،
ابن قدامة ،املغين.612/4 ،
 5املاوردي ،اإلقناع  ي الفقه الشافعي .96/6 ،واهليتمي ،املنهج القومي شرح املقدمة احلضرمية.235/6 ،
 6ابن عبد الرب ،الكا ي  ي فقه أهل املدينة.651/6 ،
 7أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصوم ،باب :صوم داود عليه السالم ،حديث رقم.6919 :
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وقد ثبت النهي عن صيام الدهر  1ي قوله صلى اهلل عليه وسلم" :ال صام وال أفطر" ،وثبت  ي قوله
صلى اهلل عليه وسلم" :ذاك صوم داود عليه السالم" 2أن صوم داود عليه السالم أعلى مراتب الصوم.3
والنهي عن الزيادة على صيام داود عليه السالم ألنه يضعف عن أداء العبادات وعن الكسب الذي
حيتاج إليه  ي اجلملة ،4وهلذا أشار النيب عليه السالم ملا هنى عن صوم الوصال فقيل له :إنك تواصل
فقال" :إين لست مثلكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين" .5وكذلك إن خاف بصيامه تفويت حق أو
إحلاق ضرر 6فإنه مكروه.
واستدل الفريق الثاين وهم اإلمام مالك وبعض الشافعية على قوهلم جبواز صيام الدهر مبا روي عن أمساء
رضي اهلل عنها أهنا قالت :قيل لعائشة تصومني الدهر وقد هني رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم عن صيام
الدهر ،قالت :نعم وقد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ،ولكن من أفطر
يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر.7
وسئل عبد اهلل بن عمر عن صيام الدهر فقال :أولئك فينا من السابقني ،8يعين من صام الدهر .وقد
سرده قوم صاحلون إال األيام اليت منع صومها.9
 1ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،466/6 ،دار مصطفى احلليب ،القاهرة ،مصر،
ط6412 ،3ه 6112-م.
 2أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة
وعاشوراء ،حديث رقم.5914 :
 3ابن رشد ،البيان والتحصيل.56/61 ،
 4السمرقندي ،عالء الدين ،حتفة الفقهاء ،433/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان6312 ،ه – 6193م.
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :ما يكره من التعمق والتنازع  ي العلم والغلو
 ي الدين والبدع ،حديث رقم.1911 :
 6النووي ،اجملموع شرح املهذب.499/1 ،
 7أخرجه ابن جرير الطربي  ي كتابه هتذيب اآلثار ،باب :قد مسعت رسول اهلل ينهى عن صيام الدهر ،حديث رقم:
 .915مل أجد من حكم عليه.
 8أخرجه ابن خزمية  ي صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :فضل صيام الدهر إذا أفطر األيام اليت ذجر عن الصيام فيها،
حديث رقم .5621 :وقال األلباين :إسناده فيه ضعف.
 9السهارنفوري ،بذل اجملهود  ي حل أيب داود.595/66 ،
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ضيِّقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعني" 1فمعىن
وكذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :من صام الدهر ُ
ضيِّقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو ال يكون له فيها موضع.
ُ

فصيامه مسنون وجائز إلطالق األدلة ،إال أن يضعف بسببه عن شيء من أعمال الرب وإن ضعف
فالصوم والفطر.2
وقد رد عليهم اجلمهور بصريح األدلة اليت ذكروها ،فالنهي واضح فيها بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم
هنى عن صيام الدهر ،أي الزيادة على صوم داود عليه السالم.
فكان جواهبم بأن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :ال صام من صام األبد" 3حممول على صيام األيام املنهي
عنها كالعيدين وأيام التشريق.4
غري أن احلنابلة ذكروا بأن الصيام مكروه وإن مل يصم األيام املنهي عن صيامها ،فإن صامها فقد فعل
حمرما ،وإمنا كره صوم الدهر ملا فيه من املشقة والضعف وشبه التبتل املنهي عنه ،5بدليل أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم قال لعبد اهلل بن عمرو :إنك لتصوم الدهر ...احلديث 6و ي رواية" :وهو أفضل الصيام
فقلت إين أطيق أفضل من ذلك قال :ال أفضل من ذلك" .7وهذا هو الصحيح من املذهب وعليه
األصحاب.8

 1أخرجه البيهقي  ي السنن الصغرى ،كتاب :الصيام ،باب :ويوم االثنني وصوم داود عليه السالم ،حديث رقم:
 .6361وصححه األلباين  ي السلسلة الصحيحة ،حديث رقم.4515 :
 2احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل.411/4 ،
 3سبق خترجيه صفحة .11
 4العبدري ،التاج واإلكليل.334/5 ،
السنيكي ،أسىن املطالب  ي شرح روض الطالب.345/6 ،
 5ابن قدامة ،املغين.612/4 ،
 6يراجع حديث املطلب صفحة .11
 7سبق خترجيه صفحة .11
 8املرداوي ،اإلنصاف.535/4 ،
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حيملها اإلنسان نفسه وأوامر اهلل سبحانه جاءت للتيسري على
والقول بالكراهة هو الصحيح للمشقة اليت ّ
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر".1
يد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِر ُ
العباد ال لزيادة املشقة عليهم ،فقال تعاىل" :يُِر ُ

وبعد عرض آراء العلماء وأدلتهم يتبني بأهنم متفقون على أن صيام داود عليه السالم وهو صيام يوم
وفطر يوم مستحب  ي شرعنا وهو ما وافق شرع من قبلنا وكان االقتداء فيه بشرع داود عليه السالم ،وأن
الزيادة عليه مكروهة بسبب املشقة اليت تلحق صاحبها ،وخالف اإلمام مالك وبعض الشافعية  ي جواز
الزيادة عليه.
فهذا ملخص ما ذهب إليه الفقهاء ويرتجح استحباب صيام داود وأنه أفضل من الزيادة عليه كصيام
الدهر وكراهة الزيادة عليه ،لألدلة وتوجيهها املذكور سابقا.

 1سورة البقرة آية .692
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المبحث الرابع :في ذكر الصدقة وأنها من أعمال األنبياء.
اشرتك األنبياء  ي األخالق العامة كما واشرتكوا  ي العديد من األحكام كما بينت سابقا ،ومما اشرتكت
به شرائعهم الصدقة ،وتفصيلها  ي املطالب اآلتية:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
سبق ذكر احلديث الذي جاء فيه خرب حيىي وعيسى عليهما السالم وأمر حيىي لبين اسرائيل بأوامر عدة،
ذكر احلديث منها الصدقة ،حيث جاء فيه:
 "وآمركم بالصدقة ،فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وق ّدموه ليضربواعنقه ،فقال :أنا أفديه منكم بالقليل والكثري ،ففدى نفسه منهم".1
 ي احلديث يظهر أن الصدقة من أعمال األنبياء ،وقد شبهها حيىي عليه السالم مبن وقع  ي األسر فأراد
أن يفدي نفسه بكل ما ميلك قليال كان أو كثريا.
قال صاحب العارضة  ي تفسري قول حيىي عن الكلمة الرابعة ،وهي الصدقة( :إن اهلل تعاىل خلق للعبد
بدنه وماله وجعل املال تابعا للبدن خادما له ومنفعة ورياشا  ي املعاش ومعونة وأعلم العبد ذلك قوال وأراه
إياه معاينة  ي نفسه فلما استقرت هذه املعرفة عند العبد ركب فيه احلرص والطمع وغشاه حجاب األمل
واجلشع فقلب القوس ركوة وجعل البدن خادما للمال فيسعى به  ي مجيع املال وتأليفه واختزانه ويقطع
احلظوظ منه واحلقوق فإذا به قد عاد عليه وباله وساء لذلك مآله وحصل  ي ربقة املطالبة وأسر املخالفة
فال حيله من ذلك إال بذله وال يفكه إال إعطاؤه .وقوله ولذلك ضرب اهلل مثال من كان  ي أسر العدو
فإنه يفدي نفسه بإخراجها من األسر جبميع ما  ي يديه من ملك وهو مع احلقوق إىل ذلك أحوج وهو
عليه أوكد).2

 1سبق خترجيه صفحة .35
 2ابن العريب ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي.412/1 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من تعاليم حيىي عليه السالم لقومه يظهر أن الصدقة كانت من مجلة ما جاء به من أحكام أمر هبا بين
إسرائيل أن يعملوا هبا .ملا للصدقة من أثر ظاهر على النفس والبدن واملعاش واحلياة.
وهو ذاته ما جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم من حث على الصدقة وتطهري النفس بالتصدق باملال.
ومن النصوص اليت جاءت مؤكدة على أمهية التصدق ،وحثت على الصدقة وبينت فضلها نصوص كثرية
 ي الكتاب والسنة ،أذكر منها:
قول تعاىل" :مثل الَّ ِذ ِ
ٍ
ِ
ت َسْب َع َسنَابِ َل ِ ي ُك ِّل ُسْنبُلَ ٍة ِمائَةُ
ين يُْنف ُقو َن أ َْم َوا َهلُ ْم ِ ي َسبِ ِيل اللَّه َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْبَتَ ْ
ََ ُ َ
ِ ِ
اع ِ
حبَّ ٍة واللَّه ي ِ
يم".1
َ َ َُُ
ض ُ
ف ل َم ْن يَ َشاءُ َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
واآلية واضحة  ي الرتغيب على إنفاق املال  ي وجوه اخلري وما  ي ذلك من مضاعفة األجر والثواب عند
اهلل سبحانه.
ِ
َّ ِ
اه ْم ِسًّرا َو َع َالنِيَةً َويَ ْد َرءُو َن
صبَ ُروا ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َرِّهبِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوأَنْ َف ُقوا ممَّا َرَزقْ نَ ُ
ين َ
وقوله تعاىلَ " :والذ َ
ك َهلُ ْم عُ ْق َىب الدَّا ِر".2
بِ ْ
احلَ َسنَ ِة َّ
السيِّئَةَ أُولَئِ َ
من مجلة صفات الفائزين بالدار اآلخرة كما ذكرت اآلية إنفاقهم وتصدقهم بأمواهلم  ي السر والعلن.
وعلق صاحب الظالل على ذكر اإلنفاق  ي اآلية فقال( :وهي داخلة  ي وصل ما أمر اهلل به أن يوصل،
و ي الوفاء بتكاليف امليثاق .ولكنه يربزها ألهنا الصلة بني عباد اهلل ،اليت جتمعهم  ي اهلل وهم  ي نطاق
احلياة .واليت تزكي نفس معطيها من البخل ،وتزكي نفس آخذها من الغل؛ وجتعل احلياة  ي اجملتمع املسلم
الئقة بالبشر املتعاونني املتضامنني الكرام على اهلل .واإلنفاق سراً وعالنية .السر حيث تصان الكرامة
وتطلب املروءة ،وتتحرج النفس من اإلعالن .والعالنية حيث تطلب األسوة ،وتنفذ الشريعة ،ويطاع
القانون .ولكل موضعه  ي احلياة).3

 1سورة البقرة آية .516
 2سورة الرعد آية .55
 3قطب  ،ي ظالل القرآن.412/3 ،
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هذه اآليات جاءت مرغبة  ي اإلنفاق والتصدق  ي وجوه اخلري ،ومن اآليات اليت جاءت آمرة املؤمنني
باإلنفاق قوله تعاىلِ " :آمنوا بِاللَّ ِه ورسولِِه وأَنِْف ُقوا ِممَّا جعلَ ُكم مستخلَ ِف ِ ِ َّ ِ
ين َآمنُوا ِمْن ُك ْم َوأَنْ َف ُقوا
ُ
َ َ ْ ُ َْ ْ َ
ََ ُ َ
ني فيه فَالذ َ
َجٌر َكبِريٌ".1
َهلُ ْم أ ْ
وقد جاءت نصوص السنة كذلك تأمر بالتصدق واإلنفاق ،فعدي بن حامت رضي اهلل عنه قال :مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :اتقوا النار ولو بشق مترة".2
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه يَْب لُغ به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :قال اهلل تبارك وتعاىل يا ابن آدم
أَنِْفق أُنِْفق عليك".3
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما تصدق أحد بصدقة من
طيّب _وال يقبل اهلل إال الطَّيِّب_ إال أخذها الرمحن بيمينه وإن كانت مترة فرتبو  ي كف الرمحن حىت
تكون أعظم من اجلبل كما يرىب أحدكم فَلَُّوه أو فَ ِ
صيله".4
ُّ
وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أنفقي _أو
انض ِحي أو ان َف ِحي_ وال حتصي فيحصي اهلل عليك".5
َ
وهبذه النصوص تكون شريعتنا كما هي شرائع من قبلنا داعية إىل الصدقة آمرة هبا ومشجعة على اإلنفاق
 ي سبيل اهلل ملا  ي ذلك آثار ظاهرة  ي الدنيا على الفرد واألمة وجزاؤها العظيم  ي اآلخرة.

 1سورة احلديد آية .1
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الزكاة ،باب :اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة ،حديث رقم:
.6426
 3أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الزكاة ،باب :احلث على النفقة وتبشري املنفق باخللف ،حديث رقم.5422 :
 4أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الزكاة ،باب :قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،حديث رقم.5491 :
 5أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الزكاة ،باب :احلث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء ،حديث رقم.5355 :
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المبحث الخامس :من أحكام الحج.
احلج ذروة سنام اإلسالم ،والركن اخلامس من أركانه ،هو جمدد النفس ومعيد والدهتا ومطهرها من خطايا
العمر .ولعظم هذا الركن وعظم شعائره كان مما شرع فيمن قبلنا وتفصيله فيما يأيت _بإذن اهلل_:

المطلب األول :ذكر الحج.
ذكر احلج  ي شرائع األنبياء السابقني عليهم السالم كما هو مذكور  ي شريعتنا ،وهو ما توضحه األخبار
الواردة عن األنبياء عليهم السالم.

الفرع األول :بيان األحاديث المشتملة على ذكر الحج من أخبار األنبياء.
ملا كانت التلبية من شعائر احلج ،جاء خرب تلبية موسى ويونس إيذانا بإقامة ركن احلج وتشريعه:
 فعن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بوادي األزرق فقال" :أي و ٍاد هذا؟"فقالوا :هذا وادي األزرق.

قال" :كأين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا من الثَّنِيَّ ِة وله ُج َؤ ٌار إىل اهلل بالتلبية" .مث أتى
على ثَنِيَّ ِة هرشي .1فقال" :أي ثَنِيَّ ٍة هذه؟" .قالوا :ثَنِيَّةُ هرشي .قال" :كأين أنظر إىل يونس بن
مىت عليه السالم على ناقة محراء َج ْع َد ٍة عليه ُجبَّةٌ من صوف ِخطام ناقته ُخ ْلبَة 2وهو يليب".3

 عن جماهد قال :كنا عند ابن عباس ،فذكروا الدجال ،فقال :إنه مكتوب بني عينيه كافر ،قال:فقال ابن عباس :مل أمسعه قال ذاك ،ولكنه قالّ :أما إبراهيم فانظروا إىل صاحبكم ،وأما موسى
فرجل آدم جعد ،على مجل أمحر ،خمطوم خبلبة ،كاين أنظر إليه ،إذا احندر  ي الوادي يليب.4

 1ثنية هرشي :اسم مكان قريب من اجلحفة( .انظر :السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.)561/6 ،
 2خلبة :هو الليف ،وهو يطلق على احلبل املتخذ من الليف( .انظر :العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
.)664/6
 3أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :االميان ،باب :االسراء برسول اهلل اىل السماوات وفرض الصلوات ،حديث رقم:
.349
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :املناسك ،باب :احلج على املناسك ،حديث رقم.5916 :
 4أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :احلج ،باب :التلبية إذا احندر ،حديث رقم.6222 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :االسراء برسول اهلل إىل السماوات وفرض الصلوات ،حديث رقم.331 :
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ويؤيده ما رواه احلاكم  ي مستدركه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال :ملا فرغ إبراهيم من بناء
البيت قال :رب قد فرغت فقال :أ ّذن  ي الناس باحلج ،قال  :رب وما يبلغ صويت؟ قال :أذّن وعلي
البالغ قال :رب كيف أقول؟ قال قل :يا أيها الناس كتب عليكم احلج حج البيت العتيق فسمعه من
بني السماء واألرض أال ترى أهنم جييئون من أقصى األرض يلبون.1
فحديث املبحث يبني أن موسى عليه السالم قصد بيت اهلل احلرام حاجا ،2و ي احلديث إشارة إىل (أن
بيت اهلل احلرام كان وال يزال مقصد املؤمنني ،ومهوى أفئدهتم ،يفدون إليه من كل نواحي األرض ،ملبني
أمر اهلل هلم باحلج ،تلهج بالتلبية ألسنتهم ،معلنني دعوة التوحيد هلل الواحد األحد ،سواء  ي ذلك األنبياء
الكرام عليهم السالم ،وأتباعهم من املؤمنني على مر الزمان).3
و ي مواقف أخرى تبني بأن إبراهيم عليه السالم سبق هبذه الشعرية؛ فأ ّذن سيدنا إبراهيم  ي الناس باحلج

فحجوه فكانوا جييبونه من مشارق األرض ومغارهبا.4
فنادى أيها الناس إن هلل بيتا ّ

قال القسطالين :ملا بلغ إبراهيم املوضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ املقام فجعله الصقا
بالبيت فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاءه جربيل فأراه املناسك كلها ،مث قام إبراهيم على املقام
فقال :يا أيها الناس أجيبوا ربكم فوقف إبراهيم وإمساعيل تلك املواقف وحجه إبراهيم وسارة من بيت
املقدس مث رجع إبراهيم إىل الشام فمات بالشام.5

 1أخرجه احلاكم  ي مستدركه ،كتاب :التفسري ،باب :سورة احلج ،حديث رقم .4313 :وقال :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهيب :صحيح.
 2الشني ،فتح املنعم بشرح صحيح مسلم.234/6 ،
 3العدوي ،إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة.625-626/3 ،
 4اآليب ،صاحل بن عبد السميع ،الثمر الدواين  ي تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،414/6 ،املكتبة
الثقافية ،بريوت ،لبنان.
 5القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.511/1 ،
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الفرع الثاني :حكم الحج الوارد في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
تبني من األحاديث السابقة أن احلج كان فيمن سبقنا من شرائع األنبياء ،وهو كذلك  ي شريعتنا ،فهو
الركن اخلامس من أركان اإلسالم.
وك ِرج ًاال وعلَى ُك ِّل ِ ِ
قال تعاىلَ " :وأ َِّذ ْن ِ ي الن ِ
ني ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍيق".1
َّاس بِ ْ
َ
احلَ ِّج يَأْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر يَأْت َ
وقال تعاىل" :فِ ِيه آيات ب يِّ نَات م َقام إِب ر ِاهيم ومن دخلَه َكا َن ِآمنًا ولِلَّ ِه علَى الن ِ ِ
ِ
اع
استَطَ َ
َ َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ِن ْ
َ ٌ َ ٌ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ني".2
إِلَْيه َسبِ ًيال َوَم ْن َك َفَر فَِإ َّن اللَّ َه َغ ِ ٌّ
ين َع ِن الْ َعالَم َ
فاآليات تقرر فرضية احلج هبذا النص القاطع ،فاهلل جعل حق حج البيت على الناس من استطاع إليه
سبيال ،فاحلج مؤمتر املسلمني السنوي العام .يتالقون فيه عند البيت الذي صدرت هلم الدعوة منه.
والذي بدأت منه امللة احلنيفية على يد أبيهم إبراهيم.3
ِ ِ
يم) هو احلج كله؛ فإبراهيم عليه السالم قام بأمر اهلل سبحانه،
واملقصود من قوله تعاىلَ ( :م َق ُام إبْ َراه َ

ونادى باحلج عباد اهلل ،فجمع اهلل العباد على قصده ،وكانت شرعة من عهده ،وحجة على العرب الذين
اقتدوا به من بعده.4
وقد حج النيب صلى اهلل عليه وسلم بيت اهلل احلرام ،فعن زيد بن أرقم :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم غزا
تسع عشرة غزوة وأنه حج بعد أن هاجر حجة واحدة مل حيج بعدها ،وهي حجة الوداع.5

 1سورة احلج آية .51
 2سورة آل عمران آية .11
 3قطب ،سيد  ،ي ظالل القرآن.63/5 ،
 4ابن العريب ،أحكام القرآن.429/6 ،
 5أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :املغازي ،باب :حجة الوداع ،حديث رقم.3635 :
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المطلب الثاني :التلبية في الحج ورفع الصوت بها.
التلبية  ي احلج من شعائره املعظمة ،على خالف بني العلماء  ي حكمها ،ورفع الصوت هبا مستحب
عند مجهور العلماء كما بينت الشريعة اإلسالمية ،وهي كذلك من شرائع األنبياء السابقني كما يظهر  ي
الفروع التالية:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
التلبية كما تبني أخبار األنبياء الصحيحة أهنا كانت  ي شرائع السابقني من األنبياء عليهم السالم مجيعا،
وهي ظاهرة  ي قوله صلى اهلل عليه وسلم التايل:
 عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بوادي األزرق فقال" :أي و ٍاد هذا؟"فقالوا :هذا وادي األزرق.

قال" :كأين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا من الثَّنِيَّ ِة وله ُج َؤ ٌار إىل اهلل بالتلبية" .مث أتى
على ثَنِيَّ ِة هرشي .فقال" :أي ثَنِيَّ ٍة هذه؟" .قالوا :ثَنِيَّةُ هرشي .قال" :كأين أنظر إىل يونس بن

مىت عليه السالم على ناقة محراء َج ْع َد ٍة عليه ُجبَّةٌ من صوف ِخطام ناقته ُخ ْلبَة وهو يليب".1

 عن جماهد قال :كنا عند ابن عباس ،فذكروا الدجال ،فقال :إنه مكتوب بني عينيه كافر ،قال:فقال ابن عباس :مل أمسعه قال ذاك ،ولكنه قالّ :أما إبراهيم فانظروا إىل صاحبكم ،وأما موسى
فرجل آدم جعد ،على مجل أمحر ،خمطوم خبلبة ،كأين أنظر إليه ،إذا احندر  ي الوادي يليب.2

ففي احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حدث عن يونس عليه السالم راكبا ناقة محراء قاصدا حج
بيت اهلل احلرام ،وكذلك  ي خرب موسى عليه السالم وأنه متجها حنو الكعبة حيجها ملبيا بصوت جهوري
مرتفع ،وقد وضع أصبعيه  ي أذنيه.3

 1سبق خترجيه صفحة .99
 2سبق خترجيه صفحة .99
 3الشني ،فتح املنعم بشرح صحيح مسلم.234/6 ،
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ورواية الطرباين تؤيد ذلك ،فقال صلى اهلل عليه وسلم" :كأين أنظر إىل موسى بن عمران  ي هذا الوادي
حمرما بني قطوانتني".1
فاجلؤار :رفع الصوت ،2قال تعاىل" :فَِإلَْي ِه َْجتأ َُرو َن" ،3أي ترفعون أصواتكم ،فاحلديث فيه استحباب رفع
الصوت بالتلبية 4وهو سنتها  ي شرعنا ،من غري إسراف إال  ي املساجد ،فيسمع من يليه فقط خوف
الرياء إال  ي مسجد مكة ومىن فيعلن ألن كل احلالني هبما يليب فيسلم من الرياء.5
وعند ابن ماجة قوله (واضعا أصبعه) أي حماولة لزيادة رفع الصوت كما يفعل املؤذن .6وهو دليل على
استحباب وضع األصبع  ي األذن عند رفع الصوت؛ باألذان وحنوه ،مما يستحب له رفع الصوت ،وهذا
االستنباط واالستحباب جييء على مذهب من يقول :إن شرع من قبلنا شرع لنا.7
ُري أحواهلم اليت كانت  ي حياهتم
وأما قوله (كأين أنظر إىل موسى) فقد يكون صلى اهلل عليه وسلم أ َ
ومثلوا له  ي حال حياهتم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم.
ُ

أو قد يكون أنه صلى اهلل عليه وسلم أخرب عما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم وإن مل يرهم رؤية
عني ،8وقيل :لشدة يقينه مبا أوحي إليه من صفة حجهم  ي حياهتم ولذلك قال كأين أنظر.9

 1أخرجه الطرباين  ي املعجم الكبري ،باب :العني ،أحاديث عبد اهلل بن مسعود اهلذيل ،حديث رقم .61522 :وحسنه
األلباين  ي صحيح وضعيف اجلامع ،حديث رقم.3319 :
وقطوانتني :مفردها قطوانية ،وهي عباءة بيضاء قصرية اخلمل( .الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مادة :قطو).
 2العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.691/5 ،
 3سورة النحل آية .24
 4الولّوي ،البحر احمليط الثجاج.213/3 ،
5
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.259/6 ،
ّ
 6السندي ،أبو احلسن احلنفي ،شرح سنن إبن ماجة القزويين ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان.
 7القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج .613/6 ،والعثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح
مسلم.696/5 ،
 8النووي ،شرح صحيح مسلم .551/5 ،والعدوي ،إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة.625/3 ،
 9احلسين ،مكمل إكمال اإلكمال.259/6 ،
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والتلبية  ي بطون األودية من سنن املرسلني عليهم الصالة والسالم لقوله (وهو يليب) ،وأهنا تتأكد عند
اهلبوط ،كما تتأكد عند الصعود .1وترمجة البخاري للحديث بقوله باب التلبية إذا احندر  ي الوادي أي:
ندب جتديدها عند جتدد األحوال ،من صعود ،أو هبوط ،أو قيام ،أو قعود.2
وكذلك فإن فيه من الفقه التلبية ببطن املسيل؛ وأنه من سنن املرسلني وشرائعهم ،وبه احتج البخاري  ي
املسألة لقوله( :إذا احندر من الوادي).3

 1ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.362/4 ،
 2الزرهوين ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع.41/3 ،
 3القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.269/6 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
ظهر  ي الفرع األول أن التلبية  ي احلج من سنن املرسلني ،وبيّنت األخبار أن موسى عليه السالم كان له
جؤار أي صوت مرتفع وهو يليب ،وهو ما وافقه شرعنا ،فإن التلبية ورفع الصوت هبا مما جاءت به

شريعتنا كذلك.
فالتلبية مستحبة عند مجهور الفقهاء من احلنفية 1والشافعية 2واحلنابلة ،3وهي سنة واجبة عند املالكية أي
مؤكدة ،4حلديث املطلب وغريه.
ورفع احملرم صوته هبا مستحب أيضا عند اجلمهور من احلنفية 5والشافعية 6واحلنابلة ،7حلديث النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه قال" :جاءين جربيل عليه السالم ،فقال :يا حممد مر أصحابك فلريفعوا أصواهتم
بالتلبية فإهنا من شعائر احلج" .8فأمر صلى اهلل عليه وسلم برفع الصوت  ي التلبية وأشار إىل املىن وهو
أهنا من شعائر احلج ،والسبيل لتكون من شعائره هو إشهارها وإظهارها كاألذان وحنوه.9
َّج" ،10والعج :رفع
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سئل أي احلج أفضل فقال" :الْ َع ُّج َوالث ُّ

الصوت بالتلبية.

 1الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق.521/5 ،
 2السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.311/6/6 ،
 3احلجاوي ،أبو النجا شرف الدين موسى بن أمحد ،اإلقناع  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،423/6 ،دار املعرفة،
بريوت ،لبنان.
 4اآليب ،صاحل بن عبد السميع ،الثمر الدواين  ي تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين.414،121/6 ،
 5الكاساين ،بدائع الصنائع.632/5 ،
 6املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.91/3 ،
 7املرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف ،451/4 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه.
 8أخرجه اإلمام أمحد  ي مسنده ،مسند األنصار ،حديث :زيد بن خالد اجلهين ،حديث رقم .56155 :وقال
األرنؤوط :إسناده صحيح ورجاله ثقات ،رجال الشيخني غري املطلب .وصححه األلباين  ي صحيح وضعيف اجلامع،
حديث رقم.11 :
 9الكاساين ،بدائع الصنائع.632/5 ،
 10أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :الصوم ،باب :فضل التلبية والنحر ،حديث رقم .951 :وصححه األلباين.

93

قال ابن عابدين :1رفع الصوت بالتلبية مستحب .2وعند الشافعية أنه يستحب التلبية  ي مجيع أحواله
فيليب احملرم قائما وقاعدا وراكبا ونازال وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال ،رافعا صوته  ي مجيع مساجد
اجلماعات.3
وكذا احلنابلة أن التلبية سنة وليست واجبة ويستحب رفع الصوت هبا واإلكثار منها والدعاء بعدها ،وهبا
قال الشافعي.4
واملالكية على أن التوسط  ي رفع الصوت مندوب ،فال جيتهد  ي رفعه وال خيفضه( .5قال مالك يرفع
احملرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك املرأة ترفع صوهتا قدر ما تسمع نفسها).6
وبذلك تتفق كلمة الفقهاء على استحباب التلبية ورفع الصوت هبا.

 1سبقت الرتمجة له صفحة .39
 2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.421/9 ،
 3املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.91/3 ،
 4ابن قدامة ،الشرح الكبري.521/4 ،
 5ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل ،االستذكار ،21/3 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان5111 ،م.
 6ابن عبد الرب ،االستذكار.21/3 ،
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المطلب الثالث :محظورات اإلحرام.
حمظورات اإلحرام :ما منع الشرع على احملرم فعله أو لبسه وهو حمرم إىل أن يتحلل من إحرامه.
وفيما يلي تفصيله:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
حمظورات اإلحرام متعددة ،و ي اخلرب الوارد عن يونس عليه السالم يظهر أن يونس عليه السالم لبس
اجلبة وهو حمرم:
مىت عليه السالم
 فعن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالّ :كأين أنظر إىل يونس بن ّ
على ناقة محراء َج ْع َد ٍة عليه ُجبَّة من صوف ِخطَام ناقته ُخ ْلبَة وهو يليب.1
فيونس عليه السالم لبس اجلبة حمرما ،واجلبة  ي اللغة :ثوب سابغ واسع الكمني مشقوق املقدم يلبس
فوق الثياب والدرع.2
ولبسه ( ُجبَّة من صوف) تواضعا وزهدا ،وهو مأخذ للصوفية ،ومن تبعهم من العلماء كالكسائي 3ولعله
لبسها على غري هيئة املعتاد أو كان جائزا  ي شرعه للمحرم لبس اجلبة وحنوها مطلقا.4

وبذلك يظهر أن حمور املسألة وحمظور اإلحرام املقصود هنا هو لباس الرجل ،فإن شرع يونس عليه السالم
يبدو أنه كان جائزا عنده لبس اجلبة وهي العباءة أو لبس املخيط ،وهو خالف لشرعنا الذي حظر على
احملرم لبس املخيط.

 1سبق خترجيه صفحة .99
2
جب.
مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادةّ :
 3علي بن محزة بن عبد اهلل األسدي بالوالء ،الكو ي ،أبو احلسن الكسائي :إمام  ي اللغة والنحو والقراءة .من أهل
الكوفة .ولد  ي إحدى قراها .وتعلم هبا.
قال اجلاحظ :كان أثريا عند اخلليفة ،حىت أخرجه من طبقة املؤدبني إىل طبقة اجللساء واملؤانسني .له تصانيف منها:
معاين القرآن .تو ي سنة 691ه ( .األعالم للزركلي.)594/3 ،
 4العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح مسلم.691/5 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
لبس اجلبة أو املخيط مما أجازه شرع يونس عليه السالم وهو ما بينه اخلرب  ي الفرع األول ،وهو على
خالف ما جاء به شرعنا ،وقد أمجع الفقهاء 1على أن اللباس املخيط وحنوه من سراويل وقمصان وما هو
على شاكلتهما مما ُمينع على احملرم لبسه.
وضابط اللباس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه حبيث حييط به خبياطه أو تلزيق بعضه ببعض
أو غريمها ،2وال حييطه بأزرار أو عقد بل خيالف طرفيه ويأيت بكل ناحية ملقابلها فيلفه عليه فهو شرط
إحرام الرجال.3
ودليل الفقهاء على املنع ما روي عن عبد اهلل بن عمر أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :ما
يلبس احملرم من الثياب؟ فقال" :ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويل وال الربانس".4
قال ابن قدامة :من حمظورات اإلحرام لبس املخيط ،فيحرم على احملرم لبس كل ما عمل للبدن على قدره
أو على قدر عضو منه كالقميص والربنس والسراويل واخلف ،حلديث ابن عمر املذكور ،وسواء  ي هذا
ما كان من خرق أو جلد خميط باإلبر أو ملصق بعضه ببعض ألنه  ي معىن املخيط والتبان 5والران

6

كالسراويل ألنه  ي معناه.7

 1الكاساين ،بدائع الصنائع.694/5 ،
احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل.513/3 ،
املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.316/3 ،
ابن قدامة ،أبو حممد عبد اهلل املقدسي ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد،392/6 ،
 2ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.439/5 ،
 3احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل.513/3 ،
 4أخرجه البخاري  ي صححيه ،كتاب :احلج ،باب :ما ال يلبس احملرم من الثياب ،حديث رقم.6319 :
 5التبان :سراويل قصرية إىل الركبة أو ما فوقها تسرت العورة ،مجعه :تبابني( .مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة:
تنب).
 6الران :الغطاء واحلجاب الكثيف( .مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة :ران).
 7ابن قدامة ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد.392/6 ،
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المطلب الرابع :الوقوف بعرفة.
الوقوف بعرفة ركن احلج وأكرب شعائره ،فإن "احلج عرفة" 1كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا مما
جاءت به شريعتنا أما شرائع األنبياء السابقني فتفصيله  ي األفرع التالية:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
بينت  ي مطالب سابقة بأن احلج مما ورد  ي شرائع األنبياء السابقني ،أما تفصيل شعائره وأركانه فأذكر
منه الوقوف بعرفة ملا ورد  ي األخبار الصحيحة أنه كان من شرع من قبلنا:
 فعن يزيد بن شيبان قال :أتانا ابن مربع األنصاري وحنن بعرفة  ي مكان يباعده عمرو عن اإلمامفقال :أما إين رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليكم يقول لكم" :قفوا على مشاعركم
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم".2
ومما يؤيد ذلك ما روي عن عبد اهلل بن عمرو قال" :أتى جربيل إبراهيم يريه املناسك فصلى به الظهر
والعصر واملغرب والعشاء والصبح مبىن مث ذهب معه إىل عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه  ي
املوقف حىت غابت الشمس مث دفع به فصلى به املغرب و العشاء و الصبح باملزدلفة مث أبات ليلته مث
دفع به حىت رمى اجلمرة فقال له اعرف اآلن فأراه املناسك كلها وفعل ذلك بالنيب صلى اهلل عليه
وسلم".3
واملشاعر املعامل ،فأراد النيب صلى اهلل عليه وسلم منهم أن يقفوا (بعرفة خارج احلرم فإن إبراهيم هو الذي
جعلها مشعرا وموقفا للحاج ،وكان عامة العرب يقفون بعرفة وكانت قريش من بينها تقف داخل احلرم

 1أخرجه النسائي  ي سننه ،كتاب :مناسك احلج ،باب :فرض الوقوف بعرفة ،حديث رقم ،4161 :وصححه
األلباين.
 2أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :املناسك ،باب :موضع الوقوف بعرفة ،حديث رقم.6151 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :احلج واملناسك ،باب :رفع اليدين بالدعاء بعرفة ،حديث رقم.4162 :
والرتمذي  ي سننه ،كتاب :احلج ،باب :الوقوف بعرفات والدعاء هبا ،حديث رقم.994 :
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :املناسك ،باب :املوقف بعرفات ،حديث رقم .4166 :وصححه األلباين.
 3أخرجه ابن خزمية  ي صحيحه ،كتاب :املناسك ،باب :ذكر العلة اليت من أجلها مسيت عرفة عرفة ،حديث رقم:
 .5913وقال األلباين :اسناده حسن مبا قبله.
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وهم الذين كانوا يسمون أنفسهم احلُمس وهم أهل الصالبة والشدة  ي الدين والتمسك به ،واحلماسة
الشدة يقال رجل أمحس وقوم محس.

وكانوا يزعمون إنا ال خنرج من احلرم وال خنليه فرد رسول اهلل ذلك من فعلهم وأعلمهم أنه شيء قد
أحدثوه من قبل أنفسهم وأن الذي أورث إبراهيم من سنته هو الوقوف بعرفة).1
واملشاعر  ي قوله (كونوا على مشاعركم) مجع مشعر أي على مواضع نسككم ،2ومواقفكم القدمية اليت
عهدمت الوقوف فيها بعرفة ،فإن عرفة كلها موقف .3فهي مناسك احلج اليت فطن هلا إبراهيم خبلق اهلل له
العلم هبا.4
والعبارة واضحة  ي نسبة املشاعر إىل إبراهيم عليه السالم فقال (فإنكم على إرث من إرث أبيكم
إبراهيم عليه السالم) و ي رواية (على إرث من إرث إبراهيم) فنسبه إىل إبراهيم عليه السالم والبيت
موضوع  ي األرض منذ خلقت ،5والفاء  ي قوله (فإنكم) (للتعليل؛ أي ألنكم موافقون ملا كان عليه
إبراهيم عليه السالم ،وهو علّة لألمر باالستقرار ،والثبات على الوقوف  ي مواقفهم ،علّل ذلك بأنه
موقفهم هو موقف إبراهيم عليه السالم ورثوه عنه ،ومل خيطئوا  ي الوقوف فيه عن سنته ،فإن عرفة كلها
بع لطريقته ،ولو بَ ُع َد ذلك املوقف عن موقف
موقف ،والواقف فيها بأي جزء من أجزائها آت بسنّته ،متّ ٌ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

وإمنا قال هلم ذلك تطيبا لقلوهبم لئال حيزنوا على بعدهم عن موقفه صلى اهلل عليه وسلم ،فيظنّوا أن ذلك
نقص  ي حجهم ،أو يتومهوا أن ذلك املكان ليس موقفا يعتد به؛ لبعده عن موقف النيب صلى اهلل عليه
وسلم).6

 1البسيت ،معامل السنن شرح سنن أيب داود.614/5 ،
 2الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.416/52 ،
 3كنّون ،إحتاف ذي التشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.563/1 ،
 4ابن العريب ،عارضة االحوذي بشرح صحيح الرتمذي.662/3 ،
 5ابن العريب ،عارضة االحوذي بشرح صحيح الرتمذي.662/3 ،
 6الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.416/52 ،
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غريهتا،
ويستفاد من احلديث (أن الوقوف بعرفة كان من سنة إبراهيم عليه السالم القدمية ،غري أن قريشا ّ

فتم حجه ،ومن مل
وب ّدلتها ،فجاء النيب صلى اهلل عليه وسلم فأحياها ،فمن وقف فيها فقد وافق سنتهّ ،
يقف فيها مل يتم حجه).1

 1الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.415/52 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
الوقوف بعرفة كما ذكرت من سنن األنبياء السابقني ومما مشلته شرائعهم ،وهو ما بينته  ي الفرع األول،
وهو ما وافق شرعنا؛ فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج  ي اإلسالم.
ِ
َّاس" .1فمعناه( :مث أفيضوا أيها احلجاج من مكان أفاض
يضوا ِم ْن َحْي ُ
قال تعاىلُ " :مثَّ أَف ُ
ث أَفَ َ
اض الن ُ

جنس الناس منه قدمياً وحديثاً ،وهو عرفة).2

ونقل ابن رشد إمجاع الفقهاء 3على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج وأن من فاته فعليه حج قابل
لقوله عليه الصالة والسالم" :احلج عرفة".4
والوقوف بعرفة من أعظم أركان احلج ،5والركن األصلي له.6
ومن أدرك عرفة أدرك احلج ،ومن فاته عرفة فقد فاته احلج.7
وأما  ي العدة فقال :الوقوف بعرفة ركن احلج وال يتم احلج إال به إمجاعا.8
وبذلك يتبني أن شريعتنا نصت على أن ركن احلج وهو الوقوف بعرفة ال يتم احلج إال به ،ويتوافق ذلك
مع شرع إبراهيم عليه السالم الذي ظهر  ي األخبار الصحيحة أنه عليه السالم وقف تلك املواقف وفعل
تلك املناسك.

 1سورة البقرة آية .611
 2األلوسي ،روح املعاين  ي تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.611/5 ،
 3ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.431/6 ،
 4سبق خترجيه صفحة .19
 5ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.413/5 ،
 6الكاساين ،بدائع الصنائع.652/5 ،
 7املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.615/3 ،
 8هباء الدين املقدسي ،عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ،العدة شرح العمدة ،614/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6351 ،5ه5112-م.
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المبحث السادس :من أحكام األيمان والصيد:
اليمني أو القسم يراد به تأكيد األمر وبه يوجب االنسان على نفسه العمل ،وفيما يلي أبني أحد
أحكامه وهو االستثناء  ي اليمني:

المطلب األول :االستثناء في اليمين.
معىن االستثناء  ي اليمني أن يقول احلالف بعد ميينه إن شاء اهلل تعاىل ،فهل حينث بيمينه من قال إن
شاء اهلل أم أنه ال حينث؟ أو كما ّبوب هلا النسائي( :إذا حلف ،فقال له رجل :إن شاء اهلل ،هل له
استثناء؟) وإن كان االستثناء متصال أو منفصال عن اليمني فهل حينث؟

هذا التفصيل  ي شرعنا أما  ي شريعة سليمان عليه السالم فقد ورد االستثناء من غري هذا التفصيل ،و ي
األفرع الالحقة يتبني بأن االستثناء  ي اليمني كان من شريعة سليمان عليه السالم ،وبالتايل فهو  ي شرع
من قبلنا.

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
احلديث يوضح مسألة االستثناء  ي اليمني ،وهي كما يظهر كانت  ي شريعة سليمان عليه السالم:
 فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :قال سليمان بن داودكلهن يأتني بفارس جياهد
عليهما السالم:
ألطوفن الليلة على مائة امرأة _أو تسع وتسعني_ َّ
َّ
 ي سبيل اهلل ،فقال له صاحبه :إن شاء اهلل.
بشق رجل ،والذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء
فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة ،جاءت ِّ

اهلل ،جلاهدوا  ي سبيل اهلل فرسانا أمجعون".1

ألطوفن) جواب القسم ،وهو حمذوف أي واهلل
يتبني  ي حديث سليمان هذا بأن الالم  ي قوله (
َّ
ألطوفن ،ويؤيده قوله  ي آخر احلديث مل حينث كما  ي الرواية؛ ألن احلنث ال يكون إال عن قسم،
والقسم البد له من مقسم به.

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :من طلب الولد للجهاد ،حديث رقم.5113 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :االميان ،باب :االستثناء ،حديث رقم.3412 :
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ويستفاد منه جواز إضمار املقسم به  ي اليمني؛ لقوله( :ألطوفن) مع قوله صلى اهلل عليه وسلم( :مل
فدل على أن اسم اهلل فيه مقدر ،فاحلديث حجة ملن قال بذلك ،1بناء على أن شرع من قبلنا
حينث)ّ ،
شرع لنا ،إذا ورد على لسان الشارع ،وإن وقع االتفاق على عدم اجلواز ،فيحتاج إىل تأويله ،كأن يقال:
لعل التلفظ باسم اهلل وقع  ي األصل ،وإن مل يقع  ي احلكاية ،وذلك ليس مبمتنع ،فإن من قال :واهلل
ّ

ظ باملفرد.2
ألطوفن ،يصدق أنه قال :ألطوفن ،فإن الالفظ باملركب الف ٌ

ومنها جواز استعمال الكناية  ي اللفظ الذي يستقبح ذكره ،3واستحباب التعبري باللفظ احلسن عن غريه؛
لقوله( :ألطوفن) ،فإنه عرب عن اجلماع بالطواف ،ولو دعت ضرورة شرعية إىل التصريح به مل يعدل
عنه.4
ويستفاد (من إتيان سليمان نساءه هبذا القصد أن كثريا من املباحات وامللذات يصري مستحبا بالنية).5
واملراد بالصاحب  ي قوله (قال له صاحبه :إن شاء اهلل) أي :امللك ،وهو الظاهر من لفظه ،وقيل:
القرين ،وقيل صاحب له آدمي .6و ي رواية( :قل :إن شاء اهلل) أي :قال له صاحبه .ومن هنا كان مدار
اختالف الفقهاء  ي توجيه داللة احلديث بني انفصال االستثناء واتصاله ،غري أهنم متفقون على أن فيه
استحباب قول الرجل إن شاء اهلل  ي ميينه ،وأن االستثناء حيل اليمني ومينع انعقاده ويرفع احلنث ،7وكل
تأول الداللة وأيد مذهبه.
فريق ّ
فقول صاحبه هذا إمنا هو دعوة لسليمان بأن يستثين بعد ميينه ،قيل بأن طلبه هذا كان للتربك بقول إن
شاء اهلل ،واختلف  ي داللة احلديث على جواز االستثناء املنفصل .8فقد احتج به :من يقول جبواز

 1وهم احلنفية كما سيأيت  ي الفرع الثاين.
 2الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.12/46 ،
 3ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.315/1 ،
 4العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.613/63 ،
 5الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.311/1 ،
 6القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.551/3 ،
 7القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.361/2 ،
 8العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح مسلم.651/5 ،
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انفصال االستثناء1؛ حيث أن امللك ذ ّكر سليمان عليه السالم ،بعد مساعه كالمه ،وتأ ّكده من عدم
استثنائه ،فاحتمال أنه ذ ّكره  ي أثناء كالمه بعي ٌد جدا؛ ألنه ال يدري هل يستثين بعد كالمه ،أم ال؟ فلما

حتقق لديه أنه ما استثىن مع حاجته إىل االستثناء ذ ّكره.2

واستدل أصحاب املذهب الثاين باحلديث على أن االستثناء ال يكون إال متصال ،3فمن حلف وقال
متصال بيمينه :إن شاء اهلل تعاىل ،مل حينث بفعله احمللوف عليه؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ي هذا
احلديث( :لو قال :إن شاء اهلل مل حينث)4؛ فاالستثناء إذا عقب اليمني ،ولو ختلل بينهما شيء يسري ال
يضر ،وال يعد مانعا من صحة االستثناء؛ فاحلديث دل على أن سليمان ،لو قال :إن شاء اهلل عقب
قول صاحبه له( :قل :إن شاء اهلل) ألفاد ،مع التخلل بني كالميه مبقدار قول الصاحب.5
قال ابن بطال :و ي احلديث أن االستثناء يكون بأثر القول ،وإن كان فيه سكوت يسري مل ينقطع به
دونه فصل األفكار احلائلة بني االستثناء واليمني.6
وقول الصاحب لسليمان إمنا هو تذكري بأن يقوله بلسانه ،ال أنه غفل عن التفويض إىل اهلل تعاىل بقلبه،
فإن ذلك بعيد على األنبياء عليهم السالم ،وغري الئق مبناصبهم الرفيعة ،ومعارفهم املتوالية ،وهذا كما
اتفق لنبيّنا صلى اهلل عليه وسلم ملا سئل عن الروح ،ومل يقل إن شاء اهلل فعوتب بتأخر الوحي ،7فقال
تعاىل":وَال تَ ُقولَ َّن لِشي ٍء إِ ِّين فَ ِ ِ
ك َغ ًدا ( )54إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ اللَّهُ".8
اع ٌل َذل َ
َ
َْ

 1القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.551/3 ،
 2الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.21/46 ،
 3القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.361/2 ،
 4القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.541/3 ،
 5ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.315/1 ،
 6ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.45/2 ،
 7الولّوي ،ذخرية العقىب شرح اجملتىب.21/1 ،
 8سورة الكهف آية.53-54 :
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وعند مسلم (لو كان استثىن لولدت) فهذا (حممول على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوحي إليه بذلك
 ي حق سليمان ،ال أ ّن كل من فعل هذا حيصل له هذا).1
وقوله (لو قاهلا) أي لو قال سليمان :إن شاء اهلل ،جلاهدوا  ي سبيل اهلل ،و ي رواية (لو قال إن شاء
اهلل) ،و ي رواية (لو استثىن حلملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل  ي سبيل اهلل) ،و ي رواية (لو قال
إن شاء اهلل مل حينث) :هو خاص بسليمان عليه السالم وال تتفق النتيجة لدينا فإنه لو قال  ي هذه
الواقعة إن شاء اهلل حصل مقصوده ،وليس املراد أن كل من قاهلا وقع ما أراد.
ويؤيد ذلك أن موسى عليه السالم قاهلا عندما وعد اخلضر أنه يصرب عما يراه منه وال يسأله عنه ،ومع
ذلك فلم يصرب كما أشار إىل ذلك  ي احلديث الصحيح" :وددنا أن موسى كان صرب حىت يقص اهلل
علينا من خربمها" .2وقد قاهلا الذبيح عليه السالم ":ستَ ِج ُدِين إِ ْن َشاء اللَّهُ ِمن ا َّ ِ
ين" 3فصرب حىت
َ
لصاب ِر َ
َ
َ
فداه اهلل بالذبح.4

واحتج بقوله (لو قال) على أن االستثناء ال يكون إال بالقول ال بالنية ،5خبالف قول مالك_كما يأيت
 ي الفرع الثاين_.
وكان سليمان عليه السالم قوي الرجاء  ي فضل اهلل واحلامل له صدق النية  ي حتصيل اخلري ،6وهذا
مستفاد من قوله (غالما فارسا يقاتل  ي سبيل اهلل) ،ويستدل بقوله على جواز اإلخبار عن الشيء
ووقوعه  ي املستقبل بناء على غلبة الظن ،فإن سليمان عليه السالم جزم مبا قال.7
وبناء على ما سبق فإن االستثناء  ي اليمني شرع من قبلنا ،ومنه مسائل متفرعة عنه مستفادة من خرب
سليمان عليه السالم أذكرها  ي الفرع الثاين _إن شاء اهلل_.

 1السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.521/3 ،
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :التفسري ،باب :سورة الكهف ،حديث رقم.3339 :
 3سورة الصافات آية .615
 4املباركفوري ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي.645-646/2 ،
 5القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.361/2 ،
6
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.41/1 ،
ّ
 7العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.641/5 ،
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وأما  ي شرح اجملتىب فقال :وأما مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ،فإنه مذهب املصنف ،والبخاري ومسلم،
وغريهم من أهل احلديث ،فإهنم يبوبون  ي كتبهم بشيء ،مث يوردون دليال عليه مما ذكره النيب صلى اهلل
عليه وسلم لألنبياء السابقني ،أو ألممهم ،مثل ما فعل املصنف هنا ،وكذا الشيخان ،وإن كانا ذكرا هنا
غريه من األحاديث ،إال أن املصنف اكتفى بإيراده فقط ،وكذلك فعل كلهم  ي ع ّدة مواضع.1

1
الولوي ،ذخرية العبقى شرح اجملتىب.11/46 ،
ّ
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
االستثناء مانع من انعقاد اليمني كما جاءت بذلك شريعتنا املطهرة ،وهو  ي شرع من قبلنا كذلك؛ وهو
ما ورد  ي خرب سليمان عليه السالم وأن صاحبه ذ ّكره باالستثناء بعد ميينه.
اتفق الفقهاء 1على أن االستثناء حيل اليمني ومينع انعقاده ويرفع احلنث ،واجلمهور 2على أن االستثناء ال
يكون إال بالقول ال بالنية خبالف قول مالك.3
وقد اشرتط الفقهاء األربعة فيما ترجح من مذاهبهم لصحة االستثناء أن يكون متصال باليمني ،وخالفهم
البعض كابن عباس رضي اهلل عنه وبعض التابعني:
فقد احتج القائلون باتصال اليمني باخلرب املذكور سابقا عن سليمان عليه السالم وغريه من األحاديث،
وأن االستثناء بعد الفصل اليسري ال يؤثر  ي اتصاله باليمني.4
فمن قال :إن شاء اهلل متصال بيمينه فال حنث عليه ،ألنه البد من االتصال باليمني ،ألن بالسكوت
يتم الكالم فاالستثناء بعده يكون رجوعا وال رجوع  ي اليمني.5
واملالكية كاحلنفية  ي أن االستثناء مينع انعقاد اليمني إن كان متصال إال أن ينقطع بسعال وحنوه.6

 1البابريت ،حممد بن حممد ،العناية شرح اهلداية،315/1 ،
البغدادي ،عبد الرمحن شهاب الدين ،إرشاد السالك إىل أشرف املسالك.661/6 ،
املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.143/62 ،
ابن قدامة ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل.691/3 ،
 2السرخسي ،املبسوط.543/66 ،
املاوردي ،احلاوي  ي فقه الشافعي.141/62 ،
ابن قدامة ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد.691/3 ،
 3القرا ي ،الذخرية.54/3 ،
 4الشوكاين ،حممد بن علي ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،411-411/6 ،دار الكتاب العريب،
دمشق ،سوريا ،ط6361 ،6ه6111-م.
 5املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.21-29/3 ،
 6البغدادي ،عبد الرمحن شهاب الدين ،إرشاد السالك إىل أشرف املسالك.11/6 ،
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وقال الشافعي :إذا فرغ الرجل من ميينه ونَ َس َق الثنيا به أو تدارك اليمني باالستثناء بعد انقضاء ميينه ومل
صمات فال
يصل االستثناء باليمني ،فإنه إن كان نَ َسقاً هبا تباعا فذلك له استثناء وإن كان بني ذلك ُ

استثناء له.1

وقال ابن قدامة( :وال يصح االستثناء إال أن يكون متصال بالكالم فإن سكت سكوتا ميكنه الكالم فيه
أو فصل بني املستثين واملستثىن بكالم أجنيب مل يصح ألنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إىل شيء آخر
استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع خبالف ما إذا كان كالمه فإنه ال يثبت حكمه وينتظر ما يتم به كالمه
ويتعلق به حكم االستثناء والشرط والعطف والبدل وحنوه).2
وهبذه األقوال يثبت قول القائلني بلزوم اتصال االستثناء باليمني خلرب سليمان عليه السالم ولقوله صلى
اهلل عليه وسلم" :لو قال إن شاء اهلل مل حينث وكان دركا  ي حاجته".3
واستدل أصحاب املذهب الثاين ومنهم ابن عباس وبعض التابعني ،ورواية عند احلنابلة 4على قوهلم بأنه
جيوز فصل االستثناء عن اليمني:
مبا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه كان يرى االستثناء ولو بعد سنة .5وأيدوه حبديث النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه قال" :واهلل ألغزون قريشا واهلل ألغزون قريشا واهلل ألغزون قريشا" مث سكت مث قال:
"إن شاء اهلل".6

 1الشافعي ،األم.15/1 ،
 2ابن قدامة ،املغين.595/2 ،
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :كفارات األميان ،باب :االستثناء  ي اليمني ،حديث رقم.1436 :
 4جمد الدين ،عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن تيمية احلراين ،احملرر  ي الفقه ،341/5 ،مكتبة املعارف ،الرياض،
ط6313 ،5ه 6193-م.
 5أخرجه البيهقي  ي سننه الكربى ،كتاب :األميان ،باب :احلالف يسكت بني ميينه ،حديث رقم .51353 :وأخرجه
احلاكم  ي مستدركه ،كتاب :األميان والنذور ،باب ، :حديث رقم .1944 :وقال الذهيب  ي تعليقه :على شرح
البخاري ومسلم.
 6أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :األميان والنذور ،باب :االستثناء  ي اليمني بعد السكوت ،حديث رقم.4591 :
وصححه األلباين.
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وقد اعرتض عليهم بأن قول ابن عباس غري ثابت ،علما بأنه ورد  ي املستدرك كذلك وقال فيه احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.1
وقد رد الشوكاين على من قال جبواز االستثناء ولو بعد حني مبا ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال" :من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذى هو خري وليكفر عن ميينه" 2فلو كان
جائزا على الرتاخي مل يوجب التكفري على التعيني ،ولقال :فليستثن أو يكفر.
االستثناء ً
قال ابن بطال( :وكذلك معىن حديث سليمان إن كان حلف باهلل ليطوفن على نسائه ،فإن االستثناء
بعد ميينه مىت أرادها كانت خترجه من احلنث ،لو كان كما زعم من خالف أئمة الفتوى).3
وأما حديث (ألغزون قريش) فليس فيه ما تقوم به احلجة؛ ألن ذلك السكوت ميكن أن يكون بعارض
يسريا ،وال دليل
مينع عن الكالم و ً
أيضا غاية ما فيه أنه جيوز له أن يستثين  ي اليمني بعد سكوته وقتًا ً

على الزيادة على ذلك.4

وبعد هذه املناقشة يرتجح قول القائلني بعدم جواز فصل االستثناء عن اليمني إال لعارض ،لألدلة
املذكورة.

 1أخرجه احلاكم  ي مستدركه ،كتاب :األميان والنذور ،باب ، :حديث رقم .1944 :وقال :على شرط الشيخني ومل
خيرجاه .وقال الذهيب معلقا على احلديث :على شرط البخاري ومسلم.
 2أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :األميان ،باب :ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها أن يأيت الذي هو خري
ويكفر عن ميينه ،حديث رقم.3415 :
 3ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.621/1 ،
 4الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول.411-412/6 ،

118

المطلب الثاني :حرق النمل.
حث اإلسالم على الرفق باحليوان  ي حني أنه أمر بقتل كل حيوان يؤذي اإلنسان ،أما النمل ففيه
نصوص خاصة ،وكذلك احلرق ،وتفصيله  ي شرع من قبلنا كما  ي األفرع التالية:

الفرع األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
أحرق أحد األنبياء قرية النمل ،فعاتبة اهلل سبحانه:
 فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :قرصت منلةنبيا من األنبياء ،فأمر بقرية النمل فَأُح ِرقت ،فأوحى اهلل إليه أن قرصتك منلة أحرقت أمة من

األمم تسبح" .1و ي رواية" :نزل نيب من األنبياء حتت شجرة ،فلدغته منلة ،فأمر جبهازه فأخرج
من حتتها ،مث أمر هبا فأحرقت ،فأوحى اهلل إليه :فهال منلة واحدة".2

فعتاب اهلل سبحانه النيب عليه السالم بقوله( :أن قرصتك منلة أهلكت أمة) (عتاب على جماوزته احلد  ي
االنتقام ،وأنه لو حرق الواحدة اليت قرصته مل يستوجب ذلك ،وأكد هذا العتاب بأنه أمة تسبح اهلل،
فكان أحق أن يصرب.
وفيه التنزه عن قتل النمل واستحسان ذلك .وقد أفاد احلديث أن اإليذاء من احليوان إذا كان خفيفا ومل
يكن من طبعه ،وإمنا يأيت منه أحيانا لعارض ،ال جيوز قتل أبناء جنسه على إطالقه).3

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :إذا حرق املشرك املسلم هل حيرق ،حديث رقم:
.5921
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :السالم ،باب :النهي عن قتل النمل ،حديث رقم.2191 :
وأبو داود  ي سننه ،كتاب :األدب ،باب  :ي قتل الذر ،حديث رقم.2511 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :الصيد والذبائح ،باب :قتل النمل ،حديث رقم.3429 :
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :الصيد ،باب :ما ينهى عن قتله ،حديث رقم .4552 :وصححه األلباين.
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :بدء اخللق ،باب :مخس من الدواب فواسق يقتلن  ي احلرم.4636 ،
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :السالم ،باب :النهي عن قتل النمل ،حديث رقم.2191 :
وأبو داود  ي سننه ،كتاب :األدب ،باب  :ي قتل الذر ،حديث رقم.2512 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :الصيد والذبائح ،باب :قتل النمل ،حديث رقم.3421 :
 3املباركفوري ،صفي الرمحن ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم ،396/4 ،دار السالم ،الرياض ،السعودية ،ط،6
6351ه6111-م.
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وأريد من النيب عليه السالم صورة العدل  ي قتل املؤذي فحسب ،1فقيل له( :هال منلة واحدة) (أي هال
عاقبت أو أحرقت منلة واحدة ،وهي اليت جنت عليك وآذتك ،خبالف غريها فلم يصدر منها جناية).2
أي :هال أُحرقت اليت آذتك خاصة ،3وهذا يدل على أنه عرف عينها وإمنا قتل اجلميع ألنه جنس
مؤذ.4
وفيه دليل على جواز قتل النمل وكل مؤذ ،لكن اهلل تعاىل عتبه على التشفي لنفسه بقتله هذه األمة
العظيمة املسبحة بسبب واحدة ،ودل أنه مل يأت حمظورا وال ذنبا؛ أنه مل يعنف على ذلك بأكثر مما
تقدم.
وفيه أن اجلنس املؤذي يقتل وإن مل يؤذ ،كما يقتل اخلمس الفواسق وإن مل تؤذ ،ويقتل أوالدها وإن مل
تبلغ األذى.5
ومنه أنه جيوز اجملازاة ممن ظلم ،سواء كان ممن يعقل ،أو ال يعقل .ومنه أن اجلزاء ال يتع ّدى اجلاين ،فال

ينبغي إبادة غريه مما كان من جنسه.6

وإحراق القرية كاملة (فيه تنبيه على أن بالد املعاصي واملناكري ال تأمن العقاب العام).7
فيستدل بقوله (فأحرقت) أي القرية ،على جواز التعذيب بالنار ،وإحراق النمل قصاصا وهو غري مكلف
 ي شرعه ،واستدل به على جواز حرق احليوان املؤذي ألن شرع من قبلنا شرع لنا ،غري أنه ورد  ي شرعنا

 1ابن اجلوزي ،كشف املشكل على صحيح البخاري.626/3 ،
 2املباركفوري ،صفي الرمحن ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم ،396/4 ،دار السالم ،الرياض ،السعودية ،ط،6
6351ه6111-م.
 3السيوطي ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح.5644/2 ،
4
ُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.323/1 ،
األ ّ
 5القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.611/1 ،
 6الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.511/44 ،
 7القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.611/1 ،
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النهي عن التعذيب بالنار إال  ي القصاص بشرطه ،وكذا ال جيوز عندنا قتل النمل_1ويأيت تفصيل
األحكام  ي الفرع الثاين من هذا املطلب إن شاء اهلل_.
فإن قيل كيف جاز إحراق النمل قصاصا وهو ليس مبكلف مث إن جزاء سيئة سيئة مثلها مث إن القرصة
منلة واحدة وال تزر وازرة وزر أخرى فلعله كان  ي شرعه أن املؤذي طبعا يقتل شرعا قياسا على األفعى،
فإن قيل :لو جاز ملا ذم عليه قلت حيتمل أن يذم على ترك األوىل ،2أو أن حسنات األبرار سيئات
املقربني.3
وقد ذكر ابن بطال 4أن  ي احلديث دليل على جواز التحريق؛ ألن اهلل إمنا عاتبه  ي حتريق مجاعة النمل
اليت مل تقرصه ،ومل يعلمه أن ذلك من فعله حرام ،وال أنه أتى كبرية ،فتلزمنه التوبة منها؛ ألن األنبياء
معصومون من الكبائر.5
حرق املشرك املسلم هل حيرق؟ وأجيب بأن وجه
وجاءت ترمجة البخاري للحديث حتت باب :إذا ّ

مناسبة احلديث (ملا قبله أي للباب أنه ال جيوز اجملاوزة بالتحريق إىل من ال يستحق ذلك ،فإنه صلى اهلل
عليه وسلم أخرب فيه أن اهلل عز وجل ،عاتب هذا النيب عليه السالم بإحراقه تلك األمة من النمل ،ومل
يكتف بإحراق النملة اليت قرصته ،فلو أحرقها وحدها ملا عوتب عليه).6

 1القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.413/3 ،
 2الكرماين ،شرح صحيح البخاري.59/64 ،
 3القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.412/3 ،
 4أبو احلسن ،علي بن خلف بن بطال البكري ،القرطيب ،مث البلنسي ،ويعرف بابن اللجام .أخذ عن :أيب عمر
الطلمنكي ،وابن عفيف ،وأيب املطرف القنازعي ،ويونس بن مغيث .وكان من كبار علماء املالكية.
قال ابن بشكوال :كان من أهل العلم واملعرفة ،عين باحلديث العناية التامة ،شرح الصحيح  ي عدة أسفار ،رواه الناس
عنه ،واستقضي حبصن لورقة .تو ي سنة 331ه( .سري أعالم النبالء للذهيب.)333/64 ،
 5ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.613/2 ،
 6العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.416/63 ،
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الفرع الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.

ورد  ي اخلرب الصحيح السابق عدة أحكام تتعلق مبسألة قتل النمل وحتريقه أو ما هو ٍ
مؤذ ،وتفصيل ذلك

كاآليت:
اخلرب الوارد عن أحد األنبياء واحلديث املذكور حممول على أن شرع ذلك النيب عليه السالم كان فيه جواز
قتل النمل وجواز اإلحراق بالنار ومل يعتب عليه  ي أصل القتل واإلحراق بل  ي الزيادة على منلة واحدة،
أي فهال عاقبت منلة واحدة هي اليت قرصتك ألهنا اجلانية أما غريها فليس له جناية.1
فظاهر احلديث أن قتل النمل وحتريق احليوان كان جائزا 2ومباحا ،غري ممنوع  ي شريعته ،وقيل :قد يكون
مأمورا به ،3ويدل عليه قوله (فهال منلة واحدة) ،فلم يعاقب على إحراق واحدة( .4والذي جيب اعتقاده
أن هذا النيب إمنا فعل جائزا ألن العصمة متنع من فعل غري اجلائز ،مث هذا اجلائز الذي فعل هو قتل
الصنف املؤذي وإن مل يؤذ ،فهو شريعة له ،وحيتمل أنه عن اجتهاد .واذا كان القتل جائزا فالعتب إمنا هو
على ترك األوىل ،لكن يشكل ألن النيب ال يفعل غري األوىل .وجياب بأنه إمنا تبني له أن فعل غري األوىل
بعد العتب ال أنه فعل علم ذلك ابتداء أو عدل إىل غري األوىل أو يكون فعله على وجه التشريع ليبني
اجلواز ،وثوابه  ي ذلك أكثر من ثواب فعل الراجح).5
أما  ي شرعنا فإن الفقهاء اتفقوا على أن قتل احليوان املؤذي جائز ،قياسا على قتل الفواسق ،6واستدالال
هبذا احلديث ألن شرع من قبلنا شرع لنا.

 1القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.511/1 ،
2
ُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.325/1 ،
األ ّ
 3القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.611/1 ،
 4القاضي عياض ،أبو الفضل بن موسى بن عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،611/1 ،دار الوفاء ،املنصورة،
مصر ،ط6361 ،6ه6119-م.
5
ُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.324/1 ،
األ ّ
 6السرخسي ،املبسوط.621/3 ،
ابن عبد الرب ،االستذكار.621/3 ،
الرافعي ،عبد الكرمي حممد القزويين ،الشرح الكبري،399/1 ،
البهويت ،كشاف القناع عن منت االقناع.341/5 ،
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وأما التحريق بالنار فإنه ممنوع  ي شريعتنا ألن احلديث نص على حترمي ذلك ،قال صلى اهلل عليه وسلم:
"ال يعذب بالنار إال رب النار".1
وتوجيه حديث املبحث  ي حكم التحريق بالنار فإن به يثبت (جواز إحراق احليوان املؤذي بالنار ،على
أساس أن شرع من قبلنا شرع لنا ،إذا مل يأت  ي شرعنا ما يرفعه ،والسيما إذا ورد على لسان الشارع ما
يشعر باستحسان ذلك ،لكن ورد  ي شرعنا النهي عن التعذيب بالنار).2
وأما قتل النمل فغري جائز وهو مكروه  ي شرعنا ،وهذه نصوص الفقهاء عليه وأدلتهم:
فاحلنفية على كراهة قتل النمل ما مل يبتدئ األذى ،3ملا ذكر  ي احلديث وملا روي عن ابن عباس رضي
اهلل عنهما أنه قال :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب :النملة ،والنحلة،
واهلدهد ،والصرد.4
وقال اإلمام مالك( :ال يعجبين قتل النمل والدود فإن أذى النمل  ي السقف وقدرمت أن متسكوا عنها
فافعلوا وإن أضربت ومل تقدروا فواسع) .5فجائز إن كان مؤذيا وممنوع عند عدم اإلذاية.
غري أن الشافعية ّفرقوا  ي أنواع النمل فالنمل احملرم عندهم قتله النمل السليماين 6لصحة النهي عن قتله،
تعني طريقا لدفعه ،أي:
وهو النمل الكبري النتقاء أذاه خبالف الصغري فيحل قتله لكونه مؤذيا وحرقه إن ّ

يشق عدم الصرب على أذاه قبل قتله ،وتعذر قتله .7وقيل :جيوز قتله بغري اإلحراق.8
بأن ّ

 1أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :اجلهاد ،باب  :ي كراهية حرق العدو بالنار ،حديث رقم .5113 :وصححه
األلباين .
 2الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.55/1 ،
 3الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،حتفة امللوك  ي فقه اإلمام أيب حنيفة النعمان ،531/6 ،دار البشائر
اإلسالمية ،بريوت ،لبنان6361 ،ه.
 4الصرد :طائر أكرب من العصفور ضخم الرأس واملنقار يصيد صغار احلشرات ورمبا صاد العصفور وكانوا يتشاءمون به.
(مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة :صرد).
واحلديث أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :اآلداب ،باب  :ي قتل الذر ،حديث رقم .2519 :وصححه األلباين.
 5القرا ي ،الذخرية.591/64 ،
 6هو النمل الكبري ذو األرجل الطويلة وغري املؤذي( .الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج.)623/9 ،
 7البجريمي ،حاشية البجريمي على املنهاج.96/61 ،
 8الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،433/4 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
6313ه 6193 -م.
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قال النووي :وأما قتل النمل فمذهبنا أنه ال جيوز ،1واحتج أصحابنا حبديث ابن عباس الذي ذكر فيه
هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النملة.2
ويكره عند احلنابلة قتل النمل إال من أذية شديدة فإنه جيوز قتلهن.3
وبذلك يثبت اتفاق الفقهاء على أن قتل النمل منهي عنه  ي شرعنا إال أن يكون مؤذيا وهو ما ذكره
الشافعية أيضا مع تفصيلهم ،وشرعنا  ي هذا خيالف شرع من قبلنا كما ظهر  ي حديث املطلب فإن قتل
النمل كان جائزا  ي شرع ذاك النيب عليه السالم.

 1النووي ،شرح صحيح مسلم.541/63 ،
 2سبق خترجيه صفحة .663
 3البهويت ،كشاف القناع عن منت االقناع.341/5 ،
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المبحث السابع :التغني بكالم اهلل تعالى.
خري الكالم كالم اهلل ،وخري ما هدأت له النفوس واسرتاحت له كالم اهلل ،والتغين به مما يزيد مجاله
مجاال ،ويضفي إىل تعاليمه رونقا ،وامتاز داود عليه السالم بصوته احلسن  ي تالوة وقراءة كالم اهلل تعاىل،
وهو ما أثىن عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما مسع أيب موسى األشعري جيود القرآن ويتغىن بقراءته.
فاملقصود بالتغين بكالم اهلل أي :قراءته بصوت حسن مجيل ،وفيما يلي بيان ذلك  ي شرعنا وشرع من
قبلنا من األنبياء:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
كان داود عليه السالم يقرأ كالم اهلل تعاىل بصوته الشجي الذي امتاز به آله مجيعهم:
 فعن أيب موسى قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له" :لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتكالبارحة لقد أُوتيت مزمارا من مزامري آل داود".1
 وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :ما أذن اهلل لشيءلنيب حسن الصوت ،يتغىن بالقرآن ،جيهر به".2
ما أذن ٍّ
فيقصد بقوله (أوتيت مزمارا) أي صوتا حسنا شبيها باملزمار ،حلُسن صوته وحالوة نَ ْغ َمته .واملراد أنه

أعطي صوتا حسنا  ي قراءة القرآن من أنواع األصوات والنغمات احلسنة اليت كانت لداود عليه السالم

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :فضائل القرآن ،باب :حسن الصوت بالقراءة للقرآن ،حديث رقم.3116 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :صالة املسافرين ،باب :استحباب حتسني الصوت بالقرآن ،حديث رقم 6991 :وحديث
رقم.6999 :
وأخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :املناقب ،باب :مناقب أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه ،حديث رقم.4922 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :صفة الصالة ،باب :تزيني القرآن بالصوت ،حديث رقم.6161 :
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :اقامة الصالة والسنة فيها ،باب :حسن الصوت بالقرآن ،حديث رقم.6436 :
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :فضائل القرآن ،باب :من مل يتغن بالقرآن ،حديث رقم.3142 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :صالة املسافرين ،باب :استحباب حتسني الصوت بالقرآن ،حديث رقم.6996 :
وأبو داود  ي سننه ،كتاب :الوتر ،باب :استحباب الرتتيل  ي القراءة ،حديث رقم .6312 :وصححه األلباين.
أخرجه النسائي ،كتاب :صفة الصالة ،باب :تزيني القرآن بالصوت ،حديث رقم .6161 :وصححه األلباين.
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 ي قراءة الزبور 1فكان عليه السالم حسن الصوت جدا .2فرييد (أوتيت صوتا حسنا من األصوات
احلسان اليت كان أوتيها داود فإنه يروى أنه كان من أحسن الناس صوتا وأن الطري واجلبال كانت تراجعه
الذكر حلسن صوته وحسن الصوت يأخذ باألمساع كما يأخذ باألبصار حسن الرواء).3
اآلل)  ي قوله (آل داود) قيل:
الصوت بالقراءةِ .و( ُ
وداود هو النيب عليه السالم وإليه املْنتَهى  ي ُح ْسن َّ
ُ
ُ
معناه هنا الشخص 4فأريد به داود نفسه؛ ألنه مل ينقل أن أحدا من أوالد داود وال من أقاربه كان أعطي
من حسن الصوت ما أعطي ،5غري أنه ال يُستبعد أن يكون  ي أهل داود وأسرته حسن صوت ،فإن من
حسن الصوت ما يكون وراثيا.6

ويستفاد من احلديث استحباب حتسني الصوت بالقراءة ،واستحباب استماع قراءة القارئ احلسن
الصوت .ومدح الصوت احلسن .وجواز مدح اإلنسان  ي وجهه.7
ومنه جواز حتسني الصوت وجتويد التالوة ألجل انتفاع السامعني ،وال يقال :إن زيادة التجويد  ي ذلك
رياء ألجل اخللف إذا كان املقصود اجتذاب نفعهم.8
و ي احلديث الثاين:
يقصد بالنيب  ي قوله (نيب) (جنس النيب ،وأما القرآن ،فيحتمل أن يكون معىن القراءة ،فيكون مصدرا،
وحيتمل أن يكون مبعىن كالم اهلل مطلقا ،فيكون مبعىن املقروء).9

 1الولّوي ،ذخرية العقىب شرح اجملتىب.51/64 ،
املباركفوري ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم.311/6 ،
 2السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.414/5 ،
 3ابن العريب ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي.535/1 ،
 4ابن األثري ،النهاية  ي غريب األثر.119/5 ،
 5العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.555/3 ،
 6الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.219/4 ،
 7الولّوي ،البحر الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج.511-512/61 ،
 8ابن اجلوزي ،كشف املشكل على صحيح البخاري.436/1 ،
 9الولّوي ،ذخرية العقىب شرح اجملتىب.52/64 ،
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ويتأكد أن املراد من (يتغىن) حتسني الصوت ال االستغناء بالقرآن عن غريه .1بدليل قوله (جيهر به) فهي
بيان حلسن الصوت ،2فال مناسبة بني االستغناء واجلهر به.
وجاء  ي رواية أخرى التعبري حبسن الرتنيم أي بالقراءة عن حسن الصوت.
وبذلك فإن األحاديث تدل على أن حتسني الصوت بالقراءة كان من شرع داود عليه السالم كما هو
مستحب  ي شرعنا.

1
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.644/4 ،
ّ
 2كنون ،إحتاف ذي التش ّوق واالحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.443/4 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
القرآن كالم اهلل عز وجل والتغين به وبكالم اهلل عامة من سنن املرسلني ،ومما وافق فيه شرعنا شرع األنبياء
وحيسن صوته
السابقني ،فكما جاء  ي األخبار السابقة فإن داود عليه السالم كان يتغىن بقراءة الزبورّ ،
 ي قراءته ،فهذا شرع داود عليه السالم ،ومن احلديث أيضا وثناء الرسول صلى اهلل عليه وسلم يظهر

استحباب ذلك  ي شرعنا ،وتفصيل أقوال الفقهاء كما يلي:
فرق الفقهاء بني الرتجيع والتلحني  ي القراءة وحتسني الصوت هبا ،فاألوىل مبعىن الرتديد دون التفات إىل
قواعد القراءة الصحيحة وأحكام التجويد ،وأما الثانية فهي حتسني الصوت بقراءة القرآن مع مراعاة كاملة
لقواعد التالوة وأحكامها من غري إخالل فيها أو  ي جزء منها؛ وقد اتفق الفقهاء على أن الثانية
مستجبة  ي شرعنا ،وفيما يلي نصوص الفقهاء وأدلتهم على ذلك وبيان وجه استدالهلم بأحاديث
املبحث على جواز ذلك واستحبابه ،وأن شرع من قبلنا شرع لنا.
فقال  ي جممع األهنر :يكره الرتجيع والتلحني  ي القراءة واملراد به التطريب ،يقال :حلن  ي قراءته إذا طرب
هبا ،أي :يكره تغيري الكلمة عن وضعها بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غريها ،وال حيل االستماع وال بد
أن يقوم من اجمللس إذا قرئ باللحن ،وأما حتسني الصوت ال بأس به إذا كان من غري تغن وتلحني.1
وكره اإلمام مالك قراءة القرآن الكرمي باألحلان تلذذاً حبسن الصوت .وأما استدعاء رقة القلوب وشدة
اخلشوع  ي مساع قراءة القرآن من احلسن القراءة ِ
للتخشع  ي قراءته فال مكروه  ي ذلك.2
احملسن
ّ
ََ
وقد جوزه ابن العريب واستحسنه كثري من فقهاء األمصار ألن مساعه يزيد غبطة بالقرآن وإميانا ويكسب
القلب خشية ،3ويدل له قوله صلى اهلل عليه وسلم" :ليس منا من مل يتغن بالقرآن"( ،4فقيل :معناه
ليس منا من مل حيرص على مساع القراءة احلسنة ويتلذذ هبا ملا جيد من اخلشوع عندها كما يتلذذ أهل

 1شيخي زاده ،جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر.662/6 ،
 2ابن رشد ،البيان والتحصيل.451/69 ،
 3عليش ،منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خليل.444/6 ،
 4أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الوتر ،باب :استحباب الرتتيل  ي القراءة ،حديث رقم .6311 :وصححه
األلباين.
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األغاين بأغانيهم؛ وقيل :معناه من مل يستغن به أي من مل ير أنه أفضل حال من الغين بغناه؛ وقيل:
معناه من مل حيسن صوته بالقرآن استدعاء لرقة قلبه بذلك).1
وقوله عليه الصالة والسالم" :زينوا القرآن بأصواتكم" .2وقيل البن أيب مليكة :3إذا مل يكن َح َس َن
الصوت؟ قال :حيسنه ما استطاع.4
وقال الشافعي :احلداء مثل الكالم واحلديث احملسن باللفظ وإذا كان هذا هكذا  ي الشعر كان حتسني
الصوت بذكر اهلل والقرآن أوىل أن يكون حمبوبا 5حلديث املبحث املذكور فمعىن قوله أذن اهلل :أي ما
استمع اهلل.6
فالشافعية على أن حتسني الصوت بالقرآن مندوب ،7غري أن القراءة باألحلان إن أخرجت (ألفاظ القرآن
عن صيغته ،بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه ،يقصد هبا وزن الكالم وانتظام اللحن ،أو مد
يفسق به القارئ،
مقصور ،أو قصر ممدود ،أو مطط حىت خفي اللفظ ،والتبس املعىن ،فهذا حمظورَّ ،
ويأمث به املستمع ،ألنه قد عدل عن هنجه إىل إعواجه ،واهلل تعاىل يقول" :قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغْي َر ِذي ِع َو ٍج"،8
وإن مل خيرجه اللحن عن صيغة لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا ،ألنه قد زاد بأحلانه  ي حتسينه وميل
النفس  ي مساعه).9

 1ابن رشد ،البيان والتحصيل.451/69 ،
 2أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب  :ي حسن الصوت بالقرآن ،حديث رقم:
 .6435وصححه األلباين.
 3عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة التيمي املكي :قاض ،من رجال احلديث الثقات .واله ابن الزبري قضاء الطائف،
تو ي عام 661ه( .األعالم للزركلي.)615/3 ،
 4جاء بعد حديث أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :الوتر ،باب :استحباب الرتتيل  ي القراءة ،حديث رقم.6315 :
وقال األلباين :حديث حسن صحيح.
 5الشافعي ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ،األم ،561/1 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان6414 ،م.
 6املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.311/61 ،
 7السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.14/6 ،
 8سورة الزمر آية .59
 9املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.313-314/61 ،
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ومثلهم احلنابلة (فتحسني الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب ما مل خيرج بذلك إىل تغيري لفظه أو زيادة
حروف فيه) 1ملا ذكر من أحاديث سابقا.
فالقراءة من غري تلحني ال بأس هبا وإن حسن صوته فهو أفضل2؛ فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال":زينوا القرآن بأصواتكم" ،3و(قال اإلمام أمحد :حيسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه حبزن وتدبر،
لقول أيب موسى للنيب صلى اهلل عليه وسلم" :لو كنت أعلمتين حلربت ذلك حتبريا" 4وعلى كل حال
فتحسني الصوت والرتمن مستحب إذا مل يفض إىل زيادة حرف فيه أو تغيري لفظه).5
وبذلك يتبني اتفاق الفقهاء على استحباب حتسني الصوت  ي قراءة القرآن ،لألدلة اليت ذكروها
وأحاديث املطلب ،وأهنا كانت فيمن قبلنا وهو شرع لنا ملوافقته شرعنا.

 1ابن قدامة ،الشرح الكبري.116/6 ،
 2ابن قدامة ،املغين.31/65 ،
 3سبق خترجيه صفحة .651
 4أخرجه النسائي  ي سننه الكربى ،كتاب :فضائل القرآن ،باب :حتبري القرآن ،حديث رقم .9129 :وقال األلباين  ي
السلسلة الصحيحة :إسناده صحيح ،حديث رقم.4245 :
 5الرحيباين ،مصطفى السيوطي ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى ،211/6 ،املكتب اإلسالمي ،دمشق،
سوريا6116 ،م.
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المبحث األول :نقض حكم الحاكم.
احلكم القضائي إذا وافق الشروط الشرعية فإنه ال ينقض  ي الشريعة اإلسالمية ،أما  ي شرع من قبلنا
فيظهر من أخبارهم غري ذلك ،وهو موضح  ي املطالب التالية:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
 ي خرب سليمان عليه السالم هنا يظهر أنه نقض حكم احلاكم قبله وهو داود عليه السالم:
 فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :كانت امرأتان معهماابنامها ،جاء الذئب فذهب بابن إحدامها ،فقالت لصاحبتها :إمنا ذهب بابنك.
وقالت األخرى :إمنا ذهب بابنك .فتحاكمتا إىل داود عليه السالم فقضى به للكربى .فخرجتا
على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه ،فقال :ائتوين بالسكني أشقه بينهما.
فقالت الصغرى :ال تفعل يرمحك اهلل ،هو ابنها .فقضى به للصغرى".1
فداود عليه السالم قضى به للكربى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قوهلا ،إذ ال بينة لواحدة منهما،
وكون هذا السبب مل يذكر  ي احلديث اختصارا ال يلزم منه عدم وقوعه ،فيحتمل أن يقال :إن الولد
الباقي كان  ي يد الكربى ،وعجزت الصغرى عن إقامة البينة( ،2فقضى به هلا على مقتضى شرعنا إن
كان ال خيالفه إما لكونه  ي يدها أو يشبهها إن كان شرعه اإلحلاق بالشبه).3
أما سليمان عليه السالم فقد قضى به للصغرى( ،استدالال بشفقة الصغرى على أهنا أمه ،وأما الكربى
فما كرهت ذلك ،بل أرادته ،لتشاركها صاحبتها  ي املصيبة بفقد ولدها).4

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :األنبياء ،باب :قول اهلل تعاىل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب،
حديث رقم.4551 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :األقضية ،باب :بيان اختالف اجملتهدين ،حديث رقم.6151 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :آداب القضاة ،باب :حكم احلاكم بعلمه ،حديث رقم.2313 :
 2الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم .31/1 ،والعثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.421/5 ،
3
ُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.522/1 ،
األ ّ
 4القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.411/3 ،
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فلو قيل :كيف نقض سليمان حكم داود أو اجتهاده فاجملتهد ال ينقض حكم اجملتهد؟ قال الكرماين:
(حكما بالوحي ،وحكومة سليمان كانت ناسخة أو باالجتهاد وجاز النقض لدليل أقوى على أن
الضمري  ي (فقضى) حيتمل أن يكون راجعا إىل داود .فإن قلت :ملا اعرتف اخلصم بأن احلق لصاحبه
كيف حكم خبالفه :قلت :لعله علم بالقرينة أنه ال يريد حقيقة اإلقرار) .1ولعله نقضه جبواز النقض
عندهم بدليل أقوى.2
أو أن داود عليه السالم مل يكن جيزم باحلكم ،أو كان ذلك فتوى منه ،ال حكما .ولعله كان  ي شرعهم
فسخ احلكم إذا رفعه اخلصم إىل حاكم آخر ،يرى خالفه ،3ويؤيده قوله( :فخرجتا على سليمان
فأخربتاه) فظاهره دال على أهنما ذهبتا إىل سليمان عليه السالم فرفعتا إليه خصومتهما مرة أخرى بعد
حكم داود عليه السالم.
وحيتمل أهنما رضيتا بالرتاجع وابتداء احلكم عند سليمان عليه السالم ،فلما حصل االعرتاف لزم احلكم
به ،كما إذا اعرتف اخلصم بعد احلكم عليه باليمني إلنكاره ،فإ ّن احلق يؤخذ منه.4
وشبيه ونظري هذه القصة  ي فقهنا( :ما لو حكم حاكم على م ّدع منكر بيمني ،فلما مضى ليحلفه
حضر من استخرج من املنكر ما اقتضى إقراره ،مبا أراد أن حيلف على جحده ،فإنه واحلالة هذه حيكم
عليه بإقراره ،سواء كان ذلك قبل اليمني أو بعدها ،وال يكون ذلك من نقض احلكم األول ،ولكن من
باب تبدل األحكام بتبدل األسباب).5
فاحلديث دليل على جواز وقوع االختالف بني اجملتهدين  ي احلكم وهو املراد هنا .وفيه أن احلق
واإلصابة مع واحد .ال مع كل واحد منهم.6

 1الكرماين ،شرح صحيح البخاري.611/54 ،
 2القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.691/63 ،
 3القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.411/3 ،
 4القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.291/2 ،
 5الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.593/41 ،
 6القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.411/3 ،
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واحلديث يستدل به على جواز خمالفة العامل غريه من العلماء وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى احلق  ي
خالف قوهلم.1
ومهما اختلفت االحتماالت  ي اجلواب عن سبب نقض سليمان حكم داود عليهما السالم فيبقى أن
نقض احلكم ثابت  ي شرعهم بناء على اخلرب السابق وهو حديث املبحث ،أما حكم ذلك  ي شرعنا
فأبينه  ي املطلب الثاين _إن شاء اهلل_.

 1ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.411/9 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
املطلب األول أظهر أن نقض حكم احلاكم واجتهاده أو قضاءه ثابت  ي شرع سليمان وداود عليهما
السالم ،أما  ي شرعنا فقد اتفق الفقهاء على أن احلاكم إن حكم وقضى باجتهاده ال جيوز نقض حكمه
إال إذا خالف نصا شرعيا ثابتا من القرآن الكرمي أو السنة النبوية أو غريها من أصول التشريع اإلسالمية.
وإن طلب احملكوم عليه نقض احلكم فإن كان احلكم  ي حق اهلل تعاىل نقضه القاضي بدون طلب
احملكوم عليه ذلك ،وإن كان  ي حق آدمي فال ينقضه إال إذا طلب صاحبه ،إن كان خمالفا ألصول
الشريعة ونصوصها كما شرط الفقهاء.1
ومجلة ذلك أن احلاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى هبا حاكم سواه فبان له خطؤه أو بان له خطأ
نفسه نظرت فإن كان اخلطأ ملخالفة نص كتاب أو سنة أو إمجاع نقض حكمه.2
وأما إذا كان حكم من قبله ال خيالف نصا أو إمجاعا ،فإن (حكم القاضي  ي املسائل االجتهادية ال
ينقض وهو معىن قول أصحابنا _احلنفية_  ي كتاب القضاء :إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن مل
خيالف الكتاب والسنة واإلمجاع) .3ومثلهم املالكية( :فحكم احلاكم ال يستقر  ي أربعة مواضع وينقض
وذلك إذا وقع على خالف اإلمجاع أو القواعد أو النص اجللي أو القياس) .4وكذا الشافعية( :ينقض
قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إمجاعا أو قياسا جليا).5

 1ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.1/1 ،
العبدري ،التاج واإلكليل ملختصر خليل.649/1 ،
الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.544/3 ،
ابن قدامة ،املغين.319/66 ،
 2ابن قدامة ،املغين.313/66 ،
 3ابن جنيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،651/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان6311 ،ه-
6191م.
 4عليش ،منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خليل.431/9 ،
 5السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،األشباه والنظائر  ي قواعد وفروع فقه الشافعية ،613/6 ،مكتبة نزار الباز،
الرياض ،السعودية ،ط6369 ،5ه6111-م.
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وقال ابن قدامة( :وليس على احلاكم تتبع قضايا من كان قبله ألن الظاهر صحتها وصواهبا وأنه ال يوىل
القضاء إال من هو من أهل الوالية فإن تتبعها نظر  ي احلاكم قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء فما وافق
من أحكامه الصواب أو مل خيالف كتابا وال سنة وال إمجاعا مل يسغ نقضه وإن كان خمالفا ألحد هذه
الثالثة وكان  ي حق اهلل تعاىل كالعتاق والطالق نقضه ألن له النظر  ي حقوق اهلل سبحانه وإن كان
يتعلق حبق آدمي مل ينقضه إال مبطالبة صاحبه ألن احلاكم ال يستو ي حقا ملن ال والية عليه بغري مطالبته
فإن طلب صاحبه ذلك نقضه).1
ومنه فإن حكم نقض القضاء ال جيوز  ي شرعنا خبالف ظاهر اخلرب الوارد عن شرع سليمان وداود
عليهما السالم.

 1ابن قدامة ،املغين.319/66 ،
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المبحث الثاني :الحيل في القضاء.
هل جيوز استخدام احليل للتوصل إىل حل قضية خمتلف فيها بني اخلصوم؟ هذا ما فعله سليمان عليه
السالم ،فمن شرعه جواز استخدام احليل  ي القضاء ،بينما  ي شرعنا فحكم ذلك يظهر  ي املطالب
التالية:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
متثل استخدام سليمان عليه السالم للحيلة  ،ي أنه أمر بالسكني يشق الولد بني املرأتني املدعيتني بنوته:
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :كانت امرأتان معهماابنامها ،جاء الذئب فذهب بابن إحدامها ،فقالت لصاحبتها :إمنا ذهب بابنك.
وقالت األخرى :إمنا ذهب بابنك .فتحاكمتا إىل داود عليه السالم فقضى به للكربى .فخرجتا
على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه ،فقال :ائتوين بالسكني أشقه بينهما.
فقالت الصغرى :ال تفعل يرمحك اهلل ،هو ابنها .فقضى به للصغرى".
قال أبو هريرة :واهلل إن مسعت بالسكني قط إال يومئذ ،وما كنا نقول إال املدية.1
تعدد االحتماالت اليت جعلت داود عليه السالم يقضي هبذا القضاء ،ومن مجلتها أنه (قضى به للكربى،
لشبه رآه فيها ،أو أنه كان  ي شريعته الرتجيح بالكرب ،أو لكونه كان  ي يدها .وكان ذلك مرجحا  ي
شرعه ،وأما سليمان؛ فتوصل بطريق من احليلة واملالطفة :إىل معرفة باطن القضية ،فأومههما أنه يريد
قطعه ،ليعرف من يشق عليها قطعه ،فتكون هي أمه فلما أرادت الكربى قطعه عرف أهنا ليست أمه،
فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أهنا أم ،ومل يكن مراده أنه يقطعه حقيقة ،وإمنا أراد اختبار شفقتهما
لتتميز له األم ،فلما متيزت مبا ذكرت عرفها ،ولعله استقر الكربى ،فأقرت بعد ذلك به للصغرى ،فحكم
للصغرى باإلقرار ،ال مبجرد الشفقة املذكورة).2

 1سبق خترجيه صفحة .654
 2النووي ،شرح صحيح مسلم.69/65 ،
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فلم يعزم على شقه  ي الباطن عندما قال (أشقه بينكما) ،وإمنا أراد استكشاف األمر حبيلة لطيفة
أظهرت ما  ي نفس األمر.1
فقوله أشق الغالم بينكما يدل على أن للحاكم أن يستعمل احليل  ي استخراج احلق بالتهديد،
والتخويف ،وإن مل يفعل ذلك ،وهذا يعتمد على الفهم ،والفطنة ،فقد يصل الفطن بلطيف فطنته إىل ما
ال يصب إليه الغيب بتكلفه ،وهتوره ،وذلك موهبة من اهلل تعاىل.2
فهذا (يكون أصال  ي استعمال احلكام طرقا من احليل املباحة  ي استخراج احلقوق إذا وقع اإلشكال).3
وقد (استنبط منه النسائي  ي السنن الكربى التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي ال يفعله سأفعل
كذا ،ليستبني له احلق).4

 1األُيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.521/1 ،
 2الولّوي ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب.511/41 ،
 3املازري ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر ،املعلم بفوائد مسلم ،511/5 ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،
ط6115 ،5م.
 4الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.39/1 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
من أقوال العلماء والشراح أن سليمان عليه السالم كما ورد  ي حديث املبحث استخدم احليلة  ي قضائه
بني املرأتني حىت يثبت احلق لصاحبته ،وهذا كان من شرعه عليه السالم.
وحكم استخدام احليل  ي شرعنا للتوصل إىل احلقوق واستخدام احلاكم أو القاضي هلا يظهر كما يأيت:
احليل  ي الفقه اإلسالمي مقسمة إىل حيل مشروعة وحيل ممنوعة _وتقسيمها ليس حمال لبحثي هنا_،
فاحليل املباحة املشروعة ما كانت مباحة  ي ذاهتا وتوصل هبا بطرق مباحة إىل أهداف مباحة بفطنة
وذكاء ،لدفع ظ لم أو حتصيل حق ،واستخدام القاضي أو احلاكم للحيلة ليعيد احلق ألصحابه كما فعل
سليمان عليه السالم مع املرأتني هو مما أجازته شريعتنا اإلسالمية املطهرة ،1واستدل الفقهاء على جوازها
بعدة أدلة غري حديث املبحث منها فعل يوسف عليه السالم مع أخيه ،فقال تعاىل" :فَلَ َّما َج َّهَزُه ْم
الس َقايَةَ ِ ي َر ْح ِل أ َِخ ِيه ُمثَّ أَذَّ َن ُم َؤذِّ ٌن أَيَّتُ َها الْعِ ُري إِنَّ ُك ْم لَ َسا ِرقُو َن" .2ففي اآلية دليل على
ِجبَ َها ِزِه ْم َج َع َل ِّ
جواز احليلة  ي التوصل إىل املباح ،وما فيه من العظة والصالح ،واستخراج احلقوق .3فكان ذلك من

يوسف حيلة وهذه حيلة إلمساك أخيه عنده حينئذ ليوقف إخوته على مقصوده4؛ فيجتمع الشمل،
وهي مصلحة أعم من مفسدة احتمال حزن أبيه كما حزن على فقده.
ِ
ِ
ب بِِه َوَال َْحتنَ ْ
واستدلوا أيضا بقوله تعاىلَ " :و ُخ ْذ بِيَد َك ِض ْغثًا فَ ْ
اض ِر ْ
صابًِرا ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنَّهُ
ث إِنَّا َو َج ْدنَاهُ َ
اب" ،5فيها داللة على إجازة احليلة  ي التوصل إىل املباح واستخراج احلقوق.6
أ ََّو ٌ
 1نظام وآخرون ،الفتاوى اهلندية.11/26 ،
عليش ،منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خليل.511/9 ،
النووي ،اجملموع شرح املهذب.31/6 ،
ابن مفلح ،برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن حممد ،الفروع وتصحيح الفروع ،619/66 ،مؤسسة الرسالة ،ط،6
6353ه  5114 -م.
 2سورة يوسف آية .11
 3الكياهراسي ،أحكام القرآن.14/4 ،
 4السرخسي ،املبسوط.416/41 ،
 5سورة ص آية .33
 6اجلصاص ،أحكام القرآن.415/3 ،
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وقد جاء  ي الفتاوى اهلندية أن كل حيلة حيتال هبا الرجل إلبطال حق الغري أو إلدخال شبهة فيه أو
لتمويه باطل فهي مكروهة ،وكل حيلة حيتال هبا الرجل ليتخلص هبا عن حرام أو ليتوصل هبا إىل حالل
فهي حسنة ،وهو مذهب علمائنا .1فمن كره احليل  ي األحكام فإمنا يكره  ي احلقيقة أحكام الشرع وإمنا
يقع مثل هذه األشياء من قلة التأمل؛ فاحلاصل أن ما يتخلص به الرجل من احلرام أو يتوصل به إىل
احلالل من احليل فهو حسن ،وإمنا يكره ذلك أن حيتال  ي حق لرجل حىت يبطله أو  ي باطل حىت ميوهه
أو  ي حق حىت يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه وما كان على السبيل الذي قلنا
أوال فال بأس به2؛ ألن اهلل تعاىل قال":وتَعاونُوا َعلَى الِْ ِّرب والتَّ ْقوى وال تَعاونُوا َعلَى ِْ
األ ِْمث َوالْ ُع ْد َو ِان".3
َ َ َ ََ
َ ََ
فاحليل الباطلة ،املذمومة ،واملنهي عنها ما هدم أصال شرعيًا وناقض مصلحة شرعية ،فإن فرضنا أن احليلة

أصال شرعيًا ،وال تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغري داخلة  ي النهي وال هي باطلة.4
ال هتدم ً
واملفيت إن صح قصده واحتسب  ي طلب حيلة ال شبهة فيها وال جتر إىل مفسدة ليخلص هبا املستفيت
من ورطة ميني أو حنوها فذلك حسن مجيل ،5و ي منح اجلليل :أن للقاضي أن مينع الشاهد من تكرر
حضوره جمالس القضاء من غري حاجة إلطالعه على اخلصومات وتعلمه احليل  ي حتريفها6؛ فمن قوهلم
يستدل على أن احليل إن توفر شرطها كما ذكرت فللقاضي أن يستعملها.
وهو ما فعله سليمان عليه السالم للتوصل بطريق من احليلة واملالطفة إىل معرفة باطن القضية ،7وإعادة
احلق لصاحبته.

 1نظام وآخرون ،الفتاوى اهلندية.11/26 ،
 2السرخسي ،املبسوط.414/41 ،
 3سورة املائدة آية .5
 4الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،املوافقات ،دار ابن عفان ،القاهرة ،مصر ،ط6361 ،6ه-
6111م.
 5عليش ،منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خليل.511/9 ،
 6املصدر نفسه.342/9 ،
 7النووي ،شرح صحيح مسلم.69/65 ،
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وما قص النيب صلى اهلل عليه وسلم قصة سليمان إال ليعترب هبا  ي األحكام وقد ترجم عليها النسائي:
باب  ي احلاكم يوهم خالف احلق ليستعلم به احلق ،1والتهديد من احليلة؛ فيجوز (التهديد والتخويف
واإلرهاب مبا ال جيوز فعله ليصل املتويل إىل فعل املصلحة  ي ذلك ومعلوم أن شق الولد غري جائز وإمنا
أراد نيب اهلل سليمان أن يظهر هلما نوعا من أنواع اإلرهاب من باب السياسة واملعرفة حىت ظهر له
أمرها).2
فإيهام احلاكم بفعل ما ال ينوي فعله من احليل اليت أباحتها الشريعة اإلسالمية .فمىت حتيّل اإلنسان بفعل
مباح على ختلصه من ظلم غريه وأذاه ،ال االحتيال على فرائض اهلل واستباحة حمارمه فهو مباح.3

ومن القواعد اليت جعلها العلماء الزمة  ي حق احلاكم أو القاضي أن يكون ذو دهاء وذكاء حىت يواجه
من كثرت حيلته وقويت فطنته ،وكان وصوله إىل أغراضه بألطف الوجوه اليت ميكن التوصل هبا إليها،
فرتى احلاكم  ي هذه احلالة وكأنه أبله وهو متباله ،حيصي دقائق األمور ،ويدبر لطيفات احليل ،فال ينطق
حىت جيد جوابا مسكنا أو خطابا معجزا ،وال يفعل حىت يرى فرصة حاضرة ومضرة غائبة.4
فمن نصوص العلماء السابقة واتفاقهم وعرض أدلتهم يظهر بأن استخدام القاضي للحيل بطريق مباحة
للوصول إىل احلقوق ودفع الظلم والباطل جائز  ي شرعنا كما هو  ي شرع سليمان عندما استخدم احليلة
وخوفهما بشق الولد مع عدم نيته شقه ،وهبذا يوافق شرعنا شرع من قبلنا  ي جواز
وأوهم املرأتني ّ
استخدام احليل  ي القضاء.

 1ابن مفلح ،الفروع وتصحيح الفروع.619/66 ،
 2ابن األخوة ،ضياء الدين حممد بن حممد القرشي ،معامل القربة  ي طلب احلسبة،599/6 ،
 3ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين اجلوزية ،الطرق احلكمية ،26/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6112 ،6م.
 4ابن األزرق ،أبو عبد اهلل حممد بن علي ،بدائع السلك  ي طبائع امللك ،659/6 ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،ط،6
5119م.
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المبحث الثالث :الطالق الكنائي.
الطالق أنواع خمتلفة فمن حيث الصيغة ينقسم الطالق إىل صريح وكنائي ،والكنائي هو حمط البحث
هنا.
الطالق خمرج للخالفات املستعصية بني الزوجني ،وهو جائز  ي شرعنا واخلرب الصحيح عن إبراهيم
وإمساعيل عليهما السالم يظهر أنه كان  ي شرع إبراهيم عليه السالم.

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
الطالق الكنائي ما مل يصرح اللفظ به وهو ما عُ ّرب عنه  ي خرب إمساعيل وإبراهيم عليهما السالم بتغيري

العتبة:

 روى ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :جاء إبراهيم بعد ماتزوج إمساعيل يطالع تركته ،فلم جيد إمساعيل ،فسأل امرأته عنه ،فقالت :خرج يبتغي لنا.
مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم ،فقالت :حنن بِ َشٍّر ،حنن  ي ضيق وشدة .فشكت إليه.

قال :فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم ،وقويل له يغري عتبة بابه.

س شيئا ،فقال :هل جاءكم من أحد؟ قالت :نعم ،جاءنا شيخ كذا
فلما جاء إمساعيل ،كأنّه آنَ َ
وكذا ،فسألنا عنك فأخربته ،وسألين كيف عيشنا ،فأخربته أنّا  ي جهد وشدة .قال :فهل

أوصاك بشيء؟
غري عتبة بابك.
قالت :نعم ،أمرين أن أقرأ عليك السالم ،ويقولّ :

قال :ذاك أيب ،وقد أمرين أن أفارقك احلقي بأهلك .فطلّقها ،وتزوج منهم أخرى".1

فهم إمساعيل من قول والده عليهما السالم( :يغري عتبة بابه) طالق زوجته .فتغري عتبة الباب (كناية عن
املرأة ومساها بذلك ملا فيها من الصفات املوافقة وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكوهنا حمل
الوطء ،ويستفاد منه أن تغيري عتبة الباب يصح أن يقع من كنايات الطالق كأن يقول مثال :غريت عتبة

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :األنبياء ،باب" :يَِزفُّو َن" :النسالن  ي املشي ،حديث رقم.4693 :
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بايب أو عتبة بايب مغرية وينوي بذلك الطالق فيقع) .1واعتبار تغري العتبة من كنايات الطالق هو شرع
من قبلنا وهو شرع لنا.2
وقد كىن إمساعيل عليه السالم بطالقها بقوله (ذاك أيب ،وقد أمرين أن أفارقك ،احلقي بأهلك) فأمره هلا
باللحوق بأهلها (من ألفاظ الكنايات ،والواقع هبا بائن وهو بدعي؛ فكيف طلّق به إمساعيل عليه
السالم؟! واجلواب :أن اخللع جائز  ي حالة احليض ،مع أن اخللع طالق بائن ،والطالق  ي حالة احليض
بدعي ،فإذا ثبت اجلواز  ي موضع ألجل الضرورة ،قِست عليه جوازه  ي موضع آخر أيضا ،وهو :عدم
التوافق والعزم على تركها بالكلية).3
فالطالق الكنائي املستفاد من اخلرب جاء  ي شرعنا وكذلك  ي شرع من قبلنا.

 1القنوجي ،عون الباري.351/3 ،
 2ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.313/1 ،
 3الديوبندي ،فيض الباري على صحيح البخاري.415/3 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
عُِّرب عن لفظ الطالق بالعتبة وهو كناية عن املرأة ،وهو ما جاء به شرع إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم
والطالق الكنائي  ي شرعنا كذلك ،فكما ذكرت سابقا بأن الطالق الكنائي أحد أنواع الطالق من

حيث الصيغة ،ففي تعريفه اتفق الفقهاء على أن الطالق الكنائي ما مل يوضع اللفظ له ،واحتمله وغريه،
فإذا مل حيتمله أصال مل يكن كناية.1
ويقع الطالق الكنائي باقرتانه بالنية ،ألن اللفظ حيتمل الطالق وغريه ،فال يكون طالقا إال بالنية وهو
قول اجلمهور ،2وأما املالكية فأحلقوا الكنايات الظاهرة الطالق الصريح ،فأوقعوا الطالق هبا بغري نية،
وهي الكنايات اليت تستعمل  ي الطالق كثريا وإن مل توضع له  ي األصل ،وهي لفظ :الفراق والسراح.3
فالطالق يقع بقوله احلقي بأهلك ألن قوله يلزمها االلتحاق بأهلها وذلك بعد انقطاع النكاح بينهما،
وهذا اللفظ وغريه من كنايات الطالق وهو جماز ال حقيقة ألن عندنا هذه األلفاظ تعمل  ي حقائق
موجباهتا وهلذا يقع به التطليقة البائنة.4
وألفاظ الكناية ال تنحصر  ي قوله احلقي بأهلك؛ فألفاظ الكناية كثرية( ،وهي األلفاظ اليت تشبه الطالق
وتدل على الفراق ،وذلك مثل قوله أنت بائن ،وخلية وبرية وبتة وبتلة وحرة وواحدة وبيين وابعدى واغرىب
واذهيب واستفلحي واحلقى بأهلك وحبلك على غاربك ،واسترتي وتقنعى واعتدي وتزوجي وذوقي

 1ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.455/4 ،
التسويل ،أبو احلسن علي بن عبد السالم ،البهجة  ي شرح التحفة ،221/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط6369 ،6ه6119-م.
الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.9/3 ،
ابن قدامة ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل.664/4 ،
 2ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.455/4 ،
النووي ،اجملموع شرح املهذب.11/61 ،
ابن قدامة ،املغين.592/9 ،
 3ابن جزيء ،القوانني الفقهية.692/6 ،
 4السرخسي ،املبسوط.646/1 ،
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وجترعي وما أشبه ذلك ،فإن خاطبها بشيء من ذلك ونوى به الطالق وقع ،وإن مل ينو مل يقع ،ألنه
حيتمل الطالق وغريه).1
فيلزم الكناية اقرتاهنا بالنية ولو كانت ظاهرة فإنه ال يقع هبا طالق ،إال أن ينويه بنية مقارنة للفظ أو يأيت
مبا يقوم مقام نية كقرائن احلال.2
أما اإلمام مالك وأصحابه فعندهم أن الطالق الصريح هو لفظ الطالق فقط وما عدا ذلك كناية وهي
عنده على ضربني ظاهرة وحمتملة3؛ فالظاهرة اليت جرت العادة أن يطلق هبا  ي الشرع أو  ي اللغة كلفظ
التسريح والفراق وكقوله أنت بائن أو بتة أو بتلة وغريها فحكم هذا كحكم الصريح .والكناية احملتملة
كقوله احلقي بأهلك واذهيب وابعدي عين وغريها فهذا ال يلزمه الطالق إال إن نواه.4
ِ
َجلَ ُه َّن
ودليل املالكية على عدم لزوم النية مقرونة مع الطالق الكنائي ،قوله تعاىل" :فَإ َذا بَلَ ْغ َن أ َ
وف أَو فَا ِرقُوه َّن ِمبعر ٍ
فَأَم ِس ُك ِ ٍ
وف" 5فلفظ السراح والفراق جاءا معربين عن الطالق وما يذكره
ْ ُ
وه َّن مبَْع ُر ْ
ُ َْ ُ
القرآن صريح هنا مع أن كال اللفظني جاءا  ي مواضع أخرى تعرب عن غري الطالق ،فقال تعاىل:
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا" 6فهما من الكناية ،وبذلك فإن الكناية تلحق بالصريح حكما فال
" َو ْاعتَ ُ َْ
تلزمه النية.
واستدل اجلمهور على أن الطالق الكنائي ال يقع إال باقرتانه بالنية ،بآية الطالق اليت استدل هبا الفريق
األول وتوجيهها بأن لفظي السراح والفراق من ألفاظ الطالق الصريح لورودمها  ي القرآن الكرمي،
واحتجوا أضا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا األعمال بالنية وإمنا المرئ ما نوى".7

 1النووي ،اجملموع شرح املهذب.616/61 ،
 2احلجاوي ،شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجا ،اإلقناع  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،66/3 ،دار
املعرفة بريوت ،لبنان.
 3ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.13/5 ،
 4ابن جزيء ،القوانني الفقهية.692/6 ،
 5سورة الطالق آية .5
 6سورة آل عمران آية .614
 7أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :األميان والنذور ،باب :النية  ي األميان ،حديث رقم.1466 :
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وقد رد املالكية على اجلمهور بأن لفظ السراح والفراق يستعمل  ي غري حمل الطالق ،كقول الرجل
سرحت إبلي؛ فكان كناية ال صرحيا فيفتقر إىل النية حىت يرتجح هبا أحد األمرين ،فكيف يكون صرحيا
وقد حيتمل أكثر من معىن ،بناء على أن قولكم بأن الكناية ال تقع إال بنية؟!.
معىن حبيث يتبادر حقيقة أو جمازا صريح؛ فإن مل
أما اجلمهور فكان ردهم بأن ما غلب استعماله  ي ً

يستعمل  ي غريه فأوىل بالصراحة فلذا فهذه األلفاظ صرحية على االستعمال  ي معىن الطالق دون غريه.1

وبعد ردودهم يتبني بأهنم متفقون على إيقاع الطالق الكنائي كما هو  ي شرع من قبلنا ،وأن ما اشرتك
اللفظ  ي معناه غري معىن الطالق لزمته النية لوقوعه أو ما ينوب عنها كقرائن احلال وهو عند احلنفية
واحلنابلة ،واختلفوا  ي لفظي السراح والفراق ألهنما مذكوران  ي القرآن الكرمي و ي اختالفهم األخري هذا
يرتجح _واهلل أعلم_ قول اجلمهور بأهنما من ألفاظ الطالق الصريح.
وأنبه على أن الفقهاء (مل يستوفوا كل الكنايات بل عددوا منها مجالً مث أشاروا إىل ما مل يذكروه بضابط،
وقد استنبط البلقيين 2من حديث قول إبراهيم إلمرأة ابنه إمساعيل عليهما السالم :قويل يغري عتبة بابه،

أن هذه اللفظة من كنايات الطالق) ،3و ي اعتبار لفظ (يغري عتبة بابه) من كنايات الطالق ما يوافق
شرعنا ،وال يقع إال بنية باتفاقهم مع تفصيل املالكية أهنا من الكنايات احملتملة _كما أشرت سابقا_.

 1ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.65/9 ،
 2عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين ،العسقالين االصل ،مث البلقيين املصري الشافعي ،أبو حفص ،سراج
الدين :جمتهد حافظ للحديث ،من العلماء بالدين .ولد عام 153ه  ي بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة .وويل
قضاء الشام سنة  111ه وتو ي بالقاهرة عام 912ه .من كتبه :التدريب  ي فقه الشافعية( .األعالم للزركلي،
.)31/2
 3السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،احلاوي  ي الفتاوى ،512/6 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط6356 ،6ه5111-م.
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المبحث األول :مشروعية الجهاد.
اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،وهو كذلك مشروع فيمن سبقنا ،كما سيأيت  ي املطالب التالية:

المطلب األول :ذكر الجهاد ومشروعيته في أخبار األنبياء.
تظهر مشروعية اجلهاد  ي األخبار الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومنها:
 ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :قال سليمان بن داودكلهن يأتني بفارس جياهد
عليهما السالم:
ألطوفن الليلة على مائة امرأة _أو تسع وتسعني_ َّ
َّ
 ي سبيل اهلل ،فقال له صاحبه :إن شاء اهلل.
بشق رجل ،والذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء
فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة ،جاءت ِّ
اهلل ،جلاهدوا  ي سبيل اهلل فرسانا أمجعون"

1

مر النيب صلى اهلل عليه
 عن يزيد بن أيب عبيد قال :مسعت سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قالَّ :وسلم على نفر من أسلم ينتضلون فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ارموا بين إمساعيل ،فإ ّن

أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بين فالن".2

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :غزا نيب من األنبياء فقاللقومه ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبين هبا ومل ينب هبا".3
أما األول فيظهر واضحا جليا بأن غاية سليمان عليه السالم من قسمه اجلهاد ،وهو إن دل فإمنا يدل
على مشروعيته  ي شريعته.
وأما الثاين فيظهر فيه أن امساعيل عليه السالم كان راميا ،أي بالسهام ،وهو إعداد للجهاد ،ولو مل يكن
اجلهاد مشروعا عنده ملا أعد له العدة ،ليصبح راميا وال يصبح راميا إال بدربة.

 1سبق خترجيه صفحة .615
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :التحريض على الرمي ،حديث رقم.5134 :
وابن ماجة  ي سننه ،كتاب :اجلهاد ،باب :الرمي  ي سبيل اهلل ،حديث رقم .5962 :وصححه األلباين.
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اخلمس ،باب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أحلت لكم الغنائم ،حديث
رقم.4653 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة ،حديث رقم.6131:

138

فاملسابقة  ي الرمي تكون لقصد اجلهاد.1
ويظهر واضحا  ي اخلرب الثالث أن أحد األنبياء كان غازيا جماهدا ،وفيه توضيح لبعض األحكام اليت أمر
هبا قومه قبل الغزو.
وتظهر مشروعية اجلهاد  ي الشرائع السابقة من قوله (غزا نيب).2
و ي رواية مسلم قوله (فغزا فأدىن للقرية حني صالة العصر أو قريبا من ذلك) فيه أن قتال آخر النهار
وإذا هبت رياح النصر أفضل كما كان يفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم.3

 1السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.559/3 ،
2
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.461/1 ،
ّ
 3ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.599/2 ،
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المطلب الثاني :حكم الجهاد الوارد في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
دلت األخبار سابقة الذكر  ي املطلب األول على أن اجلهاد كان مشروعا فيمن قبلنا ،وكان األنبياء
عليهم السالم أكثر حرصا عليه من غريهم ،يدل عليه ميني سليمان عليه السالم.
ِ
ب َعلَْي ُك ُم
وهو كذلك  ي شريعتنا فحكمه عندنا فرض بعمومه ،لعموم األدلة اآلمرة به ،قال تعاىلُ " :كت َ
الْ ِقتال وهو ُكره لَ ُكم" .1وقال سبحانه" :انِْفروا ِخ َفافًا وثَِقاالً وج ِ
اه ُدوا بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم ِ ي َسبِيل
َ ََ
َ َ ُ َ ٌْ ْ
ُ
اللَّ ِه".2
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :قيل يا رسول اهلل أي الناس أفضل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم" :مؤمن جياهد  ي سبيل اهلل بنفسه وماله".3
والفقهاء 4على أن اجلهاد فرض كفاية ويتعني  ي حاالت عدة _ليست حمط حبثي_ فأما فرضيته على
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
َّهوا ِ ي
الكفاية فلقوله تعاىلَ " :وَما َكا َن الْ ُم ْؤمنُو َن ليَ ْنف ُروا َكافَّةً فَلَ ْوالَ نَ َفَر م ْن ُك ٍّل ف ْرقَة مْن ُه ْم طَائ َفةٌ ليَتَ َفق ُ
الدِّي ِن َولِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم".5
قال  ي االختيار( :اجلهاد فرض عني عند النفري العام وكفاية عند عدمه .أما األول فلقوله تعاىل" :انِْف ُروا
ِخ َفافًا َوثَِق ًاال" اآلية ،والنفري العام :أن حيتاج إىل مجيع املسلمني فال حيصل املقصود وهو إعزاز الدين
وقهر املشركني إال باجلميع ،فيصري عليهم فرض عني كالصالة ،وإذا مل يكن كذلك فهو فرض كفاية ،إذا
قام به البعض سقط عن الباقني كرد السالم وحنوه ،ألن املراد واملقصود منه دفع شر الكفر وكسر
 1سورة البقرة آية .561
 2سورة التوبة آية .36
 3أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله  ي سبيل اهلل،
حديث رقم.5143 :
 4البابريت ،حممد بن حممد ،العناية شرح اهلداية.341/1 ،
ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.491/6 ،
الشريازي ،املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي.551/5 ،
املرداوي ،أبو احلسن علي بن سليمان ،اإلنصاف  ي معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
 ،91/3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه.
 5سورة التوبة آية .655
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شوكتهم ،وإطفاء ثائرهتم ،وإعالء كلمة السالم ،فإذا حصل املقصود بالبعض فال حاجة إىل غريهم،
والنيب عليه الصالة والسالم كان خيرج إىل اجلهاد وال خيرج مجيع أهل املدينة ،وألنه أمر باملعروف وهني
عن املنكر فيكون على الكفاية ،وألنه لو وجب على مجيع الناس تعطلت مصاحل املسلمني من الزراعات
والصنائع ،وانقطعت مادة اجلهاد من الكراع والسالح فال يقدر اجملاهدون على اإلقامة على اجلهاد
فيؤدي إىل تعطيله ،فإن مل يقم به أحد أمث مجيع الناس برتكه كسائر فروض الكفاية).1
ومثله قال  ي االستذكار( :واجلهاد عندنا بالغزوات والسرايا إىل أرض العدو فرض على الكفاية فإذا قام
بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن املتخلفني.
فإذا أظل العدو بلدة مقاتال هلا تعني الفرض على كل أحد حينئذ  ي خاصته على قدر طاقته خفيفا
وثقيال شابا وشيخا حىت يكون فيمن يكاثر العدو كفاية مبواقعتهم فإن مل يكن وجب على كل من
سبقهم من املسلمني وجب عليهم عوهنم والنفري إليهم ومقاتلة عدوهم معهم فإذا كان  ي ذلك ما يقوم
بالعدو  ي املدافعة كان ما زاد على ذلك فرضا على الكفاية على ما قدمنا فضيلة ونافلة.
ِِ
ِِ
ِ
والدليل على ذلك قوله عز وجلَ " :وفَض َّ
يما" ،2وقالَ " :وُك ًّال
ين أ ْ
َجًرا َعظ ً
ين َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللهُ الْ ُم َجاهد َ
َ

احلُ ْس َىن".4)3
َو َع َد اللَّهُ ْ

وكذلك قول الشافعية( :اجلهاد فرض كفاية أما كونه فرضا فباإلمجاع ،وأما كونه على الكفاية فلقوله
ُويل الضَّرِر والْمج ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ني َغْي ر أ ِ
اه ُدو َن ِ ي َسبِ ِيل اللَّ ِه بِأ َْم َواهلِِ ْم َوأَنْ ُف ِس ِه ْم
َ َ َُ
تعاىلَ" :ال يَ ْستَوي الْ َقاع ُدو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ ُ
ِِ
اه ِد ِ ِِ
ِ
ِِ
فَض َّ
احلُ ْس َىن" ،5ففاضل بني
ين َد َر َجةً َوُك ًّال َو َع َد اللَّهُ ْ
ين بأ َْم َواهل ْم َوأَنْ ُفسه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللهُ الْ ُم َج َ
َ

اجملاهدين والقاعدين ووعد كال احلسىن وهي اجلنة والعاصي ال يوعد هبا ،وال يفاضل بني مأجور ومأزور.

 1املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.652/3 ،
 2سورة النساء آية .12
 3سورة النساء آية .12
 4ابن عبد الرب ،االستذكار.641/2 ،
 5سورة النساء آية .12
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ِ 1
ِ
ِ ٍِ
ِ
َّهوا" أي :املاكثون "ِ ي
وقال تعاىل" :فَلَ ْوَال نَ َفَر م ْن ُك ِّل ف ْرقَة مْن ُه ْم طَائ َفةٌ" أي :ومكثت طائفة "ليَتَ َفق ُ
الدِّي ِن َولِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم" 2فحثهم على أن تنفر طائفة فقط .فدل ذلك على أن اجلهاد
فرض كفاية ال فرض عني).3

ويتعني اجلهاد ليصبح فرض عني على كل مسلم إذا دخل العدو بالد املسلمني.4
أما ابن قدامة فقال :اجلهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقني .ومعىن الكفاية  ي
اجلهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون  ي قتاهلم إما أن يكونوا جندا هلم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا
قد أعدوا أنفسهم له تربعا حبيث إذا قصدهم العدو حصلت املنعة هبم ويكون  ي الثغور من يدفع العدو
عنها ويبعث  ي كل سنة جيشا يغريون على العدو  ي بالدهم.5
ونصوص الفقهاء تدل على إمجاعهم على أن اجلهاد فرض كفاية على العموم إال  ي حاالت ذكروها  ي
كتبهم _ليست حمال للبحث هنا_ .وقد ذكر هذا اإلمجاع ابن رشد  ي بداية اجملتهد وهناية املقتصد.6

 1سورة التوبة آية .655
 2سورة التوبة آية .655
 3الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.691/3 ،
 4الشربيين ،اإلقناع  ي حل ألفاظ أيب شجاع.229/5 ،
 5ابن قدامة ،املغين.421/61 ،
 6ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.491/6 ،
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المبحث الثاني :تعلم الرماية.
ذكرت  ي املبحث األول مشروعية اجلهاد  ي األمم السابقة وأدلتة مشروعيته  ي شرعنا ،وتعلم الرماية مما
يعد للجهاد وهو حمط حبثي  ي هذا املبحث مقسما كسابقه من املباحث إىل مطلبني وتوضيح فيما يلي:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
املسابقة وتعلم الرماية بالسهام وغريه مما حث عليه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم و ي اخلرب التايل يظهر
حثه على ذلك استنانا واستئناسا بأخيه النيب إمساعيل عليه السالم:
مر النيب صلى اهلل
 فعن يزيد بن أيب عبيد قال :مسعت سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قالَّ :عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ارموا بين إمساعيل،
فإ ّن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بين فالن" .قال :فأمسك أحد الفريقني بأيديهم .فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما لكم ال ترمون" .قالوا:كيف نرمي وأنت معهم .قال النيب صلى
اهلل عليه وسلم" :ارموا فأنا معكم كلكم".1
 ي قوله( :ارموا بين امساعيل) حتريض على الرمي .2وقوله( :رميا بين امساعيل) أي ارموا رميا.3
فإهنم كانوا (ينتضلون) أي يرتامون على سبيل املسابقة .4فحرضهم على الرمي استئناسا بفعل امساعيل
عليه السالم ،ولذلك نسبهم إليه فقال( :فإ ّن أباكم) أي :امساعيل عليه السالم.5
فيستفاد من احلديث أن السلطان يأمر رجاله بتعلم الفروسية وحيض عليها خصوصا الرمي بالسهام.6
وفيه أن السلطان جيب أن يعلم بنفسه أمور القتال كما فعل صلى اهلل عليه وسلم.7

 1سبق خترجيه صفحة .641
 2العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.523/63 ،
 3كنون ،إحتاف ذي الشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة.654/1 ،
 4القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.349/3 ،
 5الزرهوين ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع.535/1 ،
 6العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.523/63 ،
 7ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.19/2 ،

143

فاملسابقة تعم املناضلة فالنضال  ي الرمي والرهان  ي اخليل والسباق فيهما وهي لقصد اجلهاد ،لقوله
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ" 1وفسر النيب صلى اهلل عليه وسلم القوة فيها بالرمي كما رواه
تعاىلَ " :وأَع ُّدوا َهلُ ْم َما ْ
مسلم ،2ويدل عليه قوله( :ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا) .3
فاملسابقة بالرماية كانت  ي عهد إمساعيل عليه السالم ،وهو ما حث عليه نبينا صلى اهلل عليه وسلم كما
ورد  ي حديث املبحث ،وبذلك يتضح اتفاق شرعنا مع شرع إمساعيل عليه السالم  ي الدعوة إىل تعلم
الرماية ألهنا من مقدمات اجلهاد ومن القوة اليت نعتد هبا للجهاد.

 1سورة االنفال آية .11
 2أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :اإلمارة ،باب :فضل الرمي واحلث عليه وذم من علمه مث نسيه ،حديث رقم:
.2122
 3السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.559/3 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
جاء  ي املطلب األول أن امساعيل النيب عليه السالم كان راميا ،وأن الرماية مما يعتد به للقتال وأن النيب
صلى اهلل عليه وسلم أمر بذلك.
فالرماية كانت فيمن قبلنا كما هي  ي شرعنا كذلك ،وقد حث عليها اإلسالم  ي غري هذا املوضع وغري
هذا الشاهد ومن ذلك قول عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
على املنرب يقول" :وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة
الرمي".1
وتعلم الرماية مشروع عندنا وقال النووي :مندوب إليه إن كان للجهاد ،2لقول النيب صلى اهلل عليه
وسلم :ارموا بين امساعيل ..احلديث.3
واملسابقة والرمي مما حيتاج إليه  ي اجلهاد للكر والفر ،وكل ما هو من أسباب اجلهاد فتعلمه مندوب
إليه .4والشك أن الرمي عام يشمل كل ما يرمى به من بندقية ومدفع وقنبلة وغريها ،5فاملسابقة جائزة
بأي شكل كانت سواء  ي اخليل واإلبل وبالرمي بالسهام ،6واحلراب والسفن وغريها.7
قال املاوردي :األصل  ي الرمي قوله تعاىل" :وأ َِع ُّدوا َهلم ما استَطَعتُم ِمن قُ َّوٍة وِمن ِرب ِ
اخلَْي ِل تُ ْرِهبُو َن بِِه
اط ْ
ُْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
َ
َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوُك ْم" .8فموضع الدليل من هذه اآلية أنه ملا أمر بإعداد الرمي واخليل للعدو  ي حربه،
وذلك ال يكون إال بالتعليم والثقة بالسبق واإلصابة ،فدل على إباحة ما دعا إليهما.9

 1سبق خترجيه صفحة .632
 2النووي ،اجملموع شرح املهذب.659/62 ،
 3سبق خترجيه صفحة .641
 4املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.611/3 ،
 5البغدادي ،عبد الرمحن شهاب الدين ،إرشاد السالك إىل أشرف املسالك.541/6 ،
 6العبدري ،التاج واالكليل ملختصر خليل.411/4 ،
 7ابن قدامة ،الكا ي  ي فقه اإلمام أمحد.691/5 ،
 8سورة األنفال آية .11
 9املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.311/62 ،
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المبحث الثالث :إباحة الغنائم وتحريم الغلول.
إباحة الغنائم وحترمي الغلول مما ورد ذكره  ي الشريعة اإلسالمية ،وأما الشرائع السابقة فيظهر تفصيله  ي
املطالب التالية ،بعد تعريف الغنيمة والغلول.
الغنيمة لغة :ما يؤخذ من احملاربني  ي احلرب قهرا .1و ي االصطالح :اسم ملا يؤخذ من أموال الكفرة بقوة
الغزاة وقهر الكفرة.2
وأما الغلول ففي اللغة يقال :أغل الرجل ،أي :خان  ي املغنم .3والغال اصطالحا :الذي يكتم ما يأخذه
من الغنيمة فال يطلع اإلمام عليه وال يضعه مع الغنيمة.4

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
الغنيمة والغلول  ي شرع أحد األنبياء السابقني كما جاء به حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه:
 فعن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف َذكر أنه قال" :غزا نيب من األنبياء ،فقاللقومه :ال يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبين هبا وملا ينب ،وال آخر قد بىن بنيانا
ّ
وملا يرفع سقفها ،وال آخر قد اشرتى غنما أو خلفات وهو منتظر والدها.
قال :فغزا فأدىن للقرية حني صالة العصر أو قريبا من ذلك ،فقال للشمس :أنت مأمورة وأنا
علي شيئا.
مأمور ،اللهم احبسها ّ

فحبست عليه حىت فتح اهلل عليه ،قال :فجمعوا ما غنموا ،فأقبلت النار لتأكله فأبت أن

تطعمه .فقال :فيكم غلول ،فليبايعين من كل قبيله رجل .فبايعوه فلصقت يد رجل بيده ،فقال:
فيكم الغلول ،فتبايعين قبيلتك ،فبايعته.
قال :فلصقت بيد رجلني أو ثالثة ،فقال :فيكم الغلول ،أنتم غللتم.

 1مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة :غنم.
 2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.641/3 ،
 3مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة :غل.
 4ابن قدامة ،املغين.253/61 ،
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فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب ،قال :فوضعوه  ي املال وهو بالصعيد ،فأقبلت النار
قالَ :

فأكلته ،فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا ذلك بأن اهلل تبارك وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها
لنا".1
احلديث يظهر ورود الغنيمة والغلول  ي شرع من قبلنا وأهنما حمرمان ،وهو ظاهر من قوله  ي رواية
النسائي( :فقاال :أجل ،غللنا) يعين سرقنا من الغنيمة .2والغلول :السرقة من الغنيمة.3
فيثبت  ي احلديث إباحة الغنائم هلذه األمة ،وأهنا خمتصة هبا .4فقوله( :ومل حتل الغنائم ألحد من قبلنا)

هو بيان ملا فضلت به هذه األمة وخصت به من حلية الغنائم ،وكانت  ي الشرائع السابقة إذا قبلت تأيت
نار من السماء فتأكلها وكذلك كان أمر قرباهنم.5
ويستفاد من قوله( :فيكم غلول) أن اجلماعة تعاقب بفعل سفهائها.6
واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال املشركني .7وتعقب بأن ذلك كان  ي تلك الشريعة ،وقد
نسخ حبل الغنائم هلذه األمة .وأجيب بأنه ال خيفى عليه ذلك ،ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل
النار جواز إحراق أموال الكفار إذا مل يوجد السبيل إىل أخذها غنيمة ،وهو ظاهر ألن هذا القدر مل يرد
التصريح بنسخه فهو مشتمل على أن شرع من قبلنا ما مل يرد ناسخه.8
وفيه دليل على جتديد البيعة إذا احتيج إليها ألمر وقع ،وقد فعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم حتت
الشجرة.9

 1سبق خترجيه صفحة .631
 2العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح مسلم.41/4 ،
 3املباركفوري ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم.611/4 ،
 4القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.33/2 ،
5
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.465/1 ،
ّ
 6القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.23/1 ،
 7ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.591/2 ،
 8القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.441/3 ،
 9ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.591/2 ،
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بعد التصريح بعدم حلية الغنائم لشرع ذاك النيب ممن سبقنا وجترمي الغال ،يظهر أيضا حلية الغنائم وحرمة
الغلول فيها  ي شرعنا.
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
مت التصريح بعدم حلية الغنائم والغلول  ي شرع من قبلنا ،واختصاص الغنيمة هلذه األمة وحترمي الغلول  ي
شرعنا ،وأقوال العلماء  ي ذلك وأدلتهم أذكرها فيما يلي:
أما حتليل الغنيمة لنا فدليله حديث املبحث وغريه ومنها حديث جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي ،وذكر منها :وأحلت يل الغنائم.1
قال تعاىل" :فَ ُكلُوا ِممَّا َغنِ ْمتُ ْم َح َالًال طَيِّبًا"  2ي اآلية دليل على حتليل الفداء وقيل الغنيمة .3قال

املاوردي :تشمل الغنيمة والفداء.4

حرمت على من قبلنا ،5ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
فالغنائم أحلت لنا بينما ّ

"أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلى كان كل نىب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود
وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلى وجعلت ىل األرض طيبة طهورا ومسجدا فأميا رجل أدركته الصالة
صلى حيث كان ونصرت بالرعب بني يدى مسرية شهر وأعطيت الشفاعة" .6فاحلديث دليل على أن
الغنائم من خصائص هذه األمة ،فلم حتل ألحد قبل اإلسالم.7
فأبيحت الغنائم للمسلمني من أموال املشركني وسائر الكفار ،ومل تكن مباحة ألحد قبل هذه األمة،
وهي من اخلصال اليت فضل هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمته من مال كل حريب.8

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم جعلت يل األرض مسجدا
وطهورا ،حديث رقم.351 :
 2سورة األنفال آية .11
 3ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدير ،312/2 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 4املاوردي ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي.6132/9 ،
 5القرا ي ،الذخرية.354/4 ،
 6أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :املساجد ،باب :قبل باب ابتناء مسجد النيب ،حديث رقم.6616 :
 7البجريمي ،سليمان بن حممد ،حاشية البجريمي على املنهاج.591/66 ،
 8ابن عبد الرب ،االستذكار.11/2 ،
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أما الشافعية ففي إعانة الطالبني ذكر ذلك أيضا :آية " َو ْاعلَ ُموا أََّمنَا َغنِ ْمتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء" 1هي أصل  ي حتليل
االستالء على أموال الكفار ،ومل حتل الغنائم ألحد قبل اإلسالم بل كانت األنبياء إذا غنموا ماال مجعوه
فتأيت نار من السماء تأخذه ،وأحلت للنيب صلى اهلل عليه وسلم  ي صدر اإلسالم خاصة مث نسخ
ذلك.2
قال ابن مفلح :واألصل  ي الغنائم قوله تعاىلَ " :و ْاعلَ ُموا أََّمنَا َغنِ ْمتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء فَأ َّ
َن لِلَّ ِه ُمخُ َسهُ" ،3وقوله:
"فَ ُكلُوا ِممَّا َغنِ ْمتُ ْم َحالالً طَيِّباً" ،4وقد اشتهر وصح أنه عليه السالم قسم الغنائم ومل تكن حتل ملن
مضى.5
ومل تكن الغنائم حتل ملن مضى من األمم وإمنا علم اهلل ضعفنا فطيبها لنا رمحة لنا ورأفة بنا وكرامة لنبينا
صلى اهلل عليه وسلم وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي
_فذكر فيها_ أحلت يل الغنائم .6وعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :مل حتل
الغنائم لقوم سود الرؤوس غريكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها".7
فأقوال العلماء ومذاهبهم متفقة على حلية الغنائم لألدلة املختلفة املذكورة ،وكذلك مذاهبهم  ي حترمي
الغلول ،فقالوا فيه:

 1سورة األنفال آية .36
 2الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.514/5 ،
 3سورة األنفال آية .36
 4سورة األنفال آية .11
 5ابن مفلح ،املبدع شرع املقنع.511-511/4 ،
 6سبق خترجيه صفحة .621
 7أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :تفسري القرآن ،باب :سورة األنفال ،حديث رقم .4192 :وصححه األلباين.
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أما احلنفية فهم على حترميه ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :ال تغلو" 1والغلول السرقة من الغنيمة وهو حرام
لقول اهلل تعاىل" :ومن ي ْغلُل يأْ ِ
ت ِمبَا َغ َّل يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة" 2قيل  ي التفسري جيعل ذلك  ي قعر جهنم ويؤمر
ََ ْ َ ْ َ
3
بإخراجه وكل ما انتهى إىل شفري جهنم يرجع  ي قعرها .
قال صلى اهلل عليه وسلم" :أدوا اخليط واملخيط فما فوقهما وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه
يوم القيامة".4
ووافقهم املالكية  ي التحرمي ،فقال ابن جزي( :الغلول حرام إمجاعا وإذا جاء من غل تائبا قبل القسمة مل
يؤدب ورد ما غله للمغامن وإن تاب بعد افرتاق اجليش أدب وتصدق به).5
والشافعية على أن األخذ من الغنيمة قبل القسمة من الغلول ،وهو حرام ال حيل ،لورود النهي عنه  ي
األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .6قال الشافعي :وقليل الغلول وكثريه حمرم.7
قال  ي كشاف القناع :وحيرم الغلول وهو كبرية للوعيد عليه بقوله تعاىلَ " :وَم ْن يَ ْغلُ ْل يَأْ ِت ِمبَا َغ َّل يَ ْوَم
الْ ِقيَ َام ِة" ،8والغال من الغنيمة :هو من كتم غنمه أو كتم بعضه.9

 1جزء من حديث أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته
إياهم بآداب الغزو ،حديث رقم.3161 :
 2سورة آل عمران آية .616
 3السرخسي ،أبو بكر حممد بن أيب سهل ،املبسوط ،61/61 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط6356 ،6ه-
5111م.
 4أخرجه اإلمام أمحد  ي مسنده ،مسند الشاميني ،حديث العرياض بن سارية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،حديث
رقم .61613 :قال األرنؤوط :حديث حسن لغريه وإسناده حمتمل للتحسني .وحسنه األلباين  ي السلسلة الصحيحة،
حديث رقم.111 :
 5ابن جزي ،القوانني الفقهية.122/6 ،
 6النووي ،اجملموع شرح املهذب.442/61 ،
 7الشافعي ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ،األم ،526/3 ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان6414 ،ه.
 8سورة آل عمران آية .616
 9البهويت ،كشاف القناع عن منت االقناع.15/4 ،
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وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :أدوا اخليط واملخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك .فإن
الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار".1
وبذلك اتفقت كلمتهم على حترمي الغلول وأنه مما هني عنه  ي شرعنا ،وكذلك  ي شرع من قبلنا ،أما
الغنيمة فكما ذكرت من أهنا أحلت خاصة ألمتنا أما من سبقنا من األمم فكانت حمرمة بنص األخبار
الواردة  ي الصحيح عنهم.

 1أخرجه ابن ماجة  ي سننه ،كتاب :اجلهاد ،باب :الغلول ،حديث رقم .5921 :وقال األلباين :حديث حسن
صحيح.
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المبحث األول :االختتان.

ِ
مبع َىن ال َقطْ ِع من الذكر واألنثى.1
اخلتان  ي اللغة:
بالكس ِرَ ( :م ْوضعُه) ،أَي اخلَْنت ْ
ْ
وللختان مقام  ي شرع اهلل تعاىل ،فاعترب من الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها ،فيما يلي من األفرع أبني

مكان اخلتان  ي شرعنا وشرع من قبلنا:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
ورد عن إبراهيم عليه السالم مشروعية اخلتان  ي شرعه ،للخرب الصحيح الوارد عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم:
 فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :اختنت إبراهيم عليهالسالم وهو ابن َثانني سنة بالقدوم".2
احلديث يتضح فيه اخلرب عن اختتان إبراهيم عليه السالم وهو كبري  ي العمر ،وهذا يعين أن االختتان مما
جاء به شرع إبراهيم عليه السالم.
وليس اختتان إبراهيم عليه السالم بعد َثانني سنة مما يوجب علينا مثل فعله ،إذ عامة من ميوت من
الناس ال يبلغ الثمانني ،وإمنا اختنت عليه السالم وقت أوحي إليه بذلك ،وأمر باالختتان فاختنت.3
فاحلديث دل على مشروعية اخلتان ،حىت لو أخر ملانع إىل أن كرب الرجل مل تسقط مشروعيته ،إال أن
طبعي أو شرعي.4
يكون هناك عذر ّ

 1الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مادة :خنت ،دار اهلداية،
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :األنبياء ،باب :قول اهلل تعاىل واختذ اهلل إبراهيم خليال ،حديث رقم.4421 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :الفضائل ،باب :من فضائل إبراهيم اخلليل ،حديث رقم.5411 :
 3ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.14/1 ،
 4العثماين ،فتح امللهم بشرح صحيح مسلم.9/2 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
اخلتان شرع فيمن قبلنا كما هو مشروع عندنا حلديث املبحث املذكور سابقا وأدلة أخرى ،والفقهاء  ي
حكمه على مذهبني:
فأما املذهب األول :وهم احلنفية 1واملالكية 2ورواية عن اإلمام أمحد ،3وقوهلم أن اخلتان سنة  ي حق
الرجال.
وأما الشافعية 4واحلنابلة ،5فمذهبهم أن اخلتان واجب  ي حق الرجال.
واستدل الفريق األول بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :مخس من الفطرة ،وذكر منها :اخلتان .6فاقرتان
اخلتان  ي احلديث مع غريه من السنن يدل على أن اخلتان سنة وليس بواجب.
ومنه قوهلم :من مجلة السنن االختتان ،وإذا اجتمع أهل املصر على ترك اخلتان حيارهبم اإلمام؛ ألن
اخلتان سنة ،فيحارهبم  ي تركه ،كما حيارهبم  ي سائر السنن.7
وأما الفريق الثاين فقد استدل على وجوب االختتان بقوله تعاىلُ " :مثَّ أَوحي نا إِلَي ِ ِ ِ َّ ِ ِ
يم
ْ ََْ ْ َ
ك أَن اتَّب ْع ملةَ إبْ َراه َ
َحنِي ًفا" ،8وحبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم" :اختنت إبراهيم عليه السالم وهو ابن َثانني سنة

 1السرخسي ،املبسوط.519/61 ،
 2العبدري ،التاج واإلكليل ملختصر خليل.529/5 ،
 3ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن بكر ،حتفة املودود بأحكام املولود ،614/6 ،دار البيان ،دمشق ،سوريا ،ط،6
6416ه – 6116م.
وابن قدامة ،الشرح الكبري.611/6 ،
 4النووي ،اجملموع شرح املهذب.511/6 ،
 5ابن ضويان ،إبراهيم بن حممد بن سامل ،منار السبيل  ي شرح الدليل ،54/6 ،املكتب اإلسالمي ،ط6311 ،1ه -
6191م.
 6أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اللباس ،باب :قص الشارب ،حديث رقم.2221 :
 7برهان الدين مازه ،حممود بن أمحد ،احمليط الربهاين ،534/2 ،دار إحياء الرتاث العريب،
 8سورة النحل آية .654
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بالقدوم" ،1فداللة اآلية على اتباع إبراهيم عليه السالم ومن مجلة أفعال إبراهيم اليت علينا اتباعها ما ذكر
 ي احلديث وهو االختتان ،واألمر للوجوب.
جاء  ي الشرح الكبري أن اخلتان جيب على الرجل ما مل خيف على نفسه ،ودليله اتباع إبراهيم عليه
السالم ،وألنه من شعائر اإلسالم فكان واجبا كسائر الشعائر ،وألنه جيوز كشف العورة والنظر إليهم
ألجله ولو مل يكن واجبا ملا جاز النظر إىل العورة من أجله.2
وقد رد عليهم  ي االستذكار بأنه :ال حجة فيما احتج به الفريق الثاين ألن من ملة إبراهيم سنة وفريضة
وكل يتبع على وجهه ،3فإنه ثبت أن  ي ملة إبراهيم فرائض وسننا فأمر أن يتبع ما كان فرضا ففرضا ،وما
كان سنة فسنة ،وهذا هو االتباع ،فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن.4
كما وأننا نقر بأنه من الشعائر؛ فهذا (صحيح ال نزاع فيه ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون
واجبا فالشعائر منقسمة إىل واجب كالصلوات اخلمس واحلج والصيام والوضوء وإىل مستحب كالتلبية
وسوق اهلدي).5
غري أهنم ردوا على الفريق األول الذين قالوا بسنية االختتان بأن اخلتان وسيلة للطهارة فكيف يكون سنة
والطهارة واجبة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،6كما وأن استدالهلم باحلديث الذي ذكر اخلتان
مع باقي السنن أهنا من الفطرة ،جياب عنه بأن من الفطرة ما يكون سنة ومنها ما يكون فرضا ،فال يدل
اقرتاهنا بالسنن أهنا سنة ،7ويؤيدها األحاديث وباقي األدلة اليت ذكرت.
والراجح من قوهلم كما هي األدلة املذكورة والتوجيه هلا ،أن اخلتان سنة  ي شرعنا ،ومع خالفهم فقد ثبت
باخلرب الصحيح أن اخلتان كان من سنة إبراهيم عليه السالم ،وهو ما وافق فيه شرعنا شرعه.
 1سبق خترجيه صحفة .622
 2ابن قدامة ،الشرح الكبري.611/6 ،
 3ابن عبد الرب ،االستذكار.441/9 ،
 4ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.14/1 ،
 5ابن قيم ،حتفة املودود  ي أحكام املولود.616/6 ،
 6ابن قيم ،حتفة املودود  ي أحكام املولود.611/6 ،
 7ابن قدامة ،الشرح الكبري ،651/6 ،بتصرف.
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المبحث الثاني :إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
الكذب صفة مذمومة  ي الطبيعة البشرية والفطرة اليت فطر الناس عليها ،فكل نفس سوية تذم الكذب
وترفضه ،ناهيك عن النصوص والتوجيهات الشرعية اليت وضح فيها الشارع سبحانه حرمة الكذب على
وجه العموم ،وباملعاريض والتورية ميكن أن خيرج املرء من دائرة الكذب وإَثه ،فما هي املعاريض؟ وما
حكمها  ي شرعنا؟ وهل وردت  ي شرع من قبلنا؟ وهل خترج اإلنسان من إمث الكذب ودائرته؟
هذا هو حمط حبثي  ي هذا املبحث مقسما كغريه من املباحث إىل مطلبني كما يأيت:

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
يظهر من خرب إبراهيم عليه السالم التايل كذباته الثالث ومنها كذبه على احلاكم الظامل أو اجلبار كما  ي
روايات أخرى:
 عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :مل يكذب إبراهيم النيب عليه السالم قطِ ِ
يم) .وقوله( :بَ ْل فَ َعلَهُ َكبِريُُه ْم َه َذا).
إال ثالث كذبات ،ثنتني  ي ذات اهلل ،قوله( :إ ِّىن َسق ٌ
وواحدة  ي شأن سارة ،فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس ،فقال هلا :إ ّن هذا
اجلبار إن يعلم أنّك امرأيت يغلبين عليك ،فإن سألك فأخربيه أنّك أخيت ،فإنّك أخيت  ي
اإلسالم ،فإين ال أعلم  ي األرض مسلما غريي وغريك ،فلما دخل أرضه رآها بعض أهل اجلبار
أتاه ،فقال له :لقد قدم أرضك امرأة ال ينبغي هلا أن تكون إال لك".1
 وما ذكر  ي حديث الشفاعة عن إبراهيم أن الناس يأتون إبراهيم ،فيقولون :يا إبراهيم! أنت نيباهلل وخليله من أهل األرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول هلم :إ ّن ريب قد
غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وإين قد كنت كذبت ثالث
كذبات ،نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى.2

 1سبق خترجيه صفحة .49
 2أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :التفسري ،باب :سورة بين اسرائيل االسراء ،حديث رقم.3342 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :االميان ،باب :أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،حديث رقم 216 :وحديث رقم.215 :
وأخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :صفة القيامة والرقائق والورع ،باب :الشفاعة ،حديث رقم.5343 :
والنسائي  ي سننه ،كتاب :التفسري ،باب :سورة االسراء ،حديث رقم.66591 :
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ظاهر احلديث يثبت الكذب على إبراهيم عليه السالم غري أن لفظ الكذب املذكور  ي حديث النيب
صلى اهلل عليه وسلم إمنا أطلق باعتبار أنه أوهم السامع معىن ال يطابق األمر الواقع .وقصد  ي نفسه
معىن يطابق له ،فهو من املعاريض اليت هي مندوحة عن الكذب.1
فما فعله إبراهيم عليه السالم مل يكن إال من قبيل التورية والتعريض ،وإطالق لفظ الكذب صورة لكونه
كذبا باملفهوم الذي فهمه املخاطب ،ال باملفهوم الذي تكلم به القائل ،ومثله ال يكون كذبا  ي احلقيقة،
وهو جائز عند احلاجة.2
والذي يظهر أنه تكلم هبما على سبيل التورية إلثبات توحيد اهلل تعاىل ،3وهو معىن قوله (ثنتني  ي ذات
اهلل) .وجاء  ي حديث ابن عباس" :واهلل إن حاول هبن إال عن دين اهلل" ،4فوصف النيب صلى اهلل عليه
وسلم اثنتني من كذبات ابراهيم عليه السالم أهنا  ي ذات اهلل سبحانه( ،والكذب إمنا يرتك هلل ،فإذا كان
إمنا يفعل هلل انقلب حكمه  ي بعض املواضع على حسب ما ورد  ي الشريعة ،والقصد هبذا التقييد منه
صلى اهلل عليه وسلم نفي مذمة الكذب عنه جلاللة قدره  ي األنبياء صلوات اهلل عليهم).5
وإمنا أطلق عليه الكذب جتوزا وهو من باب املعاريض احملتملة لألمرين ملقصد شرعي ديين.6
ووجه التورية  ي قوله (بل فعله كبريهم هذا) أي مل أفعله حقيقة ،إمنا الفاعل حقيقة هو اهلل وإسناد الفعل
إىل كبريهم من أبلغ املعاريض ،7فعلق خربه على شرط نطقهم .8وكأنه يقول :إن كان ينطق فهو فعله
على وجه التبكيت لقومه .وهذا ليس بكذب  ي حق قائله ،وداخل  ي باب املعاريض اليت جعلها الشرع

 1املباركفوري ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم.13/3 ،
 2العثماين ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.1/2 ،
 3العثماين ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.1/2 ،
 4أخرجه اإلمام أمحد  ي مسنده ،مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس ،حديث رقم .5231 :وعلّق عليه
شعيب األرنؤوط فقال :حسن لغريه وإسناده ضعيف.
 5املازري ،املعلم بفوائد مسلم.646/4 ،
 6القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.361/3 ،
 7القنوجي ،عون الباري شرح صحيح البخاري.361/3 ،
 8الزرهوين ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع.629/9 ،
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مندوحة عن الكذب عند الضرورة ،ومسّاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذبات ملا جاءت  ي صورة
الكذب لغة ،ومن مث أشفق منها إبراهيم عليه السالم  ي حديث الشفاعة.1

قال ابن العريب :اختلف الناس  ي ظاهر املقصود بقوله (بل فعله كبريهم هذا) ،فمنهم من قال( :هذا
تعريض ،و ي التعاريض مندوحة عن الكذب.
ومنهم من قال :بل فعله كبريهم إن كانوا ينطقون؛ فشرط النطق  ي الفعل.
واألول أصح :ألنه عدده على نفسه ،فدل على أنه خرج خمرج التعريض ،وذلك أهنم كانوا يعبدوهنم
ويتخذوهنم آهلة دون اهلل ،وهم كما قال إبراهيم ألبيه يا أبت ِملَ تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين
عنك شيئا؟ فقال إبراهيم :بل فعله كبريهم هذا ،ليقولوا إهنم ال ينطقون وال يفعلون وال ينفعون وال
يضرون ،فيقول هلم :فلم تعبدون؟ فتقوم احلجة عليهم منهم).2
ورمبا قصد إبراهيم بقوله (إين سقيم) أي مريض النفس ،ضائق الصدر من أفعالكم وتصرفاتكم ،ورمبا
كان عنده مرض حقيقي يعلمه وحده وربه ،وإن كان ال مينع من اخلروج ،ورمبا أراد االستقبال .ونتيجة
ذلك أن الثالث صور كذبات وليست  ي احلقيقة كذبات.3
ت" ،4فعارض عن كالم مبهم سألوه
ووقد يكون قصده سأسقم يعين أموت ،كما قال تعاىل" :إِن َ
َّك َميِّ ٌ
عنه إىل غريه على وجه ال يلحقه  ي ذلك كذب.5

وكذلك  ي قوله عن سارة (أخيت) فأحلقت بلفظ الكذب على ظاهرها عند استعماله على حقيقته ولكن
من مسى املسلمة أختا له قاصدا أخوة اإلسالم فليس بكاذب ،لكنه إمنا أطلق على ذلك لفظ الكذب
من أن األخت  ي احلقيقة املشاركة  ي النسب وأما املشاركة  ي الدين فأخت على اجملاز .6وهذا وجه

 1القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.431-431/1 ،
 2ابن العريب ،أحكام القرآن.536-531/4 ،
 3الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.539/1 ،
 4سورة الزمر آية .41
 5إلكيا هراسي ،أحكام القرآن.14/4 ،
 6القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.432/1 ،
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التورية  ي هذا الكالم ،وهو واضح .1وإن مل يكن تورية وكان كذبا باملفهوم املعروف للكذب فهو جائز
ألهنم اتفقوا لو جاء ظامل يطلب رجال خمتفيا ليقتله أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا لوجب
إخفاؤه على من علم ذلك والكذب حينئذ واجب.2
وهذا أصل  ي جواز املعاريض ،واملعاريض شيء يتخلص به الرجل من املكروه إىل اجلائز ،ومن احلرام إىل
احلالل ،ومن دفع ما يضره .وإمنا يكره له التحيل  ي حق فيبطله ،أو باطل فيموه به .3فاحلديث يثبت
إباحة املعاريض 4وأهنا واردة  ي شرع من قبلنا كما هي  ي شرعنا.

 1العثماين ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم.66/2 ،
2
األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.652/9 ،
ّ
 3القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم.431/1 ،
 4الشني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم.525/1 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
وبني حديث املبحث أن إبراهيم عليه
املعاريض والتورية  ي الكالم مما خيرج من الوقوع  ي الكذب وإَثه ّ
السالم كان من شرعه جواز معاريض الكالم كما هي  ي شرعنا ،وإن كان لفظ الكذب املذكور على

حقيقته فهو من سبيل دفع كيد الكافر وظلمه.
والذي يروى أن اخلليل عليه السالم كذب ثالث كذبات ،إن صح فتأويل هذا أنه ذكر كالما عرض فيه
ما خفي عن السامع مراده وأضمر  ي قلبه خالف ما أظهره فأما الكذب احملض من مجلة الكبائر
واألنبياء عليهم السالم كانوا معصومني عن ذلك ومن جوز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع ألنه جعل
ذلك باختيارهم وإذا جاز عليهم الكذب  ي خرب واحد جاز  ي مجيع ما أخربوا به وبطالن هذا القول ال
خيفى على ذي لب فعرفنا إن املراد استعمال املعاريض.1
فالعلماء اتفقوا على أن معاريض الكالم جائزة للحديث املذكور 2وقوهلم بأنه أصل  ي جواز املعاريض
وكذلك ألحاديث أخرى منها ما روي عن عمران ابن حصني أنه قال :إن  ي املعاريض ملندوحة عن
الكذب.3
وقد قال البعض بكراهة التعريض كصاحب االختيار إال حلاجة كقولك لرجل كل ،فيقول أكلت :يعين
أمس فال بأس به ألنه صادق  ي قصده .وقيل يكره ألنه كذب  ي الظاهر.4
ويرد على من عارض جواز املعاريض بعموم األدلة املذكورة ومنها حديث املبحث وأنه تدل بظاهرها على
جواز استعمال املعاريض وأهنا تغين عن الكذب .ويذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال :أما

 1السرخسي ،املبسوط.412/41 ،
 2السرخسي ،املبسوط.412/41 ،
ابن عبد الرب ،االستذكار.214/9 ،
النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.653/62 ،
ابن مفلح ،الفروع وتصحيح الفروع.443/66 ،
 3أخرجه البخاري  ي األدب املفرد ،كتاب :الشعر ،باب :من الشعر حلكمة ،حديث رقم .921 :وقال األلباين:
صحيح موقوفا ،وكذلك العجلوين  ي كشف اخلفاء ،حديث رقم.166 :
 4املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.614/3 ،
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 ي معاريض الكالم ما يغنيكم عن الكذب ،1ففيه دليل على أنه ال بأس باستعمال املعاريض للتحرز عن
الكذب وحرمته.
وإن قلت بأن كذبات إبراهيم عليه السالم على حقيقتها وظاهرها فإنه  ي حالة إبراهيم عليه السالم كما
جاز  ي شرعه ذلك ،فإنه جيب الكذب  ي شرعنا كما صرح به فقهاؤنا ،كمن رأى معصوما اختفى من
ظامل يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها جيب إنكارها.2
فالكذب  ي دفع مظلمة لظامل يريد أحدا بالقتل أو الضرب فينكر موضعه وهو يعلمه واجب ملا فيه من
الدفع عن املعصوم 3و ي املوطأ قال رجل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أأكذب المرأيت؟ فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال خري  ي الكذب ،فقال الرجل :أعدها وأقول هلا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :ال جناح عليك".4
وقد أباح ابن عيينة الكذب فيما ليس فيه مضرة على أحد إذا قصد به اخلري ونواه فقد واحتج مبا حكاه
اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم (بل فعله كبريهم هذا) وبفعل يوسف إذ جعل الصاع  ي رحل أخيه مث
نادى مناديه (أيتها العري إنكم لسارقون)  ،5واستدل ابن رشد خبرب إبراهيم على جواز التصريح
بالكذب.6
وقد قال النووي( :وحىت لو كان كذبا ،ال تورية فيه وال تأويل لكان جائزا  ي دفع الظاملني ،وقد اتفق
الفقهاء على أنه لو جاء ظامل ،يطلب إنسانا خمتفيا ،ليقتله ظاملا ،أو يطلب وديعة إلنسان ،ليأخذها
غصبا ،وسأل عن ذلك ،وجب على من علم ذلك إخفاؤه ،وإنكار العلم هبن وهذا كذب جائز ،بل

 1أخرجه الطربي  ي هتذيب اآلثار ،باب :ذكر من قال  :ي معاريض الكالم ما يغنيكم عن الكذب ،حديث رقم:
 .6311وقال العجلوين  ي كشف اخلفاء :سند رجاله ثقات ،وباجلملة فاحلديث حسن ،حديث رقم.165 :
 2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.351/1 ،
 3القرا ي ،الذخرية.431-441/64 ،
 4أخرجه اإلمام مالك  ي املوطأ ،كتاب :السري وغريه ،باب :ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس ،حديث رقم:
 .913ذكره الدارقطين  ي علله ،حديث رقم ،5632 :وقال :الصحيح عن عطاء بن يسار مرسال.
 5ابن عبد الرب ،االستذكار.214/9 ،
 6ابن رشد ،البيان والتحصيل.625/61 ،
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واجب ،لكونه  ي دفع الظامل ،فنبه النيب صلى اهلل عليه وسلم على أن هذه الكذبات ليست داخلة  ي
مطلق الكذب املذموم).1
ومثلهم احلنابلة ،فهم على جواز املعاريض والكذب  ي مواضعه كدفع الظلم ولكن (مهما أمكن
املعاريض حرم الكذب وهو ظاهر كالم غري واحد وصرح به آخرون لعدم احلاجة) .2لألحاديث اليت
ذكرت وملا روي عن ابن حصني" :إن  ي املعاريض ملندوحة عن الكذب" 3أي (سعة املعاريض اليت يوهم
هبا السامع غري ما عناه ،قال حممد بن سريين :4الكالم أوسع من أن يكذب ظريف يعين ال حيتاج أن
يكذب لكثرة املعاريض وخص الظريف بذلك يعين به الكيس الفطن فإنه يفطن التأويل فال حاجة به إىل
الكذب).5
وبذلك تتفق كلمة الفقهاء على جواز املعاريض ووجوب الكذب  ي حالة دفع الظلم ،وهو ما وافق فيه
شرعنا شرع من قبلنا و ي حديث املذهب شرع إبراهيم عليه السالم ومن اآليات املؤيدة فعل يوسف عليه
السالم مع إخوته.

 1النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.653/62 ،
 2ابن مفلح ،الفروع وتصحيح الفروع.443/66 ،
 3سبق خترجيه صفحة .615
 4حممد بن سريين البصري ،األنصاري بالوالء ،أبو بكر :إمام وقته  ي علوم الدين بالبصرة ،تابعي من أشراف الكتاب،
مولده ووفاته  ي البصرة ( 661 - 44ه) .نشأ بزازا  ،ي أذنه صمم .وتفقه وروى احلديث ،واشتهر بالورع وتعبري
الرؤيا .واستكتبه أنس بن مالك ،بفارس .وكان أبوه موىل النس( .األعالم للزركلي.)623/1 ،
 5ابن قدامة ،الشرح الكبري.325/9 ،
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المبحث الثالث :ابتداء السالم ورده وإقراؤه.
السالم من مسات املسلمني ،وحتيتهم فيما بينهم ،وهو حتية أهل اجلنة ،وله  ي اإلسالم أحكام عدة ،وهو
مشروع  ي شريعة من سبقنا من األنبياء كما ورد  ي األخبار الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وتوضيح ذلك  ي املطالب التالية:

المطلب األول :تصوير المسائل وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
 ي هذه األخبار توضيح لعدة مسائل حول السالم كتسليم املاشي على القاعد ،والبدء بالسالم ،وإقراء
السالم وغريها مما يتعلق بالسالم ،ومنها:
 حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :خلق اهلل عز وجلفلما خلقه قال :اذهب فَ َسلِّم على أولئك النفر وهم نفر من
آدم على صورته طوله ستون ذراعا ّ

املالئكة جلوس فاستمع ما ُحييونك فإ ّهنا حتيَّتك وحتيَّة ذريتك ،قال :فذهب فقال :السالم

فكل من يدخل اجلنة على
عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل- ،قال :فزادوه ورمحة اهللُّ -
صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل اخللق ينقص بعده حىت اآلن".1

 وعن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :لقيت إبراهيم ليلة أسري يب فقال:مين السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غراسها
يا حممد أقرئ أمتك ّ
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب".2

 ويؤيده ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ي خرب إبراهيم عليه السالم وحديثه مع زوجةإمساعيل وقوله هلا" :فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم".3

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :االنبياء ،باب :قول اهلل تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة ،حديث رقم.4639 :
ومسلم  ي صحيحه ،كتاب :اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب :يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ،حديث
رقم.1435 :
 2أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :الدعوات ،باب :بعد باب ما جاء  ي فضل التسبيح والتكبري والتهليل والتحميد،
حديث رقم .4315 :وحسنه األلباين.
 3سبق خترجيه صفحة .644
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 و ي قصة موسى واخلضر عليهما السالم :أن موسى وغالمه ملا انتهيا إىل الصخرة إذا رجلّ
َىن بأرضك السالم؟!
ُم َس ًّجى بثوب _أو قال تَ َس َّجى بثوبه_ فسلّم موسى .فقال اخلضرَ :وأ َّ
فقال :أنا موسى.1
فمطابقة اخلرب األول للرتمجة تؤخذ من قوله (فسلم على أولئك النفر من املالئكة) فإن فيه البدء
بالسالم ،2فاحلديث أصل  ي مشروعية التحية.3
وذريتك  ي قوله (حتيتك وحتية ذريتك) أي املسلمون ،4فاملسلمني شرعا؛ غري أنه جاء  ي حديث عائشة
رضي اهلل عنها مرفوعا" :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السالم والتأمني" .5فظاهر
حديث عائشة أن السالم شرع هلذه األمة دوهنم ،6واخلرب عن آدم عليه السالم وهو يثبت أنه كان  ي
شرع من قبلنا فذرية آدم من عهده حىت عهد رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم وما بعده؛ وتؤيده
باقي األخبار عن إبراهيم وموسى واخلضر عليهم السالم مجيعا _كما ذكرت_ ،والتوفيق بني حديث
حرفوا غريه من
عائشة وباقي األخبار أن السالم كان فيمن قبلنا واليهود مل حافظوا عليه كما ألغوا و ّ

األحكام والتعاليم والشعائر ،حىت غدا السالم مسة املسلمني أتباع حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا كما

ذكرت ال ينا ي أن السالم كان فيمن شرع قبلنا.
ويستدل بقول آدم (السالم عليكم) على أن هذه الصيغة هي املشروعة البتداء السالم .7وقول اهلل عز
وجل له (اذهب فسلم) هو أول مشروعية السالم .وفيه أن الوارد على جلوس يسلم عليهم.8
 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :العلم ،باب :ما يستحب للعامل إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إىل اهلل،
حديث رقم.655 :
وأخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :الفضائل ،باب :من فضائل اخلضر عليه السالم ،حديث رقم.1464 :
والرتمذي  ي سننه ،كتاب :تفسري القرآن ،باب :سورة الكهف ،حديث رقم.4631 :
 2العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.421/55 ،
 3ابن العريب ،أحكام القرآن.211-219/6 ،
 4العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.429/55 ،
 5أخرجه البخاري  ي األدب املفرد ،كتاب :السالم واملصافحة ،باب :فضل السالم ،حديث رقم .199 :وصححه
األلباين  ي صحيح األدب املفرد ،حديث رقم.199 :
 6القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.551/64 ،
 7القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.541-551/64 ،
 8العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.599-591/62 ،
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ويستفاد سالم الواحد على اجلماعة واملاشي على اجلالس من قوله (فسلم على أولئك).1
فأمر اهلل تعاىل آدم أن يأخذ من املالئكة ما حييونه ،وجعلها له حتية باقية.2
ويستفاد من اخلرب الثاين والثالث إقراء السالم ،وأنه شرع فيمن قبلنا ،لقول إبراهيم عليه السالم( :أقرئ
أمتك مين السالم) ،ولذلك خص إبراهيم دون غريه من األنبياء عليهم السالم مجيعا بالسالم  ي صالتنا،
وغريها من األسباب.3
ولقوله أيضا لزوجة امساعيل عليه السالم (فاقرئي عليه السالم) أي بلغيه السالم.
فرد السالم ،وزاد  ي مسلم (فكشف الثوب عن وجهه وقال :وعليكم
وقوله  ي الرابع (فسلَّم) أيَّ :
السالم).4
أىن بأرضك السالم) .5أي :من أين السالم  ي هذه
ولعل اخلضر رد السالم على موسى مث قالّ ( :
األرض ،وكأ ّهنا كانت أرض كفر وحتيتهم غري السالم.6

وهبذه األخبار نثبت مشروعية السالم كتحية بني الناس  ي شرع من قبلنا كما هي  ي شرعنا ،وما يتعلق
هبا من تسليم املاشي على اجلالس ،وتسليم الفرد على اجلماعة ،وإقراء السالم ورده.

 1األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.592/1 ،
 2ابن بطال ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري.4/1 ،
 3ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.263/6 ،
 4السيوطي ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح.514/6 ،
 5الديوبندي ،فيض الباري على صحيح البخاري.411/6 ،
 6املري ،حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري.641/6 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في األحاديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
ظهر من أخبار املطلب األول أن السالم شرع فيمن قبلنا ،وقد ورد رده كما رد اخلضر على موسى
عليهما السالم ،وكذلك إقراؤه ،وأما تسليم الفرد على اجلماعة وتسليم املاشي على اجلالس فأفيدت من
أمر اهلل سبحانه آدم عليه السالم التسليم على املالئكة وختام األمر ببيان أهنا حتيته وحتية ذريته.
أما السالم  ي شرعنا فابتداؤه سنة مستحبة ،1ونقل ابن عبد الرب إمجاع العلماء على أن االبتداء بالسالم
سنة وأن الرد فرض 2لألحاديث املذكورة  ي املطلب األول وغريها.
ورد السالم فمجمع على فرضيته؛ يتعني على الفرد وبالكفاية على اجلماعة ،3لقوله تعاىل":فَ َسلِّ ُموا َعلَى
4
ٍِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
َح َس َن ِمْن َها أ َْو
أَنْ ُفس ُك ْم َحتيَّ ًة م ْن عْند اللَّه ُمبَ َارَكةً طَيِّبَةً"  ،وقوله تعاىلَ " :وإِ َذا ُحيِّيتُ ْم بِتَحيَّة فَ َحيُّوا بِأ ْ
وها" .5وملا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :خلق اهلل آدم على صورته ،طوله ستون ذراعا،
ُرُّد َ
فلما خلقه قال :اذهب فسلم على أولئك _نفر من املالئكة جلوس_ فاستمع ما حييونك ،فإهنا حتيتك

وحتية ذريتك ،فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل ،فزادوه :ورمحة اهلل.6

 1برهان الدين مازه ،احمليط الربهاين.616/2 ،
ابن عبد الرب ،االستذكار.313/9 ،
الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.691/3 ،
الرحيباين ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى.131/6 ،
 2ابن عبد الرب ،االستذكار.313/9 ،
 3املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.612/3 ،
ابن عبد الرب ،االستذكار.313/9 ،
الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني.691/3 ،
الرحيباين ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى.141/6 ،
 4سورة النور آية .16
 5سورة النساء آية .91
 6سبق خترجيه صفحة .612
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فإن دخل مجاعة على قوم ،وتركوا السالم ،فكلهم آَثون  ي ذلك ،وإن سلم واحد منهم جاز عنهم
مجيعاً ،وإن سلم كلهم ،فهو أفضل ،وإن تركوا اجلواب فكلهم آَثون وإن رد واحد منهم أجزأهم.1
وكذا املالكية فلو سلم رجل على مجاعة من الرجال فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم ،وهو قول مالك
والشافعي وأصحاهبما وهو قول أهل املدينة.2
قال النووي( :إبداء السالم سنة مؤكدة قال أصحابنا هو سنة على الكفاية فإذا مرت مجاعة بواحد أو
جبماعة فسلم أحدهم حصل أصل السنة.
وأما جواب السالم فهو فرض باإلمجاع ،فإن كان السالم على واحد فاجلواب فرض عني  ي حقه ،وإن
كان على مجع فهو فرض كفاية ،فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط احلرج عن مجيعهم وإن
أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض سواء ردوا معا أو متعاقبني فلو مل جيبه أحد منهم أَثوا كلهم ولو
رد غري الذين سلم عليهم مل يسقط الفرض واحلرج عن الباقني).3
واستدل احلنابلة حبديث أفشوا السالم بينكم على أن رد السالم فرض كفاية إن كان على مجاعة ،اثنني
أو أكثر فيكفي رد واحد منهم ،وفرض عني إن كان واحدا.4
وإقراء السالم ورده على من بعثه من األمانة وحكمه حكم السالم .5ألن السالم من الغائب والكتاب
منه مبنزلة اخلطاب من احلاضر ،فيجب رد جواب الكتاب أي رد السالم الوارد فيه على املسلم وعلى
مبلغ السالم ،هذا عند احلنفية 6وكذا عند املالكية 7وغريهم.

 1برهان الدين مازه ،احمليط الربهاين.615/2 ،
 2ابن عبد الرب ،االستذكار.313/9 ،
 3النووي ،اجملموع شرح املهذب.213/3 ،
 4الرحيباين ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى.141/6 ،
 5ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.362/1 ،
النووي ،اجملموع شرح املهذب.213/3 ،
الرحيباين ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى.136/6 ،
 6ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.362/1 ،
 7ابن العريب ،أحكام القرآن.211/6 ،
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فيسن بعث السالم ايل من غاب عنه وفيه أحاديث صحيحة ويلزم الرسول تبليغه ألنه أمانة 1وقد قال
اهلل تعاىل" :إِ َّن اللَّه يأْمرُكم أَ ْن تُؤُّدوا ْاألَمانَ ِ
ات إِ َىل أ َْهلِ َها".2
َ َ ُُ ْ َ
َ
فإن (سلم على غائب عن البلد برسالة أو كتابة؛ وجبت اإلجابة عند اإلبالغ وندبت اإلجابة على
الرسول فيقول :وعليك السالم؛ ملا روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال له رجل :أيب يقرئك السالم فقال:
"عليك وعلى أبيك السالم" 3وقيل ألمحد :إن فالنا يقرئك السالم فقال :عليك وعليه السالم .وقال  ي
موضع آخر :وعليه السالم .وجيب تبليغ السالم على رسول َحت ّمله؛ لعموم األمر بأداء األمانة فإن مل
يتحمله؛ مل جيب عليه التبليغ).4

وقد اتفق الفقهاء 5على أن الفرد يبتدئ السالم على اجلماعة وكذا الراكب على املاشي ،واملاشي على
القاعد ،وهو ما أفيد من تسليم آدم عليه السالم على جمموع املالئكة حال كوهنم جلوسا.
يؤيده حديث النيب عليه الصالة والسالم إذ قال" :يسلم الراكب على املاشي ،واملاشي على القاعد،
والقليل على الكثري".6
فحديث تسليم آدم على املالئكة (دليل على تأكد حكم السالم فإنه مما شرع وكلف به آدم عليه
السالم مث مل ينسخ  ي شريعة من الشرائع فإنه سبحانه أخربه أهنا حتيته وحتية ذريته من بعده فلم يزل ذلك

 1النووي ،اجملموع شرح املهذب.213/3 ،
 2سورة النساء آية .29
 3أخرجه أبو داود  ي سننه ،كتاب :األدب ،باب  :ي الرجل يقول فالن يقرئك السالم ،حديث رقم .2545 :وحسنه
األلباين.
 4الرحيباين ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى.136/6 ،
 5ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار.361/61 ،
ابن عبد الرب ،االستذكار.312/9 ،
السنيكي ،أسىن املطالب شرح روض الطالب.693/3 ،
الرحيباين ،مطالب أويل النهاية  ي شرح غاية املنتهى.136/6 ،
 6أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :االستئذان ،باب :يسلم الراكب على املاشي ،حديث رقم.2919 :
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شرعا معموال به  ي األمم على اختالف شرائعها إىل أن انتهى ذلك إىل نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم
فأمر به وبإفشائه وجعله سببا للمحبة الدينية ولدخول اجلنة العلية) .1

 1العراقي ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني ،طرح التثريب  ي شرح التقريب ،612/9 ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان.
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المبحث الرابع :تحريم مكة.
حرم إبراهيم
لتحرمي مكة واملدينة أحكام ختتص بالتحرمي ،وقبل حترمي النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة ّ
عليه السالم مكة وهي كذلك  ي شرعنا.

المطلب األول :تصوير المسألة وبيان األحاديث المشتملة على أخبار األنبياء.
وحرم حممد صلى اهلل عليه وسلم املدينة:
اشرتكت شريعتنا وشريعة إبراهيم عليه السالم بتحرمي مكة ّ
حرمت املدينة
حرم مكة فجعلها حرما ّ
وإين ّ
 -قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :اللهم إ ّن إبراهيم ّ

اق فيها دم وال حيمل فيها سالح لقتال وال ُخيبط فيها شجرة إال
حراما ما بني َمأْ ِزَمْي َها أن ال يُ َهَر َ
لِع ْل ٍ
ف ،اللهم بارك لنا  ي مدينتنا ،اللهم بارك لنا  ي صاعنا ،اللهم بارك لنا  ي ُم ِّدنَا ،اللهم بارك
َ
لنا  ي صاعنا ،اللهم بارك لنا  ي ُم ِّدنَا ،اللهم بارك لنا  ي مدينتنا ،اللهم اجعل مع الربكة بركتني
والذي نفسي بيده ما ِم َن املدينة شعب وال نقب إال عليه ملكان حيرساهنا".1

اج َع ْل َه َذا الْبَ لَ َد
أعاد إبراهيم عليه السالم بناء البيت وطلب من ربه جتديد قدسيته وميزاته ،فقالَ " :ر ِّ
ب ْ
ِآمنًا" ،2آمنا لبين آدم ،وآمنا لكل ذي روح ،واستجاب اهلل دعاء إبراهيم ،فحرم جل شأنه صيد احلرم،
وسفك الدم فيه ،وحرم قطع شجره.
قوله (إن إبراهيم حرم مكة) أنه حرمها بأمر اهلل ،أو أنه دعا هلا فحرمها اهلل بدعوته .3أو بلّغ حترميها ،فال
يعارض قوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن اهلل حرم مكة ومل حيرمها الناس" .4وحيتمل أن يكون وكل إليه
حترميها ،فصحت بذلك شبهة التحرمي مرة إىل اهلل تعاىل ،ومرة إىل إبراهيم عليه السالم.5
 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :ما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم وحض
على اتفاق أهل العلم ،حديث رقم.1444 :
أخرجه مسلم  ي صحيحه ،كتاب :احلج ،باب :الرتغيب  ي سكىن املدينة والصرب على ألوائها ،حديث رقم.6413 :
والرتمذي  ي سننه ،كتاب :املناقب ،باب  :ي فضل املدينة ،حديث رقم.4155 :
 2سورة إبراهيم آية .42
 3السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.313/4 ،
 4أخرجه الرتمذي  ي سننه ،كتاب :الديات ،باب :حكم ويل القتيل  ي القصاص والعفو ،حديث رقم.6311 :
وصححه األلباين.
 5األيب ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.319/3 ،
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وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السماوات واألرض" 1يدل على أن
حترميها أمر قدمي وشريعة سابقة من لدن آدم عليه السالم ،فيشكل ختصيص التبليغ بإبراهيم عليه السالم.
مع أن قوله (إن إبراهيم حرم مكة) إال أن حترمي مكة الصحيح فيه أنه كان يوم خلق اهلل السماوات
واألرض.2
قوله (حرم مكة) أي :أظهر للناس حترميها بعد أن نسوه ،وإال فتحرميها من اهلل عز وجل يوم خلق
السماوات واألرض .ومدلول قوله (إن إبراهيم حرم مكة) أن إبراهيم عليه السالم ّبني للناس حترمي اهلل

هلا.3

وعلى كل فإن إثبات حترمي مكة أهو عائد إىل آدم أم إبراهيم ال خيتلف كثريا  ي حبثي هنا ألنه على كال
الوجهني يثبت حترمي مكة  ي شرع من قبلنا ،وهو حمط املبحث هنا ومداره.

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :اخلمس ،باب :إمث الغادر للرب والفاجر ،حديث رقم.4161 :
 2القنوجي ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب مسلم بن احلجاج.416/4 ،
 3الولّوي ،البحر احمليط الثجاج.319/53 ،
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المطلب الثاني :األحكام الواردة في الحديث كشرع من قبلنا وحكم ذلك في شريعتنا.
ثبت  ي املطلب األول أن حترمي مكة كان  ي شرع من قبلنا ،وهو كذلك  ي شرعنا؛ للحديث املذكور
وغريه.
وذكرت أن العلماء اختلفوا  ي (أن مكة مع حرمها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السالم أم
كانت قبله كذلك واألصح أهنا ما زالت حمرمة من حني خلق اهلل السموات واألرض).1
ِ
َّاس ِم ْن َح ْوهلِِ ْم".2
ومن األدلة على أن حترمي مكة قوله تعاىل" :أ ََوَملْ يََرْوا أَنَّا َج َع ْلنَا َحَرًما آمنًا َويُتَ َخطَّ ُ
ف الن ُ

فأخرب اهلل تعاىل أنه جعل احلرم آمنا مطلقا فيجب العمل بإطالقه إال ما قيد بدليل.3

وال خالف بني العلماء من أن مكة تعترب حرما آمنا لقول اهلل عز وجل" :أ ََوَملْ يََرْوا أَنَّا َج َع ْلنَا َحَرًما
4
اج َع ْل َه َذا الْبَ لَ َد ِآمنًا" ،5وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن
ِآمنًا"  ،وقول إبراهيم عليه السالمَ " :ر ِّ
ب ْ
إبراهيم حرم مكة" 6وهذا معناه أنه دعى  ي حترميها فكان سبب ذلك فأضيف إليه على ما تعرفه العرب
من كالمها .7فأظهر إبراهيم عليه السالم حترميها فهو قدمي.8
وقد أمجع املسلمون على أن مكة حرم اهلل ،واملدينة حرم رسوله ،وقد دعا إبراهيم ملكة بنحو دعاء رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمدينة  ،9غري أن أحكام التحرمي  ي مكة ختتلف عن حرم املدينة.10

 1ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.34/4 ،
 2سورة العنكبوت آية .11
 3الكاساين ،بدائع الصنائع.561/5 ،
 4سورة العنكبوت آية .11
 5سورة إبراهيم آية .42
 6سبق خترجيه صفحة .611
 7ابن عبد الرب ،االستذكار.632/3 ،
 8القليويب ،شهاب الدين أمحد بن أمحد ،حاشية القليويب ،611/5 ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6361 ،ه6119-م.
 9ابن عبد الرب ،االستذكار.551-561/9 ،
 10ابن قدامة ،الشرح الكبري.411/4 ،
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عن جماهد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام يوم الفتح فقال" :إن اهلل حرم مكة يوم خلق
السماوات واألرض فهي حرام حبرام اهلل إىل يوم القيامة مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي ومل حتلل
يل إال ساعة من الدهر ال ينفر صيدها وال يعضد شوكها وال خيتلى خالها وال حتل لقطتها إال ملنشد".1
هذا احلديث دليل ملن قال بأن مكة حمرمة منذ خلق اهلل السماوات واألرض ،وهو ما رجحه النووي وقال
أنه األصح بني األقوال.2
فاحلديث واضح  ي أن حترمي مكة كان  ي شرائع من قبلنا وهو كذلك  ي شرعنا ،وهذا التحرمي له أحكام
وخصائص خيتص هبا _ليست حمط البحث هنا_.

 1أخرجه البخاري  ي صحيحه ،كتاب :املغازي ،باب :من شهد الفتح ،حديث رقم.3121 :
 2النووي ،اجملموع شرح املهذب.311/1 ،
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الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،واحلمد هلل الذي أرسل رسال مبشرين ومنذرين ،والصالة والسالم
على خامت املرسلني ،وسيد األولني واآلخرين ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد:
فخامتة رساليت _اليت جاءت بعنوان( :األحكام الفقهية املستفادة من صحيح أخبار األنبياء  ي الكتب
الستة)_ أضمنها النتائج والتوصيات التالية:
 .6أثبتت الرسالة حجية شرع من قبلنا بتعريفه املذكور وشرائطه الالزمة له.
 .5النوع الذي وقع فيه خالف العلماء هو ما ذكرته شريعتنا من غري إلغاء أو إبقاء؛ فحكمه أن
شريعتنا تأخذ به وتعتربه دليال يستشهد وحيتج به  ي املسائل مامل خيالف نصا ثابتا أو أصال من
أصول اإلسالم.
عمت أخبار األنبياء كتب احلديث ومنها الكتب الستة ،وفيها كان حبثي ،وعلى الصحيح منها
ّ .4
اعتمدت  ي رساليت مستنبطة األحكام الفقهية الواردة فيها.

 .3قصص األنبياء وأخبارهم مليئة بالعلم واألحكام اليت ميكن االستفادة منها  ي حياتنا العملية،
باإلضافة إىل ما تقوم به من دور  ي تسلية النفوس والتسرية عنها.
 .2املسائل اليت ذكرهتا  ي الرسالة أهنا واردة  ي شرع من قبلنا استنباطا من األخبار الصحيحة  ي
الكتب الستة ،هي ما أعانين اهلل على استنباطه ،وال أدعي أين أقفلت اجملال على من بعدي.
 .1فالنقطة السابقة تدعوين ألوجه توصية إىل الباحثني أن يسلكوا هذا الطريق؛ فكتب احلديث
مشمر عن ساعديه بعزمية قوية إليصال هذا العلم
كثرية واملسائل متعددة وحتتاج إىل طالب علم ّ

إىل مريديه.

 .1وردت  ي الرسالة عدة أحكام وردت  ي شرع من قبلنا من خالل صحيح الكتب الستة كاتفاق
شرعنا وشرعهم  ي أصول العبادات كالصالة والصيام واحلج والصدقة.
 .9ومن األحكام التفصيلية اليت وردت  ي شرع من قبلنا من خالل صحيح الكتب الستة ،حكم
اإلشارة  ي الصالة.
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 .1ومن األحكام الواردة  ي شرع من قبلنا وخالفت شرعنا حكم النظر إىل العورات فقد كان  ي
شرع موسى عليه السالم جائزة .وبالتايل ليست شرعا لنا لوضوح األدلة  ي حترمي النظر إىل
العورات إال لضرورة.
.61

احتج فريق من العلماء بشرع من قبلنا  ي العديد من املسائل منها كما جاءت  ي

الرسالة ،كاحتجاجهم خبرب سليمان عليه السالم وقضائه  ي جواز استخدام احليل  ي القضاء.
واستشهادهم باخلرب عن إبراهيم عليه السالم واختتانه على وجوب االختتان  ي حق الرجال.
.66

تنوعت املسائل املذكورة  ي الرسالة ما بني موافقة شرع من قبلنا وخمالفته.

فمن األمثلة على املسائل املخالفة مسألة حرق النمل؛ فالظاهر أن حرق النمل وقتله جائز  ي
شرع من قبلنا خبالف شرعنا.
ومن األحكام املوافقة لشرع من قبلنا حكم االلتفات  ي الصالة فإنه منهي عنه  ي شرعنا،
وكذلك  ي شرع من قبلنا ،فإنه مذكور  ي شرع عيسى وحيىي عليهما السالم.
و ي اخلتام ال ارجو إال قبوال من اهلل عز وجل وأن يكون ما قدمته خالصا لوجهه الكرمي سبحانه ،وإين
واهلل ال أدعي فيه الكمال ،فما كان من توفيق فمنه سبحانه وحده ،وما كان من خطأ أو زلل فمن
نفسي اخلاطئة والشيطان.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،ويل األولني واآلخرين.
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سورة
الصافات

1
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1
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سورة ص

641
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سورة الزمر
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41

سورة الزمر

611

.15
.14

.11
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سورة الشورى

3 ،3 ،65
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52
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51

1

سورة احلديد

91

5

سورة الطالق

641

مسرد األحاديث النبوية الشريفة
الصفحة

طرف الحديث
)1

أأكذب المرأيت؟

614

)2

أتانا ابن مربع األنصاري وحنن بعرفة

19

)3

أتى جربيل إبراهيم يريه املناسك

19

)4

أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه

29

)5

أحب الصيام إىل اهلل صيام داود

16

)6

أدوا اخليط واملخيط

624

)7

أدوا اخليط واملخيط فما فوقهما

625

)8

إذا التفت التفت مجيعا

31

)9

إذا نسيت الصالة فصل إذا ذكرت

65 ،1

)11

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلى

621

)11

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي

621

)12

أفضل الصالة بعد الفريضة قيام الليل

13

)13

أفال أكون عبدا شكورا

16

)14

أال أخربك برأس األمر

11
13

 )15أمل أخرب أنّك تصوم ال ّدهر

أما  ي معاريض الكالم ما يغنيكم عن الكذب

614

 )17أن ابن عباس كان يرى االستثناء ولو بعد سنة

619

)16
)18

إن أحب الصيام إىل اهلل صيام داود

11 ،11

)19

الربيع أم حارثة جرحت إنسانا
أ ّن أخت ُ

9

)21

إن اهلل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات

)22

إن اهلل حرم مكة ومل حيرمها الناس

615

)23

إن اهلل حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض

612

 )21أن أعرابيا جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثائر الرأس

182

11
،31 ،35-36
92

45

 )24إن اهلل عز وجل حيي ستري
)25

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعثه حلاجة

29

)26

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة

11

)27

أن النيب كان يالحظ أصحابه  ي صالته

39

)28

إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة

33

)29

إن بني الرجل وبني الشرك ترك الصالة

33

)31

أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :ما يلبس احملرم من
الثياب؟

11

)31

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدم املدينة فوجد اليهود صياما

11

يوم عاشوراء

)32

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بوادي األزرق

11 ،16 ،99

)33

إن  ي املعاريض ملندوحة عن الكذب

613 ،695
45 ،41 ،53

 )34إ ّن موسى كان رجال حييا ستريا
)35

أن موسى وغالمه ملا انتهيا إىل الصخرة
ّ
إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السماوات واألرض

614

)37

أنفقي

91

)38

إمنا األعمال بالنية

641

)39

أنه ثوب بصالة الصبح

24 ،21

)36

619

 )41أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يشري  ي الصالة

29

 )41أنه صلى اهلل عليه وسلم نام حىت انتصف الليل

12

)42

إين لست مثلكم

95

)43

أولئك فينا من السابقني

95

)44

اختنت ابراهيم عليه السالم

622

)45

اتقوا النار ولو بشق مترة

91

)46

استقيموا ولن حتصوا

31

)47

اشتكى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد

21

)48

التفات أبو بكر  ي صالته

25 ،21
183

)49

بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذا إىل اليمن

66

)51

بلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم أين أسرد الصوم

94 ،11

)51

بين اإلسالم على مخسة

32

)52

بينا أيوب يغتسل عريانا

41 ،51

)53

جاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته

612 ،644

)54

جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا

1

)55

جاءين جربيل عليه السالم

13

)56

جوف الليل اآلخر

12

)57

احلج عرفة

616 ،19

)58

خالفوهم صموا أنتم

14

)59

خلق اهلل عز وجل آدم على صورته

619 ،612

)61

مخس من الفطرة

621

)61

ذاك صوم داود عليه السالم

95

)62

رأس األمر اإلسالم

32

)63

زينوا القرآن بأصواتكم

656 ،651

)64

سئل صلى اهلل عليه وسلم أي الصالة أفضل بعد املكتوبة؟

12

)65

صوموه أنتم

14

)66

الصيام جنة

11

)67

الطهور شطر اإلميان

49

)68

َّج
الْ َع ُّج َوالث ُّ
عليك وعلى أبيك السالم

12
611

)71

عليكم بقيام الليل

11

)71

عليكم من العمل ما تطيقون

14

)72

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة

33

)73

غزا نيب من األنبياء

639 ،641

)74

فاهلل أحق أن يستحي منه من الناس

46

)75

فدعا بعض حجبته

36

)69

184

)76
)77

قال اهلل تبارك وتعاىل يا ابن آدم أَنْ ِفق أُنِْفق عليك
قال اهلل كل عمل ابن آدم له إال الصيام

)78

قال سليمان بن داود عليهما السالم

691 ،615

)79

قرصت منلة نبيا من األنبياء

661

)81

القصاص كتاب اهلل

64

)81

قيل لعائشة تصومني الدهر

95

)82

قيل يا رسول اهلل أي الناس أفضل؟

636

 )83كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى
)84

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسترت بثوب ويغتسل

 )85كان النيب يبعث إىل قومه خاصة

91
11

34
46
66

)86

كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء

14

)87

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلتفت  ي صالته

25

)88

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلتفت ميينا

24

)89

كانت امرأتان معهما ابنامها

651 ،654

)91

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة

45 ،52

)91

كأين أنظر إىل موسى بن عمران

11

)92

كنا عند ابن عباس ،فذكروا الدجال

19 ،12
621

 )93ال تغلو
)94

ال صام من صام الدهر

99

)95

ال صوم فوق صوم داود عليه السالم

11 ،11 ،93

)96

ال يزال اهلل مقبال على العبد

21

)97

ال يعذب بالنار إال رب النار

656

)98

ال يقبل اهلل عز وجل صدقة من غلول

31

)99

لقيت إبراهيم ليلة أسري يب

615

 )111مل حتل الغنائم لقوم سود الرؤوس غريكم

629

 )111ملا فرغ إبراهيم من بناء البيت

11 ،12

حرم مكة
 )112اللهم إ ّن إبراهيم ّ

696 ،611
185

 )113لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك

654

 )114لو قال إن شاء اهلل مل حينث

662

 )115لو كنت أعلمتين حلربت ذلك حتبريا

659

 )116ليس منا من مل يتغن بالقرآن

651

لنيب حسن الصوت
 )117ما أذن اهلل لشيء ما أذن ٍّ

654

 )118ما ألفاه السحر عندي إال نائما

 )119ما تصدق أحد بصدقة من طيّب إال أخذها الرمحن بيمينه

13
13

 )111ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السالم والتأمني

614

مر النيب صلى اهلل عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون
َّ )111

،626 ،631
624

 )112من أشار  ي الصالة

12

 )113من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها

661

ضيِّقت عليه جهنم
 )114من صام الدهر ُ

11

 )115هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم املرأة  ي اإلحرام عن لبس القفازين
والنقاب

34

 )116هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب

655 ،656

 )117هاجر إبراهيم عليه السالم بسارة

،39 ،32
612 ،15

 )118هذا يوم عاشوراء ومل يكتب عليكم صيامه

96

 )119هو اختالس خيتلسه الشيطان

21 ،21 ،21

 )121وأعدوا هلم ما استطعتم

624 ،625

 )121والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى اهلل عليه وسلم كان حيا ما
وسعه إال أن يتبعين

56 ،69

 )122واهلل إن حاول هبن إال عن دين اهلل

611

 )123واهلل ألغزون قريشا

662

 )124وددنا أن موسى كان صرب

665

 )125وصيام يوم عاشوراء

96
186

 )126وال ترتكن الصالة املكتوبة متعمدا

26

 )127وهذا يوم استوت فيه السفينة على اجلودي

19

 )128يا إبراهيم! أنت نيب اهلل وخليله

612

 )129يا بني إياك وااللتفات  ي الصالة

21 ،22

 )131يا رسول اهلل كيف مبن يصوم يومني ويفطر يوما؟

13

 )131يا معشر املسلمني

29

 )132يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب

43

 )133يسلم الراكب على املاشي

611

 )134ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا

15 ،15

187

مسرد األعالم
الصفحة

االسم
-1

ابن أيب مليكة

651

-2

أبو أمامة الباهلي

11

-3

ابن بطال

41 ،44 ،622 ،661 ،666

-4

البلقيين

641

-5

ابن جزي

35

-6

جابر بن عبد اهلل

621 ،63

-7

اجلصاص

63

-8

اجلويين

61

-9

احلكم

2

-11

السرخسي

61

-11

الشربيين

29

-12

الشريازي

34

-13

ابن عابدين

22

-14

عبد اهلل بن سالم

-15

علي بن شيبان

29

-16

الغزايل

35

-17

قتادة بن دعامة

65

-18

ابن قدامة

49

-19

القرا ي

66

-21

القسطالين

41

-21

الكسائي

614

-22

كعب األحبار

61

-23

املاوردي

29

-24

جماهد

2

61

188

-25

حممد بن سريين

616

-26

النووي

51
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مسرد المصادر والمراجع
 .6القرآن الكرمي.
ُيب ،حممد بن خليفة الوشتاين ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،دار الكتب العلمية،
 .5األ ّ
بريوت ،لبنان ،ط6362 ،6ه6113-م.
 .4ابن األثري ،أبو احلسن علي بن حممد اجلزري ،أسد الغابة  ي معرفة الصحابة ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان ،ط6111 ،6م.
 .3أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،
ط6351 ،5ه6111-م.
 .2ابن األزرق ،أبو عبد اهلل حممد بن علي ،بدائع السلك  ي طبائع امللك ،دار السالم ،القاهرة،
مصر ،ط5119 ،6م.
 .1األلباين ،حممد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية،
ط6355 ،6ه5115-م.
 .1األلباين ،حممد ناصر الدين ،السلسلة الضعيفة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية.
 .9األلباين ،حممد ناصر الدين ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية ،ط،6
6356ه5111-م.
 .9األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل ،روح املعاين  ي تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،
دار الفكر ،بريوت ،لبنان6363 ،ه6113-م.
 .01إلكيا اهلراسي ،عماد الدين بن حممد الطربي ،أحكام القرآن ،دار الكتاب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6314 ،6ه6194-م.
 .00إمام ،حممد كمال الدين ،أصول الفقه اإلسالمي ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،لبنان ،ط،5
6361ه6111-م.
 .65ابن أمري احلاج ،موسى بن حممد الرتيزي ،التقرير والتحرير  ي علم األصول ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان6361 ،ه 6111 -م.
 .01اآليب ،صاحل بن عبد السميع ،الثمر الدواين  ي تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين،
املكتبة الثقافية ،بريوت ،لبنان.

191

 .01اآلمدي ،أبو احلسن علي بن حممد ،اإلحكام  ي أصول األحكام ،دار الصميعي ،الرياض،
السعودية ،ط6353 ،6ه5114-م.
 .01البجريمي ،سليمان بن حممد ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6361 ،6ه 6111 -م.
 .01البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل ،صحيح البخاري ،دار البيان العريب ،بريوت ،لبنان،
ط6351 ،6ه5112-م.
 .61ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف ،شرح ابن بطال على صحيح البخاري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6353 ،6ه5114-م.
 .69هباء الدين املقدسي ،عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ،العدة شرح العمدة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6351 ،5ه5112-م.
 .61البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس ،الروض املربع شرح زاد املستقنع ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان.
 .51البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسن بن علي ،السنن الكربى ،دائرة املعارف النظامية ،اهلند،
ط6433 ،6ه.
 .56الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،جامع الرتمذي (سنن الرتمذي) مع أحكام األلباين عليه،
مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية ،ط6361 ،6ه.
 .55التسويل ،أبو احلسن علي بن عبد السالم ،البهجة  ي شرح التحفة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6369 ،6ه6119-م.
 .54التليدي ،أبو الفتوح ،عبد اهلل بن عبد القادر ،هتذيب جامع اإلمام أيب عيسى الرتمذي ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان6362 ،ه6112-م.
 .53آل تيمية ،عبد السالم وآخرون ،املسودة ،دار الفضيلة ،الرياض ،السعودية ،ط6355 ،6ه-
5116م.
 .52الثعليب ،أبو اسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشف والبيان ،411/9 ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6355 ،6ه5115-م.
 .61اجلزائري ،أبو بكر جابر بن موسى ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،السعودية ،ط6369 ،4ه 6111-م.
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 .62ابن جزي ،حممد بن أمحد الغرناطي ،القوانني الفقهية ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر6351 ،ه-
5112م.
 .62اجلصاص ،أبو بكر أمحد بن علي ،أحكام القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
6365ه6115-م.
 .51ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن ،كشف املشكل على صحيح البخاري ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6353 ،6ه5113-م.
 .41اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل أبو املعايل ،الربهان  ي أصول الفقه ،دار الوفاء ،املنصورة ،مصر،
ط6369 ،3ه.
 .46اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل أبو املعايل ،التلخيص  ي أصول الفقه ،دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،لبنان6361 ،ه 6111 -م.
 .45احلاكم ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني مع تعليقات
الذهيب  ي التلخيص ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6366 ،6ه6111-م.
 .44ابن حبان ،حممد بن حبان الدارمي ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،لبنان.
 .43احلجاوي ،أبو النجا شرف الدين موسى بن أمحد ،اإلقناع  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .42ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6191-م.
 .41ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان6414 ،ه.
 .41ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،تقريب التهذيب ،دار العاصمة ،الرياض ،السعودية.
 .49احلسين ،حممد بن حممد السنوسي ،مكمل إكمال اإلكمال ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط6362 ،6ه6113-م.
 .41خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،دار القلم ،ط6411 ،66ه6111-م.
 .31أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود مع أحكام األلباين ،مكتبة املعارف،
الرياض ،السعودية ،ط6361 ،6ه.
 .36الدمياطي ،أبو بكر بن حممد شطا ،حاشية إعانة الطالبني ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
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 .35الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر
 .34الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،حتفة امللوك  ي فقه اإلمام أيب حنيفة النعمان ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان6361 ،ه.
 .33ابن رجب احلنبلي ،زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين ،فتح الباري  ي شرح
صحيح البخاري ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،السعودية ،ط6352 ،4ه.
 .32الرحيباين ،مصطفى السيوطي ،مطالب أويل النهى  ي شرح غاية املنتهى ،املكتب اإلسالمي،
دمشق ،سوريا6116 ،م.
 .31ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،دار مصطفى احلليب ،القاهرة،
مصر ،ط6412 ،3ه 6112-م.
 .31ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل
املستخرجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط6319 ،5ه 6199 -م.
 .39رضا ،حممد رشيد ،تفسري املنار ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان6363 ،ه6114-م.
 .31الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان6313 ،ه 6193 -م.
 .21الزركشي ،مشس الدين حممد بن عبد اهلل ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،مكتبة العبيكان،
الرياض ،السعودية ،ط6364 ،6ه6114-م.
 .26الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،دار العلم ،بريوت ،لبنان ،ط5111 ،61م
 .25الزرهوين ،حممد الفضل املغريب املالكي ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع ،91/66 ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،السعودية ،ط6341 ،6ه5111-م.
 .24أبو زهرة ،حممد ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب ،بريوت ،لبنان6361 ،ه6111-م.
 .23الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6351 ،6ه5111-م.
 .22زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز  ي أصول الفقه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان6191 ،م.
 .21السبكي ،علي بن عبد الكا ي ،اإلهباج  ي شرح املنهاج ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية،
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،ط6353 ،6ه5113-م.
 .21السرخسي ،أبو بكر حممد بن أمحد ،أصول السرخسي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط6363 ،6ه 6114 -م.
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 .29السرخسي ،أبو بكر حممد بن أيب سهل ،املبسوط ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط،6
6356ه5111-م.
 .21السمرقندي ،عالء الدين ،حتفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان6312 ،ه–
6193م.
 .11السندي ،أبو احلسن نور الدين بن عبد اهلادي ،حاشية السندي ،566/4 ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان6362 ،ه6112-م.
 .16السنيكي ،زكرييا بن حممد ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط 6355 ،6ه – 5116م.
 .15السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،األشباه والنظائر  ي قواعد وفروع فقه الشافعية ،مكتبة نزار
الباز ،الرياض ،السعودية ،ط6369 ،5ه6111-م.
 .14السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن أبو الفضل ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح،195/4 ،
مكتبة الرشيد ،الرياض ،السعودية ،ط6361 ،6ه6119-م.
 .13السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،احلاوي  ي الفتاوى ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6356 ،6ه5111-م.
 .12السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن أبو الفضل ،الديباج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار
ابن عفان ،اخلرب ،السعودية ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .11الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،املوافقات ،دار ابن عفان ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111 -م.
 .11الشافعي ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان6414 ،ه.
 .19الشعراوي ،حممد متويل ،تفسري الشعراوي ،مكتبة أخبار اليوم ،القاهرة ،مصر6366 ،ه-
6116م.
 .11شليب ،حممد مصطفى ،أصول الفقه اإلسالمي ،الدار اجلامعية ،بريوت ،لبنان.
 .11الشوكاين ،حممد بن علي ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،دار الكتاب العريب،
دمشق ،سوريا ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .16الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،التبصرة ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط6314 ،6ه-
.6194
 .15الشريازي ،ابراهيم علي بن يوسف ،املهذب  ي املذهب الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لينان ،ط6361 ،6ه6112 -م.
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 .14ابن ضويان ،إبراهيم بن حممد بن سامل ،منار السبيل  ي شرح الدليل ،املكتب اإلسالمي ،ط،1
6311ه 6191-م.
 .13ابن ضويان ،ابراهيم بن حممد ،منار السبيل  ي شرح الدليل ،مكتبة املعارف ،الرياض،
السعودية ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .12الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان  ي تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،
ط6351 ،6ه5111-م.
 .11الطحاوي ،أمحد بن حممد بن إمساعيل ،حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،املطبعة
الكربى األمريية ،القاهرة ،مصر ،ط6491 ،5ه6111-م.
 .11ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير
األبصار ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6356 ،ه 5111 -م.
 .19ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،دار سحنون ،تونس.
 .11العبدري ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم ،التاج واالكليل ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
6419ه.
 .91ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطيب ،الكا ي  ي فقه أهل املدينة ،مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض ،السعودية ،ط6311 ،5ه 6191-م.
 .96ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل ،االستذكار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان5111 ،م.
 .95عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ،املصنف ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط،5
6314ه6194-م.
 .94عبد الغفار ،فؤاد بن سراج ،قصص القرآن ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر.
 .93عبد اهلل ،حممد حسني ،الواضح  ي أصول الفقه ،دار البيارق ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،5ه-
6112م.
 .92العثماين ،شبري أمحد ،فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم ،دار القلم ،دمشق ،سوريا ،ط،6
6351ه5111-م.
 .91العثماين ،حممد تقي ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم ،دار القلم ،دمشق ،سوريا،
ط6351 ،6ه5111-م.
 .91ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،دار ابن اجلوزي ،الدمام،
السعودية ،ط6359 ،6ه .
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 .99ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،تفسري القرآن ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،السعودية ،ط،6
6354ه.
 .91ابن عجيبة ،أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي ،البحر املديد  ي تفسري القرآن اجمليد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط5115-6354 ،6م.
 .11العدوي ،صفاء الضوي أمحد ،إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ،دار اليقني ،الرفاع
الشرقي ،البحرين ،ط6355 ،6ه5116-م.
 .16العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان6365 ،ه.
 .15العراقي ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني ،طرح التثريب  ي شرح التقريب ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.
 .14ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل ،أحكام القرآن ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر.
 .13العيين ،بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لينان ،ط6356 ،6ه5116-م.
 .12الغزايل ،حممد بن حممد أبو حامد ،الوسيط  ي املذهب ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111 -م.
 .11الفخر الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني ،التفسري الكبري ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر،
5114م.
 .11القاضي عياض ،أبو الفضل بن موسى اليحصيب ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،دار الوفاء،
املنصورة ،مصر ،ط6361 ،6ه.6119-
 .19ابن قدامة ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد املقدسي ،روضة الناظر وجنة املناظر ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود ،الرياض ،السعودية ،ط6411 ،5ه.
 .11ابن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي ،املغين ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111-م.
 .611ابن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد ،الشرح الكبري ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6361ه6111-م.
 .616القرا ي ،أمحد بن إدريس ،أنوار الربوق  ي أنواء الفروق ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6119 ،م.
 .615القرا ي ،أمحد بن إدريس ،الذخرية ،دار الغرب ،بريوت ،لبنان6113 ،م.
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 .614القروي ،حممد العريب ،اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
 .613القسطالين ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .612قطب ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  ،ي ظالل القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
لبنان ،ط6416 ،1ه6116-م.
 .611القليويب ،شهاب الدين أمحد بن أمحد ،حاشية القليويب ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان6361 ،ه-
6119م.
 .611القنوجي ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن البخاري ،السراج الوهاج  ي كشف مطالب
مسلم بن احلجاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6352 ،6ه5113-م.
 .619القنوجي ،أبو الطيب صديق بن حسن ،عون الباري حلل أدلة صحيح البخاري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6351 ،6ه5119-م.
 .611ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن بكر ،حتفة املودود بأحكام املولود ،دار البيان ،دمشق ،سوريا،
ط6416 ،6ه – 6116م.
 .661ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين اجلوزية ،الطرق احلكمية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6112 ،6م.
 .666الكاساين ،بدائع الصنائع ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .665الكرماين ،حممد بن يوسف بن علي ،صحيح أيب عبد اهلل البخاري بشرح الكرماين ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،ط6366 ،6ه6116 -م.
 .664كنون ،حممد احلفيد بن عبد الصمد ،إحتاف ذي الشوق واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ماجة،
وزارة األوقاف املغربية ،املغرب6355 ،ه5116-م.
 .663الشني ،موسى شاهني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط،6
6354ه5115-م.
 .662ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجة مع أحكام األلباين ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،السعودية ،ط6361 ،6ه.
 .661املازري ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر ،املعلم بفوائد مسلم ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،ط6115 ،5م.
 .661مالك ،اإلمام مالك بن أنس بن مالك ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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 .669مالك ،اإلمام مالك بن أنس ،املوطأ ،دار الغد اجلديد ،القاهرة ،مصر ،ط6351 ،6ه-
5119م.
 .661املاوردي ،أبو احلسن ،احلاوي الكبري  ي فقه الشافعي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 .651املباركفوري ،صفي الرمحن ،منة املنعم  ي شرح صحيح مسلم ،دار السالم ،الرياض ،السعودية،
ط6351 ،6ه6111-م.
 .656جمد الدين ،عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن تيمية احلراين ،احملرر  ي الفقه ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط6313 ،5ه 6193-م.
 .655املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ،اإلنصاف  ي معرفة الراجح من اخلالف  ي
فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه.
 .654املري ،التاودي بن حممد الطالب ابن سودة ،حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط6359 ،6ه5111-م.
 .653مسلم ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم ،صحيح مسلم ،مؤسسة املختار ،القاهرة،
مصر ،ط6351 ،6ه5112-م.
 .652مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط  ،دار الدعوة ،استانبول ،تركيا ،ط6361 ،5ه6191-م.
 .651ابن مفلح ،برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن حممد ،الفروع وتصحيح الفروع ،مؤسسة
الرسالة ،ط6353 ،6ه  5114 -م.
 .651ابن مفلح ،برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ،املبدع شرع املقنع ،دار عامل
الكتب ،الرياض ،السعودية6354 ،ه 5114-م.
 .659ابن منظور ،لسان العرب ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط6361 ،4ه6111-م.
 .651املوصلي ،عبد اهلل بن حممود بن مودود ،االختيار لتعليل املختار ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
ط6361 ،6ه 6119 -م.
 .641ابن جنيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
6311ه6191-م.
 .646ابن جنيم ،زين الدين ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .645النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي ،سنن النسائي مع أحكام األلباين ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،السعودية ،ط6361 ،6ه.
 .644النفراوي ،أمحد بن غنيم بن سامل ،الفواكه الدواين ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر.
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 .643النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
6362ه6112-م.
 .642النووي ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
ط6361 ،6ه6111 -م.
 .641النووي ،حمي الدين ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،5
6362ه6112-م.
 .641النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار املنار ،القاهرة ،مصر،
ط6369 ،6ه6111-م.
 .649النيسابوري ،نظام الدين احلسن بن حممد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6361 ،6ه6111-م.
 .641الولوي ،حممد بن علي بن آدم اإلتيويب ،البحر احمليط الثجاج  ي شرح صحيح اإلمام مسلم بن
احلجاج ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،السعودية ،ط6359 ،6ه.
 .631الولّوي ،حممد علي بن آدم األثيويب ،ذخرية العقىب  ي شرح اجملتىب ،دار ابن اجلوزي ،الرياض،
السعودية ،ط6345 ،4ه.
 .636ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
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