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رسالة اإلسالم – عمر غالب
أجناسها وتعدد ألوانها واختالف ألسنتها وقبائلها وأنسابها ..غير أنه يختلف العام عن األعوام السابقة بسبب أعمال
التوسعة الجارية حاليًا في ساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة والتي لم تنت ِه بعد ،مما دعا سلطات المملكة
العربية السعودية إلى مناشدة جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم ،تأجيل أو ترتيب قدومهم إلى األراضي
المقدسة ألداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام .
ضرورة ملحة
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ملف الحج

الحج ركن عظيم من أركان اإلسالم ،تهفو إليه القلوب المؤمنة ،وتلبي له األفئدة النقية الموحدة على اختالف

في البداية اعتبر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ ،أن تحديد أعداد الحجاج ألجل توسعة الحرم الشريف مسألة ضرورية ملحة،
ألن هذه التوسعة مهمة حيث سيستوعب المطاف أكثر من  105آالف طائف في الساعة.
ودعا سماحته الجميع إلى االستجابة لهذا األمر وتطبيقه والتعاون مع المملكة في تحقيق المصلحة العامة،قائالً:
(إن المملكة تسعى دائما لخدمة الحجاج وتيسير مهمتهم ألداء مناسكهم بكل يسر وسهولة).
ورشة عمل كبرى
ملف الحج

من جانبه دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس
المسلمين من داخل السعودية وخارجها إلى مراعاة التقيد بقرار الحكومة السعودية خفض النسب في أعداد
الحجاج والمعتمرين والزائرين.
وأهاب الدكتور السديس بالمسلمين إلى مراعاة شدة الزحام خالل هذه الفترة المؤقتة التي يشهد فيها المسجد
الحرام ورشة عمل كبرى في التوسعة والخدمات وعدم تكرار الحج والعمرة في هذه الفترة.
وطالب السديس بإفساح المجال لمن لم تتح لهم فرصة أداء المناسك حفاظا على أرواح قاصدي المسجد الحرام
وسالمتهم وليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وراحة واطمئنان وأن يراعوا األخذ بنسب تخفيض أعداد
القادمين ألداء المناسك خالل هذه الفترة المحدودة.
أمر مطلوب
ٌ
ورأى عميد كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقًا الدكتور سعود الفنيسان ،أن
تخفيض أعداد الحجاج ال يوجد فيه حرمان ألحد من أداء شعيرة الحج ،ألن الدولة لم ِّ
تحدد شخصًا بعينه ،وال
قدمت مناشدات فقط للعالم اإلسالمي بضرورة تخفيض أعداد الحجاج ،وعدم تكرار الحج لمن
دولة بعينها ،وإنما َّ
حج من المواطنين والمقيمين ،مبينًا أن التخفيض أمر مطلوب في هذه الفترة ،ريثما تتم المشاريع.
مصلحة الحجاج
أخيراً ..يقول الداعية الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني (:إن مراعاة مصلحة الحجاج بصفة عامة أمر مطلوب،
وهذا يقرره المسؤولون عن الحج والعمرة في هذه البالد) الفتًا إلى أن الدولة في الماضي كانت تسمح بتجاوز
وزيادة األعداد المقررة لبعض الدول حينما كان ذلك ممكناً ،ولكن وفي الظروف الراهنة التي تقتضيها أعمال
التوسعة التي ستستمر لمدة ثالث سنوات ،ستنخفض قدرة المطاف خاللها على استيعاب الطائفين إلى أقل من
النصف مما كانت عليه سابقاً ،لهذا فإنه من الضروري إعادة النظر في تحديد أعداد الحجاج حفاظًا على مصلحة
الحجاج ،وحماية لهم مما قد
يتعرضون له من الكوارث والمشكالت نتيجة لالزدحام ،وهذا هو مقتضى العقل
َّ
والواجب.
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منافع الحج ومقاصده التربوية والثقافية

ملف الحج

�أ.د.ح�سن عبد الغني �أبوغدة
�أو ًال:التعود على حياة اخل�شونة وال�صرب وتقوية الإرادة و�ضبط
النف�س والتزام النظام :ميار�س احلجاج جماهدة النف�س و�ضبط
ت�صرفاتها ،والبعد عن انفعاالتها وعواطفها ،والتحكم يف
�شهواتها واندفاعاتها،والتزام النظام ،وتقوية الإرادة على ذلك،
وذلك حني يتج َّردون حال �إحرامهم من زينة احلياة الدنيا،
وميتنعون عن حلق ال�شعر وتقليم الأظافر وا�ستعمال العطورات،
ونحو ذلك مما هو معروف يف حمظورات الإحرام ،ويتج َّنبون
ال َّر َفث واجلدال امل�ؤدي �إىل اخل�صام ،كل ذلك من �أجل اهلل
تعاىل ،وامتثا ًال لأوامره ،وطمع ًا يف حت�صيل ر�ضاه وثوابه والقرب
منه ،قال اهلل تعاىل} :الحْ َ ُّج �أَ ْ�ش ُه ٌر َّم ْع ُل َوماتٌ َف َمن َف َر َ�ض فِيهِ نَّ
الحْ َ َّج َف اَل َر َفثَ َو اَل ُف ُ�س َ
وق َو اَل ِجدَ َال فيِ الحْ َ ِّج  {...البقرة. ١٩٧ :
ويف احلديث ال�شريف�( :إن اهلل تعاىل يباهي ب�أهل عرفات
املالئكة ،يقول :انظروا �إىل عبادي� ،أقبلوا ُ�ش ْعث ًا ُغ ً
برْا،
ي�ضربون �إ َّ
فج عميق ،ف�أُ�شهدكم �أين قد �أجبت
يل من كل ٍّ
دعاءهم ،وقبلت �شفاعتهم ،ووهبت م�سي َئهم ملح�سنهم).
ثاني ًا :تهذيب ال�سلوك وترقيق امل�شاعر و َت َع ُّود ح�سن الت�صرف مع
الآخرين :فاحلج يربي امل�سلم على االلتزام بالآداب والأخالق
ويح�سن عالقتة بكل
الإيجابية ،ويهذب �سلوكه ،ويرقق م�شاعرهِّ ،
املحيطني به منذ خروجه من بيته وحتى عودته �إليه ،لأنه مطالب
�شرع ًا بالإح�سان �إىل جميع املخلوقات من �إن�سان ،وحيوان ،ونبات،
وجماد ،فال ي�شتم وال يظلم ،وال يق�سو على �أحد ،بل جنده متعاون ًا
ودود ًا حري�ص ًا على كل �سلوك وعمل نافع ،وهو حال �إحرامه ال

ي�صطاد حيوان ًا ،وال يتلف �شجر ًا وال ح�شي�ش ًا ،وال ي�شارك يف خطيئة،
وهذا كله يربي يف امل�سلم االلتزام بال�سلوكيات الفا�ضلة ،وي�صرفه

عن كل ما ال يقره ديننا� ،سواء �أكان هذا ال�سلوك �ضد �إن�سان،
�أوحيوان� ،أو نبات� ،أو جماد ،قال اهلل تعاىلَ } :و ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم َ�ص ْي ُد
ا ْلبرَ ِّ َما د ُْمت ُْم ُح ُر ًما َوا َّت ُقوا اللهَّ َ ا َّل ِذي �إِ َل ْي ِه تحُ ْ َ�ش ُرونَ { املائدة٩٦ :
ثالث ًا :التبادل الثقايف واملعريف بني احلجاج :وهو من اخلطوات
املهمة على طريق تفاهم ال�شعوب ،من خالل تقدمي املعلومات
وتبادلها ،وتعميق التعرف على �أفكار الآخرين و�إبداعاتهم وطرق
تفكريهم ،وح�ضور امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات واملعار�ض
متعددة االهتمامات ،و�إيجاد ر�ؤى م�ستقبلية �إيجابية ،مما مينح
مزيد ًا من العلوم واملعارف املو�صلة �إىل معراج احل�ضارة الإن�سانية،
م�صداق ًا لقول اهلل تعاىلَ }:و ُقل َّر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل ًما{طه١١٤ :
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مشبب آل ناصر القحطاني

الكعبة بني البناء

ت�صفحت موقع �شبكة ر�سالة الإ�سالم يف اليوم التا�سع
من �شهر ذي احلج  ,اليوم العظيم الذي يقف فيه
حجاج بيت اهلل احلرام يف عرفات ,ور�أيت الكعبة
امل�شرفة وهي تُك�سى حلتها ال�سنوية  ,فاهتزت
امل�شاعر ,وحتركت العواطف  ,وجا�ش الف�ؤاد  ,ورق
القلب  ,فكان هذا املقال  ,و�أ�صله كان خطبة م�سموعة
الكعبة امل�شرفة �إذا ُذكرت عند امل�سلم اهتز القلب
بالتعظيم  ,وتتحرك باحلنني جوانحه � ,إذا �شاهدها
امل�سلم �صغرت الدنيا يف عينيه  ,وزهدت عينيه يف
كل منظر �سواها  ,كم من الدعوات رفعت حولها ؟
وكم من عربة �سكبت �أمامها ؟ وكم من قلوب تقطعت
تريد بلوغها ؟
الكعبة امل�شرفة ما ف�ضلت جلمال جدرانها �أو ثمنية
بابها وميزابها �أو فخامة ك�سوتها  ,فكل ذلك يوجد
ما هو �أفخم منه  ,و�أعلى ثمن ًا  ,و�إمنا ف�ضلت الكعبة
ملو�ضعها  ,فقد جعله اهلل تعاىل مبارك ًا وف�ضله على
غريه من البقاع  ,و�شرع فيه عبادة تخ�صه دون غريه
 ,كالطواف وكتقبيل احلجر الأ�سود .
الكعبة امل�شرفة  ,وما �أدراك ما الكعبة ؟ �إنها ذلك
البناء القدمي  ,والبيت العتيق � ,أول بيت و�ضع للنا�س
يف الأر�ض  ,رفعه اخلليل وابنه عليهما ال�سالم ,
و�ضعا قواعده على �أ�سا�س كان قبله  ,قال تعاىل }
َو�إِ ْذ َب َّو ْ�أ َنا ِ إِل ْب َر ِاه َيم َم َكانَ ا ْل َب ْيتِ َ�أن َاّل ت ُْ�ش ِر ْك ِبي َ�ش ْيئ ًا
ال�س ُجو ِد
َو َط ِّه ْر َب ْي ِت َي ِل َّلطا ِئ ِف َني َوا ْل َقائِمِ َني َوال ُّر َّك ِع ُّ
{احلج , 26رفعا بنيانه و�أعليا �ش�أنه } َو�إِ ْذ َي ْر َف ُع
ِ�إ ْب َر ِاه ُيم ا ْل َق َو ِاعدَ ِمنَ ا ْل َب ْي ِت َو ِ�إ ْ�س َم ِاع ُيل َر َّب َنا َت َق َّب ْل
ال�سمِ ي ُع ا ْل َع ِل ُيم {البقرة ,127وبعد �أن
ِم َّنا �إِ َّن َك �أَنتَ َّ
�أحكما البناء �أمره اهلل تعاىل �أن ي�ؤذن فيه باحلج }
ا�س ِبالحْ َ ِّج َي�أْت َ
ُوك ر َِجا ًال َو َع َلى ُك ِّل َ�ض ِام ٍر
َو�أَ ِّذن فيِ ال َّن ِ
َي�أْ ِت َني ِمن ُك ِّل َف ٍ ّج َعمِ ٍيق {احلج , 27فتتابعت �أجيال
على التعبد فيه  ,وطافت به �أمم تلو �أمم  ,وال يعلم
بناء يف الأر�ض ِطيف به قدر ما ِطيف بالكعبة  ,وال
تعبد عنده كما تعبد عندها  ,وال ُيح�صي ذلك �إ ّال اهلل
تعاىل .
الكعبة امل�شرفة امتازت الكعبة �أنها ت�ضرب يف عمق
التاريخ الب�شري  ,مل يتغري مكانها  ,ومل ُيطمر تاريخها
 ,ومل يتخذ امل�ؤمنون بنا ًء غريها  ,ومل يختلفوا عليها
 ,وميلوا من التوجه �إليها  ,وكل م�ؤامرات هدمها �أو
�صرف النا�س عنها باءت بالف�شل .
الكعبة امل�شرفة انفردت �أن التعبد عندها تعبد بحق
 ,والطواف حولها طواف بحق  ,وا�ستقبالها ا�ستقبال
بحق  ,قال تعاىل } َو ِمنْ َح ْيثُ َخ َر ْجتَ َف َو ِّل َو ْج َه َك
َ�ش ْط َر المْ َ ْ�س ِجدِ الحْ َ َرام َو ِ�إ َّن ُه َل ْل َح ُّق ِمن َّر ِّب َك َو َما اللهّ ُ
ِ
ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ {البقرة149

الكعبة امل�شرفة مل تكن يف �أول الإ�سالم قبلة
للم�سلمني بل كان امل�سلمون يتوجهون يف �صالتهم
�إىل بيت املقد�س  ,حتى نزل قول اهلل تعاىل } َقدْ َن َرى
ال�س َماء َف َل ُن َو ِّل َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر َ�ضاهَ ا َف َو ِّل
َت َق ُّل َب َو ْجهِ َك فيِ َّ
َو ْج َه َك َ�ش ْط َر المْ َ ْ�س ِجدِ الحْ َ َر ِام َو َح ْيثُ َما ُكنت ُْم َف َو ُّلو ْا
ُو ُج ِوهَ ُك ْم َ�ش ْط َر ُه {...البقرة ,144فكانت الكعبة
امل�شرفة هي قبلة امل�سلمني �إىل يومنا هذا  ,و�إىل ما
�شاء اهلل تعاىل .
الكعبة امل�شرفة هي الكعبة منذ زمن اخلليل عليه
ال�سالم �إىل يومنا هذا و�إىل �أن ينزل امل�سيح عي�سى
ابن مرمي عليه وعلى �أمه ال�سالم فيطوف بها  ,و�إىل
�أن تقوم ال�ساعة .
الكعبة امل�شرفة ذكر �أهل التاريخ وال�سري �أنه �أنهد
بنا�ؤها مرة فبناها العمالقة  ,وانهدت �أخرى فبنتها
قبيلة جرهم  ,وكانت العرب تعظمها وتك�سوها  ,كما
�أخربت بذلك عائ�شة ر�صي اهلل عنها قالت ( :كانوا
ي�صومون عا�شوراء قبل �أن يفر�ض رم�ضان وكان يوم ًا
تُ�سرت فيه الكعبة ) رواه البخاري.
الكعبة امل�شرفة ومما ذكره �أهل التاريخ وال�سري �أي�ضاً
�أن �أ�شهر حوادثها �أنها احرتقت �أو هدمها ال�سيل
والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ريعان �شبابه قبل
�أن يبعث بالنبوة  ,فوهت �أركانها  ,فهدمتها قري�ش
بعد تردد وخوف من التجر�ؤ على الكعبة ,و�أعادت
بناءها حتى �إذا بلغوا مو�ضع الركن اخت�صموا فيمن
ي�ضعه  ,وتنازعت قري�ش يف ذلك كل منهم يدعي �أنه
الأحق بو�ضع الركن  ,ثم اتفقوا على �أن يحكموا �أول
من يطلع من هذه ال�سكة فا�صطلحوا على ذلك فطلع
حممد الأمني �صلوات ربي و�سالمه عليه  ,فحكموه
ف�أمر بالركن فو�ضع يف ثوب  ,ثم �أمر ب�سيد كل قبيلة
ف�أعطاه ناحية ذلك الثوب  ,ثم ارتقى هو و�أمرهم �أن
يرفعوه �إليه  ,فرفعوا �إليه الركن فكان هو من و�ضعه .
الكعبة امل�شرفة قبل بنائها وحتكيم النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بخم�س وثالثني �سنة ابتنى �أبرهة كن�سية
و�أحكم بناءها  ,وزينها  ,و�أراد �أن يحول النا�س �إليها
بدل الكعبة  ,و�أمر العرب بق�صدها يف احلج  ,فلم
يحجوا �إليها  ,بل �أقذروها حني �أحدث بع�ضهم فيها
 ,لأنهم ر�أوا �أن الكعبة بيت اهلل املعظم  ,توارثوا
تعظيمه منذ زمن اخلليل عليه ال�سالم  ,فكبرُ يف
نفو�سهم �أن يزاحم الكعبة غريها  ,ف�سيرّ �أبرهة
جي�ش ًا عظيم ًا لهدمها  ,فلم تق َو قري�ش على مواجهته
ففرت �إىل اجلبال (وللبيت رب يحميه )  ,فانت�صر
اهلل تعاىل لبيته  ,و�أهلك �أبرهة وجي�شه  ,و�سورة
الفيل ت�شرح احلادثة ببيان موجز وبالغة عالية.
الكعبة امل�شرفة �سار تبع اليماين �إليها يريد هدمها ,
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فهاجت عليه رياح فردته عنها حتى ثاب �إىل ر�شده ,
ورجع عن ق�صده
الكعبة امل�شرفة حفظها اهلل بيت ًا للعبادة  ,وقبلة
}ج َع َل اللهّ ُ
لل�صالة وق�صد ًا للن�سك  ,قال تعاىل َ
ا�س َو َّ
ال�ش ْه َر الحْ َ َر َام
ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْيتَ الحْ َ َر َام ِق َيام ًا ِّلل َّن ِ
َ
اللهّ
َوا ْلهَدْ يَ َوا ْل َق َالئِدَ َذ ِل َك ِل َت ْع َل ُمو ْا �أَ َّن
َي ْع َل ُم َما فيِ
َ
ال�س َما َو ِات َو َما فيِ الأَ ْر ِ�ض َو َ�أ َّن اللهّ ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم
َّ
{املائدة97
الكعبة امل�شرفة زادها اهلل تعظيم ًا وت�شريف ًا حني
�صيرّ ها قبلة للم�سلمني  ,فيتوجهون �إليها من �أ�صقاع
الأر�ض يف كل يوم خم�س مرات  ,عدا النوافل
الأخرى  ,ويف �صلوات اجلمع  ,والأعياد  ,واجلنائز
 ,و�صالة الك�سوف واخل�سوف  ,فهي القبلة يف كل
�صالة للم�سلم �سواء كانت فر�ض ًا �أم نف ًال � ,سواء
�أداها امل�سلم جماعة �أو فرد ًا .
ني م�سجد يف �صقع من �أ�صقاع
الكعبة امل�شرفة ما ُب َ
ً
الأر�ض �إ ّال كان قبلته نحوها وحمرابه متجها �إليها ,
وكل من ي�صلي يتجه نحوها �سواء �صلى يف البنيان �أم
�صلى يف اخلالء .
الكعبة امل�شرفة حني ي�سافر امل�سلم �إىل مكان يف
العامل ف�أول ال�س�ؤال الذي ي�شغل باله ويبحث له عنه
�إجابة � ,أين اجتاه القبلة ؟ فكانت الكعبة حا�ضرة
ب�شكل دائم يف حياة امل�ؤمن.
الكعبة امل�شرفة حني بذبح امل�سلم ذبيحته يوجهها
�إليها تقرب ًا هلل بذبحها .
الكعبة امل�شرفة امليت حني يو�ضع يف قربه يوجه �إليها ,
وقد جاء يف احلديث �أنها قبلة امل�سلمني �أحيا ًء و�أمواتا
 ,والداعي حني يدعو اهلل تعاىل يتوجه �إىل الكعبة .
الكعبة امل�شرفة ف�ضلت ال�صالة يف امل�سجد الذي
يحويها مبائة �ألف �صالة عما �سواه من امل�ساجد .
الكعبة امل�شرفة ين�سب امل�سجد احلرام �إليها فيقال
م�سجد الكعبة كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عن م�سجده يف املدينة � ( :صالة فيه �أف�ضل من �ألف
�صالة فيما �سواه من امل�ساجد �إ ّال م�سجد الكعبة )
رواه م�سلم .
الكعبة امل�شرفة من ت�شريف اهلل لها �أنها ال ت�ستقبل يف
ق�ضاء احلاجة مهما كان الإن�سان بعيد ًا عنها  ,كما يف
حديث �أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه � ,أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال �" :إذا �أتيتم الغائط فال
ت�ستقبلوها وال ت�ستدبروها ولكن �شرقوا �أو غربوا
"رواه البخاري.
الكعبة امل�شرفة ,ما دامت هذه الأمة تعظمها وتقدرها
حق قدرها فهي على خري  ,وال يزول اخلري عنها �إ ّال
بزوال تعظيم هذه البناء العتيق من قلوبهم كما جاء

واهلدم تاريخ حافل
 ,وهم الذين ي�ستخرجون كنزه ) رواه �أحمد ب�سند
�صحيح .
الكعبة امل�شرفة يهدمها رجل من الأحبا�ش  ,جاءت
�صفته يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ,عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :يخرب الكعبة ذو
ال�سويقتني من احلب�شة ) رواه البخاري  ,ويف حديث
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال  ( :ك�أين به �أ�سود �أفحج يقلعها حجر ًا
حجرا ) رواه البخاري  ,ويف حديث عبداهلل بن عمرو
ر�ضي اهلل عنهما قال �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول ( :يخرب الكعبة ذو ال�سويقتني من

يف احلديث �( :أن هذه الأمة ال تزال بخري ما عظموا
هذه احلرمة يعني الكعبة – حق تعظيمها ف�إذا
�ضيعوا ذلك هلكوا ) رواه �أحمد وح�سنه ابن حجر.
الكعبة امل�شرفة كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يغر�س تعظيمها واحلفاظ على قد�سيتها يف قلوب
�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم  ,ففي يوم فتح مكة ا�شتد
فرح �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه  ,فقال  :يا �أبا
�سفيان اليوم يوم امللحمة اليوم ت�ستحل الكعبة  ,فقال
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :كذب �سعد  ,ولكن
هذا يوم يعظم اهلل فيه الكعبة  ,ويوم تك�سى فيه
الكعبة ) رواه البخاري .
الكعبة امل�شرفة ملو�ضعها خ�صو�صية
ولذلك قال الفقهاء لو زالت الكعبة –
والعياذ باهلل – �صحت ال�صالة �إىل
مو�ضع جدرانها.
الكعبة امل�شرفة باقية �إىل �آخر الزمان
كما دل على ذلك الأحاديث  ,واهلل جل
وعال يدفع عنها عدوان املعتدين وكيد
الكائدين فينقلبوا على �أعقابهم خا�سرين
 ,يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت:
قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  (:يغزو
ٌ
جي�ش الكعبة ف�إذا كانوا ببيداء من الأر�ض
يخ�سف ب�أولهم و�آخرهم) رواه البخاري.
الكعبة امل�شرفة يف �آخر الزمان �سيطوف
بها عي�سى بن مرمي عليهما ال�سالم ,
وذلك بعد نزوله وقتله امل�سيح الدجال ,
وكما ورد يف احلديث ال�صحيح عن ابن
عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قال �( :أُراين الليلة عند
الكعبة فر�أيت رج ًال �أدم ك�أح�سن ما �أنت
ر�أءٍ من �أُدم الرجال عليه  ,له ملة ك�أح�سن
ما �أنت راءٍ من اللمم قد رج ّلها وهي
تقطر ماء متكئ ًا على رجلني �أو على عواتق
رجلني  ,يطوف بالبيت  ,ف�س�ألت من هذا
؟ فقيل امل�سيح ابن مرمي ) رواه البخاري.
وبعد �أن يقب�ض اهلل تعاىل امل�سيح �إليه
ويف�سد النا�س  ,يتجر�أ الأ�شقياء على
الكعبة امل�شرفة .
الكعبة امل�شرفة يهدمها الأحبا�ش كما
جاء ذلك يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه  ,قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :احلب�شة وي�سلبها حليتها ويجردها من ك�سوتها ولك�أين وقد�سية ملو�ضعها وبنائها.
ُيبايع لرجل بني الركن واملقام  ,ولن ي�ستحل البيت �إ ّال �أنظر �أليه �أُ�صيلع �أفيدع ي�ضرب عليها مب�ساحته
�أهله  ,ف�إذا ا�ستحلوه فال ت�س�أل عن هلكة العرب  ,ثم ومعوله ) رواه �أحمد .
جتيء احلب�شة  ,فيخربونه خراب ًا ال يعمر بعده �أبد ًا الكعبة امل�شرفة  ,هذي هي التي بناها اخلليل عليه

ال�سالم وبعث عندها حممد وتعبد عندها وحولها
و�إليها عرب الزمان كثري من بني الإن�سان يف خلق ال
يعلم عدده �إ ّال اهلل  ,يهدمها يف �آخر الزمان حب�شي
مب�سحاته  ,يهدمها �شرير من �أ�شرار اخللق عند
ف�ساد النا�س والزمان.
الكعبة امل�شرفة بني البناء والهدم تاريخ طويل حافل
بالأحداث مليء ب�سري الر�سل وال�صحابة والأخيار من
العلماء والدعاة ومن الطائفني والعاكفني يف �ساحات
الكعبة  ,و�أخبار العباد وال�صاحلني والركع ال�سجود .
الكعبة امل�شرفة هي قبلتنا نتوجه �إليها بوجوهنا ,
وقبل ذلك بقلوبنا �شوق ًا �إليها و�إج ً
الال وتعظيم ًا لها
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الحج شعار الوحدة والتوحيد
لقد جعل اهلل الكعبة البيت احلرام قيام ًا للنا�س ،ومهوى
لأفئدة امل�سلمني ،وحمط ًا لأنظارهم وحم ًال ل�شوقهم وحنينهم،
وقبلة لهم يف حياتهم وبعد مماتهم .ويف هذه الأيام تتجه
الأنظار ،وترنو الأب�صار ،وتنجذب الأفئدة ،وت�شتاق النفو�س
امل�ؤمنة �إىل هذه البقعة املباركة ،التي رفع اهلل �ش�أنها ،و�أعلى
مكانها ،وفر�ض على امل�سلمني زيارتها ،والوقوف يف م�شاعرها
وعر�صاتها ،و�ضاعف �أجر العمل فيها ،وميزها على �سائر بقاع
الأر�ض ،وجعلها قبلة للم�سلمني يف كل �أنحاء العامل.
وها هي قوافل احلجيج وطالئع وفود الرحمن تتقاطر على
البيت العتيق من كل فج عميق ،وتفد �إليه من �أ�صقاع الأر�ض
البعيدة والقريبة ،مئات الألوف من امل�سلمني ت�ؤم هذا
البيت احلرام ،ترفعهم النجاد وحتطهم الوهاد ،وحتملهم
ال�سيارات والطائرات ،وال�سفن والباخرات ،وتزدحم بهم
املوانئ واملطارات ،يدفعهم الإميان ويحدوهم ال�شوق واحلنني،
ويحفزهم الأمل للفوز باملغفرة والر�ضوان .جاءوا تلبية لدعوة
اهلل التي �أ ّذن بها �إبراهيم اخلليل عليه ال�صالة وال�سالم منذ
ا�س ِبالحْ َ ِّج َي�أْت َ
ُوك
�آالف الأعوام كما قال تعاىلَ } :و�أَ ِّذن فيِ ال َّن ِ
ر َِج اًال َو َع َلى ُك ِّل َ�ضامِ ٍر َي�أْ ِت َني مِ ن ُك ِّل َف ٍ ّج َعمِ ٍيق * ِل َي ْ�ش َهدُوا َم َنا ِف َع
الل فيِ �أَ َّي ٍام َّم ْع ُل َوم ٍات{.
ا�س َم َهّ ِ
َله ُْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
ومنذ انطلقت تلك الدعوة املباركة والقلوب تهفو �إىل البيت
العتيق ،واحلجاج يتوافدون عليه يف كل عام .فلله در تلك
اجلموع امل�ؤمنة وقد جاءت مهرولة �إىل طاعة اهلل ،راغبة يف
ثوابه ،خائفة من عقابه ،تعاهد اهلل على االلتزام بدينه والبعد
عن مع�صيته وخمالفته.
هلل درها وقد جتردت من ثيابها ولب�ست ثياب الإحرام وك�أنها
تخلع عنها ثياب الع�صيان والإجرام ،وتعلن اال�ستجابة هلل
تعاىل ،وترفع عقريتها بتوحيده وطاعته و�إخال�ص العبادة له،
وجت�أر �إليه بالتلبية" :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك
لبيك� ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ال �شريك لك".
فهذا البيت هو عنوان التوحيد ،ومهوى �أفئدة املوحدين من
احلجاج واملعتمرين ،والطائفني والعاكفني والركع ال�سجود،
وقد جعله اهلل تعاىل قيام ًا للنا�س ،به تقوم �أحوالهم الدينية
}ج َع َل اللهّ ُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْيتَ الحْ َ َر َام
والدنيوية ،كما قال تعاىلَ :
ا�س{ فلوال وجود بيته يف الأر�ض ،وعمارته باحلج
ِق َي ًاما ِّلل َّن ِ
والعمرة ،و�أنواع التعبدات ،لآذن هذا العامل باخلراب ،ولهذا
كان من �أمارات ال�ساعة و�أ�شراطها هدمه بعد عمارته ،وهجره
بعد �صلته وزيارته ،لأن احلج والعمرة والركوع وال�سجود،
مبناها على التوحيد الذي هو �أ�سا�س الدين وقاعدة ال�شريعة،
ف�إذا ن�سي التوحيد ،هجر البيت ،وتركت ال�صالة واحلج و�سائر
التعبدات.
ويدلك على �أن هذا البيت �أقيم على التوحيد وله� :أنه ما �إن
يدخل احلاج واملعتمر يف الن�سك حتى يرفع �صوته بالتوحيد،
ويعلن االنقياد هلل تعاىل واال�ستجابة له وحده ،قال جابر بن عبد
اهلل ر�ضي اهلل عنهما وهو يحكي حجة النبي �صلى اهلل عليه

د .عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

و�سلم" :ف�أهل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالتوحيد" رواه
م�سلم كتاب احلج – باب حجة النبي حديث رقم  1218ويعني
بذلك التلبية ،لأن قول امللبي :لبيك اللهم لبيك ،معناه� :أفعل
هذا تلبية لدعوتك ،وانقياد ًا لأمرك ،و�إجابة لك بعد �إجابة يف
جميع الأحكام ،وعلى مر الليايل والأيام ،فهذا التزام بالعبودية
والتوحيد ،وتكرير لهذا االلتزام بطم�أنينة نف�س وان�شراح �صدر،
ثم يليه نفي ال�شريك عن اهلل تعاىل ،و�إثبات جميع املحامد له.
وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بني من �أجله هذا البيت ،قال
تعاىلَ } :و ِ�إ ْذ َب َّو�أْ َنا ِ إل ْبرَاهِ َيم َم َكانَ ا ْل َبيْتِ �أَن َاّل ت ُْ�ش ِر ْك ِبي َ�ش ْي ًئا
َو َط ِّه ْر َب ْيت َِي ل َّ
ال�س ُجودِ{.
ِلطا ِئ ِف َني َوا ْلقَائِمِ َني َوال ُّر َّك ِع ُّ
َ
فللتوحيد �أقيم هذا البيت ،وعليه �أ�س�س منذ �أول حلظة�} :أن َاّل
ت ُْ�ش ِر ْك ِبي َ�ش ْي ًئا{ فهو بيت اهلل وحده دون �سواه وهو حمل عباده
املوحدين من الطائفني والقائمني والركع ال�سجود ,فه�ؤالء هم
الذين �أن�شئ لهم هذا البيت ،ال ملن ي�شركون باهلل ويتوجهون
بالعبادة �إىل من �سواه.
ولهذا كان امل�شروع لقا�صدي هذا البيت من احلجاج
واملعتمرين� :أن يبد�أوا ن�سكهم بالتلبية بالتوحيد ،حتى ي�شرعوا
يف الطواف ،ثم يفتتحوا طوافهم بالتكبري والذكر والدعاء
والتوحيد ،ف�إذا فرغوا من طوافهم �صلوا خلف مقام �إبراهيم
ركعتي الطواف يقر�ؤون فيهما بعد الفاحتة ب�سورتي التوحيد:
الإخال�ص ،والكافرون.
ثم ي�شرعون يف ال�سعي وكلما وقفوا على ال�صفا �أو املروة توجهوا
�إىل القبلة فكربوا و�أهلوا بالتوحيد ،واجتهدوا يف الدعاء ،وهكذا
حالهم حني يدفعون �إىل عرفات ويقفون يف �صعيدها الطاهر
م�ستقبلني القبلة ،مهللني ومكربين ،وداعني مبتهلني ،وهكذا
يفعلون حني يفي�ضون من عرفات ويقفون عند امل�شعر احلرام،
وحني يتوجهون �إىل منى ،وحني يذبحون هديهم ،وحني يرمون
اجلمرات ،وحني يق�ضون منا�سكهم ويهمون قافلني ،يقول النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�" :إمنا جعل الطواف بالبيت وبني ال�صفا
واملروة ورمي اجلمار لإقامة ذكر اهلل" �أخرجه �أحمد ،و�أبو
داود ،والرتمذي يف احلج وقال حديث ح�سن �صحيح
فهي �شرعت لت�أكيد التوحيد وجتديده ،و�إقامة ذكر اهلل
ومتجيده ،ال ذكر �أحد من عبيده ،ولو كان نبي ًا �أو ملك ًا �أو ولي ًا!!
ويقول عليه ال�صالة وال�سالم" :خري الدعاء دعاء يوم عرفة،
وخري ما قلت �أنا والنبيون قبلي :ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك
له له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير" �أخرجه
الرتمذي يف الدعوات واحلديث �صحيح مبجموع �شواهده
فبني �أن �أف�ضل الدعاء هو الدعاء يف هذا اليوم العظيم ،وبني
�أن خري ما قاله هو والأنبياء جميع ًا قبله هو كلمة التوحيد ،وقال
اهلل تعاىل مذكر ًا ب�أن احلج �إمنا �شرع لذكره وحده ،وتوحيده
بالعبادة دون �سواهَ } :ف ِ�إ َذا �أَ َف ْ�ضتُم ِّمنْ َع َر َف ٍات َف ْاذ ُك ُرو ْا اللهّ َ
عِ ندَ المْ َ ْ�ش َع ِر الحْ َ َر ِام َو ْاذ ُك ُرو ُه َك َما هَ دَ ا ُك ْم َو�إِن ُكنتُم ِّمن َق ْب ِل ِه
ال�ض�آ ِّل َني * ُث َّم �أَف ُ
لمَ ِنَ َّ
ِي�ضو ْا مِ نْ َح ْيثُ َ�أ َف َ
ا�س َت ْغ ِف ُرو ْا
ا�ض ال َّن ُ
ا�س َو ْ
اللهّ َ ِ�إ َّن اللهّ َ َغ ُفو ٌر َرّحِ ي ٌم * َف ِ�إ َذا َق َ�ض ْيتُم َّم َنا�سِ َك ُك ْم َف ْاذ ُك ُرو ْا اللهّ َ
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َكذِ ْك ِر ُك ْم �آ َباء ُك ْم �أَ ْو َ�أ َ�ش َّد ذِ ْك ًرا{ فاحلج كله بجميع منا�سكه
و�شعائره ،ومن بدايته �إىل نهايته توحيد ومتجيد ،وذكر ودعاء،
و�إخال�ص هلل تعاىل.
ولهذا كان من �أوجب الواجبات على احلاج واملعتمر� :أن يحقق
التوحيد لرب العاملني ،و�أن يخ ِّل�ص عبادته من �شوائب ال�شرك
والرياء وال�سمعة.
وقد ثبت عن النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ حني �أحرم باحلج
�أنه قال" :اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال �سمعة" �أخرجه
ابن ماجه يف املنا�سك ،وهو �أي�ضا عند الرتمذي يف ال�شمائل
و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة
ومما ي�ؤ�سف له حقا �أن بع�ض احلجاج ـ هداهم اهلل ورزقهم
الب�صرية يف الدين ـ يقعون يف ال�شرك الأكرب وهم ال ي�شعرون،
فتجدهم ي�ستغيثون ب�أ�صحاب القبور ،ويدعون الأموات،
وي�س�ألونهم ق�ضاء احلاجات وتفريج الكربات� ،سواء �أكانوا من
الأنبياء �أم ال�صاحلني �أم غريهم ممن اتخذت قبورهم مزارات
وم�شاهد يطاف بها كما يطاف بالكعبة امل�شرفة ،ويتربك
بتقبيلها والتم�سح بها كما يفعل باحلجر الأ�سود ،وينذر لها كما
ينذر هلل رب العاملني ،وتقدم لها القرابني والذبائح ،ويحلف بها
تعظيم ًا لها ،ويعتقد فيها القدرة على ال�ضر والنفع ،والعطاء
واملنع ،والدفع والرفع ،وتخاف وترجى ،وحتب وتعظم ،بل لرمبا
كان تعلق ه�ؤالء بها وحبهم لها �أ�شد من تعلقهم باهلل وحبهم
له ،ورجا�ؤهم لها وخوفهم منها �أعظم من رجائهم هلل تعاىل
وخوفهم منه ،وال �أدل على ذلك من �أن بع�ضهم رمبا حلف باهلل
مائة ميني وهو كاذب ،ف�إذا قيل له :احلف باحل�سني �أو �أحمد
البدوي �أو العبا�س �أو علي �أو العيدرو�س �أو اجليالين �أو ابن
عربي �أو ال�سيدة فالنة �أو ال�سيد الفالين ،خاف ونكل ،واحمر
وجهه وا�صفر!! ورمبا برر خوفه من ه�ؤالء �أكرث من خوفه من
اهلل ب�أن فالن ًا ق�صام الظهور� ،أو قطاع الرقاب!! وهكذا زين
ال�شيطان له�ؤالء حمبة هذه القبور وتعظيمها وخوفها ورجاءها
�أكرث من حمبتهم هلل وتعظيمهم له ،ورجائهم لثوابه وعطائه
وخوفهم من غ�ضبه وعقابه ،بل بلغ احلال ببع�ضهم �أنه عندما
تتعرث قدمه �أو ي�شتد عليه الزحام حني الطواف بالبيت �أو
بني ال�صفا واملروة �أو يف منى �أو مزدلفة �أو عرفات يتجه قلبه
مبا�شرة �إىل من يعظمه من �أ�صحاب هذه القبور ،وي�ستغيث
به من دون اهلل :يا �سيدي فالن� ،أو يا �سيدتي فالنة!! ولو �أن
�شخ�ص ًا كان بح�ضرة ملك من ملوك الدنيا ا�ستغاث بغريه
لعده امللك م�ستهين ًا به ،م�ست�صغر ًا ل�ش�أنه ،ولطرده من جمل�سه
ومقته ،فكيف مبلك امللوك �سبحانه ،وهو الذي له اخللق والأمر،
وبيده مقاليد ال�سموات والأر�ض!!
والعجب من ه�ؤالء �أنهم يربرون �شركهم باهلل وعبادتهم
الل
}ما َن ْع ُبدُهُ ْم �إِ َاّل ِل ُيق َِّر ُبو َنا �إِلىَ َهّ ِ
لأ�صحاب القبور بقولهمَ :
ُز ْلفَى{} ،هَ �ؤُالء ُ�ش َف َعا�ؤُ َنا عِ ندَ اللهّ ِ{ .وهذا هو منطق اجلاهلية
الأوىل ،وهو نف�س ما كان يدعيه امل�شركون الأوائل.
والفرق بني ه�ؤالء و�أولئك� :أن م�شركي العرب كانوا يعبدون

�أ�صنام ًا �صنعوها ب�أيديهم من خ�شب �أو فخار �أو تراب ،وه�ؤالء
يعبدون قبور ًا لبع�ض ال�صاحلني �أقاموا عليها الأبنية والقباب،
وزينوها بالذهب والف�ضة ،والأنوار والقناديل.
وثمة فرق �آخر :وهو �أن �أولئك كانوا مقرين ب�شركهم ،وكانوا
يقولون يف التلبية باحلج والعمرة" :لبيك ال �شريك لك� ،إال
�شريك ًا هو لك ،متلكه وما ملك" ،وكانوا ي�أبون �أن يقولوا:
ال�إله �إال اهلل ،ويقولون متعجبني م�ستنكرين�} :أَ َج َع َل ْالآ ِل َه َة
اب{ ،لأنهم يعلمون معناها،
�إِ َلهًا وَاحِ دً ا �إِ َّن هَ َذا َل َ�ش ْي ٌء عُ َج ٌ
و�أنها تعني وجوب �إخال�ص العبادة هلل ،وحترمي �صرف �أي
�شيء منها لغريه ،ال�صنم ،وال �شم�س وال بقر وال حجر وال نبي
وال ملك وال حي وال ميت وال قرب وال طاغوت ،فال معبود بحق
�إال اهلل� ،أما ه�ؤالء ف�إنهم يقولون :ال �إله �إال اهلل ،ويعبدون غري
اهلل ،ويقولون :حممد ر�سول اهلل ،ويهتدون بغري هديه ،وي�ستنون
بغري �سنته ،ويرددون :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك
لبيك ،ثم ي�شركون باهلل وي�صرفون �أنواع ًا من العبادة لغريه،
بل وي�ستغيثون بغري اهلل وهم يطوفون ببيته ومتلب�سون باحلج
والعمرة له ،وحالهم كما قال اهلل تعاىلَ } :و َما ُي�ؤْمِ نُ �أَكْثرَ ُ هُ ْم
ِباللهّ ِ �إِ َّال وَهُ م ُّم ْ�ش ِر ُكونَ { ،فهم يرددون ال�شهادتني ،وال يفقهون
معناهما� ،أو يفقهونه وال يعملون مبقت�ضاه ،ف�أفعالهم تناق�ض ما
تنطق به �أل�سنتهم ،وي�شركون باهلل وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون
�صنع ًا.
وال�شرك :هو �صرف �شيء من العبادة لغري اهلل ،ومن �أعظم
العبادات و�أحبها �إىل اهلل :الدعاء واال�ستغاثة واال�ستعانة فال
يجوز �أن يدعى غري اهلل وال �أن ي�ستغاث وي�ستعان بغريه فيما
ال يقدر عليه �إال هو �سبحانه ،كما قال عز وجل�} :إِ َّي َ
اك َن ْع ُب ُد
و�إِ َّي َ
اك َن ْ�س َت ِعنيُ{ �أي :ال نعبد �إال �إياك ،وال ن�ستعني �إال بك.
ويف حديث ابن عبا�س امل�شهور�" :إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل ،و�إذا
ا�ستعنت فا�ستعن باهلل" �أخرجه �أحمد والرتمذي وقال :ح�سن
�صحيح و�صححه الألباين كما يف �صحيح اجلامع و�أمر اهلل
عباده ب�أن يدعوه دون �سواه ،وتوعدهم �إن ا�ستكربوا عن دعائه
فقال عز من قائلَ } :و َق َال َر ُّب ُك ُم ادْعُ ونيِ �أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم �إِ َّن ا َّلذِ ينَ
َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ َعنْ عِ َبا َدتِي َ�سيَدْ ُخ ُلونَ َج َه َّن َم دَاخِ ِرينَ { ،واملالحظ
�أنه اهلل تعاىل جعل الدعاء عبادة فقال} :ادْعُ ونيِ { ثم قال:
{�إِ َّن ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ َعنْ عِ َبا َدتِي} �أي :دعائي ،مما يدل على
�أن الدعاء هو حقيقة العبادة ولبها ،وفيه يتحقق كمال احلب
والتعظيم ،واخلوف والرجاء ،وهذه هي �أركان العبادة ،ولذلك
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :الدعاء هوالعبادة"�أخرجه
�أبو داود والرتمذي وابن ماجه و�صححه الألباين يف �صحيح
�أبي داود.
و�أمر اهلل تعاىل لنا بدعائه ،وهو الكرمي املنان الذي بيده خزائن
ال�سموات والأر�ض من �أعظم نعمه علينا ،ومن متام نعمته
وعظيم منته� :أن �أذن لنا ب�س�ؤاله مبا�شرة ،من دون �شفيع وال
يب
وا�سطة ،فقال �سبحانهَ } :و�إِ َذا َ�س�أَ َل َك عِ َبادِي َع ِّني َف ِ�إ ِيّن َق ِر ٌ
الدّا ِع �إِ َذا د ََعانِ َف ْل َي ْ�ست َِجي ُبو ْا ليِ َو ْل ُي�ؤْمِ ُنو ْا ِبي َل َع َّله ُْم
يب د َْع َو َة َ
�أُ ِج ُ
َي ْر ُ�شدُونَ {.
ف�إذا كان ربنا عز وجل ي�أمرنا ب�أن ن�س�أله كل ما �أحببنا ،متى
�شئنا و�أين كنا ،فلماذا ن�ستغيث بغريه ،وملاذا ن�س�أل غريه من
ه�ؤالء املخلوقني امل�ساكني ،بل الأموات الهالكني ،الذين ال
ميلكون حو ًال وال طو ًال ،وال نفع ًا وال �ضر ًا ،وال حياة وال ن�شور ًا.
و�إذا كان اهلل تعاىل يقول لأف�ضل خلقه ،و�أكرم ر�سله ،و�أحظاهم
بف�ضله وعطائهُ } :قل َّال �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم عِ ندِ ي خَ زَ �آئِنُ اللهّ ِ َوال �أَ ْع َل ُم
َ
ا ْل َغ ْي َب َوال �أَ ُق ُ
وحى �إِليَ َّ { هذا يوم
ول َل ُك ْم �إِ ِيّن َم َل ٌك �إِنْ �أ َّت ِب ُع ِ�إ َّال َما ُي َ
كان حي ًا يرزق عليه ال�صالة وال�سالم ،والوحي يتنزل عليه من

ال�سماء ،فكيف �إذ ًا بغريه من ال�صاحلني والأولياء ،بل الأموات
الذين هم حتت �أطباق الرثى ،وهم جميعهم حيهم وميتهم دونه
مبراحل كثرية ،فلي�س لهم من �أمر الكون �شيء ،وال يعلمون من
علم الغيب �شيئ ًا ،وال ميلكون من خزائن اهلل نقري ًا وال قطمري ًا!!
ولهذا توعد اهلل تعاىل من يدعو غريه ،وجعل ذلك من �أفعال
الل �إِ َلهًا �آخَ َر اَل ُب ْرهَ انَ َل ُه ِب ِه
الكافرين فقالَ } :و َمن يَدْ ُع َم َع َهّ ِ
َف�إِ َمّ َنا حِ َ�سا ُب ُه عِ ندَ َر ِّب ِه �إِ َّن ُه اَل ُي ْفل ُِح ا ْل َكا ِف ُرونَ { ،فكما �أنه ال يجوز
للم�سلم �أن ي�سجد لغري اهلل ،ف�إنه ال يجوز له كذلك �أن يدعو
غريه �أو ي�ستغيث به �أو ينذر �أو يذبح له� ،أو يعتقد فيه القدرة
على ال�ضر والنفع ،والعطاء واملنع ،والدفع والرفع ،والت�صرف
يف الكون ،فكل هذا من ال�شرك الأكرب املخرج من الإ�سالم،
املحبط ل�صالح الأعمال ،وكل ذنب قد يغفره اهلل تعاىل �إال
ال�شرك ،ف�إنه ال يغفر ل�صاحبه ،قال اهلل تعاىل�} :إِ َّن اللهّ َ َال َي ْغ ِف ُر
�أَن ُي ْ�ش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما دُونَ َذل َِك لمِ َن َي َ�شاء{ ،فمن مات م�شرك ًا
بعد �أن قامت عليه احلجة ف�إنه خملد يف النار ،وحرام عليه
رائحة اجلنة�{ :إِ َّن ُه َمن ُي ْ�ش ِر ْك ِباللهّ ِ َف َقدْ َح َّر َم اللهّ ُ َع َلي ِه الجْ َ َّن َة
َو َم�أْ َوا ُه ال َّنا ُر َو َما ل َّ
ن�صارٍ} وبني �سبحانه �أن ال�شرك
ِلظالمِ ِ َني مِ نْ �أَ َ
حمبط لثواب الأعمال ال�صاحلة ومانع من قبولها ،فال ينفع مع
ال�شرك �صالة وال زكاة وال �صيام وال حج ،وال عمل �صالح �ألبتة،
كما قال اهلل تعاىلَ } :و َل َقدْ �أُوحِ َي �إِ َل ْي َك َو�إِلىَ ا َّلذِ ينَ مِ نْ َق ْبل َِك
َلئِنْ �أَ ْ�ش َر ْكتَ َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َك َو َل َت ُكو َن َّن مِ نَ الخْ َ ا�سِ ِرينَ { ،وحا�شاه
عليه ال�صالة وال�سالم �أن ي�شرك باهلل ،وهو داعية التوحيد
و�إمام املوحدين ،لكن هذا بيان ل�شناعة ال�شرك ،و�أنه لو �صدر
هذا ال�شرك من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حلبط عمله
وكان من اخلا�سرين.
وبني �سبحانه يف �آيات كثرية من كتابه �أن ه�ؤالء الأموات مهما
بلغوا من ال�صالح واال�ستقامة ف�إنهم ال ميلكون مثقال ذرة يف
ال�سماء وال يف الأر�ض ،وبني �أنه ال �أحد �أ�ضل وال �أخ�سر ممن
الل
يدعوهم من دونه فقالَ } :و َمنْ �أَ َ�ض ُّل ممِ َّ ن يَدْ عُ و مِ ن دُونِ َهّ ِ
يب َل ُه �إِلىَ َي ِوم ا ْل ِق َي َام ِة وَهُ ْم َعن د َُعائِهِ ْم َغا ِف ُلونَ *
َمن َاّل َي ْ�ست َِج ُ
ا�س َكا ُنوا َله ُْم �أَ ْعدَ اء َو َكا ُنوا ِب ِع َبا َدتِهِ ْم َكاف ِِرينَ {،
َو�إِ َذا ُح�شِ َر ال َّن ُ
و�أكد يف �آية �أخرى �أن ه�ؤالء املعبودين ال ميلكون رفع ال�ضر �أو
دفعه ،وال حتى حتويله �أو تخفيفهُ { :ق ِل ادْعُ و ْا ا َّلذِ ينَ َز َع ْمتُم
ِّمن دُو ِن ِه َف َال يمَ ْ ِل ُكونَ َك ْ�ش َف ُّ
ال�ض ِّر َعن ُك ْم َو َال تحَ ْ ِوي ًال} ،وقال
�سبحانهَ } :وا َّلذِ ينَ َتدْ عُ ونَ مِ ن دُو ِن ِه َما يمَ ْ ِل ُكونَ مِ ن ق ِْطمِ ٍري *
ا�ست ََجا ُبوا َل ُك ْم
ِ�إن َتدْ عُ وهُ ْم اَل َي ْ�س َم ُعوا د َُعاء ُك ْم َو َل ْو َ�سمِ ُعوا َما ْ
َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َي ْك ُف ُرونَ بِ�شِ ْركِ ُك ْم َو اَل ُي َن ِّب ُئ َك مِ ْث ُل خَ ِب ٍري{ ،فهم ال
ي�سمعون من يدعوهم وي�ستغيث بهم ،ولو قدر �أنهم �سمعوهم
مل ي�ستطيعوا �أن يغيثوهم �أو ي�ستجيبوا لهم� ،أو ينفعوهم ب�أي
�شيء ولو كان �شيئ ًا حقري ًا كالقطمري ،وهو الق�شرة ال�شفافة التي
حتيط بنواة التمر ،ولو كان بيدهم خري لنفعوا �أنف�سهم ،وقاموا
من قبورهم ،فهم ال ميلكون لأنف�سهم ف� ً
ضال عن غريهم نفع ًا وال
�ضر ًا ،ثم الطامة الكربى ،والرزية العظمى� :أنهم �سيترب�ؤون يوم
ا�س
القيامة ممن كان يدعوهم وي�شرك بهمَ } :و�إِ َذا ُح�شِ َر ال َّن ُ
َكا ُنوا َله ُْم �أَ ْعدَ اء َو َكا ُنوا ِب ِع َبا َدتِهِ ْم َكاف ِِرينَ { ،وت�أمل كيف ي�صور
اهلل حالهم يف الآخرة حتى ك�أنا نراهم ر�أي العني ،حني ي�سقط
يف �أيديهم ،وت�أكل احل�سرة قلوبهم ،فيندمون والت �ساعة مندم:
اب َو َتق ََّطعَتْ
}�إِ ْذ َتبرَ َّ �أَ ا َّلذِ ينَ ا ُّت ِب ُعو ْا مِ نَ ا َّلذِ ينَ ا َّت َب ُعو ْا َو َر َ�أ ُو ْا ا ْل َع َذ َ
َ
اب * َو َق َال ا َّلذِ ينَ ا َّت َب ُعو ْا َل ْو �أَ َّن َل َنا َك َّر ًة َف َن َتبرَ َّ �أ مِ ْنه ُْم
بِهِ ُم الأَ ْ�س َب ُ
َك َما َتبرَ َّ �ؤُو ْا مِ َّنا َك َذل َِك ُي ِريهِ ُم اللهّ ُ �أَ ْع َما َله ُْم َح َ�س َر ٍات َع َل ْيهِ ْم َو َما
هُ م ِبخَ ار ِِج َني مِ نَ ال َّنارِ{.
�أما كون احلج �شعار ًا للوحدة بني امل�سلمني ،ف�إنها تت�ضح يف
�أجلى �صورها ومعانيها يف هذا الركن العظيم الذي يتكرر كل

عام ،ويجتمع له املاليني من امل�سلمني من �شتى بقاع املعمورة،
ومي ّثلون فيه �أمة الإ�سالم على اختالف �أجنا�سها ،وبلدانها،
و�ألوانها ،ولغاتها .يجتمعون يف مكان واحد ،ويف زمان واحد،
ويف لبا�س واحد ،وي�ؤدون ن�س ًكا واحدً ا ،ويقفون يف امل�شاعر
موقفًا واحدً ا ،يعلنون فيه توحيدهم لرب العاملني ،وخ�ضوعهم
ل�شريعته ،وتوحدهم حتت لوائه ورايته ،ويعلنون للعامل كله
ب�أنهم �أمة واحدة ،و�إن ن�أت بهم الديار ،و�شطت بهم الأم�صار،
ي�ؤدون منا�سك احلج ،ويقفون يف عر�صات مكة وم�شاعرها،
حيث تتال�صق الأبدان ،وتتعارف الوجوه ،وتت�صافح الأيدي،
وتتبادل التحايا ،وتتناجى الأل�سن ،وتت�آلف القلوب ،يلتقون على
وحدة الغاية والو�سيلة.
و�أي وحدة �أبلغ و�أعمق من وحدة احلجاج وهم يقفون يف �صعيد
عرفات ،حا�سري الر�ؤو�س ،مكت�سني بالبيا�ض ،ال فرق بني غني
وفقري ،و�أمري وم�أمور ،وكبري و�صغري ،وعربي وعجمي ،كلهم
�سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،وكلهم متوجهون �إىل اهلل ذليلني
خا�شعني ،يبتغون �إىل ربهم الو�سيلة ،ويرجون رحمته ،ويخافون
عذابه ،وكذلك هو حالهم يف الطواف وال�سعي ،واملبيت مبزدلفة
ومنى ،وعند ذبح الهدي ورمي اجلمرات ،وهو حالهم حني
ي�صلون �صالة اجلماعة يف تلك العر�صات� ،أو يف امل�سجد
احلرام ،ي�صلون خلف رجل واحد هو الإمام ،ويناجون ر ًبا
واحدً ا هو اهلل ،ويتلون كتا ًبا واحدً ا هو القر�آن ،ويتجهون �إىل
قبلة واحدة هي الكعبة البيت احلرام ،وي�ؤدون �أعما ًال واحدة من
قيام وقعود ،وركوع و�سجود.
وحدة نفذت �إىل اللباب ومل تكتف بالق�شور ،وحدة يف النظرة
والفكرة ،وحدة يف الغاية والوجهة ،وحدة يف القول والعمل،
وحدة يف املخرب واملظهر ،وحدة ي�شعرون فيها بروح الآية
الكرمية�ِ } :إ َمّ َنا المْ ُ�ؤْمِ ُنونَ ِ�إخْ َوةٌ{.
يف تلك ال�شعائر وامل�شاعر تختفي فوارق املكانة والرثوة واجلن�س
واللون ،ويعم الأرجاء ج ّو ق�شيب مهيب من الإخاء وال�صفاء،
واملودة واملحبة ،و�إنه لأمي احلق لنعمة كربى �أن يكون يف
مكنة الإن�سان التمتع بجو من ال�سالم التام و�سط عامل ي�سوده
ال�صراع واالنف�صام ..وبجو من امل�ساواة على حني يكون التباين
هو النظام ال�سائد ..وبجو من املحبة والألفة يف معمعة الأحقاد
الدنيوية ،والتنابذات واخل�صومات التي تزدحم بها احلياة
الع�صرية.
لقد فر�ض اهلل احلج على امل�سلمني يف وقت حمدد من كل عام،
ويف مكان واحد وم�شاهد واحدة ،ليحجوا جمتمعني ال متفرقني،
في�شعروا بالوحدة والأخوة ،وجعل حجهم يف �أطهر بقعة و�أقد�س
مكان ،ويف ع�شر ذي احلجة التي هي �أف�ضل �أيام الزمان ،لكي
ي�شعروا بقد�سية املكان والزمان واحلال ،فيعرفوا مكانتهم بني
الأمم ،وي�ست�شعروا نعمة اهلل عليهم بهذا الدين القومي ،ونعمته
عليهم ب�أن �ألف بني قلوبهم وجعلهم �إخوة متحابني .وكل ذلك
يك ّون فيهم ال�شعور العام ب�أنهم �أمة واحدة ،وج�سد واحد.
كما �أن احلج فر�صة ثمينة ليلتقي العامة بالعلماء الربانيني،
فينهلوا من علمهم ،وي�ستنريوا بر�أيهم ،وفر�صة ليلتقي الكثري
من علماء امل�سلمني بع�ضهم مع بع�ض ،فيتعارفوا ويتذاكروا،
ويتدار�سوا ما يهمهم من م�سائل العلم والفقه يف الدين،
ويتعرفوا على �أحوال امل�سلمني و�سبل النهو�ض بهم .وهو فر�صة
كبرية ليلتقي زعماء امل�سلمني وقادة الر�أي وال�سيا�سة فيهم
ليت�شاوروا ويتعاونوا على ما فيه م�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني.
فاحلج بحق هو �شعار الوحدة والتوحيد!! فاحلمد هلل الذي
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل.
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ملف الحج
د.عبد الرحمن بن ح�سن النفي�سة
ا�س ِبالحْ َ ِّج َي�أْت َ
ُوك
عبادة ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف احلج ذات معان عظيمة ،منها تلبية لنداء ربه باحلج يف قوله عز وجل لنبيه �إبراهيمَ } :و�أَ ِّذن فيِ ال َّن ِ
ا�س َم اللهَّ ِ فيِ �أَ َّي ٍام َّم ْع ُل َوم ٍات( {...احلج .)28 -27 :فقد ا�ستجاب – عليه ال�صالة
ر َِج اًال َو َع َلى ُك ِّل َ�ض ِام ٍر َي�أْ ِت َني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َعمِ ٍيق * ِل َي ْ�ش َهدُوا َم َنا ِف َع َل ُه ْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
وال�سالم – لنداء ربه ،ف�أول ما بد�أ الإحرام من ذي احلليفة �أهل بالتوحيد( ،لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك لبيك� ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال �شريك لك).
وكان – عليه ال�صالة وال�سالم – يقول ذلك يف �سريه �إىل �أن و�صل �إىل مكة .وملا طاف بالبيت العتيق وانتهى من طوافه� ،صلى يف مقام �إبراهيم وقر�أ �سورةُ } :ق ْل َيا
ال�ص َفا َوالمْ َ ْر َو َة ِمن َ�ش َع�آ ِئ ِر اللهّ ِ َف َمنْ َح َّج ا ْل َب ْيتَ �أَ ِو ْاع َت َم َر َف َال ُج َن َاح َع َل ْي ِه �أَن
�أَ ُّي َها ا ْل َكا ِف ُرونَ * اَل �أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ { (الكافرون .)2-1 :وملا �سعى ودنا من ال�صفا قال�ِ } :إنَّ َّ
َي َّط َّو َف بِهِ َما( {...البقرة .)158 :وكان يف �سعيه يوحد اهلل (ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير) ،ثم يثني على ربه على ما
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وهزم الأحزاب وحده) .وكان – عليه ال�صالة وال�سالم – يف ن�سكه يوحد اهلل

َزهُ و ًقا{(الإ�سراء .)81 :ومل ير – عليه ال�صالة وال�سالم – الكعبة �إال بعد

ويكربه ويثني عليه ،فلما وقف عند ال�صخرات يف عرفات كان �أكرث قوله( :ال

�أن �أخرج ما فيها من ال�صور والأوثان ،ويف ذلك روى ابن عبا�س – ر�ضي اهلل

�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير) ،وملا

عنهما – �أن ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم –“ :ملا قدم �إىل مكة �أبى �أن

�أتى مزدلفة ووقف عند امل�شعر احلرام ا�ستقبل القبلة فدعا اهلل وكربه وهلله

يدخل البيت وفيه الآلهة ف�أمر بها ف�أخرجت”  .وملا نزل عليه قول اهلل عز وجل:

ووحده ،يردد عبارات التوحيد �إىل �أن دفع �إىل منى وملا و�صل جمرة العقبة

} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ � َآم ُنو ْا �إِنمَّ َ ا المْ ُ ْ�ش ِر ُكونَ نجَ َ ٌ�س َف َال َي ْق َر ُبو ْا المْ َ ْ�س ِجدَ الحْ َ َر َام َب ْعدَ

رماها ب�سبع ح�صيات يكرب مع كل ح�صاة .ومن املعاين العظيمة يف حجة ر�سول

َع ِامهِ ْم هَ َذا( {...التوبة� ،)28 :أمر �أبا بكر – ر�ضي اهلل عنه – �أن ي�ؤذن يف

اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – تعظيمه ل�شعائر اهلل عم ًال بقوله عز وجل...} :

النا�س �سنة �سبع �أال يحج بعد ذلك العام م�شرك  .ومن املعاين العظيمة يف حجة

وب{ (احلج .)32 :وقد جتلى
َذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم َ�ش َعا ِئ َر اللهَّ ِ َف�إِ َّن َها ِمن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ

ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – وعبادته تعليمه �أمته دينها و�إبالغها مبا

هذا التعظيم يف �أمور كثرية منها� :سوقه الهدي معه من املدينة ،عم ًال بقول اهلل

فر�ض اهلل عليها من القواعد والأحكام ،وقد جتلى ذلك يف �أمور كثرية منها:

تعاىلَ } :وا ْلبُدْ نَ َج َع ْل َناهَ ا َل ُكم ِّمن َ�ش َعا ِئ ِر اللهَّ ِ َل ُك ْم ِفي َها َخيرْ ٌ { (احلج.)36 :

رفع �صوته بالتلبية تعظيم ًا لكلمة التوحيد ،وحتى يكون ذلك من �شعائر �أمته

ومنها ا�ستالمه للحجر الأ�سود وتقبيله له .ومنها �صالته يف مقام �إبراهيم،

يف حجها .ومنها� :إبالغها بحرمة دمائها و�أموالها و�أعرا�ضها ،وحترمي الربا

عم ًال بقول اهلل تعاىلَ ...} :وات َِّخ ُذو ْا ِمن َّم َق ِام �إِ ْب َر ِاه َيم ُم َ�ص ًّلى( {...البقرة:

بينها ،و�إبطال كل �أمور اجلاهلية التي كانت فا�شية فيها قبل الإ�سالم .ومنها:

 .)125ومنها خروجه يوم الرتوية �إىل منى ووقوفه عند ال�صخرات ،ووقوفه

تو�صيته – عليه ال�صالة وال�سالم – بالن�ساء ،وحر�صه عليهن و�إبطال كل ما

عند امل�شعر احلرام ،عم ًال بقول اهلل تعاىلَ ...} :ف�إِ َذا �أَ َف ْ�ضتُم ِّمنْ َع َر َف ٍات

كن يتعر�ضن له يف اجلاهلية من القتل والكراهية واالمتهان .ومن هذه املعاين:

َف ْاذ ُك ُرو ْا اللهّ َ ِعندَ المْ َ ْ�ش َع ِر الحْ َ َر ِام َو ْاذ ُك ُرو ُه َك َما هَ دَ ا ُك ْم( {...البقرة.)198 :

دعوته – �صلى اهلل عليه و�سلم – لأمته باالعت�صام بكتاب اهلل والتم�سك به،

ومنها تكبرية عند رمي اجلمرات وذبحه لهديه بيده ال�شريفة و�أكله من حلمه

لكونه الواقي لها من ال�ضالل ،واملانع لها من االنحراف .ومن هذه املعاين:

ومرقه .ومن املعاين العظيمة براءته من ال�شرك و�أهله ،فحني دخل امل�سجد

تعليم الأمة تعظيم �شعائر اهلل مبا كان يفعله نف�سه ،لتقتدي به وتتبع ما كان

احلرام بعد فتح مكة ترب�أ من ال�شرك وعمل امل�شركني فكان ي�ضرب ما فيه

يفعله عليه ال�صالة وال�سالم.
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ملف الحج

�أجنزه له من الن�صر وهزمية �أعدائه( ،ال �إله �إال اهلل �أجنز وعده ون�صر عبده

من الأ�صنام بع�صا معه ويقولَ } :و ُق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َزهَ قَ ا ْل َب ِاط ُل �إِنَّ ا ْل َب ِاط َل َكانَ

الن�سك� ،إننا يف وزارة احلج نثمن عاليا حر�ص �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س
امللتقى الفقهي � -صحف

جلنة احلج املركزية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل على �إطالقه

خم�س �سنوات م�ضت على انطالقتها وتدلف عامها ال�ساد�س ،وحملة «احلج

مثل هذه احلملة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية مما قاد نحو الهبوط ب�أعداد

عبادة و�سلوك ح�ضاري» حتاول ت�أ�صيل النظام كواحد من �أبرز م�شاهد احلج

املخالفني لأنظمة احلج و�أ�سهم يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة ل�ضيوف

وجتعله مظلة تنطوي حتتها نحو  30جهة حكومية و�أهلية معنية بتقدمي

الرحمن وهذا بال �شك من مقومات النجاح التي تتحقق يف كل عام ،وقد وجهت

خدمات ل�ضيوف الرحمن ،باعتبار �أن التوعية اال�ستباقية متثل منحى نهجته

كافة القطاعات املعنية يف وزارة احلج ب�ضرورة العمل على تنفيذ هذه احلملة

�إمارة منطقة مكة املكرمة لرفع �سقف الوعي املجتمعي ما وجد تفاعال كبريا

واحلر�ص على التعاون مع كافة اجلهات لتحقيق الر�ؤية منها.

من كافة اجلهات املعنية.

وخل�ص وزير احلج القول �إىل �أن جميع القطاعات احلكومية بال ا�ستثناء تعمل

وزير احلج الدكتور بندر احلجار اعترب هذه احلملة واحدة من �أبرز م�سببات

على تطوير �أعمالها عام ًا بعد �آخر ،من خالل اكت�شاف جوانب اخللل والق�صور

جناح موا�سم احلج يف الأعوام املا�ضية ملا لعبته من دور فاعل يف رفع �سقف

يف املو�سم ال�سابق لتالفيها يف املو�سم املقبل ،وتنفيذ احللول وامل�شاريع العاجلة

التوعية لدى املواطن واملقيم مما ين�سجم مع التعليمات الأمنية والتنظيمية

والدائمة لتاليف جوانب اخللل والق�صور وت�صويبها ،كما �أن جميع العاملني يف

للجهات املعنية بخدمات �ضيوف الرحمن.

مو�سم احلج يدركون �أن �أي تق�صري �أو تهاون يف �أداء م�س�ؤولياتهم جتاه احلجاج

وقال الدكتور احلجار  :نعد هذه احلملة �شريكا ا�سرتاتيجيا لنا يف دعم

ـ مهما كان حجمه �صغري ًا ـ خط �أحمر غري مقبول.

اخلطط الت�شغيلية لكافة قطاعات الوزارة املختلفة ،فاحلملة تنطلق من ر�ؤية

وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور عبد العزيز اخل�ضريي بني �أن تقارير

ثاقبة لرفع �سقف الوعي املجتمعي جتاه هذه ال�شعرية املباركة ومبا يحقق

الأجهزة الرقابية امل�شاركة يف موا�سم احلج املا�ضية� ،أكدت �أن حملة «احلج

ال�سالمة والراحة ل�ضيوف الرحمن من خمتلف البلدان والقادمني هنا لأداء

عبادة و�سلوك ح�ضاري» ،والإجراءات امل�شددة ل�ضبط املخالفني لأنظمة

2013م
أكتوبر 2013م
1434هـهـ ��أكتوبر
احلجة 1434
ذو احلجة
( )5ذو
العدد ()5
إ�سالم العدد
ر�سالة االلإ�سالم
ر�سالة

14

وتعليمات احلج� ،أ�سهمت يف حتقيق نتائج �إيجابية يف انخفا�ض الظواهر
ال�سلبية وارتفاع ن�سبة التزام املواطنني واملقيمني بالتنظيمات اخلا�صة
باحلج ،ما �ساعد على حتقيق موا�سم حج ناجحة� ،شجعت �إمارة منطقة
مكة املكرمة على تنفيذ احلملة للعام ال�ساد�س على التوايل ،وال�سعي لتحقيق
مرتكزاتها وتنفيذ �أهدافها املتعددة يف �إطار اجلهود املبذولة للحد من
الظواهر ال�سلبية يف مو�سم احلج على غرار ما حتقق يف الأعوام املا�ضية.
واخلا�صة بالرتكيز على ال�سلوك والنظام الواجب اتباعه لن�شر الوعي بني
املواطنني واملقيمني الراغبني يف �أداء فري�ضة احلج حول االلتزام بتطبيق
الأنظمة والتعليمات ال�صادرة لتنظيم �أدائهم الفري�ضة كاحل�صول على
ت�صريح ر�سمي ي�سمح باحلج مرة واحدة كل خم�س �سنوات وااللتحاق بحمالت
احلج النظامية ومنع املركبات من الدخول للم�شاعر للحد من الزحام ،الذي
ت�سببه يف طرقات امل�شاعر واملحافظة على النظافة والبيئة ومنع االفرتا�ش
وجتنب التدافع ومنع ا�ستخدام املركبات وغريها من التنظيمات الهادفة �إىل
جعل احلج �أكرث ي�سرا و�سهولة.
ولفت اخل�ضريي� ،إىل �أن اجلديد هذا العام يف احلملة ،هو �إدخال الر�سائل
الوجدانية التي ترتكز على بث ا�سرتاتيجية جديدة تتعلق بن�شوء قطاع حج
�شامل متنام متكامل بجميع الفئات املختلفة ذات م�صالح متبادلة وم�شرتكة،
وت�ضم هذه الفئات املجتمع واحلكومة واالقت�صاد ،ويتمثل املجتمع يف حجاج
الداخل وحجاج اخلارج واملواطنني واملقيمني وو�سائل الإعالم و�شبكات
التوا�صل االجتماعي� ،أما جمتمع احلكومة في�ضم جميع قطاعات الدولة
واحلكومة بدءا من القيادة و�صوال �إىل جميع الوزارات والهيئات ،فيما يندرج
يف قطاع االقت�صاد كل من م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف و�شركات احلج وقطاع
الإ�سكان وقطاع النقل والقطاع التجاري والغرف التجارية ال�صناعية.
و�أكد اخل�ضريي �أن الأمري خالد الفي�صل �شدد على �ضرورة تقدمي �أف�ضل
اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام منذ حلظة و�صولهم �إىل �أرا�ضي اململكة
حتى مغادرتهم �إىل �أوطانهم �ساملني -ب�إذن اهلل ،ومتابعته لعمل جميع
القطاعات املعنية بخدمة احلجاج وحر�صه �أن يكون مو�سم احلج مو�سما
ح�ضاريا بحق يعك�س ال�صورة امل�شرقة للإ�سالم كدين ،وللم�سلمني ك�أ�صحاب
ر�سالة �سامية ترتقي بالإن�سان وتعلي من �ش�أنه ومكانته وتربز دور اململكة
حكومة و�شعبا يف خدمة احلرمني ال�شريفني.
قائد قوات �أمن احلج والعمرة اللواء �سعد اخلليوي بني �أن هذه احلملة

وقال اللواء اخلليوي� :أود �أن �أنبه �إىل �أن العقوبات التي تطبقها اجلهات
احلكومية املخت�صة يف حق املخالفني للأنظمة على رغم �شدتها هي �آخر حل
نلج�أ �إليه ،وال �أعتقد �أن مواطنا �أو مقيما ال يعرف �أن احلج بال ت�صريح وعدم
االلتحاق بحمالت حج نظامية ،وكذلك االفرتا�ش يف طرقات امل�شاعر �أو نقل
احلجاج غري النظاميني جميعها خمالفات للأنظمة ،ومع ذلك نطلق يف كل
عام وقبل مو�سم احلج حملة للتوعية بجميع هذه التعليمات بهدف التذكري بها.
�أمني العا�صمة املقد�سة الدكتور �أ�سامة بن ف�ضل البار بني �أن القطاعات
امل�شاركة يف احلج بنت لها خربات تراكمية طويلة من خالل عملها يف موا�سم
احلج املا�ضية ،الفت ًا �إىل �أن احلج حدث ا�ستثنائي يف زمانه ومكانه ،وال ي�شبهه
�أي جتمع ب�شري �آخر يف العامل حيث ال يواجه �أي بلد يف العامل حتدي �إدارة
ح�شود ت�صل �إىل قرابة ثالثة ماليني ن�سمة يتجمعون يف بقعة جغرافية �صغرية،
ويلتزمون مبواقيت زمنية حمدودة لأداء ال�شعائر.
و�أ�ضاف الدكتور البار :وللحملة �أهداف ات�صالية كبرية لكل من له عالقة
باحلج ،ولي�س الغر�ض منها �أن تكون حملة توعوية خا�صة باحلج فقط ،بل هي
مبادرة ا�سرتاتيجية متعددة الأطراف ت�ساند مفهوم قطاع احلج املتكامل الذي
يج�سد ال�صالح العام جلميع ال�شركاء من خالل حملة ا�سرتاتيجية تطلق هذه
املبادرة.
مدير عام الرتبية والتعليم يف منطقة مكة املكرمة حامد ال�سلمي بني �أن
احلملة تنطلق من ا�سرتاتيجية ت�أ�صيل ثقافة البلد احلرام خالل مو�سمي احلج
والعمرة لكل من �ضيوف الرحمن ومقدمي اخلدمة واملجتمع كافة ،وتتكئ على
ثالثة مرتكزات ،الأول يتمثل يف احرتام املكان واحلدث ،والثاين يف احرتام
الإن�سان ،والثالث يف احرتام النظام.
وبني ال�سلمي �أن �إدارة الرتبية والتعليم تن�سق مع اجلهات ذات العالقة مل�ساندة
طلبة وطالبات املدار�س يف �إجناح هذه احلملة.
رئي�س الهيئة التن�سيقية مل�ؤ�س�سات الطوافة عبد الواحد برهان �سيف الدين
بني �أن كافة م�ؤ�س�سات الطوافة �ستعمل على تفعيل هذه احلملة املباركة
واملن�صة االت�صال ّية
والتعاون معها وقال« :ر�ؤية احلملة تكمن يف بناء الهو ّية
ّ
للحج وبدء حقبة جديدة يف �إدارته تواكب الزخم التنموي ال�شامل الذي انطلق
يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،من خالل
تكري�س جوانب املخاطبة الأ�سا�س ّية( :الروحاين العاطفي ،الأخالقي ال�سلوكي،
النظامي)».

�أ�سهمت يف ال�سنوات املا�ضية يف �أداء رجال الأمن مهامهم يف احلج بن�سب
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وتابع اخل�ضريي� :ستوا�صل احلملة هذا العام ا�ستخدام الر�سائل العملية

عالية وذلك مما �أوجد تفاعال كبريا من احلجاج مع هذه احلملة.

ملف الحج

أهمية الدعاء يوم عرفة

ومل يرغب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيه ،فكم رفعت حمنة بالدعاء ،وكم من

ف�ضل اهلل ممتاز

م�صيبة �أو كارثة ك�شفها اهلل بالدعاء ،وقد �أورد القر�آن الكرمي جملة من الأدعية

الدعاء عبادة و�سالح امل�ؤمن ،وحقيقته ا�ستدعاء العبد من ربه العناية وا�ستمداده

ا�ستجابها اهلل تعاىل مبنه وف�ضله وكرمه ،وكان جملة �أ�سباب الن�صر يف بدر

�إياه املعونة ،وحقيقته �إظهار االفتقار �إليه ،والرباءة من احلول والقوة التي له،

دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والدعاء �سبب �أكيد لغفران الذنوب ،ولرفع

وهو �سمة العبودية و�إظهار الذلة الب�شرية ،وفيه معنى الثناء على اهلل ،و�إ�ضافة

الدرجات ،وجللب اخلري ودفع ال�شر.

اجلود والكرم �إليه.

ولدعاء يوم عرفة �أهمية خا�صة وي�ستحب الدعاء يف هذا اليوم والإكثار من ذكر

وللدعاء �أثر بالغ وفائدة عظيمة ،ولو ال ذلك مل ي�أمرنا احلق عزوجل بالدعاء

اهلل عز وجل وتوحيده والثناء عليه ،لأن ذلك اليوم ينزل اهلل فيه �إىل ال�سماء
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الدنيا لي�سمع دعاء عباده ،وي�ستجيب لهم .ففي حديث �أم امل�ؤمنني
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال " :ما
من يوم �أكرث من �أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة ،ف�إنه
ليدنو عزوجل ،ثم يباهي بكم املالئكة فيقول :ما �أراد ه�ؤالء" (رواه
م�سلم يف كتاب احلج ،باب ف�ضل احلج والعمرة ويوم عرفة).
وي�ستحب �أن يكون دعاء احلاج مما �أثر عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه

عرفة ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك وله احلمد يحيي ومييت
وهو على كل �شيء قدير "(رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى).فهذا �أف�ضل
الدعاء لأن اهلل تعاىل يعلم حاجة ذاكره فيثيبه عليه ،ومن الأدعية
امل�أثورة " :ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب
النار" .و�أي دعاء يدعو به احلاج يطلب فيه خريي الدنيا والآخرة فهو
جائز ،واملهم مع الدعاء اجتاه القلب �إىل اهلل تعاىل بخ�شوع ،وح�ضور،
و�إنابة ،واملهم �أي�ضا يف �أثناء الدعاء والوقوف ا�ستقبال القبلة ،ولو كان
اجلبل خلف احلاج.
هنا �أريد �أن �أنبه عن وقوع بع�ض الأخطاء من بع�ض احلجاج يوم عرفة
من �أمثال وقوف بع�ضهم خارج حدود عرفة �إىل غروب ال�شم�س ثم
ان�صرافهم ،فه�ؤالء يخطئون ،لأن الواجب عليهم �أن يقفوا يف �أر�ض
عرفة.
كما يجب �أن يعرف احلاج �أن ال�صعود �إىل اجلبل لي�س من ال�سنة ،كما
يفعل بع�ضهم في�شق على نف�سه ب�صعود اجلبل ،ظنا منه �أن الوقوف �أو الدعاء يف عرفات ال ي�صح �إال فوق اجلبل .ففي �أي جزء من عرفة وقف احلاج جاز ما عدا بطن
عرنة ،فال يجوز الوقوف فيه ،كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة "(رواه م�سلم).
ومن هذه الأخطاء �إ�شغال �أنف�سهم يف عرفة بالقيل والقال واجلدال واخل�صام والغيبة ،واهلل �سبحانه يقول يف كتابه الكرمي " :وال جدال يف احلج "(البقرة.)197:ومن
الأخطاء االهتمام الزائد بالطعام وال�شراب ونحو ذلك مما يفوت عليهم ف�ضل ذلك اليوم ،فريجعون من حجهم وهم مل يحملوا �إال اخلطايا والآثام .ومن هذه الأخطاء
عدم التلبية ،وترك �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذي كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.
وعلى احلجاج �أن يدركوا �أن ذلك اليوم يوم الذكر والدعاء والتوبة �إىل اهلل ،واال�ستغفار من الذنوب ،واخلطايا ،و�إبراء الذمة من حقوق العباد ب�إرجاعها لهم ،وعدم
ظلمهم حتى يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم �أمهاتهم ،ويكون حجهم مربورا يجزون عنه باجلنة كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" واحلج املربور لي�س له
جزاء �إال اجلنة".
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و�سلم ومن ذلك قوله� " :أكرث دعاء الأنبياء قبلي ودعائي ع�شية يوم

من أحكام املسنني يف احلج ...

ملف الحج

�سعد بن عبد العزيز احلقباين
�سنتناول يف جزء من هذا البحث
املبحث الثالث
�صفـــة حـــج الـمـ�ســـن
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :طواف امل�سن و�سعيه.
وفيه �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأوىل :حكم النيابة يف الطواف.
امل�س�ألة الثانية :طواف امل�سن حممو ًال.
امل�س�ألة الثالث� :سعي امل�سن حممو ًال.
امل�س�ألة الرابعة :هرولة امل�سن.
املطلب الثاين :دفع امل�سن من مزدلفة قبل الفجر.
املطلب الثالث :رمي امل�سن اجلمرات.
امل�س�ألة الأوىل
حكم النيابة يف الطواف
�إذا عجز امل�سن عن الطواف بنف�سه فهل يجوز له
�أن ينيب غريه ليطوف عنه� ،أو يجب عليه �أن يطوف
راكب ًا على عربة ونحوها� ،أو يطوف حممو ًال؟
اختلف �أهل العلم يف حكم النيابة يف الطواف على
قولني:
القول الأول :ال ت�صح النيابة عن العاجز يف
الطواف ،بل يجب عليه �أن يطوف راكب ًا �أو حممو ًال
�إن عجز عن الطواف ما�شي ًا ،و�إىل هذا ذهب
جمهور العلماء ،فهو قول احلنفية ،1واملالكية،2
وال�شافعية ،3واحلنابلة.4
قال ابن املنذر -رحمه اهلل تعاىل« :-و�أجمعوا على
�أن املري�ض يطاف به ويجزئ عنه وانفرد عطاء،
فقال :ي�ست�أجر من يطوف عنه».5
القول الثاين :ت�صح النيابة عن العاجز يف الطواف،
و�إىل هذا ذهب عطاء -رحمه اهلل تعاىل -كما
نقله ابن املنذر ،6وهو قيا�س قول بع�ض احلنفية
يف املغمى عليه ،حيث قالوا ت�صح النيابة عنه يف
الطواف.7
الأدلـة :ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول القائلون بعدم
�صحة النيابة يف الطواف ب�أدلة من ال�سنة واالجماع
واملعقول:
�أ  -من ال�سنة:
 -1ما ثبت من حديث عبداهلل بن عبا�س -ر�ضي

2013م
أكتوبر 2013م
1434ههــ ��أكتوبر
احلجة 1434
ذو احلجة
( )5ذو
العدد ()5
إ�سالم العدد
ر�سالة االلإ�سالم
ر�سالة

18

ر�سالة الإ�سالم العدد ( )5ذو احلجة 1434هـ �أكتوبر 2013م

19
19
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اهلل عنهما�« :-أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-
طاف يف حجة الوداع على بعري ي�ستلم الركن
مبحجن.9»8
وجه اال�ستدالل� :أن احلديث يدل على جواز الركوب
يف الطواف ،فال حاجة للم�سن العاجز عن الطواف
بنف�سه لإنابة من يطوف عنه؛ لإمكان الطواف راكب ًا
�أو حممو ًال ،وعليه فال ت�صح النيابة.10
 -2ما ثبت من حديث �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة -ر�ضي
اهلل عنها -قالت�« :شكوت �إىل ر�سول اهلل –�صلى
اهلل عليه و�سلم� -أين �أ�شتكي ،فقال« :طويف من وراء
النا�س و�أنت راكبة» .11
وجه اال�ستدالل� :أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-
مل ي�أذن لأم �سلمة بالنيابة يف الطواف؛ و�إمنا
�أر�شدها �إىل الطواف راكبة فدل على �أن ما �سوى
ذلك ال يجوز ومثل الركوب حمل العاجز.
ب -الإجماع:
نقل ابن املنذر الإجماع على �أن املري�ض يطاف به
حممو ًال ،وقال مل يخالف يف ذلك �إال عطاء ،12فدل
على �أن فر�ض العاجز عن الطواف بنف�سه �أن يطاف
به حممو ًال ،فال ت�صح النيابة يف ذلك.
ج -من املعقول:
�أن امل�سن العاجز يف هذه احلالة ميكنه الطواف
حممو ًال �أو راكب ًا ،وهو �أوىل لكونه يطوف ببدنه
حول البيت ،وميكنه �أن ينوي بنف�سه الطواف وي�أتي
ب�أعمال الطواف الأخرى بنف�سه ،والنيابة تفوت بها
هذه الأمور فال ت�صح ،لأن املكلف مطالب ب�أن ي�أتي
مبا ي�ستطيع من الطاعات الواجبة.
ومل �أجد لأ�صحاب القول الثاين دلي ًال لقولهم -فيما
اطلعت عليه ،-ولعلهم يرون ذلك قيا�س ًا على النيابة
الكلية يف احلج ،فمادام ت�صح النيابة الكلية يف احلج
فت�صح النيابة يف بع�ض �أعماله.
وميكن �أن يجاب عن هذا الدليل ب�أن النيابة الكلية
جتوز يف احلج ب�شرط عجز املنوب عنه عجز ًا كام ًال
عن ال�سعي للحج و�أعماله ،وهنا يختلف الأمر؛ حيث
�إن العاجز لي�س عاجز ًا عن الطواف حممو ًال �أو
راكب ًا ،فال ت�صح النيابة مع القدرة على ذلك.
الرتجيح:
ولعل الراجح -واهلل تعاىل �أعلم -هو القول القائل
بعدم �صحة النيابة يف الطواف ،ملا يلي:
 -1لقوة �أدلة هذا القول و�سالمتها من املناق�شة.
 -2لورود املناق�شة امل�ؤثرة على ما ميكن �أن ي�ستدل

به للقول املخالف.
 -3ولأن املكلف مطالب مبا ميكنه الإتيان به من
الأعمال ،وامل�سن العاجز ميكنه الطواف راكب ًا �أو
حممو ًال ،فال ت�صح النيابة مع �إمكان ذلك.
امل�س�ألة الثانية
طواف امل�سن حممو ً
ال
وفيها ثالثة فروع:
الفرع الأول :حكم طواف امل�سن حممو ًال.
الفرع الثاين� :إذا طيف بامل�سن العاجز فلمن يكون
الطواف.
الفرع الثالث :الفرق بني احلمل والركوب يف العربة.
الفرع الأول
حكم طواف امل�سن حممو ًال
�إذا كان امل�سن ال ي�ستطيع الطواف بنف�سه� ،أو كان
ي�شق عليه لعذر كرب ال�سن فهل يجوز له الطواف
حممو ًال؟
ال خالف بني �أهل العلم يف املذاهب الأربعة يف �صحة
الطواف حممو ًال ملن ال ي�ستطيع الطواف بنف�سه
راج ًال� ،أو كان ي�شق عليه ذلك لعذر الكرب.13
قال ال�سرخ�سي -رحمه اهلل تعاىل« :-و�إن طاف
راكب ًا �أو حممو ًال ف�إن كان لعذر من مر�ض �أو ك�سر
مل يلزمه �شيء».14
وقال الباجي -رحمه اهلل تعاىل« :-و�أما جواز
الطواف للراكب واملحمول للعذر فال خالف فيه
نعلمه».15
وقال النووي -رحمه اهلل تعاىل« :-الأف�ضل �أن
يطوف ما�شي ًا ،وال يركب �إال لعذر مر�ض �أو نحوه».16
وقال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل« :-ال نعلم بني
�أهل العلم خالف ًا يف �صحة طواف الراكب �إذا كان له
عذر ...واملحمول كالراكب فيما ذكرناه».17
الأدلـة:
وا�ستدل العلماء على �صحة الطواف حممو ًال للعذر
ب�أدلة من ال�سنة واملعقول:
�أ  -من ال�سنة:
 -1ما ثبت من حديث ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما� -أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -طاف يف
حجة الوداع على بعري ي�ستلم ا لركن مبحجن.
وجه اال�ستدالل :طواف النبي –�صلى اهلل عليه
و�سلم -راكب ًا وقيل �إن ذلك كان حلاجة ،فدل على
جواز الطواف راكب ًا ،واملحمول مثل الراكب ال�سيما
�إذا كان لعذر.18

 -2ما ثبت من حديث �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة -ر�ضي
اهلل عنها� -أنها قالت� :شكوت �إىل ر�سول اهلل –�صلى
اهلل عليه و�سلم� -أين �أ�شتكي ،فقال« :طويف من وراء
النا�س و�أنت راكبة».
وجه اال�ستدالل� :أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-
�أجاز لأم امل�ؤمنني �أم �سلمة -ر�ضي اهلل عنها-
بالطواف راكبة للعذر ،فدل احلديث على جواز
الطواف راكب ًا للعذر واملحمول يف حكم الراكب.19
الفرع الثاين
ً
�إذا طيف بامل�سن العاجز حمموال؛ فلمن يكون
الطواف؟
�إذا طيف بامل�سن العاجز حممو ًال فلمن يكون
الطواف؟ هل يكون للحامل �أم للمحمول �أولهما مع ًا؟
للنية �أثر يف حكم الطواف يف مثل هذه احلالة ،فال
يخلو الأمر من �أن يكون احلامل قد نوى الطواف
لنف�سه� ،أو للمحمول� ،أو له وللمحمول مع ًا.
ف�إذا كان احلامل قد نوى الطواف لنف�سه دون امل�سن
املحمول� ،أو نوى للمحمول دون نف�سه فالطواف ملن
نوي الطواف له دون غريه ،وهذا ال خالف فيه بني
�أهل العلم يف املذاهب الأربعة.20
قال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل�« :-أما �إذا طيف
به حممو ًال لعذر فال يخلو �إما �أن يق�صدا جميع ًا عن
املحمول ،في�صح عنه دون احلامل ،بغري خالف
نعلمه �أو يق�صدا جميع ًا عن احلامل فيقع عنه �أي�ض ًا،
وال �شيء للمحمول».21
واختلفوا فيما �إذا نوى احلامل الطواف لنف�سه
وللمحمول مع ًا ،ونوى املحمول الطواف لنف�سه ،هل
الطواف للحامل �أم للمحمول ،اختلف �أهل العلم يف
هذه امل�س�ألة على �أربعة �أقوال:
القول الأول� :أن الطواف يقع لهما جميع ًا ،و�إىل
هذا ذهب احلنفية ،22وهو قول عند ال�شافعية،23
وا�ستح�سنه ابن قدامة من احلنابلة.24
القول الثاين� :أن الطواف يقع للمحمول دون احلامل،
و�إىل هذا ذهب ال�شافعية يف قول ،25واحلنابلة على
ال�صحيح من املذهب.26
القول الثالث� :أن الطواف يقع للحامل دون املحمول،
و�إىل هذا ذهب ال�شافعية على الأ�صح ،27وهو قول
عند احلنابلة.28
القول الرابع� :أن الطواف ال يقع لأي منهما ،و�إىل
هذا ذهب �أبو حف�ص ال ُع ْكربي من احلنابلة ،29وهو
من�سوب �إىل املالكية ،ومل �أجد للمالكية قو ًال يف هذه
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امل�س�ألة يف كتبهم
ح�سب ما اطلعت عليه.30-الأدلـة:
�أدلة القول الأول:
ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول القائلون ب�إجزاء
الطواف عنهما مع ًا �إذا نويا ب�أدلة من املعقول:
� -1أن الفر�ض يف الطواف �أن يكون الطائف حول
البيت ،ويف هذه احلالة قد ح�صل الطواف من كل
واحد منهما كائن ًا حول البيت ،غري �أن �أحدهما
ح�صل منه الطواف كائن ًا بفعل نف�سه والآخر بفعل
غريه.31
�شخ�ص امل�سنَ العاجزَ يف مثل هذه
� -2أنه لو حمل
ٌ
احلالة �إىل عرفات ل�صح الوقوف عنهما ،وكذا
هنا ،بجامع وجوب وجود احلاج كائن ًا يف كل من
املكانني.32
ونوق�ش هذا الدليل ب�أنه قيا�س مع الفارق؛ وذلك لأن
املق�صود يف الوقوف يف عرفات الكون فيها ،واحلامل
واملحمول كائنان فيها يف هذه احلالة ،واملق�صود يف
الطواف الفعل ،ال جمرد الكون حول البيت ،والفعل
يف هذه احلالة واحد ،فال يقع عن االثنني.33
� -3أن كل واحد من احلامل واملحمول طائف بنية
�صحيحة ف�أجز�أ الطواف عن كل واحد منهما كما لو
مل ينو �صاحبه �شيئ ًا.34
�أدلة القول الثاين:
وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين القائلون ب�أن الطواف
يقع للمحمول دون احلامل ب�أدلة من املعقول:
� -1أنه طواف �أجز�أ عن املحمول فلم يقع عن احلامل
كما لو نويا جميع ًا املحمول.35
وميكن �أن يناق�ش هذا اال�ستدالل ب�أنه لي�س هناك
ما مينع من وقوعه عن احلامل واملحمول �إذا نويا
جميع ًا.
� -2أن الطواف يف مثل هذه احلالة فعل واحد فال
يقع عن اثنني.36
ونوق�ش هذا اال�ستدالل من وجهني:
الأول� :أن املق�صود هنا لي�س هو الفعل ،بل املق�صود
ح�صول ال�شخ�ص حول البيت كالوقوف بعرفة،
فاملفرو�ض هناك ح�صول ال�شخ�ص كائن ًا بعرفة ال
فعل الوقوف.37
فكذا يف الطواف ف�إذا وجد ال�شخ�ص حول البيت
ف�إنه يكفي.
الثاين� :أن م�شي الواحد جاز �أن يقع عن اثنني يف باب

احلج ،كالبعري الواحد �إذا ركبه اثنان فطافا عليه،
في�صح طوافهما مع ًا ،وكذا هنا.38
� -3أن وقوع الطواف يف هذه احلالة للمحمول �أوىل؛
وذلك لأنه مل ينو بطوافه �إال لنف�سه ،واحلامل مل
يخل�ص ق�صده بطوافه لنف�سه ،ف�إنه لو مل يق�صد
الطواف باملحمول ملا حمله ،ف�إن متكنه من الطواف
لنف�سه ال يقف على حمله ف�صار املحمول مق�صود ًا
لهما ومل يخل�ص ق�صد احلامل لنف�سه فلم يقع عنه
لعدم التعيني.39
وميكن �أن يناق�ش هذا الدليل ب�أنه لي�س هناك ما
مينع من وقوع الطواف من احلامل �إذا نوى لنف�سه
�أي�ض ًا ،ال�ستقالل نية كل من احلامل واملحمول عن
الآخر ،كما لو كان كل واحد منهما على مركوب ونوى
كل واحد منهما لنف�سه.
دليل القول الثالث:
وا�ستدل �أ�صحاب القول الثالث القائلون ب�أن الطواف
يقع للحامل دون املحمول ب�أن احلامل هو الفاعل
فيقع الطواف له دون املحمول.40
ونوق�ش هذا اال�ستدالل ب�أن وقوع الطواف للمحمول
�أوىل؛ لأن احلامل مل يخل�ص ق�صده لنف�سه� ،إذ لو
�أخل�ص ق�صده لنف�سه ملا احتاج حلمل املحمول
ليطوف لنف�سه ،41ف�إذا قيل ب�صحة طواف احلامل،
ف�صحة طواف املحمول من باب �أوىل .ف�صح �إذن
الطواف منهما جميع ًا.
�أدلة القول الرابع:
وا�ستدل �أ�صحاب القول الرابع القائلون بعدم �صحة
الطواف عن �أي واحد منهما بدليلني من املعقول:
� -1أن الطواف �صالة ،فال ي�صح �أن ي�صلي �أحد عن
نف�سه ،وعن غريه يف الوقت نف�سه.42
وميكن �أن يناق�ش هذا اال�ستدالل ب�أن حمل امل�سن
والطواف به مع وجود نيتني م�ستقلتني لكل من
احلامل واملحمول ال تدخل يف �أمر النيابة فاحلامل
لي�س نائب ًا عن املحمول بل هو حامل له ويطوف به مع
بقاء نية املحمول.
� -2أن طواف احلامل واملحمول فعل واحد يف مثل
هذه احلالة ،فال يقع عن اثنني ،ولي�س �أحدهما �أوىل
من الآخر فال ي�صح.43
وميكن �أن يناق�ش :ب�أن الأ�صل �صحة العمل مادام
�أن لكل واحد منهما نية م�ستقلة واملحمول يكون
كالراكب على الدابة في�صح �إذن عن االثنني.
الرتجيح:
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ولعل الراجح -واهلل تعاىل �أعلم -هو القول ب�إجزاء
الطواف عن كل من احلامل واملحمول �إذا نوى كل
واحد منهما الطواف لنف�سه؛ ملا يلي:
 -1لقوة �أدلة هذا القول و�سالمة بع�ضها من
املناق�شة.
 -2لورود املناق�شة امل�ؤثرة على �أدلة الأقوال املخالفة.
� -3أن هذا القول �أي�سر على احلامل وال �سيما مع
كرثة الزحام يف الع�صر احلا�ضر حال الطواف
وغريه من املنا�سك.
� -4أن املعترب حتقيق النية والفعل وقد ح�صلت
النية من االثنني ،كل واحد منهما بنية م�ستقلة ،كما
ح�صل الفعل منهما فاحلامل فعله ظاهر واملحمول
كالراكب على الدابة ولي�س هناك ما مينع من اعتبار
فعلهما جميع ًا.
الفرع الثالث
الفرق بني احلمل والركوب يف العربة
�إذا مل ي�ستطع امل�سن العاجز الطواف بنف�سه ،واحتاج
�أن يركب يف عربة تُدفع �أو يقودها هو �أو غريه ،فهل
يختلف احلال يف ذلك عن الطواف حممو ًال؟
مل �أجد للعلماء الأقدمني قو ًال يف هذه امل�س�ألة ولعل
ذلك يرجع �إىل �أن هذه العربات من الو�سائل
احلديثة التي وجدت يف الع�صر احلا�ضر� ،إال �أن �أهل
العلم ال يفرقون يف احلكم بني الطواف راكب ًا على
الدابة �أو حممو ًال.44
قال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل« :-ال نعلم بني
�أهل العلم خالف ًا يف �صحة طواف الراكب �إذا كان له
عذر ...واملحمول كالراكب فيما ذكرناه».45
�أما ملن يكون الطواف يف مثل هذه احلالة؟ هل يكون
للم�سن الذي على العربة �أو ملن يدفع �أو يقود العربة
�إذا مل يقدها امل�سن بنف�سه �إذا نوى القائد �أو دافع
العربة الطواف لنف�سه بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة امل�سن
العاجز ،ونوى امل�سن العاجز الطواف لنف�سه؟
مل �أجد لأهل العلم من املذاهب الأربعة قو ًال يف هذه
امل�س�ألة –فيما اطلعت عليه� ،-إال �أن الظاهر �أن
اخلالف يف امل�س�ألة ال�سابقة ين�سحب على اخلالف
على هذه امل�س�ألة ،فقد �سبق البيان يف امل�س�ألة
ال�سابقة م�ضمون الفرع الثاين وهو �إذ طيف بامل�سن
العاجز حممو ًال فلمن يكون الطواف؟ �أن لأهل
العلم �أربعة �أقوال ،قول �أن الطواف ي�صح للحامل
واملحمول ،وقول ب�أن الطواف للمحمول دون احلامل،
وقول �أن الطواف للحامل دون املحمول ،وقول بعدم
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�أجزاء الطواف عن �أي واحد منهما.
وترجح القول ب�صحة الطواف عن احلامل واملحمول
�إذا نوى كل واحد منهما الطواف لنف�سه ،وذلك لعدم
وجود ما مينع من �صحة نية كل واحد منهما ،ولوقوع
الطواف من كل واحد منهما حول البيت.
ويف هذه امل�س�ألة ميكن القول �أنه ي�صح الطواف من
راكب العربة ،ومن قائدها �أو دافعها من باب �أوىل؛
وذلك لوجود ما ي�شبه فعلني من دافع العربة ،وهما
امل�شي للطواف بنف�سه ،ودفع العربة التي ركب فيها
امل�سن العاجز ،في�صح الطواف من كليهما ،وال يوجد
ما مينع من �صحة نية كل واحد منهما.
بل �إن دفع العربة �أو قيادتها والتي فيها امل�سن �أ�شبه
مب�س�ألة قائد الدابة التي عليها امل�سن في�صح طواف
امل�سن الراكب على الدابة ،وي�صح طواف القائد
كل منهما ونيته فلي�س هناك حامل
ال�ستقالل عمل ٍ
�أو حممول.
ومن جهة �أخرى ف�إن احلامل هو و�سيلة ات�صال
املحمول بالأر�ض بخالف امل�سن الذي يف العربة �أو
املركبة فهو مت�صل بالأر�ض بوا�سطة هذه الآلة دون
الدافع �أو القائد� ،أما �إذا قاد امل�سن العربة بنف�سه
ب�آلة يدوية �أو كهربائية ونحو ذلك فهو كمن ركب
دابة يقودها بنف�سه و�سبق بيان الإجماع على �صحة
طوافه �إذا كان بعذر .واهلل تعاىل �أعلم.
امل�س�ألة الثالثة
�سعي امل�سن حمموالً
�إذا مل ي�ستطع امل�سن ال�سعي م�ستق ًال بنف�سه فهل
يجوز له �أن ي�سعى حممو ًال على �آدمي �أو عربة
ونحوهما؟
ال خالف بني �أهل العلم يف جواز ال�سعي للم�سن
العاجز حممو ًال �أو راكب ًا �إذا مل ي�ستطع ال�سعي بنف�سه
�أو �شق عليه ذلك.46
قال الكا�ساين -رحمه اهلل تعاىل« :-و�أما ركنه � -أي
ركن ال�سعي -فكينونته بني ال�صفا واملروة� ،سواء
كان بفعل نف�سه �أو بفعل غريه عند عجزه عن ال�سعي
ف�سعي به
بنف�سه ب�أن كان
مغمى عليه �أو مري�ض ًا ُ
ً
حممو ًال.47 »...
وقال الد�سوقي -رحمه اهلل تعاىل�« :-أن امل�شي يف
كل من الطواف وال�سعي واجب على القادر عليه ،فال
دم على عاجز طاف �أو �سعى راكب ًا �أو حممو ًال».48
وقال النووي -رحمه اهلل تعاىل�...« :-أن مذهبنا
�أنه لو �سعى راكب ًا جاز وال يقال مكروه لكنه خالف

الأوىل».49
وقال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل« :-ف�أما ال�سعي
راكب ًا فيجزئه لعذر ولغري عذر».50
وا�ستدل �أهل العلم لقولهم بجواز ال�سعي لكبري ال�سن
راكب ًا �أو حممو ًال بدليل من ال�سنة :هو ما ثبت من
حديث جابر –ر�ضي اهلل عنه -قال« :طاف النبي
–�صلى اهلل عليه و�سلم -يف حجة الوداع على راحلته
بالبيت وبال�صفا واملروة ،لرياه النا�س ،ولي�شرف
ولي�س�ألوه ،ف�إن النا�س غ�شوه.52»51
وجه اال�ستدالل من احلديث� :أن ر�سول اهلل –�صلى
اهلل عليه و�سلم -طاف و�سعى راكب ًا للحاجة،
وذلك لرياه النا�س فيتعلموا منه –�صلى اهلل عليه
و�سلم -منا�سكهم ،ولأن النا�س ازدحموا عليه ،فدل
على جواز الطواف وال�سعي راكب ًا للعذر ،53وامل�سن
معذور لعدم ا�ستطاعته ال�سعي بنف�سه ما�شي ًا �أو
مل�شقة ذلك عليه.
امل�س�ألة الرابعة
هــرولـــة املـ�ســـن
الهرولة 54من �سنن احلج باالتفاق بني �أهل العلم يف
املذاهب الأربعة.55
ف�إذا ا�ستطاع امل�سن �أن يهرول بني العلمني فهو �أف�ضل
و�أكمل لكونها من �سنن احلج؛ و�أما �إذا مل ي�ستطع� ،أو
�شق عليه ذلك ،فال حرج عليه �أ َّال يهرول؛ لأنها لي�ست
من واجبات احلج ،وهو معذور لعدم اال�ستطاعة �أو
مل�شقة ذلك عليه ،وهذا ال خالف فيه بني �أهل العلم
يف املذاهب الأربعة.56
قال ال�سرخ�سي -رحمه اهلل تعاىل« :-وترك الرمل
يف طواف احلج والعمرة ،وال�سعي يف بطن الوادي بني
ال�صفا واملروة ال يوجب عليه �شيئ ًا غري �أنه م�سيء �إذا
كان لغري عذر ،وكذلك ترك ا�ستالم احلجر ،فالرمل
وا�ستالم احلجر وهذه اخلالل من �آداب الطواف �أو
من ال�سنن ،وترك ما هو �سنة �أو �أدب ال يوجب �شيئ ًا
�إال الإ�ساءة �إذا تعمد».57
وقال النفراوي -رحمه اهلل تعاىل« :-وي�سن �أن
يخب� ،أي ي�سرع �إن كان رج ًال يف بطن امل�سيل يف
ال�سبعة الأ�شواط ،واملراد ببطن امل�سيل ما بني امليلني
الأخ�ضرين ...فلو ترك اخلبب املطلوب ال دم عليه،
كما ال دم على من ترك الرمل يف الطواف ،لأن ك ًال
�سنة خفيفة مل يقل �أحد بفر�ضيتها».58
وقال النووي -رحمه اهلل تعاىل« :-وال�سعي م�ستحب
يف كل مرة من ال�سبع ،بخالف الرمل ف�إنه خمت�ص

بالثالث الأول ،كما �أن ال�سعي ال�شديد يف مو�ضعه
�سنة فكذلك امل�شي على عادته يف باقي امل�سافة �سنة،
ولو �سعى يف جميع امل�سافة �أو م�شى فيها �صح ،وفاته
الف�ضيلة».59
وقال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل�« :-أن الرمل يف
بطن الوادي �سنة م�ستحبة ...ولي�س ذلك بواجب وال
�شيء على تاركه».60
وا�ستدل �أهل العلم على جواز ترك الهرولة وعدم
احلرج يف ذلك على املعذور بحديث ابن عمر -ر�ضي
اهلل عنهما� -أنه قال�« :إن �أ�سع بني ال�صفا واملروة
فقد ر�أيت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-
أم�ش ،فقد ر�أيت ر�سول اهلل –�صلى اهلل
ي�سعى ،و�إن � ِ
عليه و�سلم -مي�شي ،و�أنا �شيخ كبري».61
وجه اال�ستدالل� :أن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما-
بينَّ �أنه ر�أى النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -ي�سعى
يف بطن الوادي ،ور�آه �أي�ض ًا مي�شي بدون �سعي ،فدل
على �أنه ال حرج على من ال ي�سعى يف بطن الوادي،
كما بينَّ ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أنه كبري يف
ال�سن وال ي�ستطيع ال�سعي �أو ي�شق عليه ذلك ،فدل
على �أنه ال حرج على من كان كبري ال�سن وي�شق عليه
ال�سعي.62
واهلل تعاىل �أعلم.
املطلب الثاين
دفع امل�سن من مزدلفة قبل الفجر
�إذا مل ي�ستطع امل�سن الدفع مع النا�س بعد طلوع
الفجر من مزدلفة ب�سبب الزحام� ،أو �شق عليه ذلك،
فهل له الدفع قبل الفجر تفادي ًا للزحام ،و�سعي ًا
للو�صول �إىل جمرة العقبة قبل و�صول بقية احلجاج
ليتمكن من رميها قبل ح�صول الزحام؟
اتفق العلماء يف املذاهب الأربعة على جواز دفع
ال�ضعفة من احلجاج قبل طلوع الفجر عند الزحام
وظهور امل�شقة حال االنتظار �إىل طلوع الفجر وامل�سن
يعترب من ال�ضعفة.63
قال ابن عابدين�« :إذا كانت به علة �أو مر�ض �أو
�ضعف فخاف الزحام فدفع لي ًال فال �شيء عليه».64
وقال ابن جالب« :وال ب�أ�س �أن يقدم �ضعفة �أهله من
مزدلفة على منى ليلة يوم النحر».65
وقال النووي« :قال ال�شافعي والأ�صحاب ال�سنة
تقدمي ال�ضعفاء من الن�ساء وغريهن من مزدلفة
قبل طلوع الفجر بعد ن�صف الليل �إىل منى.66 »...
وقال ابن قدامة« :وال ب�أ�س بتقدمي ال�ضعفة
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والن�ساء ...وال نعلم فيه خمالف ًا».67
وا�ستدل �أهل العلم على جواز دفع ال�ضعفة من
احلجاج من مزدلفة قبل الفجر ب�أدلة من ال�سنة
واملعقول:
�أ  -من ال�سنة:
 -1ما ثبت من حديث ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما� -أنه قال�« :أنا ممن َقد ََّم النبي –�صلى اهلل
عليه و�سلم -ليلة املزدلفة يف �ضعفة �أهله».68
 -2ما ثبت من حديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة -ر�ضي
اهلل عنها -قالت« :ا�ست�أذنت �سودة النبي –�صلى
اهلل عليه و�سلم -ليلة جمع ،69وكانت ثقيلة ثبطة،70
ف�أذن لها».71
 -3ما ثبت من حديث عبداهلل بن عمر -ر�ضي اهلل
عنهما� -أنه كان يقدم �ضعفة �أهله فيقفون عند
امل�شعر احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهلل ما بدا
لهم ،ثم يرجعون قبل �أن يقف الإمام ،وقبل �أن يدفع،
فمنهم من يقدم منى ل�صالة الفجر ،ومنهم من
يقدم بعد ذلك ،ف�إذا قدموا رموا اجلمرة .وكان ابن
عمر -ر�ضي اهلل عنهما -يقول�« :أ ْرخ�ص يف �أولئك
ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم.72» -
وجه اال�ستدالل من هذه الأحاديث� :أن ر�سول اهلل
–�صلى اهلل عليه و�سلم� -إذن لل�ضعفة من �أهله
�أن ين�صرفوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر ،وفعل
ذلك من بعده ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنه -ومنهم
ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما ،-فدل على جواز دفع
ال�ضعفاء من احلجاج من امل�سنني وغريهم قبل
طلوع الفجر لرخ�صة ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم -بذلك.73
ب -من املعقول:
�أن يف دفع ال�ضعفة وامل�سنني رفق ًا بهم ودفع ًا مل�شقة
الزحام عليهم ،وتي�سري ًا يف �أداء منا�سك حجهم،
ف�شرع لهم ذلك.74
املطلب الثالث
رمـي امل�سـن اجلمـرات
وفيه ثالث م�سائل:
امل�س�ألة الأوىل :النيابة عن امل�سن يف رمي اجلمرات.
امل�س�ألة الثانية� :صفة رمي النائب عن امل�سن.
امل�س�ألة الثالثة :جمع رمي �أيام الت�شريق.
امل�س�ألة الأوىل
النيابة عن امل�سن يف رمي

اجلمرات
الأ�صل �أن يرمي احلاج اجلمرات بنف�سه ،ولكن
�إذا عجز امل�سن عن رمي اجلمرات بنف�سه� ،أو �شق
عليه ذلك ،فهل يجوز �أن ي�ستنيب غريه لريمي عنه؟
و�إذا ا�ستناب امل�سن غريه هل يلزمه دم لعدم رميه
بنف�سه؟
ال خالف بني العلماء يف املذاهب الأربعة يف �أن من
عجز عن رمي اجلمرات بنف�سه �أو �شق عليه ذلك
م�شقة �شديدة والتي تنزل منزلة العجز �أنه يجوز له
�أن ي�ستنيب غريه لريمي عنه.75
قال ال�سرخ�سي -رحمه اهلل تعاىل« :-واملري�ض الذي
ال ي�ستطيع رمي اجلمار يو�ضع احل�صى يف كفه حتى
يرمي به؛ لأنه فيما يعجز عنه ي�ستعني بغريه ،و�إن
ُرمي عنه �أجز�أ ،مبنزلة املغمى عليه ،ف�إن النيابة
جتري يف الن�سك كما يف الذبح».76
وقال الإمام مالك -رحمه اهلل تعاىل�« :-إن كان
ممن ي�ستطاع حمله ويطيق الرمي ويجد من يحمله
فل ُيحمل حتى ي�أتي اجلمرة فريمي ،و�إن كان ممن ال
ُي�ستطاع حمله وال يقدر على من يحمله وال ي�ستطيع
الرمي ُرمي عنه».77
وقال ال�شربيني -رحمه اهلل تعاىل« :-ومن عجز عن
الرمي لعلة ال يرجى زوالها قبل فوات وقت الرمي
كمر�ض �أو حب�س ا�ستناب من يرمي عنه».78
وقال ابن قدامة -رحمه اهلل تعاىل« :-ومن كان
مري�ض ًا� ،أو حمبو�س ًا� ،أو له عذر ،جاز �أن ي�ستنيب من
يرمي عنه».79
وا�ستدل �أهل العلم -رحمهم اهلل تعاىل -جلواز
ا�ستنابة املعذور لرمي اجلمرات بالقيا�س على جواز
النيابة عن ال�صبي يف رمي اجلمرات بجامع العجز
يف كلتا احلالتني.80
كما ا�ستدلوا على جواز ذلك ب�أن النيابة جتوز يف
احلج كله ،وكذلك يف بع�ض �أعماله كالذبح ،فكذلك
جتوز يف الرمي �إذا عجز احلاج املعذور عن الرمي
بنف�سه.81
واختلفوا بعد ذلك فيما يجب على امل�سن العاجز يف
هذه احلالة على قولني:
القول الأول :ال �شيء على امل�سن العاجز يف مثل هذه
احلالة �إذا عجز عن الرمي بنف�سه عجز ًا م�ستمر ًا
ومل يزل عاجز ًا �إىل انتهاء وقت الرمي ،وا�ستناب
غريه ورمى عنه ،و�إىل هذا ذهب جمهور العلماء من
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احلنفية ،82وال�شافعية ،83واحلنابلة.84
القول الثاين :يجب على امل�سن املعذور يف هذه احلالة
دم ،و�إىل هذا ذهب املالكية.85
الأدلـة:
ا�ستدل اجلمهور لقولهم ب�أن العاجز يف هذه احلالة
معذور ،فال �شيء عليه غري اال�ستنابة ،والواجب قد
�سقط عنه برمي النائب.86
و�أما املالكية فلم �أجد لهم دلي ًال –فيما اطلعت
عليه -غري قولهم �أن املعذور يف هذه احلالة مل يرم
بنف�سه فوجب عليه الدم لذلك.87
وميكن �أن يناق�ش هذا اال�ستدالل ب�أن �إيجاب الدم ال
دليل عليه فهو قول بال دليل.
والراجح -واهلل تعاىل �أعلم -هو القول الأول لقوة
دليلهم وملناق�شة دليل القول الثاين ،و�إيجاب الدم
على القول ب�أن من ترك ن�سكا فعليه دم �إمنا يكون
عند تركه بالكلية واحلال �أن الن�سك مل يرتك بل
جيء به بالنيابة.
امل�س�ألة الثانية
�صفة رمي النائب عن امل�سن
�إذا ا�ستناب امل�سن غريه لريمي عنه اجلمرات ،فما
�صفة رمي النائب ،اختلف �أهل العلم يف ا�شرتاط
كون النائب قد رمى عن نف�سه قبل �أن يرمي عن
املنوب عنه –امل�سن -على قولني:
القول الأول� :أنه ي�شرتط فيمن يرمي عن غريه �أن
يكون قد رمى عن نف�سه �أو ًال ،ثم يرمي عن امل�ستنيب،
و�إىل هذا ذهب ال�شافعية ،88واحلنابلة.89
القول الثاين :ال ي�شرتط فيمن يرمي عن غريه
�أن يكون قد رمى عن نف�سه ،وهذا ظاهر مذهب
احلنفية90؛ لأنهم مل يذكروا ا�شرتاط رمي النائب
عن نف�سه عند ذكرهم جلواز النيابة ،وهو �أي�ض ًا
مقت�ضى مذهبهم يف م�س�ألة ال�ضرورة� ،إذ �إنهم ال
يرون ا�شرتاط �أن يكون النائب قد حج عن نف�سه،91
وهو مذهب املالكية� ،92إال �أنهم يرون ا�ستحباب كون
النائب قد رمى عن نف�سه.93
الأدلـة:
ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول القائلون با�شرتاط �أن
يكون النائب قد رمى عن نف�سه بدليلني من املعقول:
� -1أن النيابة يف احلج ي�شرتط فيها �أن يكون
النائب قد حج عن نف�سه فكذلك النيابة يف رمي
اجلمرات.94
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� -2أن النائب قد بقي عليه فر�ض نف�سه فال ت�صح
نيابته عن غريه وهو مل ي�ؤد عن نف�سه.95
و�أما �أ�صحاب القول الثاين القائلون بعدم
ا�شرتاط رمي النائب عن نف�سه �أو ًال ،فلم يذكروا
دلي ًال لقولهم -فيما اطلعت عليه ،-ولعلهم يرون
�أنه ال دليل للقول با�شرتاط ذلك.
الرتجيح :ولعل الراجح -واهلل تعاىل �أعلم -هو
القول با�شرتاط رمي النائب عن نف�سه �أو ًال؛
وذلك لقوة ما ا�ستدل به من قيا�س رمي النائب
على حج النائب ،وقد ثبت ا�شرتاط حج النائب
عند النيابة .96فما كان �شرط ًا يف النيابة لأعمال
احلج كاملة يكون �شرط ًا يف بع�ض �أعمال احلج.
ومن �صفة رمي النائب عن امل�سن ما ذهب �إليه
املالكية من ا�ستحباب �أن يتحرى العاجز عن
الرمي بنف�سه وقت رمي النائب فيكرب عن رميه
للجمرات.97
ً
ومن �صفة رمي النائب �أي�ضا ما قرره ال�شافعية
واحلنابلة من ا�ستحباب ذهاب العاجز مع النائب
�إن ا�ستطاع �إىل اجلمرات ،لي�شهد الرمي وي�ضع
احل�صى يف يد نائبه ليكون له عمل يف الرمي.
ومل �أجد -فيما اطلعت عليه -دلي ًال �شرعي ًا
ملا ذكره املالكية وكذا ال�شافعية واحلنابلة من
�صفات رمي النائب املذكورة .واهلل �أعلم.
امل�س�ألة الثالثة
جمع رمي �أيام الت�رشيق
�إذا مل ي�ستطع امل�سن احل�ضور �إىل موقع اجلمرات
يف �أيام الت�شريق� ،أو �شق عليه ذلك م�شقة بالغة،
ب�سبب �ضعفه� ،أو ب�سبب الزحام وبعد الطريق
مع الرتدد على اجلمرات ليومني �أو ثالثة؛ فهل
يرخ�ص له �أن يجمع الرمي يف �آخر �أيام الت�شريق
عندما يخف الزحام؟
وهل الأف�ضل له ا�ستنابة غريه لريمي عنه جمرات
كل يوم بيومه �أو جمع الرمي يف �آخر �أيام الت�شريق
ليبا�شر الرمي بنف�سه؟
هذه امل�س�ألة متفرعة عن م�س�ألة اختلف �أهل العلم
فيها ،وهي هل �أيام الت�شريق الثالثة وقت واحد
للرمي فيجوز الرمي عن الأيام الثالثة يف �آخر
الأيام منها� ،أو يجب رمي كل يوم بيومه ،وال يجوز
ت�أخري رمي كل يوم عن وقته؟
لأهل العلم يف هذه امل�س�ألة قوالن:
القول الأول� :أنه يجب رمي جمرات كل يوم من

�أيام الت�شريق بيومه ،وال يجوز ت�أخريها عن
وقتها ،و�إىل هذا ذهب احلنفية على املذهب،98
وهو قول املالكية ،99وهو اختيار العالمة حممد
بن العثيمني من املعا�صرين.100
القول الثاين� :أنه ي�سن رمي جمرات كل يوم
من �أيام الت�شريق بيومه ،وال يجب ،فمن تركها
وجمعها يف �آخر �أيام الت�شريق فال �شيء عليه غري
�أنه ترك ال�سنة ،وال دم عليه ،و�إىل هذا ذهب
حممد بن احل�سن و�أبو يو�سف من احلنفية،101
وهو قول ال�شافعية ،102واحلنابلة.103
الأدلـة:
ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول القائلون بوجوب
رمي كل يوم بيومه ب�أدلة من ال�سنة:
 -1ما ثبت عن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-
�أنه رمى جمرات �أيام الت�شريق كل يوم بيومه،
وقال –�صلى اهلل عليه و�سلم« :-لت�أخذوا
منا�سككم ،ف�إين ال �أدري لعلي ال �أحج بعد حجتي
هذه».104
وجه اال�ستدالل� :أن النبي –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -أمر �أن ن�أخذ عنه املنا�سك ومن املنا�سك
التي فعلها –�صلى اهلل عليه و�سلم -رمي جمرات
كل يوم يف يومه والأمر يف �أخذ املنا�سك الأ�صل
فيه �أنه للوجوب ما مل ي�صرفه �صارف وال �صارف
فدل على عدم جواز الت�أخري �إال لعذر.105
� -2أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم« -رخَّ �ص
للرعاة �أن يرموا يوم ًا ويدعوا يوم ًا».106
وجه اال�ستدالل� :أن كلمة «رخَّ �ص» تدل على �أن من
�سواهم يكون وقت الرمي يف حقهم عزمية.107
وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين القائلون بجواز
جمع الرمي يف �آخر �أيام الت�شريق ب�أدلة من
ال�سنة واملعقول:
�أ  -من ال�سنة:
�أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أذن للرعاة
باجلمع يف الرمي ،فدل على �أن جميع �أيام
الت�شريق وقت للرمي� ،إذ لو مل يكن كذلك مل
يختلف احلال فيها بالن�سبة للمعذور وغريه يف
عدم جواز اجلمع.108
ونوق�ش هذا اال�ستدالل بعدم الت�سليم بعدم الفرق
بني املعذور وغريه ،حيث �إن �إذن النبي –�صلى
اهلل عليه و�سلم -للرعاة باجلمع كان رخ�صة
للعذر ،بخالف غري املعذور.109

ب -من املعقول:
� -1أن �أيام الت�شريق كلها وقت للرمي ،ف�إذا �أخره
من �أول وقته �إىل �آخره مل يلزمه �شيء كما لو �أخر
الوقوف بعرفة �إىل �آخر وقته.110
وميكن �أن يناق�ش هذا اال�ستدالل ب�أنه ا�ستدالل
مبحل النزاع؛ لأن �أ�صحاب القول املخالف يقولون
ب�أن كل يوم من �أيام الت�شريق وقت م�ستقل لرمي
جمرات ذلك اليوم ،فال ي�صح اال�ستدالل.
كما �أن القيا�س على الوقوف بعرفة قيا�س مع
الفارق ف�إن الوقوف بعرفة هو وقت واحد مت�صل
في�صح يف �أوله �أو �آخره ،كما �أن الرمي لكل يوم له
وقته امل�ستقل في�صح الرمي يف �أوله �أو �آخره �أما
اليوم الثاين من �أيام الرمي وهي �أيام الت�شريق
فهو م�ستقل عن الأول وكذا عما بعده فال ي�صح
القيا�س.
وبناء على ما م�ضى ،فعلى املذهب ال�شافعي
واحلنبلي وعند �أبي يو�سف وحممد من احلنفية
يجوز للم�سن �أن يجمع رمي جمرات �أيام الت�شريق
يف �آخر يوم لها ،وال �شيء عليه يف ذلك فمن باب
�أوىل �إذا كان امل�سن عاجز ًا فهو معذور.
وعلى املذهب احلنفي يحتمل �أي�ض ًا �أن يجوز
للم�سن العاجز اجلمع واال يكون عليه يف ذلك
�شيء لكونه معذور ًا ،فهم يرون وجوب الدم على
من جمعها لغري عذر.111
و�أما على املذهب املالكي فالذي يظهر �أنه ال يجوز
للم�سن العاجز عندهم �أن يجمع رمي اجلمرات
�إىل �آخر �أيام الت�شريق لأنهم يوجبون رمي كل
يوم بيومه ون�صوا على �أن املري�ض يوكل يف الرمي
�إال �أن تتح�سن حالة امل�سن يف �آخر �أيام الت�شريق
ف�إنه يلزمه الرمي عن جميع الأيام مع وجوب
الدم.112
الرتجيح:
والراجح واهلل �أعلم بالن�سبة للم�س�ألة الأوىل
وما تفرع منها بخ�صو�ص امل�سن العاجز �أن وقت
الرمي حمدد وال يجوز ت�أخريه وال جمعه من غري
عذر ،ف�إن حتقق العذر كحال امل�سن الذي يعجز
عن مبا�شرة الرمي بنف�سه �أو ي�شق عليه م�شقة
عظيمة �أو يتعر�ض للخطر ف�إنه يجوز له ت�أخري
الرمي �إىل �آخر �أيام الت�شريق وذلك جمع ًا بني
حديث «خذوا عني منا�سككم» وفعله –�صلى اهلل
عليه و�سلم -وبني رخ�صته –�صلى اهلل عليه
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و�سلم -للرعاة للعذر فامل�سن العاجز �أوىل.
و�أما هل الأف�ضل اجلمع �أو اال�ستنابه فالذي يظهر
يل -واهلل �أعلم� -أن ينظر يف حال امل�سن ،ف�إذا كان ال
ي�ستطيع الو�صول �إىل موقع اجلمرات ب�سبب كرب �سنة
وم�شقة الو�صول �إليه ب�سبب بعد الطريق �أو وعورته
ونحوهما ف�إن الأف�ضل له التوكيل ،ملا �سبق ذكره من
الأدلة على جواز ذلك .ويتم �أداء رمي كل يوم من
�أيام الرمي يف وقته املحدد بالوكالة.
و�أما �إذا كان امل�سن ال ي�ستطيع الو�صول �إىل اجلمرات
�أو ي�شق عليه ذلك ب�سبب الزحام ،وي�ستطيع الو�صول
�إليها ولو راكب ًا بعد زوال الزحام يف اليوم الثاين �أو
الثالث من �أيام الت�شريق ،فالأف�ضل يف حقه �أن يجمع
ويبا�شر بنف�سه الرمي؛ وذلك لإذن النبي –�صلى اهلل
عليه و�سلم -لأ�صحاب العذر من الرعاة بجمع الرمي
للعذر ،وامل�سن مثلهم يف العذر بل �أوىل.
وهذا مال �إليه العالمة حممد بن العثيمني -رحمه
اهلل تعاىل -من املعا�صرين ،حيث �سئل عن رجل
مري�ض ال ي�ستطيع الرمي يوم العيد فهل له �أن ي�ؤخر
الرمي �إىل �آخر يوم الت�شريق �أو يوكل �أف�ضل؟
ف�أجاب بقولـه�« :إذا �صار عند الإن�سان مانع مينعه من
الرمي يوم العيد ،ف�إنه ي�ؤخره حتى يقوى على ذلك؛
لأن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أذن للرعاة
�أن يرموا يوم ًا ،ويدعوا يوم ًا ومل يقل لهم :وكلوا،
 ....فنقول� :أما التعب ف�إن كان تعب ًا دائم ًا كاملر�أة
احلامل� ،أو الرجل الكبري يف ال�سن� ،أو عجوز كبرية
يف ال�سن فليوكل� ،أما �إذا كان �أ�صابه مر�ض خفيف
يرجو �أن يرب�أ منه يف �آخر �أيام الت�شريق فال يجوز
�أن يوكل»113
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 40ينظر :املجموع  ،28/8واملغني .55/5
 41ينظر :املغني .55/5
 42ينظر :املنتقى .515/3
 43ينظر :املغني  ،55/5وال�شرح الكبري .110/9
 44ينظر :املب�سوط  ،44/3وبدائع ال�صنائع
 ،194/2واملنتقى  ،515/3وحا�شية الد�سوقي ،63/2
واملجموع  ،28/8ومغني املحتاج  ،655/1واملغني
 ،249/5وال�شرح الكبري  104/9و .105
 45املغني  249/5و .250
 46ينظر :املب�سوط  ،45/3وبدائع ال�صنائع
 ،203/2واال�ستذكار  ،186/12وحا�شية الد�سوقي
 ،63/2واملجموع  ،77/8ورو�ضة الطالبني ،91/3
واملغني  ،249/5و  ،251واملبدع .220/3
 47بدائع ال�صنائع .203/2
 48حا�شية الد�سوقي .63/2
 49املجموع .77/8
 50املغني .251/5
 51غ�شوه� :أي �إزدحموا عليه ،ينظر� :صحيح م�سلم
ب�شرح النووي .22/9
� 52أخرجه م�سلم يف كتاب احلج ،باب جواز الطواف
على بعري وغريه  503برقم.1273 :
 53ينظر :املب�سوط  ،45/3واملجموع  ،77/8وك�شاف
القناع .481/2
 54ال َه ْرولة �ض ْرب من العَدْ و بني العَدْ ِو وامل�شي,
وقيل ال َه ْرولة بعد ال َع َنق وقيل ال َه ْرولة الإِ�سراع ,وقيل
ال َه ْرولة فوق امل�شي ودون اخلبب وا َ
خل َب ُب دون العَدْ و.
ينظر :ل�سان العرب ،331/6 :والنهاية.261/5 :
 55ينظر :املب�سوط  ،46/3وبدائع ال�صنائع 204/2
و  ،224والفواكه الدواين  ،551/1وحا�شية الد�سوقي
 ،65/2واملجموع  ،75/8ورو�ضة الطالبني ،90/2
واملغني  ،238/5وال�شرح الكبري .132/9
 56ينظر :املب�سوط  ،46/3والفواكه الدواين
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 ،551/1واملجموع  ،75/8وال�شرح الكبري .132/9
 57املب�سوط .46/3
 58الفواكه الدواين .551/1
 59املجموع .75/8
 60املغني .238/5
� 61أخرجه �أبوداود يف �سننه ،يف كتاب املنا�سك،
باب �أمر ال�صفا واملروة �ص 219برقم1904 :
والرتمذي يف كتاب احلج ،باب ما جاء يف ال�سعي
بني ال�صفا واملروة �ص 160برقم ،864 :وقال« :هذا
حديث ح�سن �صحيح» ،وابن ماجه :كتاب املنا�سك،
باب :ال�سعي بني ال�صفا واملروة �ص 324برقم:
 ،2988والن�سائي يف ال�سنن الكربى :كتاب :احلج،
باب :امل�شي بني ال�صفا واملروة 414/2 :برقم:
 ،3971و�أحمد 41/2 :برقم 4993 :و  119/2برقم:
 ،5999و�صححه الألباين –رحمه اهلل تعاىل.-
ينظر� :صحيح و�ضعيف ابن ماجه برقم .2988
 62ينظر :اال�ستدالل باحلديث يف املغني .238/5
 63ينظر :بدائع ال�صنائع  ،206/2وحا�شية ابن
عابدين  ،563/2ومواهب اجلليل  ،188/4والتفريع
 ،342/1واملجموع  ،139/8ومغني املحتاج ،671/1
واملغني  ،286/5وال�شرح الكبري .183/9
 64حا�شية ابن عابدين .563/2
 65التفريع .342/1
 66املجموع .139/8
 67املغني .286/5
� 68أخرجه البخاري يف كتاب احلج ،باب من قدم
�ضعفه �أهله بليل �ص 322ورقمه  ،1678وم�سلم يف
كتاب احلج ،باب ا�ستحباب تقدمي رفع ال�ضعفة من
الن�ساء وغريهن من مزدلفة �ص 510برقم1293 :
� 69أي ليلة املزدلفة :وهي ليلة العيد �سميت ليلة
جمع؛ لأنه يجمع �صلواتها .ينظر :النووي� :شرح
م�سلم 39/9:و  40و  ،41في�ض القدير.539/3:
ُ
يط هو الت ْع ِويقُ َّ
وال�ش ْغ ُل عن املراد,
َ 70ث ِب َطة :ال َّت ْث ِب ِ
وثبطة� :أي ثقيلة بطيئة احلركة ك�أنها تثبط بالأر�ض
�أي ت�شبث بها .ينظر� :شرح النووي على م�سلم:
 ،143/9ل�سان العرب.326/1 :
� 71أخرجه البخاري يف كتاب احلج ،باب من قدم
�ضعفة �أهله بليل �ص 322ورقمه  ،1680وم�سلم يف
كتاب احلج ،باب ا�ستحباب احلج ،باب ا�ستحباب
تقدمي دفع ال�ضعفة من الن�ساء وغريهن من مزدلفة
�ص 510برقم.1290 :

� 72أخرجه البخاري يف كتاب احلج ،باب من قدم
�ضعفة �أهله بليل �ص ،322ورقمه  ،1676وم�سلم يف
كتاب احلج ،باب ا�ستحباب تقدمي دفع ال�ضعفة من
الن�ساء وغريهن من مزدلفة �ص 511برقم.1295 :
 73ينظر :بدائع ال�صنائع  ،206/2واملجموع
 ،139/8و�صحيح م�سلم ب�شرح النووي  ،42/9وفتح
الباري
.615/3
 74ينظر :املغني  ،286/5وال�شرح الكبري .183/9
 75ينظر :املب�سوط  ،69/4وبدائع ال�صنائع
 ،207/2واملدونة  ،423/1والكايف البن عبدالرب
 ،410/1واملجموع  ،283/8ومغني املحتاج ،683/1
وال�شرح الكبري  ،250/9وك�شاف القناع  510/2و
.511
 76املب�سوط .69/4
 77املدونة .423/1
 78مغني املحتاج .683/1
 79ال�شرح الكبري .250/9
 80ينظر :املجموع  ،283/8والنيابة يف العبادات
�ص.345/
 81ينظر :املب�سوط  ،69/4وبدائع ال�صنائع
 ،207/2ومغني املحتاج .683/1
 82ينظر :املب�سوط  ،69/4وبدائع ال�صنائع
.207/2
 83ينظر :املجموع  ،283/8ومغني املحتاج .683/1
 84ينظر :ال�شرح الكبري  ،250/9وك�شاف القناع
.510/2
 85ينظر :املدونة  ،423/1والتفريع ،346/1
والكايف البن عبدالرب .410/1
 86ينظر :املب�سوط  ،69/4وبدائع ال�صنائع
 ،207/2واملبدع .240/3
 87ينظر :املدونة .423/1
 88ينظر :رو�ضة الطالبني  ،115/3ومغني املحتاج
.683/1
 89ينظر :املغني .52/5
 90ينظر :املب�سوط  ،69/4وبدائع ال�صنائع
.207/2
 91ينظر :بدائع ال�صنائع  319/2و  ،320وحا�شية
ابن عابدين .663/2
 92ينظر :املدونة  ،423والتفريع .346/1
 93ينظر :الكايف البن عبدالرب .410/1

 94ينظر :مغني املحتاج .683/1
 95ينظر :املغني .52/5
 96كما هو يف حديث �شربمة.
 97ينظر :املدونة  ،423/1والكايف البن عبدالرب
.420/1
 98ينظر :املب�سوط  ،74/4وبدائع ال�صنائع
 ،210/2وحا�شية ابن عابدين .574/2
 99ينظر :املدونة  ،424/1والتفريع ،346/1
والكايف البن عبدالرب .410/1
 100ينظر :ال�شرح املمتع .388/7
 101ينظر :املب�سوط  ،65/4وبدائع ال�صنائع
.210/2
 102ينظر :املجموع  ،240/8ومغني املحتاج
.683/1
 103ينظر :املغني  ،332/5والإن�صاف ،245/9
وك�شاف القناع .510/2
� 104أخرجه م�سلم يف كتاب احلج ،باب ا�ستحباب
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب ًا ،وبيان قوله
« :rلت�أخذوا عني منا�سككم»  512برقم1297 :
والبيهقي يف ال�سنن الكربى  125/5برقم  9307بلفظ
«خذوا عني منا�سككم».
 105ينظر :ال�شرح املمتع .388/7
� 106أخرجه الرتمذي :كتاب :احلج ،باب :ما جاء
يف الرخ�صة للدعاء �أن يرموا يوم ًا ويدعوا يوم ًا173 :
برقم ،954 :و�أبو داود :كتاب :املنا�سك ،باب :يف رمي
اجلمار 227 :برقم ، 1975 :و�أحمد  450/5برقم:
 ،23828وابن خزمية يف �صحيحه 319/4 :برقم:
.2976
 107ينظر :ال�شرح املمتع .388/7
 108ينظر :مغني املحتاج  ،683/1واملغني .333/5
 109ينظر :ال�شرح املمتع .388/7
 110ينظر :املغني  ،333/5وال�شرح الكبري ،245/9
وك�شاف القناع .510/2
111ينظر :بدائع ال�صنائع  ،210/2وحا�شية ابن
عابدين .574/2
 112ينظر :املدونة  ،424/1والتفريع ،346/1
والكايف البن عبدالرب .410/1
 113جمموع فتاوى ور�سائل ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن
�صالح العثيمني  115/23و .116
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لفضيلة الشيخ العالمة  -محمد بن صالح العثيمين
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فأجاب فضيلته بقوله :التطيب عند اإلحرام بعد االغتسال
سنة؟ وذلك أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -تطيب إلحرامه،
قالت عائشة رضي اهلل عنها« :كنت أطيب النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم  -إلحرامه قبل أن حيرم « وكان ُيرى وبيص املسك
يف مفارق رأسه  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو حمرم .
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-إذا وقع على ثوب
اإلحرام دم قليل أو كثري فهل يصلى فيه وفيه الدم ،وماذا
يفعل احملرم يف الطواف والسعي؟
فأجاب فضيلته بقوله :الدم إذا كان طاهراً فإنه ال يضر إذا
وقع على اإلحرام أو غريه من الثياب ،والدم الطاهر من البهيمة
هو الذي يبقى يف اللحم والعروق بعد ذحبها :كدم القلب ودم
ً
جنسا فإنه يغسل سوا ًء
الفخذ وحنو ذلك ،وأما إذا كان الدم
يف ثوب اإلحرام أو غريه ،وذلك الدم املسفوح ،فلو ذبح شاة
ً
مثال وأصابه من دمها فإنه جيب عليه أن يغسل هذا الذي

أصابه ،سوا ًء وقع على ثوبه أو على ثوب اإلحرام ،أو على
بدنه ،إال أن العلماء رمحهم اهلل قالوا :يعفى عن الدم اليسري
ملشقة التحرز منه.
وأما قوله« :وماذا على احملرم يف الطواف والسعي « ،فعليه
ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت وجيعل البيت عن
يساره ،ويبدأ باحلجر األسود وينتهي عند احلجر األسود،
سبعة أشواط ال تنقص ،وكذلك يسعى بني الصفا واملروة
سبعة أشواط ال تنقص ،يبدأ بالصفا وينتهي باملروة ،وما يفعله
احلجاج معروف يف املناسك فلريجع إليه هذا السائل.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-هل جيوز للمحرمة أن
تغري الثياب اليت أحرمت فيها؟ وهل لإلحرام ثياب ختصه؟

وليس لإلحرام ثياب ختصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت،
إال أنها ال تلبس النقاب وال تلبس القفازين ،والنقاب هو الذي
يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعني ،وأما القفازان فهما
اللذان يلبسان يف اليد ،ويسميان شراب اليدين.
ً
ً
خاصا يف اإلحرام وهو اإلزار والرداء،
لباسا
وأما الرجل فإن له
فال يلبس القميص ،وال السراويل ،وال العمائم ،وال الربانس
وال اخلفاف.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-ما حكم أداء السنة يف
مسجد امليقات وكم عددها؟
فأجاب فضيلته بقوله :ليس هناك سنة ختتص مبسجد امليقات
وال باإلحرام ،فلم يرد عن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
أنه كان إذا أراد أن حيرم صلى ركعتني ،لكنه ّ
أهل بعد
صالة مبعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى ،وهلذا كان
القول الراجح ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -أنه
ليس لإلحرام صالة ختصه ،لكن ينبغي أن جيعل اإلحرام
بعد صالة :فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة
وحيرم ،وإن كان يف وقت نافلة كصالة الضحى ً
مثال،
أوصالة ركعتني بعد الوضوء ،أو صالة حتية املسجد فليكن
إحرامه بعد هذه الصالة ،أما أن ينوي صالة خاصة لإلحرام
فإن هذا ال أعلم فيه سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى
آله وسلم.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-ما حكم ركعيت
اإلحرام؟
فأجاب فضيلته بقوله :ركعتا اإلحرام وهما الركعتان اللتان
يصليهما من أراد اإلحرام غري مشروعتني؟ ألنه مل يرد عن
النيب عليه الصالة والسالم أن لإلحرام صالة ختصه ،وإذا
مل يرد عن النيب عليه الصالة والسالم مشروعيتهما فإنه ال
ميكن القول مبشروعيتهما ،إذ إن الشرائع إمنا تتلقى من
ً
قريبا
الشارع فقط ،ولكنه إذا وصل إلي امليقات وكان
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سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-ما حكم االغتسال
للمحرم؟
فأجاب فضيلته بقوله :االغتسال للمحرم سنة ،لثبوت ذلك عن
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -سواء اغتسل مرة أو مرتني،
ولكنه جيب أن يغتسل إذا احتلم وهو حمرم فيغتسل من
اجلنابة ،وأما االغتسال لإلحرام فهو سنة.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-ما حكم وضع الطيب
قبل اإلحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله :جيوز للمرأة احملرمة أن تغري ثيابها إىل
ثياب أخرى ،سواء كان ذلك حلاجة أم لغري حاجة ،لكن
بشرط أن تكون الثياب األخرى ليست ثياب تربج ومجال أمام
الرجال ،وعلى هذا فإذا أرادت أن تغري ً
شيئا من ثيابها اليت
أحرمت بها فال حرج عليها.

ننوي احلج والعمرة ً
معا يف ميقات أو ننوي العمرة فقط ،ثم
من أين ننوي احلج؟

من وقت إحدى الصلوات املفروضة فإنه ينبغي أن جيعل عقد
إحرامه بعد تلك الصالة املفروضة ألن النيب صلى اهلل عليه
وسلم أهل دبر الصالة  ،كذلك لو أراد اإلنسان أن يصلي سنة
الوضوء بعد اغتسال اإلحرام وكان من عادته أن يصلي سنة
الوضوء فإنه جيعل اإلحرام بعد هذه السنة.

فأجاب فضيلته بقوله :إذا كنت تريد التمتع فتنوي العمرة
ً
قارنا.
فقط عند امليقات ألنك لو نويت العمرة واحلج صرت
وحترم باحلج من مكانك.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-ما الفرق بني التمتع
واإلفراد والقران؟

سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-يشكل على بعض
الناس النطق بالنية إذا قال احلاج لبيك عمرة ً
مثال أو قول
املضحي هذه عن فالن أي تسمية صاحب األضحية عند الذبح
فأرجو رفع اإلشكال؟
فأجاب فضيلته بقوله :ال إشكال يف ذلك ،ألن قول املضحي:
هذه عين وعن أهل بييت ،إخبار عما يف قلبه ،مل يقل :اللهم
إني أريد أن أضحي .كما يقوله من ينطق بالنية ،بل أظهر ما
يف قلبه فقط ،وإال فإن النية سابقة من حني أن أتى باألضحية
وأضجعها وذحبها فقد نوى ،وكذلك يقال يف النسك :لبيك
ً
حجا ،لبيك عمرة ،وليس هذا من باب ابتداء النية ،ألنه قد
نوى من قبل ،وهلذا ال يشرع أن نقول :اللهم إني أريد العمرة،
ولب بلسانك ،وأما التكلم
انو بقلبك ِّ
اللهم إني أريد احلج ،بل ِ
بالنية يف غري احلج والعمرة واألضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس
مبشروع ،فال يسن لإلنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول :اللهم
إني أريد أن أتوضأ ،اللهم إني نويت أن أتوضأ أو بالصالة:
اللهم إني أريد أن أصلي ،اللهم إني نويت أن أصلي .كل هذا
غري مشروع ،وخري اهلدي هدي حممد  -صلى اهلل عليه وسلم
.إذا وصلت املرأة امليقات قاصدة العمرة ولكنها حائض فماذا
تفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله :العمل يف هذه احلال أنه ينبغي للمرأة
إذا وصلت إىل امليقات وهي حائض وخافت أن ال تطهر قبل أن
يرجع أهلها فتحرم وتشرتط وتقول« :اللهم إن حبسين حابس
فمحلي حيث حبستين « ،فإن كانت هذه املرأة قد اشرتطت
فإنها ترجع مع أهلها وال شيء عليها ،وإن مل تكن اشرتطت
فإنها تبقى على إحرامها ويبقى معها حمرم حتى تطهر ثم
تقضي عمرتها.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-إذا أردنا التمتع هل
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فأجاب فضيلته بقوله :الفرق بينها كما يلي:
ً
أوال :التمتع أن يهل بالعمرة يف أشهر احلج فيطوف ويسعى
ً
ويقصر وحيل ً
كامال ،ثم حيرم باحلج من عامه فتكون
حال
عمرة منفصلة عن احلج.
ً
مجيعا فيقول عند
وأما القران فهو أن حيرم بالعمرة واحلج
وحجا ،ويف هذه احلال تكون
ابتداء إحرامه :لبيك عمرة ًّ
األفعال للحج ،وتدخل العمرة يف أفعال احلج.
وأما اإلفراد فهو أن حيرم باحلج مفرداً وال يأتي معه بعمرة،
فيقول :لبيك اللهم ً
حجا .عند اإلحرام من امليقات هذا فرق من
حيث األفعال.
ً
ثانيا :من حيث وجوب الدم فإن الدم جيب على املتمتع وعلى
القارن دون املفرد ،وهذا الدم ليس دم جربان ولكنه دم
شكران ،وهلذا يأكل اإلنسان منه ويهدي ويتصدق.
ً
ثالثا :أما من حيث األفضلية فاألفضل التمتع إال من ساق
اهلدي ،فاألفضل له ال ِقران ثم يلي التمتع ال ِقران ثم اإلفراد.
ً
مانعا
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-امرأة استعملت
للحيض من أجل احلج ومع التعب نزل عليها شي مثل الكدرة
فما حكمه؟
فأجاب فضيلته بقوله :هذا ليس بشي قالت أم عطية -رضي
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فأجاب فضيلته بقوله :احلائض هلا أن حتج وتعتمر وعند
امليقات تفعل ما يفعله غريها :تغتسل وتستثفر بثوب وحترم
كغريها من الناس ،وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إال
الطواف بالبيت؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمر أمساء
بنت عميس -رضي اهلل عنها -زوج أبي بكر رضي اهلل عنه
حني ولدت يف ذي احلليفة حممد بن أبي بكر أن تغتسل
وتستثفر بثوب وحترم  ،وقال لعائشة -رضي اهلل عنها -حني
حاضت «افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت « فلم
تطف بالبيت وال بالصفا واملروة ،وبقية أفعال النسك تفعله
احلائض والنفساء كغريها وتقف يف عرفة ويف مزدلفة وترمي
اجلمرات وتدعو يف عرفة ويف مزدلفة وبني اجلمرات كسائر
الناس.
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -ما التلبية اليت صحت
عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -؟ ومتى تقطع التلبية؟
فأجاب فضيلته بقوله :التلبية اليت صحت عن النيب  -صلى
اهلل عليه وسلم  -قوله« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك
لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك « وروى
اإلمام أمحد زيادة «لبيك إله احلق «  .وإسناده حسن.
وتقطع التلبية يف العمرة إذا شرع يف الطواف ،ويف احلج إذا
شرع يف رمي مجرة العقبة يوم العيد ،ملا روى الرتمذي من
حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما -يرفع احلديث :أنه
كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر  .صححه
الرتمذي ،لكن فيه حممد بن عبد الرمحن بن أبي ليلى ضعفه
األكثرون ،وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أن أسامة
رضي اهلل عنه كان رديف النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من
عرفة إىل مزدلفة ،ثم أردف الفضل  -رضي اهلل عنه -من
مزدلفة إىل منى فكالهما قال( :مل يزل يليب حتى رمى مجرة
العقبة) أخرجاه يف الصحيحني وعند مالك يقطع التلبية يف
العمرة إذا وصل احلرم ،وقيل :إذا وصل البيت أو رآه.
ومعنى (لبيك) :إقامة على طاعتك وإجابة لدعوتك .ولفظه لفظ
املثنى ومعناه الكثرة.

د .عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شرثي

ا�ستوقفتني كلمة رائعة
للخليفة الزاهد عمر بن
عبدالعزيز يف �سري �أعالم
النبالء ( )137/5قال
الذهبي روى حماد بن �سلمة
عن رجاء الرملي عن نعيم
بن عبد اهلل كاتب عمر بن
عبد العزيز �أن عمر قال:
«�إنه ليمنعني من كثري من
الكالم خمافة املباهاة» مع
�أنه كان ف�صيح ًا مفوه ًا بليغ ًا �إذا تكلم لكنه خاف على نف�سه من املباهاة �أمام
النا�س.
ما �أعظم ما كان عليه ال�سلف ال�صالح من الورع والبعد عن املباهاة واملفاخرة
ب�أقوالهم و�أعمالهم كل ذلك خ�شية الرياء وال�سمعة ورغبة يف حتقيق الإخال�ص،
فهم حمل القدوة لأنهم كانوا �أحر�ص النا�س على االتباع والعمل بال�سنة
فحياتهم و�سريتهم حافلة بكل املعاين والقيم العالية التي �سطرها لهم التاريخ.
واملباهاة هي  :املفاخرة ب�إظهار القول والفعل فيما يكون من الإن�سان ،وهذه
�آفة مهلكة ل�سرية الإن�سان ومذيبة ل�شخ�صيته ،ومن البالء يف هذا الزمن
كرثة املباهاة عند بع�ض النا�س �سواء يف �أقوالهم �أو �أعمالهم �أو عاداتهم
االجتماعية ،وهي ال تخفى على كل ذي لب ،مما يكون يف املنا�سبات �أو النفقات
ونحوها ،والأوىل جمانبة هذه ال�صفة على كل الأحوال و�سلوك م�سلك التو�سط
واالعتدال ،وعدم التكلف واخلروج عن امل�ألوف.
لأن ال�شارع احلكيم نهى عن �إطراء النف�س وعن تزكيتها و�أمر بالإخال�ص ونهى
عن الرياء وحث على التوا�ضع ،ويف �صحيح م�سلم ( )2865من حديث عيا�ض
بن حمار �أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال�« :إن اهلل �أو�صى �إيل� :أن
توا�ضعوا حتى ال يفخر �أحد على �أحد وال يبغي �أح ٌد عن �أحد» ،ولأن املباهاة فيها
ترفع على الآخرين فريى الإن�سان لنف�سه مزية على غريه حتمله على احتقاره،
واملتوا�ضع البعيد عن املباهاة ال يرى لنف�سه مزية بل يراها لغريه بحيث يحمله
ذلك على االنخفا�ض له مراعاة حلقه.
ومن املباهاة يف �آخر الزمان ما �أخرب به النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بقوله:
«ال تقوم ال�ساعة حتى يتباهى النا�س يف امل�ساجد» �أخرجه �أحمد (،)12379
و�أما احلديث املخرج يف �صحيح م�سلم ()1348عن ف�ضل يوم عرفة وفيه:
«ثم يباهي بهم املالئكة» فمعناه �أن اهلل يظهر ف�ضل الذاكرين ملالئكته
ويريهم ح�سن عملهم ويثني عليهم ،ويف هذا تعظيم وت�شريف ل�ش�أن عباد اهلل
ال�صاحلني الذين �أخل�صوا هلل يف �أعمالهم.
فالعاقل يحر�ص على حتقيق الإخال�ص يف عمله والتوا�ضع يف تعامله ،ويجانب
املفاخرة �أو الإعجاب بعمله ،وال يتحدث مبا ُيقدم من عمل �إال بقدر ما تدعو
احلاجة �إىل �إي�ضاحه وبيانه ،حتى َي�سلم من املباهاة التي تُنكرها العقول
ال�سليمة.
*وكيل جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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تزكية

اهلل عنها« -كنا ال نعد الصفرة والكدرة ً
شيئا» حتى وإن
ً
استمر ما دام مل يكن ً
خالصا فليس بشي.
دما
سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهلل تعاىل :-هل جيوز للحائض أن
تعتمر أو حتج؟ وما األمور اليت جيب عليها أثناء ذلك عندما
حترم من امليقات؟

الحذر من المباهاة

دعوة

نماذج اإلقناع في دعوة
معاذ ابن جبل رضي اهلل عنه
هذا وقد عجزت �أال تكون اعتذرت �إىل ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -مبا
اعتذر �إليه املخلفون قد كان كافيك ذنبك ا�ستغفار ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -لك ،فو اهلل ما زالوا بي حتى �أردت �أن �أرجع �إىل ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -ف�أكذب نف�سي ،فلقيت معاذ بن جبل و�أبا قتادة فقاال يل  :ال
تطع �أ�صحابك و�أقم على ال�صدق ف�إن اهلل �سيجعل لك فرج ًا وخمرج ًا �إن �شاء
اهلل ف�أما ه�ؤالء املعذرون  ،ف�إن يكونوا �صادقني ف�سري�ضى اهلل ذلك ويعلمه نبيه
و�إن كانوا على غري ذلك يذمهم �أقبح الذم ويكذب حديثهم ،فقلت لهم  :هل
لقي هذا غريي ؟ قالوا  :نعم رجالن قاال مثل مقالتك  ،وقيل لهما مثل ما قيل
لك  .قلت  :من هما ؟ قالوا  :مرارة بن الربيع وهالل بن �أمية الواقفي فذكروا
يل رجلني �صاحلني فيهما �أ�سوة وقدوة)؛ فمعاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنهم -
و�أبو قتادة ر�ضي اهلل عنهما وقفا موقف النا�صح لإقناعه بالثبات على ال�صدق
 ( :ال تطع �أ�صحابك و�أقم على ال�صدق)  ،فاقتنع  -ر�ضي اهلل عنهم  -وثبت
على احلق على الرغم مما �أ�صابه من العنت وال�ضيق يف تلك املحنة حتى جاء
م�صداق قولهما له ( :ف�إن اهلل �سيجعل لك فرجا وخمرجا �إن �شاء اهلل) حيث
َاب َهّ ُ
الل َع َلى
�أنزل اهلل تعاىل قبول توبته يف كتابه الكرمي  ،قال تعاىل َ } :ل َقدْ ت َ
الَ ْن َ�صا ِر ا َّلذِ ينَ ا َّت َب ُعو ُه فيِ َ�س َاع ِة ا ْل ُع ْ�س َر ِة ِمنْ َب ْعدِ َما َكا َد َي ِزي ُغ
ال َّن ِب ِّي َوالمْ ُ َه ِاج ِرينَ َو ْ أ
َاب َع َل ْيهِ ْم ِ�إ َّن ُه بِهِ ْم َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم {.1
ُق ُل ُ
وب َف ِر ٍيق ِم ْن ُه ْم ُث َّم ت َ
ال ْر ُ�ض بمِ َ ا َر ُح َب ْت َو َ�ضا َق ْت
}وعلى ال َّث اَل َث ِة ا َّلذِ ينَ ُخ ِّل ُفوا َح َتّى �إِ َذا َ�ضا َق ْت َع َل ْيهِ ُم َْ أ

د.اجلوهرة بنت حممد العمراين
نتحدث يف هذا املقال عن مناذج الإقناع يف دعوة ال�صحابي اجلليل معاذ
ابن جبل ر�ضي اهلل عنه وهي على ق�سمني  :النوع الأول الإقناع املبا�شر ،والنوع
الثاين الإقناع غري املبا�شر.
الإقناع املبا�شر :وقد ورد بعدة �أ�ساليب يف دعوة معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه
ومنها:
الن�صح باملعروف :تعددت الن�صو�ص التي ت�ؤكد �إخال�ص معاذ بن جبل  -ر�ضي
اهلل عنه  -يف الن�صح والدعوة �إىل اهلل تعاىل والإقناع املبا�شر بها من خالل
موقفه  -ر�ضي اهلل عنهم  -يف ق�صة "املعذورون"الذين تخلفوا عن غزوة
تبوك؛ فقد جاء عن كعب بن مالك قوله  :فجئت النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 وهو جال�س يف امل�سجد  ،ف�سلمت عليه فلما �سلمت عليه تب�سم تب�سم املغ�ضبفقال يل  ( :ما خلفك ؟ �أمل تكن ابتعت ظهرك ) ؟ فقلت  :يا ر�سول اهلل لو
جل�ست عند غريك من �أهل الدنيا لر�أيت �أين �س�أخرج من �سخطه بعذر لقد
�أعطيت جدال ،ولكن واهلل لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كاذبا لرت�ضى
عني ليو�شكن اهلل عز وجل �أن ي�سخط علي ولئن حدثتك اليوم حديثا �صادقا
جتد علي فيه �إين لأرجو عقبى اهلل فيه ،وال واهلل ما كان يل عذر واهلل ما كنت
�أقوى وال �أي�سر مني حني تخلفت عنك فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 � :أما �أنت فقد �صدقت ،فقم حتى يق�ضي اهلل عز وجل فيك  ،فقمت وقاممعي رجال من بني �سلمة فقالوا يل  :واهلل ما علمناك كنت �أذنبت ذنبا قبل
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دعوة

َاب َع َل ْيهِ ْم ِل َيتُو ُبوا �إِ َّن َهّ َ
اب ال َّر ِح ُيم{.2
َع َل ْيهِ ْم �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم َو َظ ُّنوا �أَنْ اَل َم ْل َج�أَ ِمنَ َهّ ِ
الل هُ َو ال َّت َّو ُ
الل �إِ َاّل �إِ َل ْي ِه ُث َّم ت َ
و�صيته لطالب العلم با�ستمرار العلم :حينما ر�أى معاذ ابن جبل  -ر�ضي اهلل عنه  -بكاء طالبه عليه خ�شية النقطاع العلم
مبوته اعتقاد ًا منهم بذلك ملا ر�أوه من �شدة علمه وفقهه وملا وعوه ب�أنه �أعلم الأمة باحلالل واحلرام فخاطبهم بعبارات
خاجلت عقولهم مما �أكد لهم ا�ستمرار العلم فقد جاء عن عبد اهلل بن �سلمة قوله  :جاء رج ٌل �إىل معاذ  -ر�ضي اهلل
عنه  -فجعل يبكي  ،فقال له معاذ :ما يبكيك؟ فقال :واهلل ما �أبكي لقرابة بيني وبينك ،وال لدنيا كنت �أ�صيبها منك،
ولكن كنت �أ�صيب منك علم ًا ف�أخاف �أن يكون قد انقطع ،قال :فال تبك ،ف�إنه من ُي ِرد ال ِع َلم والإميان ُي�ؤته اهلل تعاىل كما
�آتى �إبراهيم عليه ال�سالم ،ومل يكن يومئذ ع ْل ٌم وال �إميان.3
الإقناع غري املبا�شر  :وكما ا�ستخدم معاذ ابن جبل  -ر�ضي اهلل عنهم � -أ�سلوب الإقناع املبا�شر والذي تبث الدعوة من
خالله ب�شكل تلقائي ا�ستخدم  -ر�ضي اهلل عنه � -أ�سلوب الإقناع غري املبا�شر بهدف توجيه املدعو لالقتناع واالختيار
الذاتي دون �أن يكون هناك �أقوال �أو �إ�شارات مبا�شره .
ومن �أ�ساليب الإقناع غري املبا�شر التي ا�ستخدمها  -ر�ضي اهلل عنه  -الإقناع العملي.
والعمل للدعوة �إىل اهلل تعاىل من �أف�ضل الأعمال و�أف�ضلها قال تعاىل َ ( :وا ْد ُع ِ�إلىَ َر ِّب َك ِ�إ َّن َك َل َع َلى هُ دً ى ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ) 4وقد
بني اهلل تعاىل �أهمية العمل بقوله عز وجل َ ( :و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َ�سيرَ َ ى َهّ ُ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َوالمْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ ). 5
وهكذا فالدعوة �إىل اهلل تعاىل كما تكون بالقول تكون بالعمل؛ فقد قال � -صلى اهلل عليه و�سلم ( : -من ر�أى منكم منكر ًا
فليغريه بيده فمن مل ي�ستطع فبل�سانه فمن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان. 6
والداعية �إىل اهلل تعاىل ميار�س العمل الدعوي يف �أي مكان وزمان ،وفق ًا لل�ضوابط ال�شرعية واملنهجية ال�صحيحة
باحلكمة واملوعظة احل�سنة .
من هنا انطلق معاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنه  -للعمل للدعوة �إىل اهلل تعاىل منذ اللحظات الأوىل لإ�سالمه  -ر�ضي اهلل
عنه  -فاجتهد على الرغم من �صغر �سنه على تكوين فريق يعمل للدعوة مع �شبان بني �سلمه ر�ضي اهلل عنهم يف املدينة،
كما ا�ستجاب لأمر النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -بال�سفر للعمل للدعوة �إىل اهلل تعاىل يف اليمن وبعدها يف ال�شام ب�أمر
من اخلليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه . -
املراجع
� - 1سورة التوبة :.117
� - 2سورة التوبة . 118 ،117 :
 - 3حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء � /أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل الأ�صفهاين  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت  ،ط)4( :
 ،ت1405( :هـ)  ،ج�)1( :ص. 234
� - 4سورة احلج . 67 :
� - 5سورة التوبة . 105 :
� - 6أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه  ،كتاب  :الإميان  ،باب  :بيان كون النهي عن املنكر من الإميان  ،و�أن الإميان يزيد
وينق�ص و�أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان  ،ج� )1( :ص 69ح. )49( :
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صحة

ن�صائح
ملوظفي العمل املكتبي لتجنب �آالم الظهر
ر�سالة الإ�سالم ـ وكاالت
�إن كنت من موظفي العمل املكتبي ،فثمة ن�صائح طبية ،يتعني عليك اتباعها ،لتجنب الإ�صابة ب�آالم الظهر وت�آكل الفقرات.
فقد حذر اخت�صا�صي جراحة العظام ،راينهارد �شنايدرهان ،موظفي العمل املكتبي ،من �أن اجللو�س يف و�ضعية قائمة متاما� ،أثناء العمل على املكتب ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
�إ�صابتهم ب�آالم يف الظهر ،وذلك لأن هذه الو�ضعية ،تت�سبب يف تعر�ض الفقرات القطنية لتحميل �شديد ،وت�ؤدي �أي�ضا �إىل �إ�صابة الع�ضالت بالت�شنج.
�شنايدرهان �أو�صى موظفي العمل املكتبي ،ب�أن من الأف�ضل �أن يجل�سوا ب�شكل �أكرث ا�سرتخاء ،بحيث يتخذ الظهر و�ضعية مائلة قليال �إىل اخللف ،م�شددا على �ضرورة
�أن يك ّون الفخذ وال�ساق يف هذا الوقت يف زاوية تقدر بـ 135درجة.
كما ين�صح الطبيب ،وهو رئي�س اجلمعية الأملانية لعالج �أمرا�ض العمود الفقري ،مبدينة ميونيخ بتغيري و�ضعية اجللو�س ب�شكل متكرر� ،إذ يعمل هذا ،على تن�شيط اجلهاز
احلركي والع�ضالت والأوتار ،ويح ّد من خطر الإ�صابة بظواهر الت�آكل.
و�أ�شار �إىل �أنه عادة ما مييل الأ�شخا�ص ،الذين يعملون لفرتات طويلة �أمام احلا�سوب� ،إىل اتخاذ و�ضعية اجل�سم املائلة �إىل الأمام ،التي تعد هي الأخرى و�ضعية خط�أ.
ولفت �شنايدرهان� ،إىل �ضرورة �أن يقوم ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،بتدوير �أكتافهم ب�صورة متكررة� ،أو ب�ضغط ذقنهم �إىل اخللف ،باجتاه الفقرات العنقية ،وهم جال�سون يف
و�ضعية قائمة ،ثم يرخون ع�ضالتهم ،بعد مرور ثانية �إىل ثانيتني ،من القيام بذلك ،على �أن يتم تكرار هذه اخلطوات كاملة ،من ثالث �إىل �أربع مرات.
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تطوير

يا�سر البنا
رغم �أن الإ�سالم حث على ا�ستثمار �أموال اليتامى
يف احلديث النبوي ال�شريف الذي رواه الطرباين يف
الأو�سط عن �أن�س بن مالك "اجتروا يف �أموال اليتامى
ال ت�أكلها الزكاة" ،ف�إن اخلوف من �ضياع هذا املال
ظل حائال �أمام ا�ستثمار �أولياء الأيتام لهذه الأموال،
ال �سيما �أنهم و�ضعوا ن�صب �أعينهم قوله تعاىل} :
َوال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َي ِت ِيم �إِال ِبال ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َحتى َي ْب ُل َغ
�أَ ُ�شد ُه{.
واملفارقة �أن عدم املخاطرة بهذه الأموال مثل
�أحد �أ�سباب فقدانها لقيمتها ،ال �سيما �أن قيمة
املدخرات النقدية تتدنى مع تدهور العمالت الوطنية
يف املنطقة عرب العقود املا�ضية ،ولعل التاريخ
الفل�سطيني ي�ضرب لنا مثال �أثناء خ�ضوع غزة للحكم
امل�صري ،حيث و�ضعت �آنذاك �أموال اليتامى يف
البنوك بالعملة امل�صرية من �أجل حفظها ،وحينما
مت ا�سرتداد هذه الأموال بعد �سنوات طويلة ،وجدوا
�أن القيمة ال�شرائية للمال قد �ضعفت ،و�أ�صبحت ال

ت�ساوي �شيئا.
وتبدو �أهمية ا�ستثمار �أموال اليتامى يف فل�سطني،
من �أنهم يزدادون يوميا ب�سبب جرائم االحتالل
الإ�سرائيلي ،حتى �إن بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية
الفل�سطينية تقدر عددهم بنحو � 35ألف يتيم (ال
يوجد �إح�صاء ر�سمي) ،وينفق عليهم �سنويا حوايل
 85مليون دوالر.
وي�ضاف �إىل هذه الأموال ممتلكات خا�صة للأيتام
�أنف�سهم ،يديرها لهم ذووهم �أو املحاكم ال�شرعية
التي تعد �صاحبة الوالية على �أموال الق�صر والأيتام.
ويبلغ �أثمان �أ�صول العقارات والأموال والودائع
التي ميلكها الأيتام وتديرها املحاكم ال�شرعية
الفل�سطينية حوايل  10ماليني دينار ( 15مليون
دوالر) ،ولعل هذه املبالغ ال�ضخمة تدفع �إىل �ضرورة
�إحياء ال�سنة النبوية ال�شريفة ال�ستثمارها ،مبا يعود
من منفعة على الأيتام واملجتمع ب�شكل عام.
بناية ا�ستثمارية
ومن �أمثلة ا�ستثمار �أموال اليتامى يف غزة ما نفذه

معهد الأمل عام 2000م ،حينما �أن�ش�أ بناية جتارية
كبرية من �أموال التربعات غطت حوايل ن�صف
نفقات املعهد الذي ي�ؤوي مئات الأيتام منذ العام
1949م.
وكما يقول خ�ضر �أبو �شعبان �أحد م�سئويل املعهد ف�إن
�إن�شاء البناية التجارية جاء "لأننا خ�شينا �أن ي�أتي يوم
ال جند فيه ما ننفق على الأيتام ،فاجتهنا ال�ستغالل
قطعة �أر�ض ميتلكها املعهد ،وتقع يف موقع مهم و�سط
غزة ،وقررنا �إن�شاء مبنى جتاري عليها ،خا�صة �أن
املبنى املقام عليها واخلا�ص بالفتيات اليتيمات كان
�آيال لل�سقوط".
ووفقا لأبي �شعبان فقد بلغت تكلفة امل�شروع 850
�ألف دوالر ،مت متويله بالكامل من التربعات فقط،
ولي�س من ممتلكات الأيتام التي ال والية للمعهد
عليها .ويتكون املبنى من  12حمال جتاريا و� 36شقة
بالإ�ضافة �إىل ق�سم خا�ص بالفتيات اليتيمات -تدردخال �سنويا يبلغ � 120ألف دوالر؛ تغطي تقريبا %40
من نفقات املعهد ال�سنوية .وي�شري �إىل �أن املعهد

تطوير

يخطط الآن لإن�شاء مبنى مماثل على قطعة �أر�ض
�أخرى ميتلكها ،ولكن امل�شكلة تكمن يف متويل �إن�شائه.
مطبعة ..للأيتام
بدورها قررت م�ؤ�س�سة اجلمعية الإ�سالمية يف مدينة
رفح بغزة م�ؤخرا �إن�شاء �أول م�شروع ا�ستثماري لأموال
الأيتام ،ويتمثل يف بناء و�إن�شاء مطبعة حديثة بكلفة
� 200ألف دوالر؛ وقد بد�أت اجلمعية بالفعل يف
ت�شييد امل�شروع ،حيث مت بناء الطابق الأول من مبنى
املطبعة.
واعتربت اجلمعية هذه الفكرة نتيجة افتقار حمافظة
رفح لوجود �أي مطبعة تلبي حاجة املنطقة ،مو�ضحة
�أنها كلفت �شركة ا�ست�شارات ب�إجراء الدرا�سات
الفنية والإدارية واملالية بالإ�ضافة �إىل درا�سة
اجلدوى االقت�صادية.
وي�شري نا�صر برهوم رئي�س اجلمعية �إىل �أن �آلية
متويل امل�شروع تعتمد على  3م�صادر رئي�سية تتمثل يف
ا�ستقطاعات بن�سبة مالية بقيمة  10دوالرات لألفني
من الأيتام ملدة � 6أ�شهر وهو ما ن�سبته  %60من ر�أ�س
مال امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل الأ�سهم الوقفية املقدمة
كتربعات من فاعلي اخلري ،وهي بن�سبة � %20إىل
جانب م�ساهمة اجلمعية نف�سها بقيمة � %20أي�ضا.
وح�سب برهوم ف�سيقدم يف نهاية كل عام التقرير
املايل والإداري ليتم توزيع الأرباح ،حيث �ست�أخذ
اجلمعية ن�صيبها وهو  %20على �أن ت�ضاف قيمة
الأ�سهم الوقفية �إىل ن�صيب الأيتام ليح�صلوا على
 %80منها.
ا�ستثمار املمتلكات
�إذا كانت امل�شاريع ال�سابقة هي من �أموال التربعات
اخلا�صة بالأيتام ف�إن هناك نوعا �آخر من اال�ستثمار،
بد�أ قبل عدة �سنوات ،وهو خا�ص ب�أموال وممتلكات
الأيتام �أنف�سهم ،والتي ورثوها عن ذويهم �أو ح�صلوا
عليها من �شركات الت�أمني� ،أو �أي م�صادر �أخرى.
وتدير املحاكم ال�شرعية �أمواال تعود �إىل 4800
يتيم ،ويبلغ �أثمان �أ�صول العقارات والأموال والودائع
العائدة لهم  10ماليني دينار �أردين ( 15مليون
دوالر) يف ال�ضفة وغزة .ويقول ال�شيخ تي�سري التميمي

قا�ضي ق�ضاة فل�سطني� :إن من �صالحيات املحاكم
ال�شرعية الوالية على �أموال القا�صرين حتى بلوغهم
�سن الر�شد ،ولذلك ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة خا�صة لإدارة
هذه الأموال وتنميتها ،حتى �إذا بلغ القا�صر �أو اليتيم
�سن الر�شد املايل تعاد �إليه.
ووفقا لقا�ضي ق�ضاة فل�سطني ف�إن ا�ستثمار هذه
الأموال ي�أتي خوفا من ت�آكل املال وانخفا�ض قوته
ال�شرائية� ،أو �ضياعه ،كما �أن هذه امل�ؤ�س�سة �شكلت
مبر�سوم رئا�سي من الرئي�س الراحل يا�سر عرفات
لإدارة �أموال الأيتام ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية؛
مو�ضحا �أن املحاكم ال�شرعية قدمت للمجل�س
الت�شريعي م�سودة قانون لإدارة �أموال الأيتام ما زال
ينتظر �إقراره.
وحول طرق ا�ستثمار �أموال الأيتام ي�شري التميمي �إىل
�أن ذلك يتم ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية ،عن طريق
و�سائل "املرابحة �أو اال�ست�صناع �أو الإجارة املنتهية
بالتمليك ،وال�شراكة و�شراء الأرا�ضي".
وقال :حققنا �أرباحا جيدة خالل العام املا�ضي بلغت
مليوين دينار وكانت �أرباح �شهر مايو 2005م فقط
يف معامالت املرابحة � 55ألف دينار �أردين (77.5
�ألف دوالر) يف حمافظات ال�ضفة الغربية وحدها،
ي�ضاف �إليها ال�صفقات العقارية والطرق الأخرى
لتنمية �أموال الأيتام.
التجربة ما زالت حديثة و�إذا كان اال�ستثمار العقاري
م�ضمونا �إىل حد ما ،فلماذا ال يتم الدخول ب�أموال
اليتامى يف م�شاريع �أخرى وخا�صة �إقامة امل�صانع
والتجارة؛ ويف هذا ال�صدد يقول ال�شيخ التميمي:
"ما زالت جتربتنا حديثة على الدخول يف جماالت
�أ خر ى ،
وقد بد�أنا
و كا نت
ا لأ مو ا ل
ت�ستثمر
يف البنوك
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الإ�سالمية ،وال يبلغ العائد منها %1؛ فكان اقرتاح
با�ستثمار الأموال عن طريق �شراء �أرا�ض وعقارات
بها ،باال�ستعانة مع خرباء ،وحافظنا على هذه
الأموال وقمنا با�ستثمارها يف طرق �أخرى مل�ساعدة
�أ�صحاب الدخل املحدود بالإ�ضافة لتنمية الأموال
وحتقيق الأرباح".
و�أ�ضاف :قمنا مبئات املرابحات ،ك�شراء �شقق
للأزواج ال�شابة و�شراء �سيارات �أجرة �أو تعمري
بيوت عن طريق (اال�ست�صناع) �أو �شراء قطع �أرا�ض
وغريها كثري من املعامالت.
هواج�س وم�شاكل
ويظل ثمة اتفاق بني النا�شطني يف حقل الأيتام على
عدة هواج�س وم�شكالت من املهم االنتباه لها حتى
يزول حاجز اخلوف بني �أموال اليتامى واال�ستثمار،
ومن �أبرزها:
 -1نوعية اال�ستثمار ،ويق�صد بها �أن القطاعات
االقت�صادية التي توجه لها ا�ستثمار �أموال اليتامى
م�أمونة املخاطر ،ولعل ذلك دفع بع�ض امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية للرتكيز على العقارات �أكرث من امل�صانع
والتجارة.
 -2كفاءة الب�شر ،ويق�صد بها �أن من يديرون دارا
للأيتام قد ال ي�ستطيعون ا�ستثمار الأموال ب�شكل
كفء ،لذلك فمن ال�ضروري وجود �إدارة خا�صة
لال�ستثمار داخل م�ؤ�س�سة الأيتام �أو وجود م�ؤ�س�سة
ا�ست�شارية عامة ال�ستثمار �أموال الأيتام يف عدد من
اجلمعيات.
 -3توفر التمويل ،فبعد �أحداث � 11سبتمرب ،2001
تقل�صت التربعات للفل�سطينيني من اخلارج ،وهو
ما يطرح م�شكالت على التوجه اال�ستثماري لأموال
الأيتام ،ومن ناحية �أخرى ميثل هذا الت�ضييق على
التمويل دافعا جلمعيات الأيتام وغريها يف املجاالت
اخلريية لت�أ�سي�س موارد �شبه ثابتة ،وهذا لن ي�أتي �إال
�إذا �أح�سنت ا�ستثمار ما لديها حاليا.

زينة الزوجة لزوجها  ...رؤية شرعية

بحوث ودراسات

قال تعاىلُ } :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة اللهَّ ِ ا َّل ِتي �أَخْ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه
َو َّ
ات ِمنَ ال ِّر ْزقِ ُق ْل ِه َي ِل َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
الط ِّي َب ِ
َخا ِل َ�ص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل َْ آ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ
ال َي ِ
ُق ْل �إِنمَّ َ ا َح َّر َم َر ِّب َي ا ْل َف َو ِاح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َطنَ
ال ْث َم َوا ْل َبغ َْي ِب َغيرْ ِ الحْ َ قِّ َو َ�أنْ ت ُْ�ش ِر ُكوا ِباللهَّ ِ َما لمَ ْ ُينَزِّ ْل ِب ِه
َو ْ ِإ
ُ�س ْل َطا ًنا َو َ�أنْ َت ُقو ُلوا َع َلى اللهَّ ِ َما اَل َت ْع َل ُمونَ {2
فالزينة – بالن�سبة للمر�أة – تعترب من احلاجيات �إذ
بفواتها تقع املر�أة يف احلرج وامل�شقة لأن الزينة تلبية
لنداء الأنوثة ،وعامل �أ�سا�س يف �إدخال ال�سرور على
زوجها ،وم�ضاعفة رغبته فيها وحمبته لها.
هناك توجيهات وو�صايا يف مو�ضوع الزينة دلت عليها
الن�صو�ص ال�شرعية ،وال ريب �أن يف الأخذ بهذه الو�صايا
والآداب �سعادة للمر�أة امل�سلمة ،و�صالح للمجتمع ب�أ�سره،
و�أرجو �أ ّال يغيب عن بال املر�أة �أن امتثال �أوامر ال�شرع
تثاب عليه متى كان ذلك طاعة هلل ولر�سوله � -صلى اهلل
عليه و�سلم -و�أن تركها الواجبات �أو فعلها املحرمات
يجعلها ت�ستحق العقاب.
واملر�أة امل�سلمة مطالبة ب�أن تكون زينتها ل�شريك حياتها
– وهو الزوج – فعليها �أن تظهر �أمامه باملظهر الالئق:
يف ح�سن امللب�س ،وطيب الرائحة ،وح�سن الع�شرة؛ لأن
ذلك �سبب اجتالب املودة بني الزوجني ودوام املحبة
والوئام.
وقد ورد عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه – قال :قيل
يا ر�سول اهلل� :أي الن�ساء خري؟ قال" :التي ت�سره �إذا
نظر ،وتطيعه �إذا �أمر ،وال تخالفه يف نف�سها وال مالها
مبا يكره"3
ً
قال ال�سندي" :ت�سره �إذا نظر� :أي حل�سنها ظاهرا� ،أو
حل�سن �أخالقها باطن ًا ،ودوام ا�شتغالها بطاعة اهلل
والتقوى".4
يتكون هذا البحث من مبحثني ،وخامتة ،املبحث الأول
تعر�ضت فيه لبع�ض امل�سائل التى تخ�ص زينة الزوجة،
وقد ا�شتمل على خم�سة مطالب ،املطلب الأول النم�ص،
واملطلب الثانى و�صل ال�شعر ،و املطلب الثالث الو�شم،
و املطلب الرابع تفليج الأ�سنان ،و املطلب اخلام�س
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بحوث ودراسات

اخت�ضاب الزوجة� ،أما املبحث الثاين ا�شتمل على
بع�ض امل�سائل وهى ما حدود طاعة الزوجة لزوجها
فيما يخ�ص الزينة؟ هل هناك فرق بني جتمل املر�أة
لزوجها وبني جتملها للمنا�سبات االجتماعية؟ هل
يجوز للمر�أة �أن تت�شبه بالكفار يف لبا�سهم وزينتهم
�إذا كان مق�صودها التجمل لزوجها؟ هل يجوز للمر�أة
�أن جتري عمليات التجميل التح�سينية التي يراد
بها احل�سن واجلمال �إذا كانت تق�صد بها جتملها
لزوجها� ،ضوابط جتمل الزوجة لزوجها؟ ثم ذكرت
فى نهاية البحث خامتة البحث.
و�أحب �أن �أنوه فى البداية �أنى التزمت برغبة �أمانة
املوقع بالبحث فى املو�ضوع مبا�شرة والبعد عن
الإطالة والإطناب .فاهلل �أ�س�أل التوفيق وال�سداد
و�صلى اللهم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
و�سلم.
املبحث الأول� :أحكام بع�ض و�سائل الزينة للمر�أة
امل�سلمة
املطلب الأول :ال َّن ْم�ص
بداية ينبغي �أن �أنوه ب�أن حكم النم�ص هذا مما كرث
فيه اخلالف بني �أ�صحاب املذاهب ،بل مما كرث فيه
اخلالف بني �أ�صحاب املذهب الواحد ،فحاولت بقدر
الإمكان االقت�صار على بيان املفهوم العام للنم�ص
وعر�ض ما ذكره �أ�صحاب املذاهب فى هذا احلكم
بقدر امل�ستطاع واهلل تعاىل امل�ستعان.
النم�ص هُ َو َنت ُْف َّ
ال�ش ْع ِرَ .و ِق َيل  :هُ َو
تعريف ال َّن ْم ِ�ص :
ُ
َنت ُْف َّ
ال�ش ْع ِر ِمنْ ا ْل َو ْج ِه .
اختلف الفقهاء يف حكم النم�ص بالن�سبة للمر�أة على
ثالث مذاهب:
َ
َ
ي�ص � اَّإل
املذهب الأول:يرى �أ َّنه َي ْح ُر ُم َع َلى المْ َ ْر�أ ِة ال َّت ْنمِ ُ
ِب ِ�إ ْذنِ َز ْو ٍج� ,أَ ْو َ�سيِّدٍ  .ولو َن َبتَ ِل ْل َم ْر�أَ ِة لحِ ْ َي ٌة َ�أ ْو َ�ش َوار ُِب
َف اَل تحَ ْ ُر ُم �إ َزا َل ُت ُه َب ْل ت ُْ�ست ََح ُّب .و�إليه ذهب احلنفية5
وال�شافعية 6ووجه عند احلنابلة.7
ذكر اخلادمي� :أَ َّما �أَخْ ُذ َ�ش ْع ِر الجْ َ ْب َه ِة َف َجا ِئ ٌز َ ,و ِع ْندَ
ا ْل َب ْع ِ�ض َي ُجو ُز �أَخْ ُذ َ�ش ْع ِر الحْ َ ِاج ِب ِللزِّ ي َن ِة َل ِك َّن ُه مخُ َ ا ِل ٌف
ِل َه َذا الحْ َ دِ يثِ .8
وَفيِ ا ْل ُغ ْن َي ِة َي ُجو ُز ِب َط َل ِب َز ْو ٍجَ ،و َل َها َح ْل ُق ُه َو َح ُّفهَُ ،ن َّ�ص
َع َل ْيهِ َما َوتحَ ْ ِ�سي ُن ُه ِبت َْحمِ ٍري َو َن ْح ِوهِ9
املذهب الثاين :ن�ص على �أنه اَل َي ْح ُر ُم النم�ص  ،وهو
مذهب املالكيةَ 01وقول عند احلنابلة 11وحمله بع�ض

احلنابلة على الكراهة.21
ي�ص هُ َو َنت ُْف َ�ش ْع ِر الحْ َ ِاج ِب َحتَّى
فذكر املالكيةَ :ال َّت ْنمِ ُ
َي ِ�ص َري َد ِقي ًقا َح َ�س ًنا ،فالمْ ُ ْع َت َمد َج َوا ُز َح ْل ِق َجمِ ي ِع َ�ش ْع ِر
المْ َ ْر�أَة َما َعدَ ا َ�ش ْع َر َر ْ�أ ِ�س َها.31
َ َق َال ِع َي ٌ
ا�ض ُ :روِيَ َعنْ َعا ِئ َ�ش َة ُرخْ َ�ص ٌة فيِ َج َوا ِز
َ
َ
يطي
ال َّن ْم ِ�ص َو َح ِّف المْ َ ْر�أ ِة َج ِبي َن َها ِلزَ ْو ِج َها َو َقا َل ْت � :أ ِم ِ
الَ َذى.41
َع ْنك ْ أ
و�أَ َب َاح ا ْبنُ الجْ َ ْوزِيِّ ال َّن ْم َ�ص َ ,و َح َم َل ال َّن ْه َي َع َلى
ي�س� ،أَ ْو �أَ َّن ُه َكانَ ِ�ش َعا َر ا ْل َف ِاج َر ِات .
ال َّتدْ ِل ِ
ا�ش
َو َك ِر َه ا ْبنُ َع ِق ٍيل َح َّف ُه َكال َّر ُج ِلَ ،وال َّنت ُْف بمِ ِ ْن َق ٍ
َل َها.51
َ َق َال َ :
الَنمْ َ ِاط ُّي َ � :إذا
اب ْبنُ المْ ُ َبا َر ِك ْ أ
ال�ش ْيخُ َع ْب ُد ا ْلوَهَّ ِ
َ
َ
�أَ َخ َذتْ المْ َ ْر�أ ُة ِمنْ َو ْجهِ َها ِ أل ْج ِل َز ْو ِج َها َب ْعدَ ُر ْ�ؤ َي ِت ِه �إيَّاهَ ا
َف اَل َب�أْ َ�سَ ،و ِ�إنمَّ َ ا ُي َذ ُّم � َإذا َف َع َل ْت ُه َق ْب َل �أَنْ َي َراهَ ا ; َِ ألنَّ
ي�سا.61
ِفي ِه َتدْ ِل ً
ي�ص
املذهب الثالث:يرى �أَ َّنه َي ْح ُر ُم َع َلى المْ َ ْر�أَ ِة ال َّت ْنمِ ُ
وهوال�ص ِح ِيح ِمنْ َم ْذهَ ِب احلنابلة 71
مطلق ًا
َّ
والظاهرية .81
ن�ص الظاهرية :ال َّن ْم ُ�ص هُ َو َنت ُْف َّ
ال�ش ْع ِر ِمنْ ا ْل َو ْج ِه -
َف ُك ُّل َمنْ َف َع َل ْت َذ ِل َك فيِ َنف ِْ�س َها� ،أَ ْو فيِ َغيرْ ِهَ ا َف َم ْل ُعو َناتٌ
ِمنْ اللهَّ ِ َع َّز َو َجل .91
الأدل ـ ــة
�أدلة �أ�صحاب املذهب الأول :ا�ستدل �أ�صحاب املذهب
ي�ص � اَّإل ِب�إِ ْذنِ
الأول على �أَ َّنه َي ْح ُر ُم َع َلى المْ َ ْر�أَ ِة ال َّت ْنمِ ُ
َز ْو ٍج �أَ ْو َ�سيِّدٍ من ال�سنة واملعقول.
�أما ال�سنة:
فما روى عن علقمة عن عبد اهلل قال :قال ر�سول
اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم " -لعن اهلل الوا�شمات
واملتو�شمات واملتنم�صات واملتفلجات للح�سن
املغريات خلق اهلل" .02
وجه الداللة:
حم ُمو ٌل َع َلى َما
قالوا فى وجه اال�ستدالل ب�أن اللعن ْ
ل َجا ِن ِب َو ِ�إ اَّل َف َل ْو
� َإذا َف َع َل ْت ُه املر�أة من النم�ص ِل َتتَزَ َّينَ ِل َْ أ
َكانَ فيِ َو ْجهِ َها َ�ش ْع ٌر َي ْن ِف ُر َز ْو ُج َها َع ْن َها ِب َ�س َب ِب ِهَ ،ف ِفي
تحَ ْ ِر ِمي �إ َزا َل ِت ِه ُب ْع ٌد  � ،اَّإل �أَنْ ُي ْح َم َل َع َلى َما اَل َ�ض ُرو َر َة
ال َيذا ِء .12
�إ َل ْي ِه لمِ َا فيِ َن ْت ِف ِه ِبالمْ ِ ْن َم ِ
ا�ص ِمنْ ْ إِ
�أما املعقول فمن وجهني:
الأول ِ :ألَنَّ الزِّ ي َن َة ِلل ِّن َ�سا ِء َم ْط ُلو َب ٌة ِللت َّْح ِ�س ِني.22
الثانى ِ :ألَنَّ للزوج َغ َر ً�ضا فيِ تَزْ ِيي ِن َها َل ُه َو َقدْ �أَ ِذنَ َل َها
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ِفي ِه.32
�أدلة �أ�صحاب املذهب الثاين:
املذهب الثاين علي �أنه اَل َي ْح ُر ُم
أ�صحاب
ا�ستدل �
ِ
ُ
النم�ص .من الأثر وهو:
َ
ما روى َعنْ َب ْك َر َة ِب ْنتِ ُع ْق َب َة �أ َّن َها د ََخ َل ْت َع َلى َعا ِئ َ�ش َة
ر�ضي اهلل عنها َف َ�س�أَ َل ْت َها َعنْ الحْ ِ َّنا ِء َف َقا َل ْت َ�ش َج َر ٌة
اف َف َقا َل ْت
َط ِّي َب ٌة َو َما ٌء َط ُهو ٌرَ ،و َ�س�أَ َل ْت َها َعنْ الحْ ِ َف ِ
ا�ست ََط ْعت �أَنْ َت ْنت َِز ِعي ُم ْق َل َت ْيك
َل َها �إنْ َكانَ َلك َز ْو ٌج َف ْ
َفت َْ�ص َنعِيهِ َما �أَ ْح َ�سنَ ممِ َّ ا هُ َما َفا ْف َع ِلي.42
�أدلة �أ�صحاب املذهب الثالث:
املذهب الثالث على �أَ َّنه َي ْح ُر ُم َع َلى
أ�صحاب
ا�ستدل �
ِ
ُ
ً
ي�ص مطلقا من ال�سنة وهو:
المْ َ ْر�أَ ِة ال َّت ْنمِ ُ
ما روى عن علقمة عن عبد اهلل قال :قال ر�سول
اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم "-لعن اهلل الوا�شمات
واملتو�شمات واملتنم�صات واملتفلجات للح�سن
املغريات خلق اهلل" .52
وجه الداللة :قالوا فى وجه اال�ستدالل ب�أن ال َّن ْم ُ�ص
هُ َو َنت ُْف َّ
ال�ش ْع ِر ِمنْ ا ْل َو ْج ِه َ -ف ُك ُّل َمنْ َف َع َل ْت َذ ِل َك فيِ
َنف ِْ�س َها� ،أَ ْو فيِ َغيرْ ِهَ ا َف َم ْل ُعو َناتٌ ِمنْ اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل ،
ري لخِ َ ْل ِق اللهَّ ِ .62
ولأن ِفي ِه َت ْغ ِي ٌ
ونوق�ش هذا اال�ستدالل من ِق َبل بع�ض فقهاء املالكية
من وجهني:
الأولُ :ي ْح َم ُل َما فيِ الحْ َ دِ يثِ َع َلى المْ َ ْر�أَ ِة المْ َ ْنهِ َّي ِة َعنْ
ا�س ِت ْع َم ِال َما هُ َو زِي َن ٌة َل َها َكالمْ ُ َت َو َّفى َع ْن َها َوالمْ َ ْف ُقو ِد
ْ
َز ْو ُج َها .72
اللهَّ
َ
ري لخِ َ ْل ِق ِ  ِ ،أل َّنا َن ُق ُ
ول َ :ل ْي َ�س
الثاين :اَل ُي َق ُال ِفي ِه َت ْغ ِي ٌ
ُك ُّل َت ْغ ِي ٍري َم ْنهِ ًّيا َع ْنهُ� ،أَال َت َرى �أَنَّ ِخ َ�ص َال ا ْل ِف ْط َر ِة
الَ ْظ َفا ِر َو َّ
ال�ش ْع ِر َو َغيرْ ِهَ ا ِمنْ ِخ َ�صا ِء
َكالخْ ِ َتانِ َو َق ِّ�ص ْ أ
الَ ْك ِل ِمنْ الحْ َ َيوَانِ َو َغيرْ ِ َذ ِل َك َجا ِئزَ ٌة .82
ُم َب ِاح ْ أ
مذاهب الفقها ِء و�أدلتهم يبدو
عر�ض
ِ
الرتجيح:بعد ِ
يل _ واهلل تعاىل �أعلم -رجحان ما ذهب �إليه
�أ�صحاب املذهب الأول القائل ب�أَ َّنه َي ْح ُر ُم َع َلى المْ َ ْر�أَ ِة
حم ُمو ٌل َع َلى َما
ال َّت ْنمِ ُ
ي�ص � اَّإل ِب�إِ ْذنِ الزَ ْوج ،و�أن اللعن ْ
َ
ل َجا ِن ِب َو ِ�إ اَّل َف َل ْو
� َإذا َف َع َل ْت ُه املر�أة من النم�ص ِل َتتَزَ َّينَ ِل ْ أ
َكانَ فيِ َو ْجهِ َها َ�ش ْع ٌر َي ْن ِف ُر َز ْو ُج َها َع ْن َها ِب َ�س َب ِب ِهَ ،ف ِفي
تحَ ْ ِر ِمي �إ َزا َل ِت ِه ُب ْعدٌ.
املطلب الثانى :و�صل ال�شعر
من و�سائل التجمل والتزين عند املر�أة هو و�صل
�شعرها.
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بحوث ودراسات

�أكرث �أهل العلم 92على �أنه َي ْح ُر ُم َو ْ�ص ُل َ�ش ْع ِر المْ َ ْر َ�أ ِة
ِب َ�ش ْع ٍر نجَ ِ ٍ�س �أَ ْو ِب َ�ش ْع ِر �آد َِم ٍّي َ�س َوا ٌء فيِ َذ ِل َك المْ ُزَ َّو َج ُة
َو َغيرْ ُ هَ ا َو َ�س َوا ٌء ِب�إِ ْذنِ ال َّز ْو ِج �أَ ْو ِب َغيرْ ِ �إِ ْذ ِن ِه ل ُع ُم ِوم
ا�ص َل ِة َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ص َلة,
ْأ
يح ِة فيِ َل ْع ِن ا ْل َو ِ
ال�ص ِح َ
الَ َحادِيثِ َّ
ا�ص َل َة
ِك َق ْو ِل ِه � -صلى اهلل عليه و�سلم َ " : -ل َعنَ اللهَّ ُ ا ْل َو ِ
َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ص َل َة َوا ْل َو ِا�ش َم َة َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ش َم َة "َ 1وال َّل ْعن َع َلى
َّ
ال�ش ْي ِء َي ُد ُّل َع َلى تحَ ْ ِر ِمي ِه.
الد َِم ِّي َو َ�سا ِئ ِر �أَ ْجزَ ا ِئ ِه
َو ِ ألَ َّن ُه َي ْح ُر ُم اِال ْن ِت َفا ُع ِب َ�ش ْع ِر ْ آ
ِل َك َر َام ِت ِه .03
َو ِل ْل َح َن ِف َّي ِة َق ْو ٌل ِبا ْل َك َراهَ ِة .13
كما اختلف الفقهاء فى ا ْل َو ْ�ص ُل ِب َغيرْ ِ َ�ش ْع ِر الآد َِم ِّي وَهُ َو
َط ِاه ٌر على مذهبني:
الو�صل
املذهب الأول:يرى �أ�صحابه �أنه يرخ�ص فى
ِ
ِب َغيرْ ِ َ�ش ْع ِر الآد َِم ِّي وَهُ َو َط ِاه ٌر و�إليه ذهب الحْ َ َن ِف َّي ُة23
ووجه عند َّ
ال�شا ِف ِع َّية 33ورواية ل ْل َح َنا ِب َلة .43
ذكر الحْ َ َن ِف َّي ُة :وَهُ َو المْ َ ْن ُق ُ
و�س َف �إِلىَ �أَ َّن ُه
ول َعنْ �أَ ِبي ُي ُ
ُي َرخَّ ُ�ص ِل ْل َم ْر�أَ ِة فيِ َغيرْ ِ َ�ش ْع ِر الآد َِم ِّي َتت َِّخ ُذ ُه ِلت َِزيدَ
ُق ُرو َن َها .53
َّ
وال�شا ِف ِع َّي ُة 63لهم َثال َثة �أَ ْو ُجهٍ � :أَ َ�ص ُّح َها � :إِنْ َو َ�ص َل ْت
ِب�إِ ْذ ِن ِه َجا َز َو ِ�إال َح ُر َم  .ال َّثانيِ َ :ي ْح ُر ُم ُم ْط َل ًقا  .ال َّثا ِلثُ
 :ال َي ْح ُر ُم َوال ُي ْك َر ُه ُم ْط َل ًقا .
َ
ذكر الحْ َ َنا ِب َل ُة � :أنه َ ال َب�أْ َ�س بمِ َ ا ت َُ�ش ُّد ِب ِه المْ َ ْر�أ ُة َ�ش ْع َرهَ ا
�أَ ْي ِمنْ َغيرْ ِ َّ
اج ِة.73
ال�ش ْع ِر ِل ْل َح َ
َّ
ال�ش ْع ِر ِب َّ
والظ ِاه ُر� :أَنَّ المْ ُ َح َّر َم �إنمَّ َ ا هُ َو َو ْ�ص ُل َّ
ال�ش ْع ِر
ا�س ِت ْع َم ِال َّ
ال�ش ْع ِر المْ ُخْ َت َل ِف فيِ
 ,لمِ َا ِفي ِه ِمنْ ال َّتدْ ِل ِ
ي�س َو ْ
نجَ َ َ
ا�س ِت ِه َ ,و َغيرْ ُ َذ ِل َك اَل َي ْح ُر ُم ِ ,ل َعدَ ِم هَ ذِ ِه المْ َ َعانيِ
ِفي َها َ ,و ُح ُ�ص ِول المْ َ ْ�ص َل َح ِة ِمنْ تحَ ْ ِ�س ِني المْ َ ْر�أَ ِة ِلزَ ْو ِج َها
ِمنْ َغيرْ ِ َم َ�ض َّر ٍة  .83و ِق َيل َ :ي ُجو ُز ِب�إِ ْذنِ ال َّز ْو ِج. 93
املذهب الثانى:يرى �أ�صحابه َعدَ ِم ال َّتف ِْر ِيق فيِ
الت َّْح ِر ِمي بَينْ َ ا ْل َو ْ�ص ِل ِب َّ
ال�ش ْع ِر َو ِب َغيرْ ِ ِه وهو مذهب
المْ َا ِل ِك َّية  04وال�صحيح عند َّ
ال�شا ِف ِع َّية 14و ِر َوا َي ٍة
للحنابلة .24
َ
ْ
ف ِفي ِر َوا َي ٍة للحنابلة  :ال ت َِ�ص ُل المْ َ ْر�أ ُة ِب َر�أ ِ�س َها َّ
ال�ش ْع َر َوال
ال�ص َ
وف .34
ا ْل َق َر ِام َل َوال ُّ
الأدلة
�أدلة �أ�صحاب املذهب الأول :ا�ستدل �أ�صحاب املذهب
�صل ِب َغيرْ ِ َ�ش ْع ِر الآد َِم ِّي
الأول على �أنه يرخ�ص فى ا ْل َو ِ
وَهُ َو َط ِاه ٌر من ال�سنة:
بمِ َ ا ُروِيَ َعنْ َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َها �أَ َّن َها َقا َل ْت :

ا�ص َل ُة ِبا َّل ِتي َت ْع ُنونَ َ ،وال َب�أْ َ�س َ �أنْ َت ْع َرى المْ َ ْر�أَ ُة
َل ْي َ�ستِ ا ْل َو ِ
َ
َع ِن َّ
وف �أ ْ�س َو َد
ال�ش ْع ِر َفت َِ�ص َل َق ْر ًنا ِمنْ ُق ُرو ِن َها ِب ُ�ص ٍ
ا�ص َل ُة ا َّل ِتي َت ُكونُ َب ِغ ًّيا فيِ َ�ش ِبي َب ِت َها َف�إِ َذا �أَ َ�س َّن ْت
َو�إِنمَّ َ ا ا ْل َو ِ
َو َ�ص َل ْت َها ِبا ْل ِق َيا َد ِة .44
�أدلة �أ�صحاب املذهب الثانى:ا�ستدل �أ�صحاب املذهب
الثاين على َعدَ ِم ال َّتف ِْر ِيق فيِ الت َّْح ِر ِمي بَينْ َ ا ْل َو ْ�ص ِل
ِب َّ
ال�ش ْع ِر َو ِب َغيرْ ِ ِه من ال�سنة واملعقول.
�أما ال�سنة ف�أحاديث منها:
َ
 -1ما ُروِيَ َعنْ َع َطا ِء ْب ِن َي َ�سا ٍر َعنْ �أ ِبي هُ َر ْي َر َة َعنْ
ا�ص َل َة
ال َّن ِب ِّي � -صلى اهلل عليه و�سلم َ " -ل َعنَ اللهَّ ُ ا ْل َو ِ
َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ص َل َة " .54
 ِ -2ما ُروِيَ َعنْ َجا ِب ٍر ر�ضي اهلل عنه" �أَنَّ ال َّن ِب َّي �صلى
اهلل عليه و�سلم َز َج َر �أَنْ ت َِ�ص َل المْ َ ْر�أَ ُة ِب َر ْ�أ ِ�س َها َ�ش ْي ًئا
".64
وجه الداللة :ا�ستدل �أ�صحاب املذهب بعموم
ا�ص َلة َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ص َلة ب�أي �شيء
الأحاديث فى َل ْع ِن ا ْل َو ِ
�شعر �أو غريه .74
ال�ص َل ِة
�أما املعقول :فلأَ َّن ُه ِ�ص َل ٌة ِل َّل�ش ْع ِر ُم َغيرِّ َ ٌة ِل ْل َخ ْل ِق َك ِّ
ِب َّ
ال�ش ْع ِر.84
مذاهب الفقها ِء و�أدلتهم يبدو
عر�ض
ِ
الرتجيح :بعد ِ
َ�ص ِبا ْل َو ْ�ص ِل
ىل  -واهلل تعاىل �أعلم  -ب�أن ال َّن ْهي مخُ ْ ت ٌّ
ِب َّ
وف �أَ ْو ِخ َرقٍ َ ,و َغيرْ ِ َذ ِل َك
ال�ش ْع ِر َ ,و اَل َب�أْ َ�س ِب َو ْ�ص ِل ِه ِب ُ�ص ٍ
اج ِة وهى �إبداء التزين والتجمل للزوجَ .و ُم َرا ُد ُه
ِل ْل َح َ
ِمنْ المْ َ ْع َنى المْ ُ َن ِا�س ِب هُ َو َما فيِ َذ ِل َك ِمنْ الخْ ِ دَ ا ِع ِلل َّز ْو ِج
َف َما َكانَ َل ْو ُن ُه ُم َغا ِي ًرا ِل َلوْنِ َّ
ال�ش ْع ِر َف اَل ِخدَ ا َع ِفي ِه � .أَ َّما
َر ْب ُط َّ
وط الحْ َ ِر ِير المْ ُ َل َّو َن ِة َو َن ْح ِوهَ ا ممِ َّ ا اَل
ال�ش ْع ِر ِب ُخ ُي ِ
ُي ْ�ش ِب ُه َّ
ال�ش ْع َر َف َل ْي َ�س بمِ َ ْنهِ ٍّي َع ْنهُ; ِ ألَ َّن ُه َل ْي َ�س ِب َو ْ�ص ٍل ,
ْ�صو ِد ا ْل َو ْ�ص ِل َ ,و�إِنمَّ َ ا هُ َو ِللت ََّج ُّم ِل
َو اَل هُ َو فيِ َم ْع َنى َمق ُ
َوالت َّْح ِ�س ِني .
املطلب الثالث :الو�شم
الِ ْب َر ِة َحتَّى َيخْ ُر َج الد َُّم ُث َّم
ال َو ْ�ش ُم :هُ َو َغ ْر ُز الجْ ِ ْلدِ ِب ْ إ
ُي َذ ّر َع َل ْي ِه ُك ْح ٌل �أَ ْو ِني َل ٌة ِل َيخْ َ�ض َّر �أَ ْو َيزْ َر َّق .94
�أكرث �أهل العلم  05على �أَنَّ ا ْل َو ْ�ش َم َح َرا ٌم .
يح ِة فيِ َل ْع ِن ا ْل َو ِا�ش َم ِة َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ش َم ِة
ال�ص ِح َ
ِللأَ َحادِيثِ َّ
َو ِم ْن َها َحدِ يثُ ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما َق َال " :
َل َعنَ َر ُ�س ُ
ا�ص َل َة
ول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ا ْل َو ِ
َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ص َل َة َوا ْل َو ِا�ش َم َة َوالمْ ُ ْ�س َت ْو ِ�ش َم َة " .15
َ
الَ ْح َن ُ
ال�ص ْب ِغ
َو َي َرى ْ أ
اف � 25أَنَّ ا ْل َو ْ�ش َم َك اِالخْ ِت َ�ض ِ
اب �أ ْو َّ
ِبالمْ ُ َت َن ِّج ِ�س َ ,ف�إِ َذا ُغ ِ�س َل َث اَل ًثا َط ُه َر ; ِ ألَ َّن ُه �أَ َث ُر َي ُ�ش ُّق

َز َوا ُل ُه � ْإذ اَل َيز ُ
ُول � اَّإل ِب َ�س ْل ِخ الجْ ِ ْلدِ �أَ ْو َج ْر ِح ِه.
َو َع َّد ُه َب ْع ُ�ض المْ َا ِل ِك َّي ِة َ 35و َّ
ال�شا ِف ِع َّي ِة ِ 45منَ ا ْل َك َبا ِئ ِر
ُي ْل َعنُ َف ِاع ُلهُ.
ا�س َت ْث َنى َب ْع ُ�ض ا ْل ُف َق َهاءِِ 55منَ الحْ ُ ْر َم ِة َحا َل َتينْ ِ :
َو ْ
الأُولىَ  :ا ْل َو ْ�ش ُم �إِ َذا َت َعينَّ َ َط ِري ًقا ِللتَّدَ ا ِوي ِمنْ َم َر ٍ�ض
َف ِ�إ َّن ُه َي ُجو ُز ؛ لأَنَّ َّ
ال�ض ُرو َر ِات ُت ِب ُيح المْ َ ْح ُظو َر ِات .
ال َّثا ِن َي ُة � :إِ َذا َكانَ ا ْل َو ْ�ش ُم َط ِري ًقا َتتَزَ َّينُ ِب ِه المْ َ ْر�أَ ُة
ِلزَ ْو ِج َها ِب�إِ ْذ ِن ِه .65
املطلب الرابع :تفليج الأ�سنان
َ
َ
ال َّت ْف ِل ُيج  :هُ َو ال َّتف ِْريقُ بَينْ َ ْ أ
ال ْ�س َنانِ َ�س َوا ٌء � ,أ َكانَ
ِخ ْل َق ًة � ,أَ ْم ِب َت َكلُّ ٍف ِ ,ب�أَنْ يَبرْ ُ دَهَ ا ِبالمْ ِبرْ َ ِد َو َن ْح ِو ِه َط َل ًبا
ِل ْل ُح ْ�س ِن.75
َ
َ
َ
ال ْ�س َنانِ ِ أل ْج ِل الحْ ُ ْ�س ِن
ا َّتفَقَ ا ْل ُف َق َها ُءَ 85ع َلى �أنَّ َت ْف ِل َيج ْ أ
َح َرا ٌم .
َو َذ ِل َك لمِ َا َث َبتَ َعنْ علقمة عن عبد اهلل قال "لعن اهلل
الوا�شمات واملتو�شمات واملتنم�صات واملتفلجات
للح�سن املغريات خلق اهلل فبلغ ذلك امر�أة من بني
�أ�سد يقال لها �أم يعقوب فجاءت فقالت �إنه بلغني �أنك
لعنت كيت وكيت فقال وما يل ال �ألعن من لعن ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ومن هو يف كتاب اهلل
فقالت لقد قر�أت ما بني اللوحني فما وجدت فيه ما
تقول قال لئن كنت قر�أ ِت ِه لقد وجدتيه �أما قر�أت "
}وما �آتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
{ .قالت بلى قال ف�إنه قد نهى عنه قالت ف�إين
�أرى �أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت
فنظرت فلم تر من حاجتها �شيئا فقال لو كانت
كذلك ما جامعتنا َ . 95و َع ْن ُه ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن ُه َق َال
"�سمِ ْعت َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -ي ْل َعنُ
َ
مات اَّ
الل ِتي ُي َغيرِّ ْ نَ
ات َ ,والمْ ُ َت َف ِّل َجات  ,والمْ ُ َت َو ِّ�ش ِ
المْ ُ َت َن ِّم َ�ص ِ
َخ ْلقَ اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل ". 06
ُث َّم �إنَّ هَ ذِ ِه الحْ ُ ْر َم َة َل ْي َ�س ْت ُم ْط َل َق ًة َ ,و�إِنمَّ َ ا ِه َي
ْ�صو َر ٌة َع َلى َمنْ َت ْف َع ُل َذ ِل َك ِل ْل ُح ْ�س ِن ِ ألَنَّ اَّ
الل َم فيِ
َمق ُ
َق ْو ِل ِه ِ :ل ْل ُح ْ�س ِن ِلل َّت ْع ِل ِيل � ,أَ َّما َل ْو ُا ْح ِت َيج �إ َل ْي ِه ِل ِع اَل ٍج �أ ْوَ
ال�سنِّ َو َن ْح ِو ِه َف اَل َب ْ�أ َ�س ِب ِه .16
َع ْي ٍب فيِ ِّ
املطلب اخلام�س :اخت�ضاب الزوجة
ال�ش ْي ِب ِبالحْ ِ َّنا ِء �أ ْوَ
ا َّتفَقَ ا ْل ُف َق َها ُء َ 26ع َلى �أَنَّ َت ْغ ِي َري َّ
يح ِة فيِ َذ ِل َك
َن ْح ِو ِه ُم ْ�ست ََح ٌّب ِل ْل َم ْر�أَ ِة ِل َْ أ
ال�ص ِح َ
لخْ َبا ِر َّ
اب َخ ْ�ض ِب َك َّف ْي َها
ا�س ِت ْح َب ِ
َوتَخْ ت ُّ
َ�ص المْ َ ْر�أَ ُة المْ ُزَ َّو َج ُة ِب ْ
َو َقدَ َم ْي َها ِبالحْ ِ َّنا ِء �أَ ْو َن ْح ِو ِه فيِ ُك ِّل َو ْق ٍت َعدَ ا َو ْقتَ
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اب زِي َن ٌة َ ,والزِّ ي َن ُة َم ْط ُلو َب ٌة ِمنْ
ال ْح َر ِام ِ ألَنَّ اِالخْ ِت َ�ض َ
ْ إِ
اب َت ْعمِ ي ًما  ,اَل
ال َّز ْو َج ِة ِلزَ ْو ِج َها َع َلى �أَنْ َي ُكونَ اِالخْ ِت َ�ض ُ
ت َْط ِري ًفا َو اَل َنق ًْ�شا ; ِ ألَنَّ َذ ِل َك مكروه عند احلنابلة .36
واملالكية وال�شافعية  :على �أنه اَل َب�أْ َ�س َ �أنْ تُزَ ِّينَ المْ َ ْر َ�أ ُة
اب .46
يَدَ ْي َها ِبالحْ ِ َّنا ِء �أَ ْو ت َُط ِّر َف ُه َما ِب َغيرْ ِ ِخ َ�ض ٍ
اب َخ ْ�ض ِب المْ َ ْر�أَ ِة المْ ُزَ َّو َج ِة ِل َك َّف ْي َها َما َو َر َد
ا�س ِت ْح َب ِ
وَفيِ ْ
َعنْ �ضمرة بن �سعيد عن جدته عن امر�أة من ن�سائهم
قال وقد كانت �صلت القبلتني مع ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قالت دخل علي ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -فقال يل "اخت�ضبي ترتك �إحداكن
اخل�ضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما
تركت اخل�ضاب حتى لقيت اهلل عز وجل و�إن كانت
لتخت�ضب و�إنها البنة ثمانني".56
ولَنَّ ِفي ِه زِي َن ًة َوتحَ ْ ِبي ًبا ِلل َّز ْو ِج َك ِّ
يب66
ِأ
الط ِ
حدود طاعة الزوجه لزوجها فيما يخ�ص الزينة:
ِ�إ َذا �أَ َم َر ال َّز ْو ُج َز ْو َج َت ُه ِبالتَّزَ ُّي ِن َل ُه َكانَ التَّزَ ُّينُ َو ِاج ًبا
وف
َع َل ْي َها ; ِ ألَ َّن ُه َح ُّق ُه ; َو ِ ألَنَّ َط َاع َة ال َّز ْو ِج فيِ المْ َ ْع ُر ِ
َو ِاج َب ٌة َع َلى ال َّز ْو َج ِةَ .ق َال َت َعالىَ }:ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ
َع َلى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا َف َّ�ض َل اللهَّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض وَبمِ َ ا
ال�صالحِ َ اتُ َقا ِنتَاتٌ َحا ِف َظاتٌ
�أَ ْن َف ُقوا ِمنْ �أَ ْم َوالِهِ ْم َ ,ف َّ
ِل ْل َغ ْي ِب بمِ َ ا َح ِف َظ اللهَّ ُ َو َا اَّلل ِتي ت ََخا ُفونَ ُن ُ�شو َزهُ نَّ
َف ِع ُظوهُ نَّ وَاهْ ُج ُروهُ نَّ فيِ المْ َ َ�ض ِاج ِع َو ْ
ا�ض ِربُوهُ نَّ َف�إِنْ
َ
اللهَّ
َكانَ َع ِل ًّيا
�أَ َط ْع َن ُك ْم َف اَل َت ْب ُغوا َع َل ْيهِ نَّ َ�س ِب اًيل �إنَّ
َك ِب ًريا {76
ومن ثم ف� َإذا َن َهى ال َّز ْو ُج زوجته َع َّما �أَ َم َر اللهَّ ُ � ,أَ ْو
�أَ َم َرهَ ا بمِ َ ا َن َهى اللهَّ َع ْن ُه  ,لمَ ْ َي ُكنْ َل َها �أَنْ ت ُِطي َع ُه فيِ
َذ ِل َك َ ,ف ِ�إنَّ ال َّن ِب َّي � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -ق َال:
�إ َّن ُه " اَل َط َاع َة لمِ َخْ ُلوقٍ فيِ َم ْع ِ�ص َي ِة الخْ َ ا ِل ِق "" 86
َف َك ْي َف َي ُجو ُز �أَنْ ت ُِطي َع المْ َ ْر�أَ ُة َز ْو َج َها � ,أَ ْو َ�أ َح ُد �أَ َب َو ْي َها
فيِ َم ْع ِ�ص َي ٍة َ ,ف�إِنَّ الخْ َ يرْ َ ُك َّل ُه فيِ َط َاع ِة اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ,
َو َّ
ال�ش ُّر ُكلُّ ُه فيِ َم ْع ِ�ص َي ِة اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه.
عن �صفية عن عائ�شة �أن امر�أة من الأن�صار زوجت
ابنتها فتمعط �شعر ر�أ�سها فجاءت �إىل النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -فذكرت ذلك له فقالت �إن زوجها
�أمرين �أن �أ�صل يف �شعرها فقال "ال �إنه قد لعن
املو�صالت".96
فلو دعاها الزوج �إىل مع�صية فعليها �أن متتنع ف�إن
�أدبها على ذلك كان الإثم عليه 07
هل هناك فرق بني جتمل املر�أة لزوجها وبني جتملها

للمنا�سبات االجتماعية؟
هناك فرق بني جتمل املر�أة لزوجها وبني جتملها
للمنا�سبات االجتماعية ،فقد اتفق الفقهاء �أن من
حق الزوج النظر �إىل جميع بدن زوجته ،كما اتفقوا
علي عدم جواز نظر املر�أة �إيل جميع بدن املر�أة عند
َخ ْو ِف ا ْل ِف ْت َن ِة �أو عدم وجود �ضرورة.17
وهكذا لي�س كل ما يظهر من زينة الزوجة لزوجها
مباح ظهوره للآخرين حتى و�إن كانت امر�أة مثلها
و�إن كان فى ذلك مجُ َ ا َن َ�س ِة َوا ْنعِدَ ِام َّ
لل�ش ْه َو ِة  ،و�أي�ضا
27ع َلي �أَ ّنه
حمارمها من الرجال حيث ا َّتفَقَ ا ْل ُف َق َها ُء َ
ال َي ِحل لل َّر ُج ِل �أن ينظر �إيل حمارمه �أو ينظرن �إليه
خوف الفتن ِة ،وكذا لو َكانَ َغا ِل ُب َظ ِّن ِه
ب�شهو ٍة �أو عند ِ
�أَ َّن ُه َل ْو َن َظ َر ْ
ا�ش َت َهي لمَ ْ َي ُجزْ َل ُه ال َّن َظ ُر.
كذلك المْ َ ْر�أَ َة الأَ ْج َن ِب َّي َة ا ْل َكا ِف َر َة وهو ما َذهَ َب �إليه
ُج ْم ُهو ُر ا ْل ُف َق َها ِء من الحْ َ َن ِف َّية َ 37والمْ َا ِل ِك َّية  47وَهُ َو
الأَ َ�ص ُّح ِع ْندَ َّ
ال�شا ِف ِع َّي ِة .57
ومن ثم يت�ضح �أن هناك فرق ًا بني زينة الزوجة
لزوجها وزينتها يف املنا�سبات االجتماعية ،و�إن
اقت�صر ح�ضور هذه املنا�سبات على الن�ساء واملحارم.
هل يجوز للمر�أة �أن تت�شبه بالكفار يف لبا�سهم
وزينتهم �إذا كان مق�صودها التجمل لزوجها؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال جند �أن امل�شابهة املنهي
عنها هي التي تكون من خ�صائ�صهم � ،أي مما
يخت�ص به الكفار ويكون �شعار ًا لهم وعالمة يتميزون
بها عن غريهم .
والنهي عن م�شابهة طوائف معينة مل يرد مطلقاً
من �أي قيد  ،و�إمنا ورد فيما �إذا كان الفعل مورد
النهي خ�صي�صة من خ�صائ�صهم بها يتميزون  ،و�أن
امل�شابهة فيما عدا ذلك باقية على �أ�صل الإباحة .
�ضوابط الت�شبه:
فمع �أن الأ�صل يف الت�شبه بالكفار التحرمي� ،إال
�أن هناك �أمو ًرا �أباح الإ�سالم فيها الت�شبه بغري
امل�سلمني ،وهو ما كان يف الأمور الدنيوية مما لي�س
من خ�صائ�صهم الدينية ،ولكن هذا الت�شبه قد و�ضع
الإ�سالم له �ضوابط وهى:67
 -1الأحاديث التي منعت من الت�شبه معللة �إياه ب�أنه
من لبا�س الكفار � ،أو من لبا�س �أهل الكتاب فلم
تنه عن امل�شابهة ملجرد �أنها م�شابهة  ،بل نهت عن
م�شابهة خم�صو�صة .
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� -2إن مدلول م�شابهة قوم ال يتحقق �إال �إذا كان
الفعل حمل البحث خا�ص ًا بهم غري م�شرتك بينهم
وبني غريهم  ،و�إال العترب م�شابه ًا لهم ولغريهم  ،فال
ي�صح �أن يقال �إنه م�شابه لطائفة دون الأخرى .
 -3عدم ورود ما يوجب على امل�سلم �أن يق�صد �إىل
�أن يتميز يف �أموره غري العبادات ال �سيما اللبا�س عن
غريه  ،فقد �أ�سلم ال�صحابة  ،ومنهم من كان م�شرك ًا
 ،ومنهم من كان ن�صراني ًا � ،أو يهودي ًا  ،ومل ي�ؤمر �أحد
فيما نقل � ،أن يغري من لبا�سه � ،أو من �أموره الأخرى
 ،ملجرد خمالفة قومه ال�سابقني والتميز عنهم ،و�إمنا
�أُ ِم َر امل�سلمون على وجه العموم �أن يتميزوا عن اليهود
والن�صارى وامل�شركني يف الأمور التي تعترب من
�شعارات ه�ؤالء القوم .77
ُ
اللهَّ
َ
َ
َع ْن ُه �أ َّن ُه
َو َقدْ �أَ ْو َر َد ا ْبنُ َح َج ٍر َحدِ يثَ �أ َن ٍ�س َر ِ�ض َي
َر�أَى َق ْو ًما َع َل ْيهِ ُم َّ
الط َيا ِل َ�س ُة َ ،ف َق َال َ :ك َ�أ َّن ُه ْم َي ُهو ُد َخيْبرَ َ
اال�ستِدْ ُ
الل ِب ِق َّ�ص ِة
ُ 3ث َّم َق َال ا ْبنُ َح َج ٍر َ :و ِ�إنمَّ َ ا َي ْ�ص ُل ُح ْ
ا ْل َي ُهو ِد فيِ ا ْل َو ْق ِت ا َّلذِ ي َت ُكونُ َّ
الط َيا ِل َ�س ُة ِمنْ ِ�ش َعار ِِه ْم
َاخال فيِ ُع ُم ِوم
َ ،و َقدِ ا ْر َت َف َع َذ ِل َك ِفي َما َب ْع ُد َ ،ف َ�صا َر د ِ
المْ ُ َب ِاح . 4
َاب
َق َال َ�ص ِاح ُب ال ُّد ِّر المْ ُخْ تَا ِر �ِ :إنَّ الت ََّ�ش ُّب َه ( ِب�أَهْ ِل ا ْل ِكت ِ
ال ُي ْك َر ُه فيِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ ،ب ْل فيِ المْ َ ْذ ُم ِوم َو ِفي َما ُيق َْ�ص ُد ِب ِه
الت ََّ�ش ُّب ُه .
وبعد بيان مفهوم امل�شابهة املنهي عنها وال�ضوابط
التى و�ضعها الفقهاء للت�شبه بالكافر يف ملب�سه ،وذكر
بع�ض ن�صو�ص الفقهاء امل�ؤيدة لذلك� ،أرى �أنه ال يوجد
مانع من ا�ستعمال الزوجة امل�سلمة من ملب�س و�أدوات
للزينة ت�ستعملها غريها من الن�ساء التي تنتجها
امل�صانع العاملية ،غري مق�صود ب�إنتاجها فئة �أو طائفة
معينة من الن�ساء ،ولكن امل�ستهدف من �إنتاجها جميع
ن�ساء العامل ،ومادامت هذه املالب�س والأدوات لي�ست
�شعار ًا لأحد الطوائف �أو الفئات ،فبا�ستعمالها ال
يوجد متيز بني املر�أة امل�سلمة والكافرة.
عمليات التجميل التح�سينية
وهى جراحة حت�سني املظهر ،وجتديد ال�شباب
وتنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني وهما:87
�أوال :جراحة حت�سني املظهر:
املراد بها حت�سني املظهر حتقيق ال�شكل الأف�ضل،
وال�صورة الأجمل ،دون دوافع �ضرورية �أو حاجية
ت�ستلزم فعل اجلراحة.97
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ثانيا :جراحة جتديد ال�شباب:
واملراد به �إزالة �آثار ال�شيخوخة ،فيبدو املُ�سن بعدها
ك�أنه يف عهد ال�صبا وعنفوان ال�شباب يف �شكله
و�صورته.08
قد اختلف املعا�صرون يف جراحة التجميل التح�سين ّية
على اجتاهني :
االجتاه الأول  :يرى املنع منها وحترميها ؛ لأنّ فيها
تغيري ًا خللق اهلل تعاىل ؛ ولأنه قد وردت ن�صو�ص تدل
على منع الو�شم والنم�ص والتفليج والو�صل وذلك ملا
فيها من تغيري طل ًبا للتح�سني وهذا املعنى موجود يف
هذه العمليات  ،وملا فيها من غ�ش وتدلي�س و�أ�ضرار
وم�ضاعفات �إىل غري ذلك من الأدلة.
االجتاه الثاين  :يرى �أن تبحث كل عملية جتميل ّية
لوحدها� ،إذ من هذه العمليات ما دل ال�شرع على
حترميه واملنع منه  ،ومنه ما ميكن قيا�سه عليها ،
ومنها ما بحثه الفقهاء �ساب ًقا �أو ميكن تخريجه على
�أقوالهم فال جتعل العمليات من هذا النوع كلها يف
مرتبة واحدة.18
� -1شفط الدهونُ :يعد �شفط الدهون من �أ�شهر
اجلراحات التح�سينية التي يجريها الرجال والن�ساء،
و�إن كانت الن�ساء �أكرث �إقبا ًال عليها؛ لأن تراكم
الدهون يكون �أكرث عندهن ،يبدو يل واهلل تعاىل �أعلم
حرمة �إجراء هذه اجلراحة وذلك ملا ي�أتي:
�أ ـ �أن يف هذه اجلراحة تعري�ض ًا للج�سم مل�ضاعفات
اجلراحة كالتخدير واحتمال النزيف وااللتهاب
ف� ً
ضال عن التو ّرم والكدمات والتج ّمع الدموي
واحلروق ال�سطحية ،وفى بع�ض احلاالت ت�صل
اخلطورة �إىل املوت.
ب ـ �أن هذه العملية ال ميكن �إجرا�ؤها يف الغالب �إال
وم�سها ،وقد تكون يف مو�ضع
باالطالع على العورات ّ
العورة املغ ّلظة كما يف �شفط الدهون من الأرداف
(امل� ّؤخرة) ،وهي عمليات �شائعة يف �أو�ساط الن�ساء،
ويتم عادة ت�صوير املر�أة قبل �إجراء العملية وبعدها،
حيث يظهر يف ال�صورة مكان �شفط الدهون يف �أي
مو�ضع من اجل�سم ،ونظر ًا لعدم احلاجة املعتربة يف
وم�سها،
هذه احلالة ف�إنه ال يجوز الك�شف على العورة ّ
وجم ّرد الرغبة يف الظهور مبظهر ح�سن لي�س كافي ًا
يف ا�ستباحة ما ح ّرم اهلل تعاىل.
ج ـ يرتتَّب على �إجراء هذه العملية عدم �إي�صال املاء
�إىل مو�ضع العملية؛ �إذ ُين�صح املري�ض بارتداء لبا�س

�ضاغط لعدّة �أ�سابيع لتقليل �آثار اجلراحة كالتو ّرم،
وهذا يعني �أن ما حتت هذا اللبا�س لن ي�صله املاء
يف الو�ضوء �أو الغ�سل ،وال يجوز ذلك �إال ل�ضرورة �أو
حاجة جتيز امل�سح على احلائل كاجلبرية ونحوها،
واحلاجة يف هذه احلالة منتفية .28
� -2شد البطن  :تقوم املر�أة ب�شد البطن ب�سبب ترهُّل
البطن الذى ين�ش�أ عن زيادة الوزن �أو احلمل املتك ّرر،
لتبدو يف مظهر معتاد ،وال يرتتَّب علي ذلك �ضرر
ع�ضوي وال نف�سي ،لكن ُيراد �إجراء هذه اجلراحة
لزيادة التح�سني ،وجتميل املظهر العام ،ويظهر يل
حرمة �إجراء اجلراحة يف هذه احلالة ملا ي�أتي:
اخل ْلقة
�أـ �أن ترهُّل البطن يف هذه احلالة ُيعد من ِ
املعهودة ب�سبب زيادة الوزن �أو احلمل املتك ِّرر ،وال
ي�س ِّبب غالب ًا �ضرر ًا �صحي ًا؛ لذا ف�إن اجلراحة لإزالته
قد تكون من تغيري خلق اهلل تعاىل؛ لأنها تجُ رى
خل ْلق ٍة معتادة لأجل زيادة ا ُ
حل ْ�سن ،ولي�س لإزالة عيب
ِ
�أو �ضرر.
ب ـ �أن هذه اجلراحة ـ كما م�ضى ـ يرتتَّب عليها
كثري من امل�ضاعفات والأ�ضرار ال�صحية كالتخدير
واجلرح وما يرتتَّب على العملية من التهاب ونزيف
وندبات كبرية ،بالإ�ضافة �إىل احتمال التع ّر�ض
جللطة يف ال�ساق ،والأ�صل حرمة املع�صوم وعدم
جواز االعتداء عليه وتعري�ضه لهذه الأ�ضرار �إ ّال
حلاجة �أو �ضرورة كما يف احلالة الأوىل ،وهذه احلالة
لي�س فيها حاجة وال �ضرورة ،و�إمنا ُيراد منها حت�سني
املظهر العام ،وهذا ال يبيح تعري�ض اجل�سم لهذه
امل�ضاعفات والأخطار.
ج ـ �أن �إجراء هذه اجلراحة ي�ستلزم االطالع على
وم�سها ،و�أحيان ًا العورات املغ ّلظة ،وهذا ال
العورات ّ
يجوز �إال ل�ضرورة �أو حاجة معتربة ،وجمرد الرغبة
يف املظهر احل�سن لي�س م�س ِّوغ ًا لذلك.
د ـ �أن َ
احل ْمل قد ي�ؤ ِّثر على جلد البطن امل�شدود بعد
اجلراحة ،فقد ي�سبب له الفتق �أو عودة الرتهّ ل مرة
�أخرى ،وهذا قد يجعل بع�ض الن�ساء تتج ّنب احلمل
لئال يف�سد �أثر العملية ،وهذا خالف مق�صود ال�شارع
الذي جاء بالأمر بتكثري الن�سل واحلث عليه ،وتعديل
قوام املر�أة وحت�سني مظهرها لي�س م�س ِّوغ ًا لرتك
احلمل �أو ت�أخريه .38
 -3عمليات تكبري ال�ساق والردف والثدى:
و ُيراد من �إجراء هذه العمليات جم ّرد التح�سني

والتجميل ،وتكبري الع�ضو الذي قد يبدو نحيف ًا،
ولكنه معتاد ومقبول ،ويظهر يل حرمة �إجراء عملية
التكبري يف هذه احلالة؛ وذلك ملا ي�أتي:
�أ ـ ما يرتتَّب على هذه اجلراحة من �أ�ضرار ،خا�صة
عند حقن املواد ال�صناعية التي قد ترتك �أثر ًا �ضار ًا
باجل�سم ،ف� ً
ضال عن �أن املواد املحقونة قد تذوب،
فيحتاج اجلراح �إىل �إعادة اجلراحة وتعري�ض
اجل�سم مل�ضاعفات اجلراحة والتخدير ،ويف ذلك من
العبث والإ�ضرار بج�سم املع�صوم ما ال يخفى.
ب ـ �أن هذه اجلراحة قد تجُ رى لتكبري امل� ّؤخرة ،ويف
ذلك ك�شف للعورة املغ ّلظة دون �ضرورة �أو حاجة
معتربة ،خا�صة �أن العملية تجُ رى للن�ساء بوا�سطة
الرجال يف الغالب ،ف� ً
ضال عن ك�شف ال�ساقني
والفخذين للرجال الأجانب ،وهذه اجلراحات
ال تجُ رى �إال للح�صول على مزيد من التح�سني
والتجميل ،فتحرم ملا يرتتَّب عليها من ك�شف
العورات ،وهو منكر يح�صل من ورائه فتنة عظيمة
ج ـ �أن هذه العمليات قد تف�شل وال يح�صل املق�صود
منها من التح�سني وزيادة التجميل ،بل قد يح�صل
�ضد ذلك ،في�ضطر ال�شخ�ص لإجراء عملية �أخرى
لإ�صالح ما �أف�سدته العملية الأوىل ،وهذا كثري يف
الواقع ،وقد تنجح عملية الإعادة وقد ال تنجح،
فيح�صل عك�س املق�صود من هذه العمليات ،مع ما
يف ذلك من �إذهاب الأوقات ،و�إتالف الأموال بال
طائل.48
�ضوابط جتمل الزوجة لزوجها
هذه ال�ضوابط متمثلة فى هذه النقاط لال�سرت�شاد
ولي�س للح�صر:
 -1عدم جواز التزين مبا هو حمرم.
� -2أال تتزين املر�أة مبا ي�شبهها بالرجل.
 -3عدم جواز التزين مبا فيه تغيري خللق اهلل.
� -4أال يكون يف ذلكم التزين ت�شبه بالكافرات.
� -5أال يكون تزين املر�أة مبا فيه �إ�سراف.
� -6أال يكون يف زينة املر�أة ما مينع من �إمتام
طهارتها من احلدث الأ�صغر كالذي يكون مانع ًا من
و�صول املاء �إىل ب�شرتها كبع�ض املناكري واملكياج.
� -7أال يكون يف تزينها وجتملها ما ي�ضربها �صحيا �أو
ج�سديا على املدى القريب �أو البعيد.58
اخلامتة
ي�ص � اَّإل ِب ِ�إ ْذنِ الزَ ْوج ،وذلك
َ -1ي ْح ُر ُم َع َلى المْ َ ْر�أَ ِة ال َّت ْنمِ ُ
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من �أجل التزين له فقط.
َ�ص ِبا ْل َو ْ�ص ِل ِب َّ
ال�ش ْع ِر َ ,و اَل
� -2أما الو�صل فال َّن ْهي مخُ ْ ت ٌّ
اج ِة
َب�أْ َ�س ِب َو ْ�ص ِل ِه ِب ُ�ص ٍ
وف �أَ ْو ِخ َرقٍ َ ,و َغيرْ ِ َذ ِل َك ِل ْل َح َ
وهى �إبداء التزين والتجمل للزوج.
 -3ال يجوز ا�ستخدام الزوجة الو�شم من �أجل الزينة
لزوجها.
 -4ال يجوز ا�ستخدام الزوجة تفليج الأ�سنان من �أجل
الزينة لزوجها.
 -5لي�س للزوجة �أن تطيع زوجها يف مع�صية من �أجل
التزين لزوجها.
 -6تختلف زينة الزوجة لزوجها عن زينتها يف
املنا�سبات االجتماعية.
 -7للزوجة ا�ستعمال ما تنتجه ال�شركات العاملية من
�أدوات الزينة واملالب�س من �أجل الزينة ،مادام لي�س
من �شعار الكفار �أو من خ�صائ�صهم.
 -8اجلراحة التح�سينية املراد بها حت�سني املظهر ،
دون دوافع �ضرورية �أرى �أن تبحث كل عملية جتميل ّية
لوحدها.
� -9ضوابط جتمل الزوجة لزوجها ال تخرج عن
الأوامر والنواهي هلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
دع َوا َنا �أنِ َ
اللهم
احل ْم ُد ِ
هلل ِ
و�آخ ُر ْ
رب العالمَ ني ،و�صلي َّ
و�سلم.
على �سيدِ نا حممدٍ وعلى �آل ِه و�صحب ِه ْ
 1الزِّ ي َن ُة المْ ُ ْكت ََ�س َب ُة َما تحُ َ ا ِو ُل المْ َ ْر�أَ ُة �أَنْ تحُ َ ِّ�سنَ َنف َْ�س َها
اب َ ,و ِم ْن ُه قوله
اب َوالحْ ُ ِل ِّي َوا ْل ُك ْح ِل َوالخْ ِ َ�ض ِ
ِب ِه َ ,كال ِّث َي ِ
تعاىلُ } :خ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْندَ ُك ِّل َم ْ�س ِجدٍ { �أَ َّما ُك ٌّل ِمنْ
الَ ْ�ص ِل �أَ ْو
الت ََّح ُّ�س ِن َوالت ََّج ُّم ِل َف َي ُكونُ ِب ِز َيا َد ٍة ُمت َِّ�ص َل ٍة ِب ْ أ
ال َي ُة ا ْل َك ِر َمي ُة َ } :و َ�ص َّو َر ُك ْم
ُنق َْ�صانٍ ِفي ِه َ ,ك َما ُت ِفي ُد ُه ْ آ
َف َ�أ ْح َ�سن ُ�ص َو َر ُك ْم { (.املو�سوعة الفقهية الكويتية
.)462/11
� 2سورة الأعراف� /آية .33 ،23
� 3أخرجه الن�سائى فى �سننه  /كتاب النكاح  /باب
�أى الن�ساء خري  86/6رقم  ،1323للحافظ �أبى عبد
الرحمن �أحمد بن على بن �شعيب الن�سائى (املتوفى
�سنة303هـ) ،الن�سائى مكتب املطبوعات الإ�سالمية،
حلب 6041هـ ط (الثانية)  ،حتقيق عبد الفتاح �أبو
غدة.
 4حا�شية ال�سندى  86/6نور الدين بن عبدالهادي
�أبو احل�سن ال�سندي  /حتقيق عبدالفتاح �أبو غدة
مكتب املطبوعات الإ�سالمية – حلب الطبعة الثانية
.6891 – 6041 ،

 5رد املحتار على الدر املختار .373/6
� 6أ�سنى املطالب  ،371/1حا�شيتا قليوبى وعمرية
.802/1
 7الإن�صاف .521/1
 8بريقة حممودية .271/4
 9الفروع البن مفلح .631/1
 01حا�شية العدوى  ، 954/2الفواكه الدوانى
. 413/2
 11الإن�صاف .521/1
 21الإن�صاف  ،521/1الفروع البن مفلح .631/1
 31حا�شية العدوى  ، 954/2الفواكه الدوانى 413/2
" بت�صرف" .
 41التاج والإكليل ملخت�صر خليل.682/1
 51الإن�صاف .521/1
 61غذاء الألباب .234/1
� 71إعالم املوقعني  ،603 /4ك�شاف القناع .18/1
 81املحلى بالأثار .893/2
 91املحلى بالأثار .893/2
� 02أخرجه البخارى فى �صحيحه  /كتاب التف�سري /
باب �سورة احل�شر  3581/4رقم .4064
 12رد املحتار على الدر املختار .373/6
 22رد املحتار على الدر املختار .373/6
 32مغنى املحتاج .704/1
� 42أخرجه ابن �سعد فى الطبقات  07/8ملحمد بن
�سعد بن منيع �أبو عبداهلل الب�صري الزهري  :دار
�صادر – بريوت.
� 52سبق تخريجه.
 62املحلى بالأثار .893/2
 72حا�شية العدوى  ، 954/2الفواكه الدوانى
. 413/2
 82حا�شية العدوى  ، 954/2الفواكه الدوانى
. 413/2
 92رد املحتار على الدر املختار  ،373/6التاج
والإكليل ملخت�صر خليل  503/1لأبى عبد اهلل حممد
بن يو�سف �أبى القا�سم العبدرى ال�شهري باملواق
(املتوفى �سنة798هـ) مطبوع بهام�ش مواهب اجلليل
للحطاب -طبعة دار الكتب العلمية – بريوت-
لبنان� -سنة 6141هـ 5991-م  ،املجموع �شرح
املهذب للنووى  741/3للإمام �أبى زكريا يحيى بن
�شرف النووى( املتوفى �سنة676هـ) ومعه فى �أجزاء
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منفردة التكملة الثانية للمجموع  :لل�سبكى ،حتقيق
حممد جنيب املطيعى ـ النا�شر مطبعة املنرية ،.
املغنى .76/1
 03املجموع �شرح املهذب للنووى  ،741/3املغنى
.76/1
 13البحر الرائق �شرح كنز الدقائق  332/8لزين
الدين بن ابراهيم بن حممد امل�شهور بابن جنيم
احلنفى املتوفى �سنة 3651- 079م ،وبهام�شه حا�شية
احلوا�شى امل�سماة مبنحة اخلالق على البحر الرائق:
ملحمد �أمني ال�شهري بابن عابدين ،طبعة دار الكتاب
الإ�سالمى.
 23رد املحتار على الدر املختار .273/6
 33املجموع �شرح املهذب للنووى .741/3
 43مطالب �أويل النهى  ،09 / 1ك�شاف القناع 1
.18 /
 53رد املحتار على الدر املختار .273/6
 63املجموع �شرح املهذب للنووى .741/3
 73مطالب �أويل النهى  ،09 / 1ك�شاف القناع 1
.18 /
 83ك�شاف القناع  ،86/1املغنى.411/1
 93الإن�صاف .521/1
 04املنتقى �شرح املوط�أ للباجى  762/7للقا�ضى
�أبى الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن �أيوب بن
وارث الباجى الأندل�سى(�سنة494-304هـ) طبعة
م�صطفى البابى احللبى و�أوالده مب�صر – الطبعة
الأوىل 5991- 2831م..
 14املجموع �شرح املهذب للنووى .741/3
 24مطالب �أويل النهى  ،09 / 1ك�شاف القناع 1
.18 /
 34مطالب �أويل النهى  ،09 / 1ك�شاف القناع 1
.18 /
 44رد املحتار على الدر املختار .373/6
� 54أخرجه البخارى فى �صحيحه  /كتاب اللبا�س/
باب الو�صل يف ال�شعر  6122/5رقم .9855
� 64أخرجه م�سلم فى �صحيحه  /كتاب اللبا�س
والزينة  /باب حترمي فعل الوا�صلة وامل�ستو�صلة
والوا�شمة وامل�ستو�شمة والنام�صة واملتنم�صة
واملتفلجات واملغريات خلق اهلل  9761 /3رقم .6212
 74املنتقى �شرح املوط�أ للباجى .762/7
 84املنتقى �شرح املوط�أ للباجى .762/7
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 94طرح الترثيب .803-703 /4
 05رد املحتار على الدر املختار  ،373 /6والفواكه
الدواين  ،413 / 2املجموع �شرح املهذب ،833 /1
ك�شاف القناع .18 / 1
� 15أخرجه البخارى فى �صحيحه  /كتاب اللبا�س /
باب املو�صولة  8122/5رقم .6955
 25رد املحتار على الدر املختار .033/1
 35الفواكه الدوانى . 412/2
 45حا�شية العدوى .954/2
 55الفواكه الدواين  ،413 / 2حا�شية العدوي
 954/2لعلى ال�صعيدى العدوى ،طبعة دار الفكر.
 65الفواكه الدوانى .413/2
 75املو�سوعة الفقهية الكويتية .501/31
 85بريقة حممودية  271/4لأبى �سعيد اخلادمى ،
طبعة دار �إحياء الكتب العربية  ،املدخل البن احلاج
 ،701/4نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج 52/2
ل�شم�س الدين حممد بن �أحمد الرملى امل�صرى
ال�شهري ال�شافعى ال�صغري 4001هـ 6951م ،طبعة
دار الفكر ،املغنى .،86/1
� 95سبق تخريجه.
� 06أخرجه �أحمد فى م�سنده .714/1
 16حا�شية العدوى .954/2
 26اجلوهرة النرية  282/2ملخت�صر القدورى
فى فقه الإمام الأعظم �أبى حنيفة النعمانى:
لأبى بكر بن على بن حممد احلدادى العبادى
املتوفى فى �سنة008هـ ،املطبعة اخلريية ،الطبعة
الأوىل �سنة 2231هـ ،الفواكه الدواين 413 / 2
�أ�سنى املطالب  271/1للقا�ضى �أبى يحيى زكريا
الأن�صارى ال�شافعى ( �سنة628هـ 629هـ) وبهام�شه
حا�شية ال�شيخ �أبى العبا�س بن �أحمد الرملى الكبري
الأن�صارى ـ طبعة دار الكتاب الإ�سالمى بالقاهرة،
املجموع للنووى ،922/7الإن�صاف ..605/3
 36ك�شاف القناع َ ( 23/1و َي َت َو َّج ُه َو ْج ُه �إ َب َاح ِة تحَ ْ مِ ٍري
يف ِب ِ�إ ْذنِ َز ْو ٍج َف َق ْط .الفروع البن مفلح
َو َنق ٍْ�ش َوت َْط ِر ٍ
.)631/1
 46التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،682/1املنتقى
�شرح املوط�أ للباجى  ،762/7حتفة املحتاج .821/2
� 56أخرجه �أحمد فى م�سنده .07/4
� 66أ�سنى املطالب  ،271/1الإن�صاف .605/3
� 76سورة الن�ساء � /آية .43

� 86أخرجه الطربانى فى املعجم الكبري 073/ 81
رقم  ، 183للحافظ �أبى القا�سم �سليمان بن �أحمد
الطربانى(063-062هـ) مكتبة العلوم واحلكم –
املو�صل الطبعة الثانية 3891 - 4041 ،حتقيق :
حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي..
� 96صحيح البخارى للإمام �أبى عبد اهلل حممد
بن �إ�سماعيل البخارى اجلعفى رحمه اهلل� ،ضبط
الدكتور :م�صطفى البغا  ،طبعة اليمامة ،دم�شق
– بريوت ،الطبعة الثالثة 7891 7041م .كتاب
النكاح /باب ال تطيع املر�أة زوجها يف مع�صية
 7991/5رقم ،)9094للإمام �أبى عبد اهلل حممد
بن �إ�سماعيل البخارى اجلعفى رحمه اهلل� ،ضبط
الدكتور :م�صطفى البغا  ،طبعة اليمامة ،دم�شق –
بريوت ،الطبعة الثالثة 7891 7041م.
 07فتح الباري  -للحافظ �أبى الف�ضل �شهاب الدين
�أحمد بن على بن حممد حجر الع�سقالنى ال�شافعى
(املتوفى �سنة 258هـ 9441-م) دار املعرفة بريوت
9731هـ ، 403/ 9
 17تبيني احلقائق  ،08/6لفخر الدين عثمان
بن على الزيلعى احلنفى وبهام�شة حا�شية ال�شيخ
ال�شلبى الطبعة الكربى الأمريية ببوالق �سنة 3131هـ
النا�شر دار الكتاب الإ�سالمى .املب�سوط ،741/01جممع الأنهر  935/2للمحقق عبد الرحمن بن ال�شيخ
حممد بن �سليمان �شيخى ذاده املعروف بدمادا
�أفندى ،وبهام�شه ال�شرح امل�سماة بدر املنتقى فى �شرح
امللتقى -دار �إحياء الرتاث العربى – الطبعة الأوىل ،
�شرح خمت�صر خليل  ،642/1مواهب اجلليل 41/4
لأبى عبد اهلل حممد بن يو�سف �أبى القا�سم العبدرى
ال�شهري باملواق (املتوفى �سنة798هـ) مطبوع بهام�ش
مواهب اجلليل للحطاب -طبعة دار الكتب العلمية
– بريوت -لبنان� -سنة 6141هـ 5991-م ،،حتفة
املحتاج  ،991-591/7حا�شيتا قليوبي وعمرية
 212/3الأوىل :ل�شهاب الدين �أحمد بن �أحمد
بن �سالمة القليوبى امل�صرى املتوفى �سنة936هـ
) والثانية :ل�شهاب الدين احمد الربل�سى امللقب
بعمرية ( املتوفى �سنة659هـ)على �شرح جالل الدين
حممد بن احمد املحلى (املتوفى �سنة 648هـ) على
منهاج الطالبني للإمام �أبى زكريا يحيى بن �شرف
النووى ـ طبعة دار �إحياء الكتب العربية ،املغني 08/7
ملوفق الدين �أبى حممد عبد اهلل بن �أحمد بن حممد

بن قدامة املقد�سى �إ�سماعيل الدم�شقى ال�صاحلى
احلنبلى ( املتوفى �سنة026هـ) ،حتقيق د /عبد اهلل
بن عبد املح�سن الرتكى ،عبد الفتاح حممد احللو ـ
طبعة دار �إحياء الرتاث العربى ،الفروع .451/5
 ( 27من احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة
والظاهرية) بدائع ال�صنائع  ،421-021/ 5منح
اجلليل  ،322-222/1حتفة املحتاج ،591-491/7
املغني ،57 -47/7املحلي بالأثار.261/9
 37تبيني احلقائق .81/6
 47الفواكه الدوانى � 772/2 ،031/1شرح ال�شيخ
�أحمد بن غنيم بن �سامل بن مهنا النفراوى املالكى
الأزهرى (املتوفى �سنة5211هـ) على ر�سالة �أبى
حممد بن �أبى زيد عبد الرحمن القريوانى املالكى
( �سنة613هـ ـ 683هـ) دار الفكر للطباعة والن�شر
والتوزيع
 57مغنى املحتاج .131/1
� -ahs.www//:ptt 67صلى اهلل عليه و�سلم
� -/?php.xedni/moc.haeصلى اهللعليه و�سلم � -oce-صلى اهلل عليه و�سلم /sd-
/7552/di/weiv/noitca/weiv
 77هيثم بن جواد احلداد � /ضوابط الت�شبه املمنوع
 /جملة البيان العدد .981
� 87أحكام اجلراحة الطب ّية لل�شتقيطى � /ص . 191
 97املرجع ال�سابق.
� 08أحكام اجلراحة الطب ّية لل�شتقيطى � /ص . 191
 18نق ُال عن هاين بن عبد اهلل بن حممد اجلبري/
ال�ضوابط ال�شرع ّية للعمليات التجميل ّية  /موقع
ر�سالة الإ�سالم.
 28د .عبدالعزيز بن فوزان الفوزان  /ال�ضوابط
ال�شرعية لعمليات حت�سني القوام واحلقن التجميلي
 /موقع ر�سالة الإ�سالم.
 38د .عبدالعزيز بن فوزان الفوزان  /ال�ضوابط
ال�شرعية لعمليات حت�سني القوام واحلقن التجميلي
 /موقع ر�سالة الإ�سالم.
 48د .عبدالعزيز بن فوزان الفوزان  /ال�ضوابط
ال�شرعية لعمليات حت�سني القوام واحلقن التجميلي
 /موقع ر�سالة الإ�سالم.

استشارات

صغريي عنيد!
طفلي تويف والده وعمره سنة وعدة أشهر ،وبالرغم من صغر سنه
مازال حتى اللحظة هذه يتذكر األلعاب اليت مارسها والده معه.
أبدا ،وأنا عملت لظروف
وهو اآلن عنيد جداً وال يسمع كالمي ً

الصغري الذي ما زال يف طور التكوين طور اخلطأ والتعلم وحنن
جبواره قد نكون مضغوطني أو مشغولني أو طالبني سرعة أداء
السلوك يف حني يتباطأ هو يف األداء ،وقد يعاند ليلفت االنتباه
إىل انشغالك عنه لتوفري متطلبات احلياة الضرورية ..حنن
نقدر هذا ولكن هل تعتقدين أن الطفل صاحب ثالث سنوات
سيستطيع تقدير ذلك كله ،إنه يعرف أنك والدته وكل من له

عال ،وبالتالي
احلياة ،وغصب عين أعصب عليه وأوجهه بصوت ٍ

عنده حيتاج إىل بسمة وضمة وحب وعطاء وتدعيم وصرب وحلم

أربيه تربيه دينية تنفعين وتنفع أباه ،ويكون من الصاحلني ومن

ورأفة لغرس ما تريدين أن يغرس يف نفس طفلك ..إن األطفال
ال يولدون كباراً متعلمني ،وال ميكن أن يصعدوا

يعاندني  ،وملا يسمع امسي مع أي حد يرتعش وخياف .أنا أريد أن
امللتزمني  .أرشدوني كيف أتعامل معه؟

ملستوى األم كي يقرأوا ما تقوله هي أو

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول

تفكر فيه يف عقلها ..يا أختاه

اهلل،وبعد:

رسالتك آملتين لرعب دب

أسأل اهلل أن يسدد خطاك وأن

يف نفس ابنك والعناد

يلهمك الصواب ،وأن ينعم

أصله لفت االنتباه

عليك باحللم والصرب

أو

واألناة ،وأن ينري عقلك

على سلوك يقوم

مبا هو نافع البنك
الصغري

الذي

به

من

املفرتض أن تنتبهي له
لوجود أخطاء كربى
وقعت فيها من غري

علينا إهلاؤه عما يتذكر عن

إذاً اخلالصة يف نقاط بسيطة:

سوى ترسيخ اإلحساس بالفقد لوالده وهذا

 -1فك ارتباط الطفل بأبيه وعدم

يؤدي إىل مشاكل مستقبلية مع دخول املدرسة ،ومع

على أنك قد تعديت حدود الصوت احلازم إىل الصوت املخيف
املرعب الذي يهز وجدان الطفل ونضجه ومنو شخصيته ،وينقل
هذا الصوت قلة التقدير وقلة احرتام وقلة ثقة األم ،وعدم التفريق
ما بني السلوك السليب وشخص الطفل الصغري ،وأؤكد الطفل
2013م
أكتوبر 2013م
1434هـهـ ��أكتوبر
احلجة 1434
ذو احلجة
( )5ذو
العدد ()5
إ�سالم العدد
ر�سالة االلإ�سالم
ر�سالة

سلو

كنا

أنواع الرتبية..

بوالده من هذا السن ،فما فائدة ذلك

إنه يصل ملرحلة الرعب عند مساع صوتك من شدتك ،وهذا دليل

إلعادة

تقييم

تتحدثي عن أي نوع من

والده ،وليس وفا ًء أن تربطيه

وأمر آخر هو شدة رد الفعل لديك ألخطائه وردود أفعاله ،حتى

لتغيريه

أو

تغيري طباعك جتاه
ابنك ً
أوال قبل أن

ينسى وحتى لو تذكر

رفضت الفكرة اآلن .

احمليطون

جتاهه ..البد من

قصد ،منها أن الطفل

فرصة االرتباط اليت ميكن أن تتم إن شاء رب العاملني حتى وإن

االعرتاض

تدعيم ذلك حتى وإن طلب..
 -2تفريغ وقت للطفل هادئ وغري متقاطع مع مشغولياتك..
 -3ذهاب الطفل إىل حضانة الكتساب اخلربة االجتماعية..
وتعلم االندماج مع اآلخرين.
 -4التمرين على عدم العصبية وعلو الصوت من قبل األم..
 -5التخطيط حلياتك ما بني عملك وأمومتك..
 -6التفريق بني ضغوط العمل والبيت..
واهلل حيفظكم ويرعاكم،،،
42

ف�ضيلة ال�شيخ �أح�س بال�ضيق واالكتئاب،و�أنا ممن يعكفون على الفي�سبوك ،وال

استشارات
 .1املبادرة بالتوبة الن�صوح كلما وقعت يف املع�صية حتى لو تكررت ،فكرر التوبة

�أخفيك �أنني �أطلق النظر يف تتبع ال�صور الفا�ضحة،مع �أنني من امللتزمني؟

واجتهد يف حتقيق التوبة الن�صوح ،وتذكر قول �إبلي�س “�أهلكت بني �آدم بالذنوب

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل،وبعد:

و�أهلكوين باال�ستغفار” وكن على يقني من
قدرتك –ب�إذن اهلل – على االنت�صار ولو
طال الوقت.

�أعظم نعمة يهبها اهلل لعبده هي �أن يرزقه الإميان
واال�ستقامة على طريقه ،ويف املقابل فالقاعدة
الربانية تقولَ } :ل ِئن َ�ش َك ْرتمُ ْ َ ألَزِيدَ َّن ُك ْم َو َل ِئن َك َف ْرتمُ ْ

� .2إذا كان الدخول للإنرتنت
ينتج عنه الوقوع يف املع�صية

�إِنَّ َع َذا ِبي َل َ�شدِ ي ٌد { (ابراهيم )٧ :فنحن
جميع ًا �أمام نعم اهلل واحد من اثنني �شاكر

فال تدخل� ،أو �ضع و�سائل
تعينك –بعد اهلل– على

وكافر ،فال�شاكر يب�شر بالزيادة �إىل ما �شاء

جتنب املعا�صي  ،مثل حتديد

اهلل ،والكافر يب�شر بالعذاب ال�شديد الذي ال يعلمه

الهدف من الدخول واالقت�صار

�إال اهلل.
و�أنت تتقلب بنعم من اهلل ال ميكن �أن حت�صيها ،فالبد مع
هذه النعم من �شكر هلل ،و�أظنك �سائر على طريق ال�شكر؛ بدليل
التزامك وحر�صك على اخلري ،بقي �أن تدرك �أن ال�شيطان لن يرتكك
فمعركته معك مل تنته بعد ،فهو �سي�سعى جاهد ًا �إىل �إيقاعك يف حباله خطوة ثم
خطوة �أخرى وهكذا كما �أعلنها على جميع الب�شريةَ } :ق َال َف ِب ِع َّز ِت َك َ ألُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم
�أَ ْج َم ِع َني { (�ص� )٨٢ :أ�س�أل اهلل �أن نكون من املخل�صني ،فينبغي لكل عاقل �أن
يدرك تلك احلقيقة ،ويتعامل معها بحزم ،فال يعطي فر�صة لل�شيطان لهزميته �أو
ال�سيطرة عليه ،و�إن �أخفق �أحيان ًا فليعلم �أن باب الرب مفتوح ،فليقبل على اهلل
وليعلن توبته ويعاود الكرة بروح معنوية �أف�ضل ،ورغبة �أ�شد يف تعوي�ض ما م�ضى.
ولعل ما يعرتيك من قلق واكتئاب هو ب�سبب ما تعي�شه من �صراع داخلي بني ما
�أنت مقتنع به وتلتزم به من مبادئ وقيم ،وبني �شهواتك الإن�سانية التي و�ضعها

عليه ،وو�ضع اجلهاز يف مكان مفتوح
وقت
يف البيت -ال�صالة مث ًال -واختيار ٍ
يكون فيه اجلميع يف املنزل بحيث يتوقع دخول
�أي منهم يف �أي وقت.
 .3احر�ص على ا�ستغالل وقتك بالنافع واملفيد ،وال تعط الفراغ فر�صة لل�سيطرة
على وقتك ،بل حتكم �أنت بالوقت ،ومبعنى �آخر �ضع لنف�سك �أهداف ًا �سامية ت�سعى
لتحقيقها يف حياتك ثم اجتهد يف حتقيقها ،وحبذا �أن تكون لك م�شاركات دعوية
مع هيئات �أو جلان �أو م�ؤ�س�سات خريية تتنا�سب مع قدراتك ومواهبك.
 .4كلما وقعت يف مع�صية بادر �إىل عمل طاعة مقابلة لها ،وزد عليها بطاعة �أخرى
–بعد التوبة -و�إن مل جتد طاعة مقابلة فا�ستحدث لك طاعة مثل ال�صالة بعد
التوبة� ،أو قراءة ورد من القر�آن �أو �صلة رحم.

اخلالق يف بني الب�شر ،ثم �إن وقعت يف مع�صية ملت نف�سك كثريا ،وت�أتيك �صورة

 .5كن قريب ًا من اهلل بقدر ما ت�ستطيع ،وذلك من خالل الأعمال القلبية مثل

النهاية لكل �إن�سان وما يتبعها من �أهوال و�أحوال ،فينقب�ض قلبك خوف ًا من اهلل،

املراقبة واخلوف والرجاء ،وكذلك �أعمال اجلوارح من ح�سن الكالم وكرثة

و�أي�ض ًا يدور يف نف�سك كيف ملثلي امللتزم بالدين �أن يقع يف هذه املعا�صي ،وكيف

ال�سجود هلل ،واحر�ص على الزيادة يف هذا اجلانب (القرب من اهلل) ،وال تر�ض

جتر�أت على مع�صية اهلل مع ما �أعطاين اهلل من علم ،وقد ي�صل بك التفكري

بالثبات عليه ف� ً
ضال عن تقليله ،وا�سمح يل �أن �أهم�س يف �أذنك ب�أن يكون لك عمل

�أحيان ًا �إىل درجة التفكري يف التخلي عن االلتزام لأنك ل�ست �أه ًال له!!.

�صالح ال يعلمه �إال اهلل ثم �أنت ،واجتهد يف الإخال�ص فيه؛ فلعله يكون �سبب ًا يف

�إن ما تعانيه من �صراعات وتفكري هو �أمر طبيعي يح�صل للكثري من امل�ؤمنني،
وهذا ال يعني اال�ست�سالم للمع�صية والقبول بها .ال بل على العك�س يو�ضح لك

ا�ستجابة دعائك كما ح�صل مع �أ�صحاب الغار.
واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل،،،

حقيقة نف�سك� ،أنها قابلة للخري وال�شر.
�أما ما ينبغي عليك فعله فهو:
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علوي الشرعبي
اختلف أهل العلم -رمحهم اهلل  -يف كون آيات ال ُق ْرآن الدالة على األحكام الفقهية حمصورة أم ال ؟ على قولني:
القول األول :أن آيات األحكام حمدودة وحمصورة بعدد معني [ ]1ثم اختلف هؤالء يف عددها :
قال ابن العربي  :هي أكثر من  800آية .
وقال الغزالي  :حوالي  500آية .
وذهب الصنعاني إىل أنها  200آية .
وذهب ابن القيم إىل أنها  150آية .
قال الزركشي “ :ولعل مرادهم املص ّرح به ؛ فإن آيات القصص ،واألمثال وغريها
ُيستنبط منها كثري من األحكام”[. ]2
القول الثاني  :أن آيات األحكام غري حمدودة العدد ،فكل آية يف ال ُق ْرآن
قد ُيستنبط منها حك ٌم مع ٌ
ني [َ ،]3و َم َر ُّد ذلك إىل ما يفتحه اهلل على ال َعالمِ ِ
من معاني ال ُق ْرآن ودالالته  ،وما يتميز به العامل من صفاء الروح،وقوة
الد ْين ُ
الطويف:
االستنباط  ،وجودة الذهن وسيالنه [ . ]4قال جنم ِّ
ري معترب ،وأن مقدار أدلة األحكام يف
“والصحيح أن هذا التقدير غ ُ
ذلك غري منحصر؛ فإن أحكام الشرع كما ُتستنبط من األوامر،
والنواهي؛ كذلك ُتستنبط من األقاصيص ،واملواعظ ،وحنوهاَّ ،
فقل
وجود آية يف ال ُق ْرآن الكريم ّ
إال و ُيستنبط منها شيء من األحكام،وإذا َ
أردت حتقيق
هذا؛ فانظر إىل كتاب أدلة األحكام [، ]5وكأن هؤالء -الذين حصروها يف مخس مائة آية
اس ُت ِفيد منه ،ومل ُيقصد به بيانها “[ ، ]6وقال القرايف:
 إمنا نظروا إىل ما ُقصد منه بيان احلكم دون ما ْ“فال تكاد جتد آية ّ
إال وفيها حكم،وحصرها يف مخسمائة آية بعيد”[. ]7
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الراجح  -واهلل أعلم -ألن أحكام ال ُق ْرآن يف كتاب اهلل على قسمني [: ]8
وهذا هو َّ
ص َيا ُم } إىل قولهَ { :ف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُ
ك ِت َب َعلَ ْي ُ
ص ِّرح به يف األحكام ،وهو كثري كقوله تعاىلُ {:
ص ْم ُه
ك ُم ا ْل َش ْه َر َف ْل َي ُ
ك ُم ا ْل ِّ
أوهلما :ما ُ
} [البقرة ، ]183/وعامة أحكام ال ُق ْرآن العظيم من هذا النوع ،ومثال ذلك :غالب أحكام سورة البقرة ،والنساء ،واملائدة .
ً
أيضا:
وثانيهما :ما يؤخذ بطريق االستنباط ،والتأمل ،وهو على قسمني
أحدهما :ما ُي ْس َت ْن َب ُط من اآلية مباشرة ،بدون َ
ض ِّم آية أخرى هلا؛ وذلك حنو استنباط حتريم االستمناء من قوله تعاىلَ { :و َّال ِذ ْي َن ُهم
ل ُف ُروج ِهم حا ِفظون ّ
أزواج ِهم أو ما َملَ َ
ك ْت َأيمْ َ ا ُن ُه ْم
إال على
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َفإ َن ُه ْم غيرُْ َمل ْو ِمينْ َ ف َم ْن أ ْبتغي َو َرا َء ذ ِلك فاؤل ِئك ُه ُم ال َعا ُد ْو َن
} [ املؤمنون  ،] 7-5/وكاستنباط صحة صوم من أصبح
ُج ً
اش ُر ْو ُه َّن َوا ْب َت ُغ ْوا َما َ
ك َت َب
نبا ،من قوله تعاىل { :فاآلن َب ِ
ُ
َ
كلُ ْوا َو ْ
اش َر ُب ْوا َح َتى َي َت َبينَّ َ َل ُ
ك ْم َو ُ
اهلل َل ُ
ك ُم الخْ َ ْي ُط األ ْب َي ُ
ض
ِم َن الخْ َ ْي ِط َ
األ ْس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْجر }.
والقسم الثاني  :ما ُي ْس َت ْن َب ُط ِب َ
ض ِّم اآلية إىل غريها ،سواء
آلية أخرى،أو حلديث نبوي ،ومنه استنباط علي بن أبي
طالب(([ ]9أن أقل احلمل ستة أشهر؛ من قوله تعاىل ( :وَحمَ ْ لُ ُه
صا ُل ُه َث َ
ال ُث ْو َن َش ْه َراً ) [ األحقاف ]15/مع قوله تعاىل( :
َو ِف َ
ُ
صال ُه فيِ َعا َمينْ ِ )،ومنه استنباط أن التطهر املراد بقوله
َو ِف َ
ّ
تعاىل { َف ِإ َذا َتط َه ْر َن } (البقرة )222/؛ وقولهَ ( :وإِ ْن ُ
ك ْن ُت ْم
ُج ُن َب ًا َف َّ
اط َه ُر ْوا) (املائدة ) 6 :هو االغتسال املذكور يف قوله
صر بعدد معني،
تعاىلَ {:و َال ُج ُن َب ًا إِ َّال َع ِاب ِر ْي َس ِب ْي ٍل َح َّتى َتغ َت ِسلُ ْوا } (النساء ) 43 :؛ وبنا ًء على هذا؛ فإن آيات األحكام أكثر من أن تحُ ْ َ
وهذا َ
ض ْر ٌب ِم ْن إعجاز ال ُق ْرآن الكريم ،واهلل اعلم
( )1ممن قال بهذا القول الغزالي يف املستصفى ( ،)6/4والرازي يف احملصول ( ،)33/3/2واملارودي يف أدب القاضي (.)282/1
()2الربهان للزركشي(.) 4-3/2
()3وهو قول أكثر العلماء  ،وممن َر َّج َح ُه ال ِع ّز بن عبد السالم  ،وال َق َرايف ُ ،
والط ْوفيِ  ،وال َز ْر َ
ك ِشي  ،وابن ُج َزي ،والسيوطي  ،وابن
النجار ،والشوكاني  ،والشنقيطي  .انظر شرح التنقيح (ص ،)437وشرح خمتصر الروضة ( ،) 415/3والربهان يف علوم ال ُق ْرآن (
 ،) 6 - 4 / 2واإلتقان ( ،)185 /2شرح الكوكب املنري ( ، )406 /4وتقريب الوصول ( ص  ،) 431إرشاد الفحول (،) 814/2نثر
الورود ) . )145 /2
()4انظر  :التقرير والتحبري (. )390/3
السلمي (ت ) 660/كتاب عظيم ال يستغين
()5هو كتاب “ اإلمام يف بيان أدلة األحكام “ لإلمام احلافظ عز ِّ
الد ْين بن عبد السالم ُ
عنه الفقيه ،وال املتفقهُ ،حقق الكتاب يف رسالة علمية؛ جبامعة أم القرى ،وطبعه حمققه /د .رضوان خمتار بن غربية عن دار
الد ْين بن عبد السالم.
البشائر اإلسالمية  -بريوت  1407 -هـ للشيخ ِعز ِّ
( )6شرح خمتصر الروضة (. ) 415/3
( )7شرح التنقيح (ص. ) 476/
()8انظر :الربهان للزركشي( . )7-5/2
()9روى البيهقي يف سننه الكربى ،باب ما جاء يف أقل احلمل (برقم15326/و (( ،)15327أن عمر ُأ ِت َى بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛
َم برَجمْ هَا ؛ فبلغ ذلك ً
عليا  -رضي اهلل عنه  -فقال ( :ليس عليها رجم ؛ فبلغ ذلك عمر  -رضي اهلل عنه  -فأرسل إليه ،فسأله؛
َفه َّ ِ ِ
فقال{ :والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة } وقال {:ومحله وفصاله ثالثون شهراً} فستة أشهر
محله؛ حولني متام؛ ال َح َّد عليها ،أو قال :ال رجم عليها ،قالَ :ف َخلَّى عنها ثم ولدت .
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حوهلا  ..ندندن
ال رس ُ للهَّ
صلَّى اللهَُّ َ
ض َي اهلل َع ْن ُه َق َ
الصلاَ ة َو ُه َو َّ
ُّدا لأِ َ َّن ِفي ِه
الت ِح َّيات ,سمُ ِّ َي َت َشه ً
(أ َت َشهَّد)َ :ت َشهُّد َّ
ول ا ِ َ
الَ :ق َ َ ُ
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ
الصلاَ ِة؟” َق َ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِل َر ُج ٍلَ “ :ما َت ُق ُ
َّد ُث َّم َأ ْس َأ ُل َشهَادَة َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اللهَّ َو َأ َّن محُ َ َّم ًدا َر ُسول اللهَّ ( َد ْن َد َنتك)ِ :ه َي َأ ْن
الَ :أ َت َشه ُ
ول فيِ َّ
الر ُجل ِبا ْل َ
ار َأ َما َواللهَّ ِ َما ُأ ْح ِس ُن َد ْن َد َن َت َك َولاَ َي َت َ
اللهََّ الجْ َ َّن َة َو َأ ُعو ُذ ِب ِه ِم ْن َّ
كلاَ ِم ُت ْس َمع َن ْغ َمته َولاَ ُي ْفهَمَ ( .د ْن َد َنة ُم َعاذ)َ :أ ْي
كلَّم َّ
الن ِ
“ح ْولهََا ُن َد ْن ِد ُن” أخرجه أبو داود  -عن بعض لاَ َأدْري َما َت ْد ُعو ب ِه َأ ْن َت َيا َر ُسول اللهَّ َو َما َي ْد ُعو ب ِه ُم َعاذ إ َمام َنا َولاَ
َد ْن َد َن َة ُم َعا ٍذَ ،ف َق َ
الَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْوت ُم َعاذ.
الصحابة ( ، 210/1رقم  . )792وأخرجه أيضا :ابن ماجه َأ ْع ِرف د َ
ُعا َءك الخْ َ ِف ّي َّال ِذي َت ْد ُعو ِب ِه فيِ َّ
الصلاَ ة َولاَ َ
الص َح ِاب ّي ُم َعا ًذا َواَللهَّ َأ ْعلَم لأِ َ َّن ُه َ
( ، 295/1رقم  ، )910وابن حبان ( ، 149/3رقم َ ، )868وإِنمَّ َ ا َذ َ
كَ
ان ِم ْن َق ْوم
الر ُجل َّ
ك َر َّ
(ح ْو َ
هلا)َ :ق َ
َّن َ
كَ
وط ُّي:
وصححه األلباني (ختريج الكلم الطيب  ،رقم .)103
ُم َعاذ َأ ْو ُه َو ممِ ْ
صلِّي َخ ْلف ُم َعاذَ .
ان ُي َ
ال ُّ
الس ُي ِ
قال العالمة مشس احلق العظيم أبادي يف “عون املعبود شرح سنن َأ ْي َح ْول الجْ َ َّنة َو َّ
النار ُن َد ْن ِدنَ ,وإِنمَّ َ ا َن ْس َأل الجْ َ َّنة َو َن َت َع َّوذ ِم ْن َّ
النار
صلاَ تك َ
أبي داود”َ :
ك َما َت ْف َعلَ .قا َل ُه َت َو ُ
يسا َل ُه.
(ك ْيف َت ُقول فيِ َّ
الصلاَ ة)َ :أ ْي َما َت ْد ُعو فيِ َ
اض ًعا َو َت ْأ ِن ً

ال تؤاخ األمحق
قال عليه ال�سالم :» ال ت� ِؤاخ الأحمق ف�إنه ي�شري عليك ويجهد نف�سه فيخطىء ورمبا
يريد �أن ينفعك في�ضرك و�سكوته خري من نطقه وبعده خري من قربه وموته خري
من حياته».
وقال ابن �أبي زياد: قال يل �أبي: يا بني الزم �أهل العقل وجال�سهم واجتنب احلمقى
ف�إين ما جال�ست �أحمق فقمت �إال وجدت النق�ص يف عقلي.
ال تغ�ضب على احلمقى: عن عبد اهلل بن حبيق قال: �أوحى اهلل عز وجل �إىل مو�سى
عليه ال�سالم » ال تغ�ضب على احلمقى فيكرث غمك».
وعن احل�سن قال: هجران الأحمق قربة �إىل اهلل عز وجل.
وعن �سلمان بن مو�سى قال: ثالثة ال ينت�صف بع�ضهم من بع�ض حليم من �أحمق
و�شريف من دينء وبر من فاجر.
النا�س �أربعة �أ�صناف: وكذلك روينا عن الأحنف بن قي�س �أنه قال: قال اخلليل بن
�أحمد: النا�س �أربعة رجل يدري ويدري �أنه يدري فذاك عامل فخذوا عنه ورجل
نا�س فذكروه ورجل ال يدري وهو يدري �أنه
يدري وهو ال يدري �أنه يدري فذاك ٍ
ال يدري فذاك طالب فعلموه ورجل ال يدري وال يدري �أنه ال يدري فذاك �أحمق
فارف�ضوه.
وقال �أي�ض ًا: النا�س �أربعة فكلم ثالثة وال تكلم واحد ًا رجل يعلم ويعلم �أنه يعلم
فكلمه ورجل يعلم ويرى �أنه ال يعلم فكلمه ورجل ال يعلم ويرى �أنه ال يعلم فكلمه
ورجل ال يعلم ويرى �أنه يعلم فال تكلمه.
قال جعفر بن حممد: الرجال �أربعة  :رجل يعلم ويعلم �أنه يعلم فذاك عامل فتعلموا
منه ورجل يعلم وال يعلم �أنه يعلم فذاك نائم ف�أنبهوه ورجل ال يعلم ويعلم �أنه ال
يعلم فذاك جاهل فعلموه ورجل ال يعلم وال يعلم �أنه ال يعلم فذاك �أحمق فاجتنبوه.
النا�س ثالثة �أ�صناف: وقد روينا عن �أبي يو�سف القا�ضي �أنه قال: النا�س ثالثة:
جمنون ون�صف جمنون وعاقل ف�أما املجنون ون�صف ف�أنت معهما يف راحة و�أما
العاقل فقد كفيت م�ؤنته.
عن الأعم�ش �أنه قال: معاتبة الأحمق نفخ يف بلي�سة.
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كل �صديق ال عقل له عدو  :عن عبد اهلل بن داود احلربي �أنه قال: كل �صديق لي�س
له عقل فهو �أ�شد عليك من عدوك.
عن ب�شر بن احلارث �أنه قا ل: النظر �إىل الأحمق �سخنة عني.
و�سمعته يقو ل  :ي�أتي على النا�س زمان تكون الدولة فيه للحمقى.
وعنه �أنه قال  :الأحمق �سخنة عني غاب �أو ح�ضر.
ال جتال�س الأحمق: عن �شعبة �أنه قال: عقولنا قليلة ف�إذا جل�سنا مع من هو �أقل
عق ًال منا ذهب ذلك القليل ف�إين لأرى الرجل يجل�س مع من هو �أقل عق ًال منه
ف�أمقته.
قال بع�ض احلكماء: م�ؤنة العاقل على نف�سه وم�ؤنة الأحمق على النا�س ومن ال عقل
له فال دنيا له وال �آخرة.
كيف يعامل الأحم ق: قال حكيم �آخ ر: لي�س كل �أحد يح�سن يعامل الأحمق و�أنا
�أح�سن �أعامله قيل له كيف قا ل: �أبخ�سه حتى يطلب احلق بعينه �إذ متى �أعطيته
حقه طلب ما هو �أكرث منه.
و�أن�شدوا: املديد:
�إتق الأحمق �أن ت�صحبه
�إمنا الأحمق كالثوب اخللق
كلما رقعت منه جانباً
خرقته الريح وهناً فانخرق
كحمار ال�سوق �إن �أق�ضمته
رمح النا�س و�إن جاع نهق
�أو غالم ال�سوء �إن �أ�سغبته
�سرق النا�س و�إن ي�شبع ف�سق
و�إذا عاتبته كي يرعوي
�أف�سد املجل�س منه باخلرق.
(�أخبار احلمقى واملغفلني)
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قيل ألحد السلف كيف أصبحت؟ قال:
بين نعمتين خير منشور وشر مستور.
أدب الدنيا والدين للماوردي (.)٢٩٣
قال األصمعي :
رأيت أعرابيا قد أتت عليه مائة وعشرون سنة .
فقلت له  :ما أطول عمرك ؟
قال  “ :تركت الحسد فبقيت “ .
بعض البسطاء تُدهشك استقامتهم ،وبعض العلماء ُيدهشك اعوجاجهم !
 مصطفى المنفلوطي ..إذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفكر في كالمه فإن ظهرت المصلحة تكلم ,وإن شك لم يتكلم
حتى تظهر .
 اإلمام الشافعي ..ُسئل اإلمام أحمد بن حنبل  :أين نجد العافية؟
ال  :تسعة أعشار العافية في التغافل
فرد قائ ً
عن الزالت  ..ثم قال  :بل هي العافية كلها .

ر�سالة الإ�سالم العدد ( )5ذو احلجة 1434هـ �أكتوبر 2013م

47

سأل الخليفة المنصور أحد حكماء بني أمية :
عن سقوط دولتهم فقال  :أمور صغيرة سلمناها لكبار و أمور كبيرة سلمناها لصغار فضعنا بين
إفراط وتفريط
مع السنوات أدركت أن االعتذار ال يسقط الهيبة أجمل االعتذار ماكان في موطن قوة أن تعتذر
لطفلك لزوجك لتلميذك لشعبك أن تعتذر لنفسك  ...سلمان العودة
قال سلمة بن دينار :
ما أحببت أن يكون معك في اآلخرة فقدمه اليوم ،
وما كرهت أن يكون معك في اآلخرة فأتركه اليوم.
األعمى يتمنى أن يشاهد العالم
واألصم يتمنى سماع األصوات
واألبكم يتمنى أن يقول كلمات
وأنت تشاهد وتتكلم وتسمع
سعيدا
أال يستحق ذلك أن تكون
ً
بلسانك ترتقي  ،وبلسانك تُحترم  ،وبلسانك تُحتقر
قال لزوجته:اسكتى
وقال البنه:انكتم
صوتكما يجعلنى مشوش التفكير
ال تنبسا بكلمة
أريد أن أكتب عن
حرية التعبير
أحمد مطر
إن بين يدي الساعة أياما  ،يرفع فيها العلم  ،وينزل فيها الجهل  ،ويكثر الهرج ( .والهرج القتل).
“البخاري”
ما تكبر أحد إال من ذلة يجدها في نفسه.
ابدؤوا بإصالح األخالق ،فإنها أول الطريق  ...علي الطنطاوي ..
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فوائد تربوية
من �سورة يو�سف -عليه ال�سالم-
� -1أن��ه ينبغي البعد عن �أ�سباب ال�شر ،وكتمان ما
تخ�شى م�ضرته؛ لقول يعقوب ليو�سف } :يا بني اَل
ْ�ص ْ�ص ُر�ؤْ َي َ
اك َع َلى ِ�إخْ َو ِت َك َف َي ِكيدُوا َل َك َك ْيدً ا{.
َتق ُ
 -2ومنها: �أن نعمة اهلل على العبد ،نعمة على من
يتعلق به من �أهل بيته و�أقاربه و�أ�صحابه ،و�أنه رمبا
�شملتهم ،وح�صل لهم ما ح�صل له ب�سببه ،كما قال
يعقوب يف تف�سريه لر�ؤيا يو�سف: } َو َك َذ ِل َك َي ْج َت ِب َ
يك
الَ َحادِيثِ َو ُي ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك
َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُم َك ِمنْ َت�أْ ِو ِيل ْ أ
وب{، ومل��ا َّمت��ت النعمة على يو�سف،
َو َع�� َل��ى � ِآل َي ْع ُق َ
ح�صل لآل يعقوب م��ن ال��ع��ز والتمكني يف الأر����ض
وال�سرور والغبطة ما ح�صل ب�سبب يو�سف.
� -3أن العدل مطلوب يف كل الأم���ور ،ال يف معاملة
ال�سلطان رعيته وال فيما دونه ،حتى يف معاملة الوالد
لأوالده ،يف املحبة والإيثار وغ�يره ،و�أن يف الإخالل
بذلك يختل عليه الأم��ر ،وتف�سد الأح��وال؛ ولهذا ملا
قدَّم يعقوب يو�سف يف املحبة و�آثره على �إخوته ،جرى
منهم ما جرى على �أنف�سهم ،وعلى �أبيهم و�أخيهم.
� -4أن العربة يف حال العبد بكمال النهاية ،ال بنق�ص
البداية ،ف���إن �أوالد يعقوب -عليه ال�سالم -جرى
منهم ما جرى يف �أول الأم��ر ،مما هو �أكرب �أ�سباب
النق�ص واللوم ،ثم انتهى �أمرهم �إىل التوبة الن�صوح،
وال�سماح التام من يو�سف ومن �أبيهم ،والدعاء لهم
باملغفرة والرحمة ،و�إذا �سمح العبد عن ح ِّقه ،فاهلل
خري الراحمني.
 -5احل��ذر م��ن ���ش���ؤم ال��ذن��وب ،و�أن ال��ذن��ب الواحد
ي�ستتبع ذن��و ًب��ا م��ت��ع��ددة ،وال يتم لفاعله �إال بعدة
جرائم ،ف�إخوة يو�سف ملا �أرادوا التفريق بينه وبني
�أبيه ،احتالوا لذلك ب�أنواع من احليل ،وكذبوا عدة
مرات ،وز َّوروا على �أبيهم يف القمي�ص والدم الذي
فيه ،ويف �إتيانهم ع�شاء يبكون ،وال ت ُْ�ستَبعد �أنه قد كرث
البحث فيها يف تلك امل��دة؛ بل لعل ذلك ات�صل �إىل
�أن اجتمعوا بيو�سف ،وكلما �صار البحث ،ح�صل من
الإخبار بالكذب ،واالف�تراء ،ما ح�صل ،وهذا �ش�ؤم
الذنب ،و�آثاره التابعة وال�سابقة والالحقة.
 -6ينبغي للعبد �إذا ر�أى حم�ًل اً فيه فتنة و�أ�سباب
مع�صية� ،أن يف َّر منه ويهرب غاية ما ميكنه؛ ليتمكن
من التخل�ص من املع�صية؛ لأن يو�سف -عليه ال�سالم

بخري الدنيا والآخ��رة ،و�أن خري الآخ��رة له �سببان :
ري من ثواب الدنيا وملكها،
الإميان والتقوى ،و�أنه خ ٌ
و�أن العبد ينبغي له �أن يدعو نف�سه ،وي�ش ِّوقها لثواب
اهلل ،وال يدعها حتزن �إذا ر�أت �أهل الدنيا َّ
ولذاتها
وهي غري قادرة عليها؛ بل ي�س ِّليها بثواب اهلل الأخروي
وف�ضله العظيم لقوله تعاىل: } َو َ ألَ ْج�� ُر ْال ِآخ�� َر ِة َخيرْ ٌ
ِل َّلذِ ينَ � َآم ُنوا َو َكا ُنوا َي َّت ُقونَ{.
 -14ال ُيالم الإن�سان على ال�سعي يف دفع التهمة عن
نف�سه ،وطلب الرباءة لها ،بل ُي ْح َمد على ذلك ،كما
امتنع يو�سف عن اخلروج من ال�سجن حتى تتبني لهم
براءته بحال الن�سوة الالتي قطعن �أيديهن.
 -15ال يجوز للإن�سان �أن ي�شهد �إال مبا علمه ،وحتقَّقه
�إما مب�شاهدة �أو خرب من يثق به ،وتطمئن �إليه النف�س
لقوله م:} َو َما َ�شهِ دْ َنا �إِ اَّل بمِ َ ا َع ِل ْم َنا{.
 -16ف�ضيلة التقوى وال�صرب ،و�أن كل خري يف الدنيا
والآخ����رة فمن �آث���ار التقوى وال�����ص�بر ،و�أن عاقبة
�أهلهما� ،أح�سن ال��ع��واق��ب؛ لقوله:  } َق���دْ َم���نَّ اللهَّ ُ
َع َل ْي َنا �إِ َّن�� ُه َمنْ َيت َِّق َو َي ْ�صبرِ ْ َف ِ���إنَّ اللهَّ َ اَل ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج�� َر
المْ ُ ْح ِ�س ِن َني{.
 -17ينبغي ملن �أنعم اهلل عليه بنعمة بعد �شدة وفقر
و�سوء حال� ،أن يعرتف بنعمة اهلل عليه ،و�أن ال يزال
ذاكرا حاله الأوىل؛ ليحدث لذلك �شك ًرا كلما ذكرها؛
لقول يو�سف -عليه ال�سالم:- } َو َقدْ �أَ ْح َ�سنَ ِبي ِ�إ ْذ
ال�س ْج ِن َو َجا َء ِب ُك ْم ِمنَ ا ْلبَدْ ِو{.
�أَخْ َر َج ِني ِمنَ ِّ
 -18لطف اهلل العظيم بيو�سف ،حيث نقله يف تلك
الأحوال ،و�أو�صل �إليه ال�شدائد واملحن ،ليو�صله بها
�إىل �أعلى الغايات ورفيع الدرجات.
 -19ينبغي للعبد �أن يتم َّلق �إىل اهلل دائ ًما يف تثبيت
�إميانه ،ويعمل الأ�سباب املوجبة لذلك ،وي�س�أل اهلل
ح�سن اخلامتة ومت��ام النعمة؛ لقول يو�سف -عليه
ال�صالة وال�سالم:- } َر ِّب َق��دْ �آ َت�� ْي�� َت�� ِن��ي ِم��نَ المْ ُ�� ْل ِ��ك
ال ْر ِ�ض
الَ َحادِيثِ َف ِاط َر ال�سموات َو َْ أ
َو َع َّل ْم َت ِني ِمنْ َت�أْ ِو ِيل ْ أ
�أَ ْنتَ َوليِ ِّ فيِ ال ُّد ْن َيا َو ْال ِآخ�� َر ِة َت َو َّف ِني ُم ْ�س ِل ًما َو�أَلحْ ِ ْق ِني
ال�صالحِ ِ َني{.
ِب َّ

ـ ملا راودت��ه التي هو يف بيتها ف َّر هار ًبا يطلب الباب
ليتخل�ص من �شرها.
� -7أن يو�سف -عليه ال�سالم -اختار ال�سجن على
املع�صية ،فهكذا ينبغي للعبد �إذا ابتلي بني �أمرين ـ
�إما فعل مع�صية ،و�إما عقوبة دنيوية �أن يختار العقوبة
الدنيوية على مواقعة الذنب املوجب للعقوبة ال�شديدة
يف الدنيا والآخ��رة؛ ولهذا من عالمات الإمي��ان� ،أن
يكره العبد �أن يعود يف الكفر بعد �أن �أنقذه اهلل منه،
كما يكره �أن ُيلقى يف النار.
 -8ينبغي للعبد �أن يلتجئ �إىل اهلل ،ويحتمي بحماه
عند وجود �أ�سباب املع�صية ،ويترب�أ من حوله وقوته؛
لقول يو�سف -عليه ال�سالم:- } َو ِ�إ اَّل ت َْ�ص ِر ْف َع ِّني
َك ْيدَ هُ نَّ �أَ ْ�ص ُب �إِ َل ْيهِ نَّ َو َ�أ ُكنْ ِمنَ الجْ َ ِاه ِل َني{.
� -9أن العلم والعقل يدعوان �صاحبهما �إىل اخلري،
وينهيانه ع��ن ال�����ش��ر ،و�أن اجل��ه��ل ي��دع��و �صاحبه
�إىل موافقة ه��وى النف�س ،و�إن ك��ان مع�صية �ضا ًرا
ل�صاحبه.
� -10أنه كما على العبد عبودية هلل يف الرخاء ،فعليه
عبودية له يف ال�شدة.
 -11ينبغي و ُيت�أكد على املعلم ا�ستعمال الإخال�ص
التام يف تعليمه ،و�أن ال يجعل تعليمه و�سيلة ملعاو�ضة
�أحد يف مال �أو جاه �أو نفع ،و�أن ال ميتنع من التعليم �أو
ال ين�صح فيه �إذا مل يفعل ال�سائل ما ك َّلفه به املعلم،
وو���ص��ى �أحد
ف���إن يو�سف -عليه ال�سالم -قد ق��ال َّ
الفتيني �أن يذكره عند ربه ،فلم يذكره ون�سي ،فلما
بدت حاجتهم �إىل �س�ؤال يو�سف �أر�سلوا ذلك الفتى،
وج��اءه اً
�سائل م�ستفت ًيا عن تلك الر�ؤيا ،فلم يع ِّنفْه
يو�سف ،وال و َّبخه ،لرتكه ذكره؛ بل �أجابه عن �س�ؤاله
تاما من كل وجه.
جوا ًبا ً
 -12ينبغي للم�سئول �أن يدل ال�سائل على �أمر ينفعه
مما يتعلق ب�س�ؤاله ،وير�شده �إىل الطريق التي ينتفع
بها يف دي��ن��ه ودن��ي��اه ،ف����إن ه��ذا م��ن ك��م��ال ن�صحه
وفطنته ،وح�سن �إر�شاده ،ف�إن يو�سف -عليه ال�سالم-
مل يقت�صر على تعبري ر�ؤيا امللك؛ بل د َّلهم ـ مع ذلك ـ
على ما ي�صنعون يف تلك ال�سنني املخ�صبات من كرثة املرجع :تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان
لل�شيخ :عبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي -رحمه اهلل-
الزرع ،وكرثة جبايته.
� -13أن اهلل وا�سع اجلود والكرم ،يجود على عبده
ر�سالة الإ�سالم العدد ( )5ذو احلجة 1434هـ �أكتوبر 2013م

49

