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 ِ   الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، شهادة من قال: احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وأشهد أن 

ا عبده ورسوله سيد األنام، والداعي إىل دار السالم. اللهم  ريب اهللا. ثم استقام، وأشهد أن حممدً

 صلِّ عىل عبدك ورسولك حممد، وعىل آله وصحبه الربرة الكرام.

 أما بعد:

م، كلها مواقيت األعامل، ومقادير فإن اهللا سبحانه جعل الشهور واألعوام، والليايل واأليا

ا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها، هو  ا، ومتيض رسيعً اآلجال، فهي تنقيض مجيعً

باق ال يزول، ودائم ال حيول، يقلب عباده بفنون اخلدم، ليسبغ عليهم فواضل النعم، ويعاملهم 

 بغاية اجلود والكرم.

ا  فلام مىض شهر الصيام أقبل شهر احلج إىل بيت اهللا احلرام، فكام أن من صام رمضان إيامنً

ا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. فكذلك من حج البيت فلم يرفث، ومل يفسق رجع من ذنوبه  واحتسابً

 كيوم ولدته أمه.

وهذا التكفري إنام يقع يف صغائر الذنوب يف قول اجلمهور، أما الكبائر مثل: القتل، والربا، 

كل أموال الناس، فهذه ال يكفرها احلج، وال الصالة، وال الصيام، وإنام والزنا، ورشب اخلمر، وأ

 تكفر بالتوبة، ورد املظامل.

ثم إن اهللا سبحانه قد بنى دين اإلسالم عىل مخسة أركان؛ اخلامس منها: حج بيت اهللا احلرام. 

سول . فقام األقرع ابن حابس فقال: يا ر»إن اهللا كتب علي�م احلج«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوخطب النبي 

لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت ملا استطعتم. احلج مرة، وما زاد فهو «اهللا، أيف كل عام؟ قال: 

ّذِن﴿ وأصله يف مسلم. يقول اهللا تعاىل: .رواه اخلمسة إال الرتمذي »تطّوع
َ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�  َوأ  ٱۡ�َجِّ ب
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ِ فَّجٍ 
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
ْ  ٢٧َعِميٖق  يَ� ْ  ّلِيَۡشَهُدوا  ٱۡسمَ َمَ�ِٰفَع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُروا

 ِ ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
نَۡ�ِٰم� ِ�ٓ �

َ
ْ  ٱۡ� ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ  ٱۡلَفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس فَُ�ُوا

 ، شاملة ملنافع الدنيا، ومنافع اآلخرة.وهذه املنافع التي يشهدها احلاج .]٢٨-٢٧[احلج:  ﴾٢٨
ن دخله كان آمنا. فيتعارفون  ا يف بلد مَ فمن منافع الدنيا: أن يلقى املسلمون بعضهم بعضً

ويتعارشون ويتواصلون ويتناصحون، فيفكرون يف عالج عللهم، وإصالح جمتمعهم وإزالة 

ريض اهللا عنه كان يأمر أمراء  اإلحن والشحناء من بينهم. كام أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

األمصار وسائر العامل بأن يلقوه يف موسم احلج، فيسأل كل واحد عام تواله من شؤون دولته، 

 وما حتتاجه من اإلصالح والتعديل.

وأما منافع اآلخرة: فبام حيصل هلم من املغفرة ملن أخلص نيته، وأصلح عمله، ففي احلديث: 

ّمار وفد اهللا، إن سألوه أعطاهم، و�ن دعوه أجابهم، و�ن أنفقوا احلجاج والع«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

رواه النسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحيهام. يقول اهللا  »أخلف اهللا عليهم

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  �ِيهِ ﴿ تعاىل: ِ َ�َ  ۥَءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  اِس ٱ�َّ َ�َن َءاِمٗناۗ َوِ�َّ
َ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ٱۡسَتَطاعَ  َ�َن َءاِمٗناۗ ﴿ .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱۡلَ�َٰلِم�َ َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

 َ�َ ِ ، ما وعن أنس قال: قيل: يا رسول اهللا ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ

. رواه الدارقطني وصححه احلاكم، والراجح إرساله. ورشط »الزاد والراحلة«السبيل؟ قال: 

 الفقهاء األمن عىل نفسه من خوف اهلالك.

 احلج: هو من الرشائع القديمة
واحلج هو من الرشائع القديمة. فكان األنبياء وأُممهم املطيعون هلم حيجون البيت احلرام، كام 

يا أبا ب�ر، لقد مّر بهذا الوادي هود وصالح، «مرّ بوادي عسفان، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي يف احلديث: أن ال

لقد مّر بالروحاء سبعون نبيًّا «وقال: .!*"»ىلع ب�رات خطمهما الليف، �جون هذا ابليت العتيق

 رواه أمحد والبيهقي من حديث ابن عباس. )١(
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وكانت قريش حتجه قبل اإلسالم، غري أهنم  !*"»فيهم نيبُّ اهللا موىس، يؤمُّون هذا ابليت العتيق

فيه عبادة األصنام؛ ألن هذا البيت هو أول بيت أُسس يف األرض لعبادة اهللا عز وجل  أدخلوا

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  إِنَّ ﴿ وللصالة فيه، كام قال تعاىل: ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
 ٩٦أ

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َومَ  �ِيهِ  ِ َ�َ  ۥن َدَخلَهُ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ ۗ َوِ�َّ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َ�َن َءاِمٗنا
َ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ٱۡسَتَطاعَ    .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱۡلَ�َٰلِم�َ َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

يف  ويف صحيح البخاري عن أيب ذر قال: قلت: يا رسول اهللا، أخربين عن أول بيت وضع

. قلت: كم بينهام؟ »املسجد األقىص«قلت: ثم بعد هذا؟ قال:  »املسجد احلرام«األرض؟ قال: 

 .»أر�عون اعًما«قال: 

 فتح مكة
أبا بكر بأن حيج  ملسو هيلع هللا ىلصمكة عام ثامنية من اهلجرة. ويف السنة التاسعة أمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفتح النبي 

 منكرة يعملوهنا يف الطواف؛ وذلك بالناس، وكان عدم مبادرته إىل احلج يف هذه السنة؛ أن أعامالً 

أهنم يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون: ثياب عصينا اهللا فيها ال نطوف هبا، وأنزل 

ٓ َءابَآَءنَا وَ  �َذا﴿ اهللا: ْ وََجۡدنَا َعَلۡيَها ْ َ�ِٰحَشٗة قَالُوا ُ َ�َعلُوا ۗ قُۡل إِنَّ  ٱ�َّ َمَرنَا بَِها
َ
َ أ   ٱ�َّ

ۡ
ُمُر َ� يَأ

 ِ عليًّا بأن ينادي يف الناس بسورة براءة، وأن ال  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أرسل النبي  .]٢٨[األعراف:  ﴾ٱۡلَفۡحَشآءِ� ب

عهد؛ فأجله إىل  ملسو هيلع هللا ىلصحيج بعد العام مرشك، وال يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول اهللا 

نَّ ﴿ مدته:
َ
َ أ   .]٣توبة: ال[ ﴾ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَِرٓيءٞ ّمَِن  ٱ�َّ

تسع سنني مل حيج. ويف السنة العارشة  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم يف صحيحه عن جابر: مكث النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصحاج، فقدم املدينة برش كثري، كلهم يريد أن يأتم برسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأذن يف الناس: أن رسول اهللا 

وهي  -حتى أتى ذا احلليفة  ملسو هيلع هللا ىلصوحيج معه، ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرج رسول اهللا 

 -وبات هبا تلك الليلة، فولدت أسامء بنت عميس  ملسو هيلع هللا ىلصفنزل هبا رسول اهللا  -ت أهل املدينة ميقا

 رواه أبو يعىل والطرباين من حديث أنس. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٨

قالت: كيف أصنع؟ فقال هلا  ملسو هيلع هللا ىلصحممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهللا  -زوجة أيب بكر 

فدل هذا احلديث عىل أن احلائض  »بثوب، وأحر� !*"اغتس�، واستثفري«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

حرام وحترم، كام حيرم سائر الناس، وإحرامها صحيح. قال جابر: لسنا ننوي والنفساء تغتسل لإل

 إال احلج، لسنا نعرف العمرة.

 ملسو هيلع هللا ىلصطيبت رسول اهللا جترد إلحرامه واغتسل وتطيّب، قالت عائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا 

 وكله قبل أن يطوف بالبيت. .!+"إلحرامه قبل أن حيرم

 دهن الورد. وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي رحيه.فطيب الرجال: ما ظهر رحيه وخفي لونه ك

 صفة اإلحرام باحلج
د إلحرامه واغتسل، فأحرم يف إزار ورداء، وصىل ركعتني بعد  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا  جترّ

ا، وال يلزمه التلفظ بالنيّة، بل لو واإلحرامإحرامه.  : هو نيّة الدخول يف نسك احلج والعمرة متمتعً

ا، ولو مل يتلفظ بنية احلج، وهذا هو الظاهر من فعل أحرم كام حيرم الناس  صح، ويصري متمتعً

ا، أو إذا طاف طواف القدوم وسعى للحج بقي عىل  الصحابة. وإن شاء جعل إحرامه مفردً

إحرامه حتى يرجع من عرفة، وهذا اختيار بعض الصحابة كعمر وعثامن، وبه يسقط عن احلاج 

ا دم النسك.  مفردً

ناقته القصواء، فلام استوت به عىل البيداء نظرت إىل مد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا قال جابر: ثم ركب 

برصي من بني راكب، وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شامله مثل ذلك، ومن خلفه مثل 

بني أظهرنا، وعليه ينزل القرآن. فام عمل به من يشء عملنا به، فأهلّ  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، ورسول اهللا 

ال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لبيك اللهم لبيك، لبيك «بالتوحيد: 

 تلبيته. ملسو هيلع هللا ىلص. وأهلَّ الناس بالذي هيلون به، ولزم رسول اهللا »لك

ا ثم خيرجه. واستثفرت احلائض: أي اختذت خرقة االستثفار: أن يدخل اإلنسان إزاره بني  )١( فخذيه ملويًّ

 عريضة بني فخذهيا تشدها يف حزامها.

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

                          



 ٩  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

ا لطاعتك، جميبًا لدعوتك، وهي من ألطف التحيات التي يستجيب  ومعنى: لبيك، أي مالزمً

ا فأجابك بقوله: لبيك، فإن   حمبته تتغلغل يف قلبك.هبا املدعو ملن دعاه، فإنك إذا دعوت شخصً

أن اهللا سبحانه ملّا أمر نبيه إبراهيم عليه السالم ببناء البيت، فامتثل أمر ربه  وأصل التلبية:

ا، فلام فرغا من بنائه أمره بأن ينادي يف الناس باحلج، فقال:  ا، وساعده ابنه إسامعيل مسارعً طائعً

ك الصوت، وعلينا البالغ. فصعد جبل يا رب صويت ضعيف، فمن ذا الذي جييبني؟ قال اهللا: علي

أيب قبيس، وناد: أهيا الناس، إن اهللا قد بنى لكم بيتًا فحجوا. فاحلاج يف تلبيته جييب نداء ربه ملا 

 دعاه إىل بيته، ويقول: لبيك اللهم لبيك.

قالوا: املسلمون.  »من القوم؟«يف طريقه حتى لقي ركبًا بالروحاء، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفسار رسول اهللا 

فرفعت امرأة إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول اهللا، أهلذا حج؟  »أنا رسول اهللا«وا: من أنت؟ قال: قال

فدل هذا احلديث: عىل استحباب إحرام الصبي للحج، بحيث حيرم عنه  !*"»نعم، ولك أجر«قال: 

وليه، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه ويفدي له، إن كان إحرامه بالتمتع، وأن إحرامه له هو 

من باب االستحباب ال الوجوب، وإنام رشع للتمرين عىل العبادة، لكن هذا احلج ال جيزيه عن 

 حجة اإلسالم.

يف طريقه فجاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف  ملسو هيلع هللا ىلصثم سار النبي 

ا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبريً نعم حيج «احلج عىل عباده أدركت أيب شيخً

فدل هذا احلديث عىل جواز حج املرأة عن الرجل، وأن املرأة جيوز هلا أن حتج عن أبيها  .!+"»عنه

 وعن أُمها، كام جيوز للرجل أن حيج عن أبيه وعن أمه، إذا حج عن نفسه.

وسألته امرأة فقالت: يا رسول اهللا إن أُمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت، أفأحج 

، حيج عنها، أرأيت لو اكن ىلع أمك دين أ�نِت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق نعم«عنها؟ فقال: 

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. )١(

 رواه مسلم عن عبد اهللا بن عباس. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٠

فدل هذا احلديث عىل أن من نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن حيج، أو نذر  .!*"»بالوفاء

أن يصوم عرشة أيام، أو أن يتصدق بكذا وكذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه عىل نفسه 

من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبه. فقد مدح اهللا يف كتابه الذين يوفون بالنذر، ويف احلديث أن النبي فلزمه الوفاء 

والنذر عىل اإلطالق مكروه  !+"»نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعيص اهللا فال يعصه

انلذر «: ملسو هيلع هللا ىلصوليس بمحبوب؛ ألن الناذر يوجب عىل نفسه شيئًا مل يوجبه اهللا عليه؛ وهلذا قال النبي 

لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة من احلج أو الصيام  !,"»يت خب�، و�نما �ستخرج به من ابلخيلال يأ

أو الصدقة؛ وجب عليه الوفاء به، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ ملا يف الصحيحني عن 

. وقد محله اإلمام أمحد عىل صوم »من مات وعليه صوم صام عنه ويله«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة: أن النبي 

 النذر، فهو الذي يقىض عن امليت؛ ألنه بمثابة الدين للناس الذي يتعني املبادرة بقضائه.

 حكم احلج عن الغري
 احلج عن الغري: ثبت فيه أحاديث تدل عىل جواز حج األوالد عن آبائهم. فمنها:

اده عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف احلج عىل عب ،الصحيحني يف

ا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبريً  .متفق عليه »نعم، حيج عنه«أدركت أيب شيخً

وهلام: من حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول اهللا، إن أمي افتلتت نفسها ومل توص، 

مك«وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
ُ
 .»نعم. تصدق عن أ

فقال: يا رسول اهللا،  ملسو هيلع هللا ىلصبن عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص سأل النبي  وعن عبد اهللا

ا أعتق عنه مخسني، وبقيت عليه مخسون. أفأعتق  إن أيب أوىص أن يعتق عنه بامئة رقبة، وإن هشامً

 رواه البخاري عن ابن عباس. )١(

 سائي وابن ماجه عن عائشة.رواه البخاري وأبو داود والرتمذي والن )٢(

 .»إن انلذر ال يقدم شيًئا وال يؤخر«متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ:  )٣(

                          



 ١١  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

إنه لو اكن مسلًما فأعتقت عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، «: ملسو هيلع هللا ىلصعنه؟ فقال رسول اهللا 

 واه أمحد وأبو داود والبيهقي.ر »بلغه ذلك ونفعه

وعن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول اهللا، إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج حتى ماتت، 

مك دين أ�نت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا «أفأحج عنها؟ قال: 
ُ
نعم، حيج عنها. أرأيت لو اكن ىلع أ

 . رواه البخاري.»أحق بالوفاء

ا عند النبي  وملسلم وأيب داود والرتمذي عن فجاءت امرأة،  ملسو هيلع هللا ىلصبريدة، قال: كنت جالسً

وجب أجرك ىلع اهللا، «فقالت: يا رسول اهللا. إين تصدقت عىل أُمي بجارية، وإن أمي ماتت. فقال: 

نعم، «قالت: يا رسول اهللا، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال:  »وردها إيلك امل�اث

 .»نعم. حيج عنها«إهنا مل حتج، أفأحج عنها؟ فقال:  . قالت: يا رسول اهللا،»صو� عنها

 .»من مات وعليه صوم صام عنه ويله«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة، أن النبي  البخاري ومسلمويف 

فهذه النصوص هي التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب األعامل إىل املوتى، وكلها 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرشع وبالنذر، فأفتاهم رسول اهللا وقعت سؤاالً من األوالد عن واجبات آبائهم الواجبة ب

بجواز قضائها. ولألوالد مع اآلباء حالة ال تشبه غريها، لكون الولد بضعة من أبيه، كام يف 

وهلذا جتعل أفراط املؤمن يف كفة ميزانه. ويف  !*"»فاطمة بضعة م�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث: أن النبي 

 .!+"»ن كسب�مإن أطيب ما أ�لتم من كسب�م، و�ن أوالد�م م«احلديث: 

 وقد رجح بعض العلامء جواز قضاء األبناء والبنات لواجبات آبائهم. قال ابن عبد القوي:

هـَويرشع أن يُقض  ى عـن امليْـت نـذرُ
 

 كحجٍّ وصومٍ واعتكافٍ بمسـجدِ  
 

 ى بأوكــدـَونــذرُ صــالةِ النفــل يُقضــ
 

ــل يقضــ  ــو قي ــه ملُبعــدِ ـَول  ى فرضُ
 

 متفق عليه من حديث املسور بن خمرمة. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٢

يف رمضان يف مرضه، ثم عويف يف وقت يتمكن فيه من وحمل قضاء واجبات امليت متى أفطر 

رُ عنه عن كل يوم  كفَّ قضاء ما عليه، فتويف قبل أن يقيض، فهذا الذي يُقىض عنه صومه أو يُ

مسكني. أما إذا تويف يف مرضه، وقد أفطر شيئًا من رمضان، فإنه ال جيب يف حقه الصيام وال 

ا باملرض  سواء كانت واجبة بطريق الرشع أو بالنذر،  - غنياملقاله يف  -اإلطعام، لكونه معذورً

لعموم النصوص الواردة يف هذا اخلصوص. أما غري الولد، فالظاهر من العمومات القرآنية أنه ال 

سمع رجالً يقول: لبيك  ملسو هيلع هللا ىلصيصل ثواهبا إىل امليت. ولكن يعارضه حديث ابن عباس: أن النبي 

قال: ال.  »أحججت عن نفسك؟«قريب يل. قال:  قال: أخ يل، أو »من شربمة؟«عن شربمة. فقال: 

 رواه أبو داود وابن ماجه. »حج عن نفسك، ثم حج عن شربمة«قال: 

: الراجح عند أمحد وقفه. فسقط االحتجاج به. وقد اختلف بلوغ املرامقال ابن حجر يف 

 األئمة فيمن مات قبل أن حيج حجة اإلسالم:

احلج عنه ألهنا عبادة بدنية ال جيوز االستنابة فيها، فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه ال جيوز 

وأنه يسقط عنه احلج فال حيج عنه، إال إذا أوىص  -وكذا قال اإلمام مالك  -كالصالة والصيام 

 به، أخرج من ثلثه.

 وقال الشافعية: حيج عنه، ولو من امليقات.

ا حيج به عنه من بلده. وقال فقهاء احلنابلة: إذا مات قبل أن حيج وجب أن خيرج من ماله م

 وهذه من مفردات املذهب. قال ناظمها:

اث أن حيجـــــــوا  ويلـــــــزمُ الـــــــورّ
 

 من أصل مال امليـت عنـه خيرجـوا 
 

ــــــيه ــــــك يف الوص ــــــذا وإن مل ت  ه
 

 حتـــــــى وال جتـــــــزئ ميقاتيـــــــه 
 

 .!*"»من مات وعليه صيام صام عنه ويله«: ملسو هيلع هللا ىلص قوله عىلاإلعالم قال العالمة ابن القيم يف 

محلت هذا عىل عمومه وإطالقه، فقالت: يصام عنه الفرض والنذر. وأبت طائفة قال: فطائفة 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
                          



 ١٣  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

ذلك وقالت: ال يصام عنه الفرض وال النذر. وفصلت طائفة، فقالت: يصام عنه النذر دون 

الفرض األصيل. وهذا قول ابن عباس وأصحابه واإلمام أمحد وأصحابه، وهو الصحيح؛ ألن 

ام ال يصيل أحد عن أحد، وال يُسلم أحد عن أحد؛ فكذلك فرض الصيام جار جمر الصالة، فك

 الصيام، ال يصوم أحد عن أحد، وال حيج أحد عن أحد.

دُ هذا  طرْ يْن، فيقبل قضاء الويل له، كام يقيض دينه، وَ وأما النذر فهو التزام يف الذمة بمنزلة الدَّ

ا بالتأخري، كام يطعم الويل ع ا، وبدون أنه ال حيج عنه إال إذا كان معذورً من أفطر رمضان معذورً

العذر ال جيوز اإلطعام، وال الصيام. فأما املفطر من غري عذر أصالً، فال ينفعه أداء غريه عنه 

ط فيها، وكان هو املأمور هبا ابتالءً وامتحانًا دون الويل، فال تنفع توبة أحد  لفرائض اهللا التي فرّ

ط فيها حتى مات، فإذا عن أحد، وال صالة أحد عن أحد، وال غريها من ف رائض اهللا التي فرّ

ظهرت أمارات احلق، وقامت أدلته، وأسفر صبحه، فذاك هو رشع اهللا ودينه، والسبيل املوصل 

 .!*"إىل رضاه، والفوز بجنته

فمتى علمنا هبذا، تبني لنا بطريق الوضوح أن ما يفعله الناس من التوسع يف االستنابة يف 

ىل النائب ليحج عن امليت، فهذا ال يصح، وال يصل إىل امليت احلج، بحيث يدفعون دراهم إ

ثواب هذا العمل، كام أنه ال حج وال أجر للنائب؛ لكونه يبيع عمالً صاحلًا بدراهم، ويدخل يف 

 عموم قوله: من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا.

 

 

 

 

 

 .٢٧٩املجلد الثالث من هتذيب السنن ص )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤

هل يصح  -احلجاج القادمون من جهة البحر عىل الطائرات إىل جدة 

 حرامهم باحلج من جدة أو ال بد أن يكون قبلها؟إ

لقد طلب مني أحد العلامء األجالء أن أُديل بدلوي يف استنباط طريق الفقه الرشعي يف جواز 

 اإلحرام باحلج من جدة أو عدمه.

هلذا وجب عيلَّ أن أُبني للناس ما ظهر يل يف حكمه حسب ما وصل إليه علمي، وقد خيفى 

 لغريي، إذ احلق فوق قول كل أحد، وفوق كل ذي علم عليم.عيل ما عسى أن يظهر 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوإنه مما ال خالف فيه وال خفاء ما ثبت يف البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي 

وميقات أهل الشام اجلحفة، وميقات أهل  -و�س� اآلن آبار يلع  -ميقات أهل املدينة ذو احلليفة «
ن يلملم، هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن من أراد احلج �د قرن املنازل، وميقات أهل ايلم

 .»والعمرة، ومن اكن دون ذلك فمن حيث أ�شأ حىت أهل مكة من مكة

تِح هذان املرصان (العراق ومرص)  ورو البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال: ملا فُ

ل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، حدَّ أله ملسو هيلع هللا ىلصأتوا عمر فقالوا: يا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا 

وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ هلم (أهل العراق) ذات 

 عرق.

تها رسول اهللا  هلذه البلدان قبل  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه املواقيت املكانية تعد من معجزات النبوة، حيث وقَّ

 إسالم أهلها، كام أشار إليه الناظم بقوله:

ــــاوتعيي ــــزات نبيِّن ــــن معج ــــا م  نُه
 

ـــدد  ـــتح املع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لِتعيين
 

هم أهل  ملسو هيلع هللا ىلصمل يفتح يف زمنه سو مكة والطائف، والذي حج مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصلكون النبي 

املدينة، وعرب احلجاز ومن يليهم من أهل نجد، وبعض من أسلم من أهل اليمن، فكانوا قليلني 

 بالنسبة إىل احلجاج يف هذه السنني.

د هبذه الصفة، وقع حيث كان حج الناس عىل الدواب من اإلبل واخليل وهذا التحدي

 واحلمري، ويمرون هبذه الطرق، وهي املواقيت املكانية لسائر أهلها، وملن مرّ عليها إىل يوم القيامة.



 ١٥  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

وقد انترش اإلسالم، وامتد سلطان املسلمني عىل كثري من البلدان التي مل يقع هلا ذكر يف 

سودان واملغرب وسائر أفريقيا، وبلدان الرتك واهلند، وكثري من املسلمني التحديد كمرص وال

الذين يسكنون يف بلدان النصار، ويف الصني واليابان وروسيا، فحيث إهنم يف تلك األزمنة ال 

يستطيعون حيلة يف الوصول إىل مكة وال هيتدون إليها سبيالً، فلم يقع هلم ذكر يف التحديد من 

ومن املعلوم أن ركاب  !*"»هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن«وله: جهة البحر سو ق

 الطائرات ال يأتون إىل هذه املواقيت، وال يمرون عليها.

وقد صار حج مجيع أولئك عىل متون الطائرات التي حتلق هبم إىل أجواء السامء مسافة 

ال يمرون بيشء من  األلوف من األقدام يف االرتفاع، حتى هتبط هبم عىل ساحل جدة بحيث

 املواقيت.

واحلكم يدور مع علته، ولكل حادث حديث، ولن يعجز الفقه اإلسالمي الصحيح الواسع 

األفق عن إخراج حكم صحيح يف تعيني ميقات يعرتف به حلج هؤالء القادمني عىل متون 

سيقع  الطائرات، لكون رشيعة اإلسالم كفيلة بحل مشاكل العامل؛ ما وقع يف هذا الزمان وما

 مستقبالً.

 ملسو هيلع هللا ىلصوحاجة تعيني ميقات يف جدة للقادمني عىل الطائرات، آكد من هذا كله، ولو كان رسول اهللا

ون هذا البيت للحج والعمرة، لبادر  حيًّا وير كثرة النازلني من أجواء السامء إىل ساحة جدة، يؤمُّ

 إىل تعيني ميقات هلم من جدة نفسها، لكوهنا من مقتىض أصوله ونصوصه.

واحلكمة يف وضع املواقيت موضعها؛ أهنا جعلت بمسالك طرق الناس إىل مكة، فهي 

كاألبواب إىل دخول مكة املرشفة. وفيها يعمل احلاج عمله يف تنظيم دخوله يف إحرامه، وما يلزم 

ذلك من التنظيف واالغتسال وقلم األظفار والطيب، ثم التخيل عن املخيط ولبس اإلحرام 

إزار أو رداء، ثم تعليم العوامِّ كيفية الدخول يف النسك. وهذه األعامل تتطلب املشبه باألكفان، 

 سلم عن ابن عباس.رواه البخاري وم )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٦

يف حجة الوداع نزل بذي احلليفة  ملسو هيلع هللا ىلصوقتًا ومكانًا، فرشع تعيني املواقيت هلا، أو ما علمتم أن النبي 

ضحى، فأقام هبا يومه وليلته وبعض اليوم الثاين، بحيث صىل هبا الظهر  -ميقات أهل املدينة  -

لعرص واملغرب والعشاء، ثم رقد تلك الليلة حتى صىل الصبح، فلام أضحى من اليوم الثاين وا

 اغتسل وتطيّب.

قال: فصل يف تغري الفتو  ،إعالم املوقعنيوقد قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه: 

ذا فصل وه :واختالفها، بحسب تغري األزمنة واألمكنة، واألحوال والنيّات، والعوايد. قال

ا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة  عظيم النفع جدًّ

وتكليف ما ال يطاق؛ مما يُعلم أن الرشيعة الباهرة ال تأيت به؛ ألن الرشيعة مبناها عىل احلكمة 

واملصلحة للعباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل ورمحة ومصالح، وكل ما خرج عن العدل 

 رمحة واملصلحة فليس من الرشيعة وإن نسب إليها. انتهى.وال

وقد يظن بعض من يسمع هذا الكالم، أن العالمة ابن القيم يقول بجواز تغيري نصوص 

الدين وأصوله عن أصله كام سبق إليه فهم بعض الناس. وإنام يعني به: تغري الفتو يف فروع 

ة نفسها، فام جعل عليكم يف الدين من حرج، كام الفقه، مما وقع فيه التسهيل والتيسري يف الرشيع

يف بعض الصور، من ذلك: ما رو اإلمام أمحد، وأبو داود، والدارقطني، عن  ملسو هيلع هللا ىلصوقع من النبي 

عمرو بن العاص، أنه احتلم يف ليلة باردة شديدة الربد يف غزوة ذات السالسل، قال: فأشفقت 

نا عىل رسول اهللا  إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحايب صالة مْ دِ  ملسو هيلع هللا ىلصالصبح، فلام قَ

قلت: نعم يا  »يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟«ذكر له أصحايب ما صنعت، فقال يل: 

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿ رسول اهللا. ذكرت قول اهللا تعاىل:
َ
ْ أ َ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا  ﴾٢٩َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  ٱ�َّ

ومل يقل شيئًا؛ مما يدل عىل إقراره هلذه  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا فتيممت وصليت. فضحك ر .]٢٩النساء: [

السنة بمقتىض سكوته عنها، وهي حقيقة يف تغري الفتو بتغري الزمان واملكان واألحوال، إذ 

 األصل: وجوب الغسل لواجد املاء.



 ١٧  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

 ملسو هيلع هللا ىلصومثله ما رواه اإلمام أمحد، والنسائي، وابن ماجه، أن سعد بن عبادة ذكر لرسول اهللا 

ا يف أبياهتم زنا بامرأة، قال رسول اهللا روجيالً ضع . فقال سعد: إنه أضعف »ارض�وه حده«: ملسو هيلع هللا ىلصيفً

 ففعلوا. »خذوا عثاكال فيه مائة شمراخ فارض�وه به رض�ة واحدة«من ذلك. فقال: 

يف هذا، من حالة الشدة إىل حالة التيسري  ملسو هيلع هللا ىلصفقد عرفت كيف تغريت فتو رسول اهللا 

تفريق الرضبات حتى تأخذ كل رضبة مكاهنا من جسده،  والتسهيل؛ إذ األصل يف جلد احلد

ا لضعف حاله جعلها رسول اهللا   جلدة واحدة بعثكول فيه مائة شمراخ. ملسو هيلع هللا ىلصونظرً

وله نظائر كثرية. وقد أفتى الصحابة بجواز فطر احلامل واملرضع متى خافتا عىل نفسيهام أو 

فتَى هبذا.  عىل ولدهيام، وليس كل حامل أو مرضع تُ

عني الفقه، ولو حكم بموجبه قاض لرموه بالتشنيع والزراية، ونسبوه إىل عدم وهذا هو 

الرواية والدراية، وإىل التساهل يف أمر الدين. كام أهنم اآلن يعيبون كل من أفتى بالتيسري فيام 

ا بحرمات اهللا  يقتضيه، متى وجد العامل إليه سبيالً، فريمونه بالتساهل يف أمر دينه، وكونه مستخفًّ

دوده؛ ألن بعض الفقهاء املتحجرة أفهامهم يميلون إىل التشديد يف أقضيتهم وأحكامهم وح

 ويقيدون الرشيعة بقيود توهن االنقياد، وجيعلوهنا ضيقة النطاق.

وقد قال يل أحد الفقهاء يف حمرض حمشود بكبار العلامء، قد عقد للمناظرة يف قولني بجواز 

يق عند حصول هذا احلشد العظيم، حينام فتحت مشارق رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترش

األرض ومغارهبا حلج بيت اهللا العتيق باآلالت احلديثة من السيارات والطائرات حتى ضاقت 

األرض، فكان من قول هذا العامل: إن من تتبع الرخص تزندق. قاله بمسمع من مجيع العلامء 

 .احلارضين، حتى كأن التشديد والغلو من سنة الدين

وخفي عىل هذا العامل أن هذه كلمة كبرية عند اهللا، تنادي بإبطال سنة اهللا التي رشعها لعباده، 

صدقة منه عليهم ورمحة منه هبم، إذ الرخصة هي التسهيل، وهي ما ورد عىل خالف أمر مؤكد 

فَلَۡيَس ﴿ملعارض راجح، وضد الرخصة العزيمة، وهي األمر املؤكد، وملا نزل قوله سبحانه: 
ْ ِمَن عَ  وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
لَٰوةِ لَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  ٱلصَّ

َ
ِينَ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ْۚ  ٱ�َّ  . ]١٠١[النساء:  ﴾َ�َفُرٓوا



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٨

نّا؟ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوملا قيل للنبي  � صدقة من اهللا تصدق «: ملسو هيلع هللا ىلص: ما بالنا نقرص الصالة وقد أمِ

السفر رخصة، وفطر الصائم يف السفر رخصة، فقرص الصالة يف  .!*"»بها علي�م، فاقبلوا صدقته

وفطر املريض رخصة، واملسح عىل اخلفني رخصة، واملسح عىل اجلبرية رخصة. أفيكون من عمل 

ا؟! سبحانك هذا هبتان عظيم، فإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى  هبذه الرخصة زنديقً

ا يف جواز فطر  املريض واملسافر والشيخ الكبري، فقال معصيته. وقد سمى اهللا الرخصة تيسريً

ُ يُِر�ُد ﴿ سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا أرسل النبي .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُِر�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ

ا وأبا موسى األشعري إىل اليمن قال هلام:  ا ألصحابه:  .!+"»�رسا وال تعرسا«معاذً إنما «وقال يومً

فالتيسري متى وجد العامل إليه سبيالً وجب أن يفتي بموجبه؛  .!,"»ثوا معرس�نبعثتم ميرّس�ن، ولم تبع

ُكَ ﴿ ألنه من رشيعة الدين التي قال اهللا فيها: ٰى  َونُيَّ�ِ   .]٨[األعىل:  ﴾٨لِۡليُۡ�َ
ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــريً  أراد اهللا تيس

 

 مــــن التعســــري عنــــدكمُ رضوبُ  
 

ى حفظ أحدنا قوالً من أقوال فقهائنا وال ينبغي لنا أن نكون من سجناء األلفاظ، بحيث مت

ا ال حميص عنه وال حميد، فنكون من  القدماء، ليس له نصيب من الدليل والصحة، جعلناه حقًّ

 سجناء األلفاظ، الذين عناهم العالمة ابن القيم بقوله:

 والناس أكثرهم بسـجن اللفـظ حمــ
 

انِ   ة الســـجّ  بوســـون خـــوف معـــرّ
 

 والكــــل إال الفــــرد يقبــــل مــــذهبًا
 

 يف قالـــــــب ويـــــــرده يف ثـــــــانِ  
 

 

 

 

 

 أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث عمر بن اخلطاب. )١(

 متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري. )٢(

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 ١٩  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

 

ا لركاب الطائرات  اجلوية والسفن البحرية جواز جعل جدة ميقاتً
ا عىل االستطاعة، وكونه يسقط بجملته عمن ال  إنه متى كان أصل فرض احلج موقوفً

ا  يستطيعه سقوطًا كليًّا بدون استنابة عىل القول الصحيح، ويسقط عمن خياف عىل نفسه خوفً

ا، فكذ لك سائر واجباته، تسقط عمن ال يستطيعها بدون استنابة، وال فدية. ومتى كان األمر حمققً

هبذه الصفة، وأن مجيع الطائرات التي حتمل احلاج مكلفة حسب النظام بالنزول يف مطار جدة، 

للحجاج يف مطار  -حرسها اهللا  -وال حييد أحد عن هذا النظام احلكومي، وقد هيأت احلكومة 

حيتاجون إليه، من وسائل الراحة والرفاهية، فأعدت هلم املحالت الواسعة املنظمة جدة سائر ما 

باملاء للرشب، وللوضوء واالغتسال، ومواضع الراحة، والصالة، وكذا الكهرباء واألكل، بحيث 

 يتمكنون من فعل اإلحرام براحة وسعة.

م ما ينبغي هلم ويوجد هناك من العلامء من يرشدهم إىل تعلم الدخول يف النسك، وتعل

هن هلن وملن أىت عليهن من غ� «قال يف املواقيت:  ملسو هيلع هللا ىلصفعله، وبيان ما جيب عليهم اجتنابه، والنبي 

ومن املعلوم أن مرور الطائرة فوق سامء امليقات، وهي حملقة يف السامء، ال يصدق عىل  !*"»أهلهن

ا، لكون اإل تيان هو الوصول إىل اليشء يف أهلها أهنم أتوا امليقات املحدد هلم، ال لغة، وال عرفً

ْ ﴿ حمله، كقوله سبحانه: تُوا
ۡ
بَۡ�ٰبَِها ٱۡ�ُُيوَت َو�

َ
فإتيان البيوت هو: الوصول  .]١٨٩البقرة: [ ﴾ِمۡن �

إليها أو دخوهلا، فال يأثم من جاوزها يف الطائرة، وال يتعلق به دم عن املخالفة، كام أنه لن يتمكن 

الطائرة بني السامء واألرض، لكوهنم مشغولني ركاب الطائرات من اإلحرام يف بطن 

باالضطراب واخلوف من خطر الطائرة خشية وقوع احلادث هبا، ولن يزالوا يف خوف حتى 

 يصلوا إىل ساحل السالمة.

 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٠

فمتى كان األمر هبذه الصفة، وأن القضية هي موضع اجتهاد، وتتطلب من العلامء واحلكام 

ء القادمني عىل متون الطائرات حلجهم وعمرهتم، وال أوفق حتقيق النظر يف تعيني امليقات هلؤال

ا  وال أرفق من جعل جدة هي امليقات، إذ هي باب الدخول إىل مكة من جهة البحر، فتكون ميقاتً

جلميع القادمني إليها عىل الطائرات أو البواخر والسفن ليتمكن احلاج من فعل ما يسن يف 

قّتَ  ألهل العراق ذات عرق، وجيب عىل مجيع الكافة طاعتهم،  اإلحرام، أشبه ما فعله عمر حني وَ

ْ ﴿ ومتابعتهـم عىل هذا التوقيت، لقوله سبحانه: ِطيُعوا
َ
َ أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
 ٱۡ�

فأولو األمر هم: العلامء واحلكام الذين جتب طاعتهم يف مثل هذا، إذ هو  .]٥٩النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ 

 اهللا سبحانه.من طاعة 
وبام أن احلكمة يف وضع املواقيت يف أماكنها احلالية، كوهنا بطرق الناس وعىل مداخل مكة، 

ا جلميع ركاب الطائرات، وحيتاجون بداعي  وكلها تقع بأطراف احلجاز، وقد صارت جدة طريقً

عمر الرضورة إىل تعيني ميقات أريض حيرمون منه حلجهم وعمرهتم، فوجبت إجابتهم، كام وقت 

ألهل العراق ذات عرق، إذ ال يمكن جعل امليقات يف أجواء السامء، أو يف جلة البحر الذي ال 

يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي هلم فعله، من خلع الثياب واالغتسال لإلحرام والصالة 

وسائر ما يسن لإلحرام، إذ هو مما تقتضيه الرضورة وتوجبه املصلحة ويوافقه املعقول، وال 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالف نصوص الرسولخي

 فهذه نصيحتي للملوك واحلكام وللعلامء الكرام، واهللا خليفتي عليهم والسالم.

 اجتناب حمظورات اإلحرام
ال يلبس القميص، وال العمائم، وال الرساو�الت، «: ماذا يلبس املحرم؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصوسئل النبي 

ويلقطعهما أسفل من الكعب�.  وال الربا�س، وال اخلفاف، إال أحد ال �د نعل� فليلبس اخلف�
 .!*"»وال تلبسوا شيًئا مسه الزعفران وال الورس

 أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. )١(
                          



 ٢١  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

إن من سنة اإلحرام: أن يتجرد اإلنسان عن كل ما يعتاد لبسه، فال يلبس القميص وال 

العامئم وال القلنسوة وال الرساويالت وال اخلفاف، وهي: الزرابيل، بل يتجرد عن كل خميط. 

به أكفان املوتى، بحيث يتساو يف هيئة اإلحرام الرشيف والوضيع، فيحرم يف إزار ورداء يش

والغني والفقري، وامللك واململوك، والوزير والصعلوك، كام يتساوون يف الصالة ويف الطواف ويف 

أَ به عمله مل يرسع به نسبه.  سائر العبادات. ومن بطَّ

لة جيدها يف نفسه إذا كشف  رأسه، واحتاج لسرت رأسه، ومتى كان اإلنسان يشتكي رأسه لعِ

فإنه جيوز أن يسرت رأسه، ويفدي ما جيزئ يف األضحية، أو يصوم ثالثة أيام، أو يطعم ستة 

قال: نعم يا رسول اهللا.  »لعلك آذاك هَوام رأسك؟«لكعب بن عجرة:  ملسو هيلع هللا ىلصمساكني، لقول النبي 

وال  .!*"رواه البخاري »احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساك�، أو ا�سك �شاة«فقال: 

ه، بل يكفيه عن حلق رأسه أو تقليم أظفاره أو لبس املخيط من  يبطل بذلك إحرامه وال حجُّ

القميص والرساويل أن يفديه بذبح ما جيزئ يف األضحية، أو يطعم ستة مساكني، أو يصوم ثالثة 

 أيام، وكل هذا عىل التخيري، وحجه صحيح.

ها، فال تلبس الربقع وال النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب فإن إحرامها يف وجه املرأة:أما 

الذي يستعمله نساء األعراب، إال عندما يراها أحد من الرجال، فإهنا تسدل اخلامر عىل وجهها. 

اكنت إحدانا ت�شف وجهها يف إحرامها، فمىت رأينا الرجال سدلت إحدانا مخارها ىلع تقول عائشة: 

وجب عليها أن تفدي عنه بذبح  -أي لبست النقاب عىل وجهها  -ة فإن انتقبت املحرم .!+"وجهها

ما جيزئ يف األضحية، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، وال جيب عليها أن تستعمل 

العصابة عىل جبهـتها لتمنع هبا مس اخلامر لوجهها، فهذا مل يثبت فعله عن نساء الصحابة، ولو 

أجل هبوب اهلواء أو غري ذلك، فإن هذا ال يرضها، وال يقدح فرض أن اخلامر مس وجهها من 

 يف صحة حجها.

 متفق عليه من حديث كعب بن عجرة. )١(

 خرجه أبو داود وأمحد من حديث عائشة.أ )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٢

فًا، وهـو بطرف مكة مما ييل طريق جدة فنزل به. ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا ِ  سار يف طريقه حتى أتى رسَ

 ب عىل من ابتليت به يف سفر حجهاحكم احليض وما جي
فأشارت  -أي حضت  - »ِت ما يبكيك؟ لعلك نَِفْس «ثم دخل عىل عائشة وهي تبكي، قال: 

إن هذا أمر كتبه اهللا ىلع بنات آدم، فافع� ما يفعل احلاج غ� أن ال تطو� «إليه، أي نعم. فقال: 

أي قويل: لبيك عمرة  - »ارفيض حجك، واجعليها عمرة«ويف رواية قال:  .!*"»بابليت حىت تطهري

ا  . »روة ي�فيك حلجك وعمرتكإن طوافك بابليت، وسعيك ب� الصفا وامل«وقال هلا:  -وحجًّ

فاحليض: خلقة وجبلة يف املرأة، خلقه اهللا حلكمة غذاء اجلنني يف البطن، كام أن صفار البيضة 

يغذي الفرخ حتى يتم، وهلذا احلامل ال حتيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص يف احلمل، 

املرأة، لكون املرأة التي  ويعترب بأنه دم فاسد ال ترتك له الصالة، وال الصيام، وهو من مكمالت

 حتيض هي املستعدة للحمل.

فاملرأة التي ابتليت بخروج احليض عند اإلحرام، أو عند قرب دخوهلا مكة، فإهنا تدخل 

ا، فتصري قارنة، وال تطوف وال تسعى حتى تطهر  العمرة عىل احلج، وتقول: لبيك عمرة وحجًّ

واحد، ولو بعد الوقوف ورمي اجلامر.  وتغتسل، ويكفيها حلجها وعمرهتا طواف واحد، وسعي

لكن إذا استمر احليض عليها، وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر، وقبل أن ينقطع 

عنها الدم، وال يمكنها التخلف عنهم، فقد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القيم، 

فعل بقية حجها، ويكفيها ذلك، وتستثفر، ثم تطوف وتسعى، وتمثل هذه املرأة: بأن تغتسل،

ا؛ ألهنا حالة رضورة، والرضورة تقدر بقدرها ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ويعترب حجها صحيحً َ�ۡفًسا إِ�َّ  ٱ�َّ
 ۚ ْ ﴿ ،]٢٨٦[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها ُقوا َ  فَٱ�َّ أشبه عادم الطهورين، يصيل  ]١٦[التغابن:  ﴾ُتمۡ ٱۡسَتَطعۡ َما  ٱ�َّ

املبتالة بجريان الدم بام يسمى: االستحاضة. وكذلك الرجل املبتىل  عىل حسب حاله، وكذا املرأة

بسلس البول الدائم، فكل واحد من هؤالء يصيل عىل حسب حاله، حتى ولو قطر الدم عىل 

  أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
                          



 ٢٣  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

احلصري، وكذلك طواف احلج، فإنه يطوف عىل حسب حاله؛ إذ الطهارة للصالة آكدُ من الطهارة 

إذا أمرت�م بأمر «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواملشقة جتلب التيسري، والنبي لطواف احلج. وإذا ضاق األمر اتسع، 

 وهذا هو الذي نعتقده، ونعتمد صحة الفتو به.  !*"»فأتوا منه ما استطعتم
وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء، متى توضأت وضوء الصالة بأن متكث يف املسجد 

حدث احليض والنفاس،  احلرام وغريه من املساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء خيفف من

وكذا اجلنابة، وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون يف املسجد بعد الوضوء وهم جمنبون، وهلذا قال 

 ناظم املفردات:

 وبوضــــــوء جنــــــب أو حــــــائض
 

 أو نفســــا بــــال نجيــــع فــــائض 
 

ـــــالعبور ـــــث ك ـــــوز اللب ـــــم جي  هل
 

ــــهور  ــــىل املش ــــجدٍ ذاك ع  يف مس
 

 آداب الطواف بالبيت
ل ثالثة أشواط،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال جابر: ثم سار مَ رَ حتى دخل مكة، فطاف بالبيت، فَ

وُ مع تقارب اخلُطا  -ومشى أربعة  ل هو: العدْ مَ واضطبع بردائه، فجعله حتت إبطه األيرس  -والرَّ

وهذا الرمل واالضطباع إنام يرشعان يف طواف القدوم من السفر فقط، وما عدا ذلك فإنه  -

ۡمٗنا وَ  ٱۡ�َۡيَت �ۡذ َجَعۡلَنا ﴿ ثم قرأ: -يطوف ماشيًا بسكينة ووقار 
َ
ْ َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا َقاِم  ٱ�َّ ِمن مَّ

ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ۧإِبَۡ�ِٰ�  � وََعِهۡدنَا
آ�ِفَِ� وَ  َۧم ُمَصّ�ٗ ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
عِ وَ  ٱۡلَ�ِٰكفِ�َ َم �ۡسَ�ِٰعيَل أ كَّ  ٱلرُّ

ُجودِ  فصىل ركعتني، ورشب من ماء زمزم، ثم خرج إىل املسعى، فبدأ  .]١٢٥بقرة: ال[ ﴾١٢٥ ٱلسُّ

ا، يذكر اهللا فيهام ويسبح ويدعو.بالصفا وخ  تم باملروة، فعل ذلك سبعً

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ُسْقت «فلام كان آخر سعيه باملروة قال ألصحابه: 

ويف هذا دليل  !+"»ي فليحل ويلجعلها عمرةاهلدي، وجلعلتها عمرة، فمن اكن من�م ليس معه هد

 من حديث رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة. )١(

 .اهللا عبد بن جابر عن مسلم رواه)٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٤

عىل حتديد نحر نسك التمتع والقران بيوم العيد وأيام الترشيق، وأنه ال جيوز قبل ذلك. فقام 

بل ألبد األبد، «: ملسو هيلع هللا ىلصرساقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم لألبد؟ فقال رسول اهللا 

ناس كلهم، وقرصوا من رؤوسهم، ولبسوا فحل ال .!*"»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

ومن كان معه هدي، فإهنم بقوا عىل  ملسو هيلع هللا ىلصثياهبم، ودارت جمامر الطيب بينهم، إال رسول اهللا 

 ، ونحروا هدهيم.إحرامهم، ومل حيلوا منه إال يوم العيد، بعدما رموا مجارهم

يف اليوم التاسع ويف اليوم الثامن أحرم الذين حلوا باحلج، وتوجهوا إىل منى فنزلوا هبا، و

ا حتى أهل مكة، فكانوا  ملسو هيلع هللا ىلصتوجهوا إىل عرفات، وصىل هبم رسول اهللا  ا ومجعً الظهر والعرص قرصً

يقرصون معه الصالة بنمرة ومزدلفة ومنى. وبعد الصالة توجهوا إىل عرفات، وخطب هبم 

�م إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام، كحرمة يوم«اخلطبة العظيمة. ومما قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

هذا، يف ب��م هذا، يف شهر�م هذا. أال لك يشء من أمر اجلاهلية حتت قد� موضوع، ودماء 
اجلاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ر�يعة بن احلارث، اكن مسرتضًعا يف ب� سعد، 

ه فقتلته هذيل. ور�ا اجلاهلية موضوع، وأول ر�ا أضع من ر�انا ر�ا عباس بن عبد املطلب، فإن
موضوع لكه. فاتقوا اهللا يف النساء، فإن�م أخذتموهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن ب�لمة 
اهللا، فلهن علي�م رزقهن و�سوتهن. وقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع  »اهللا، وأنتم �سألون ع�، فما أنتم قائلون؟

لعل�م ال تلقو� بعد «ويف رواية قال:  !+"»ا� اشهد«إصبعه إىل السامء وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رس

فسميت حجة الوداع من  ،!,"»اع� هذا، أال فال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب بعض�م رقاب بعض

 أجل أنه ودع الناس فيها.
 

 .جابر حديث من داود أبو أخرجه) 1(

 عن جابر بن عبد اهللا.ملسو هيلع هللا ىلص رواه مسلم يف باب حجة النبي  )٢(

 جرير. متفق عليه من حديث )٣(

                          



 ٢٥  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

 أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه
أفضل أيام�م يوم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا كام يف الصحيح أن النبي إن يوم عرفة هو أفضل أيام 

عرفة، وأفضل ما قلت وانلبيون من قب� عشية عرفة: ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل 
ويسبحه ويستغفر أو يسكت، إذ ليس لعرفة ويكثر من ذكر اهللا  .!*"»احلمد وهو ىلع لك يشء قدير

 ٱۡ�َۡومَ ﴿ وأنزل اهللا عليه بعرفة !+"»احلج عرفة«الوقوف هبا، حلديث دعاء خمصوص، إذ املقصود 
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 .]٣[املائدة:  ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ

ِ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ وقد أنزل اهللا عليه يف أوسط أيام الترشيق يۡ  ١ ۡتحُ ٱۡلفَ وَ  ٱ�َّ
َ
 ٱ�َّاَس َت َوَر�

ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ۡفَواٗجا  ٱ�َّ
َ
ۚ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .]سورة النرص[ ﴾٣َ�َن تَوَّ

 كام فرسها بذلك ابن عباس. ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه السورة إعالم باقرتاب أجل رسول اهللا 
غّسلوه بماء وسدر «: ملسو هيلع هللا ىلصته فامت. فقال رسول اهللا ويف موقف عرفة سقط رجل عن راحل

 .!,"»و�فنوه يف ثو�يه، وال ختمروا رأسه، وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبًيا

 دعاء موقف عرفة
خ� ادلاعء يوم عرفة، وخ� ما قلت «دعاء خمصوص بعرفة سو قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصإنه مل يثبت عن النبي 

 .!-"» لك يشء قدير اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل احلمد وهو ىلعأنا وانلبيون من قب�: ال � إال

وبام أن الوقوف طويل وأكثر الناس ال حيسنون الدعاء، ويطلبون أن يساعدوا بام يُرجى أن 

ا من األدعية النبوية التي كان رسول اهللا  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصيستجاب هلم به. هلذا تعنيّ علينا أن نذكر طرفً

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث طلحة بن عبيد اهللا بلفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. )١(

 من حديث رواه الرتمذي عن عبد الرمحن بن يعمر الدييل. )٢(

 مثله رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة عن ابن عباس. )٣(

 .غريب: وقال العاص، بن عمرو ابن عن الرتمذي رواه )٤(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٦

ا� إ� «اته، وخاصة يف سجوده، إذ هي أقرب لالستجابة. واهللا ويل التوفيق: هبا يف سائر أوق

 .!*"»أسألك بأن لك احلمد ال � إال أنت املّنان بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام

ا� أنت ر� ال � إال أنت خلقت� وأنا عبدك وأنا ىلع عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ «

 .!+"»ا صنعت، أبوء لك بنعمتك يلع وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنتبك من رش م

ا� إ� ظلمت نفيس ظلًما كث�ًا وال يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك «

 .!,"»وارمح� إنك أنت الغفور الرحيم

إنه ال يغفر اذلنوب إال  ا� أنت ر� وأنا عبدك، ظلمت نفيس واعرتفت بذنو� فاغفر يل«

أنت، واهد� ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، وارصف ع� سيئها ال يرصف ع� سيئها 
 .!-"»إال أنت

 .!."»بليك وسعديك، فالرش لكه ليس إيلك، أستغفرك وأتوب إيلك«

من الرش ا� إ� أسألك من اخل� لكه اعجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك «

لكه اعجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك اجلنة وما قرب إيلها من قول وعمل، وأعوذ 
 .!/"»بك من انلار وما قرب إيلها من قول وعمل

ا� إ� أعوذ برضاك من سخطك، و�معافاتك من عقو�تك، وأعوذ بك منك، ال �يص ثناء «

 .!0"»عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك

 اقسم يل من خشيتك ما حتول به بي� و�� معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ� به ا�«

 .أنس حديث من داود أبو جهأخر )١(

 أخرجه البخاري من حديث شداد بن أوس. )٢(

 متفق عليه من حديث أيب بكر. )٣(

 أخرجه مسلم من حديث عيل بن أيب طالب. )٤(

 متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري. )٥(

 أخرجه ابن ماجه عن عائشة. )٦(

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )٧(

                          



 ٢٧  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

جنتك، ومن ايلق� ما تهون به يلعَّ مصائب ادلنيا، ا� متع� �سميع و�رصي واجعلهما الوارث 
، واجعل ثأري ىلع من ظلم�، وانرص� ىلع من اعدا�، وال �سلط يلعَّ بذنيب من ال �افك وال  م�ِّ

 .!*"»يرمح�

ا� إ� عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ماٍض يفَّ حكمك، عدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك «

ا� ب�ل اسم سميت به نفسك أو أنزتله يف كتابك أو علمته أحًدا من خلقك أو استأثرت به يف 
 .!+"»أن جتعل القرآن العظيم ر�يع قليب ونور صدري وجالء حز� وه� -علم الغيب عندك 

ا� إ� أسألك العفو والعافية واملعافاة ادلائمة يف ادلنيا واآلخرة، ا� إ� أسألك العفو «

 .!,"»والعافية يف دي� و�د� وأه� ومايل، ا� اسرت عورايت وآمن رواعيت

ا� إ� أسألك اثلبات يف األمر والعز�مة ىلع الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، «

ا، وأسألك من خ� ما تعلم وأعوذ بك من رش ما تعلموأسألك قل
ً
 .!-"»ًبا سليًما ولسانًا صادق

يا يح يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام، برمحتك �ستغيث ومن عذابك �ستج�، أصلح يل شأ� «

 .!."»لكه، وال ت�ل� إىل نفيس وال إىل أحد من خلقك طرفة ع�

املستغاث وعليك اتلالكن وال حول وال قوة إال ا� أنت املشتىَك و�ك املستعان وأنت «

 .!/"»باهللا

 .!0"»ا� إ� أعوذ بك من زوال نعمتك وحتّول اعفيتك وفجأة نقمتك ومجيع سخطك«

 .!*"»ا� إ� أعوذ بك من جهد ابلالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء«

 كرب من حديث ابن عمر.أخرجه النسائي يف ال )١(

 .أخرجه أمحد من حديث عبد اهللا بن مسعود )٢(

 .أخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمر )٣(

 .أخرجه أمحد من حديث شداد بن أوس )٤(

 .أخرجه النسائي يف الكرب من حديث أنس )٥(

 .أخرجه البيهقي يف الدعوات من حديث عبد اهللا بن مسعود )٦(

 من حديث عبد اهللا بن عمر.أخرجه مسلم  )٧(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٨

ا، رب تقبل تو�يت وأجب دعو� وثبت تً ُ�بِ  لك شاّكًرا، لك أّواها لكا� اجعل� لك ذاّكًرا و«

 .!+"»حجيت وسدد لسا� واسلل سخيمة قليب

ا� إنك أمرت بادلاعء ووعدت اإلجابة، وقد سأتلك كما أمرت� فاستجب يل كما وعدت�، «

 .!,"»ا� هذا اجلهد وعليك اتلالكن وال حول وال قوة إال باهللا الع� العظيم

 د وعىل آله وصحبه وسلم.اللهم صل عىل نبيك حمم

نَقَ للقصواء الزمام، حتى إن رأسها  ملسو هيلع هللا ىلصوملّا غربت الشمس انرصف النبي  من عرفة وقد شَ

 !-"كلام أتى حبالً  »أيها انلاس السكينة السكينة«وهو يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصليصيب مورك رحل رسول اهللا 

 .!."من احلبال أرخى هلا قليالً حتى تصعد

 ااحلكم يف نزول مزدلفة والدفع منه
ها من عرفة إىل قرن  ، واملشعر احلرام. وحدُّ ْعٌ إن للمزدلفة ثالثة أسامء هي: املزدلفة، ومجَ

حمرس، وما عىل يمني ذلك وشامله من الشعاب واجلبال فهو منها. ففي أي موضع منها وقف 

 .!/"»وقفت ههنا ومَجٌْع لكها موقف«: ملسو هيلع هللا ىلصاحلاج أجزأه؛ لقول النبي 

ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذآ ﴿ واألصل يف ذلك قوله سبحانه: ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ 
َ
ْ أ َ  ٱۡذُكُروا َكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن  ٱۡذُكُروهُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ

آّلِ�َ لَِمَن  ۦَ�ۡبلِهِ  ْ مِ  ١٩٨ ٱلضَّ �ِيُضوا
َ
فَاَض ُ�مَّ أ

َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس ۡن َحۡيُث أ ۚ  ٱۡسَتۡغِفُروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

 .]١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩رَِّحيٞم 

  متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس.  )٢(

 أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس. )٣(

 حبالً من احلبال: أي املستطيل من الرمل. )٤(

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )٥(

 رواه مسلم عن جابر. )٦(

                                                                    



 ٢٩  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

واملبيت بمزدلفة إىل نصف الليل واجب يف ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية، وقال اإلمام 

: أمجعوا عىل اإلفصاحيف  مالك: إن نزل هبا ثم دفع فال يشء عليه، وإن مل ينزل هبا فعليه دم، وقال

ا، فإنه قال: هو سنة مؤكدة. وقال  ا من الليل يف اجلملة، إال مالكً أنه جيب البيتوتة بمزدلفة جزءً

ا من  الشافعي يف أحد قوليه: إنه ليس بواجب. قال: واختلفوا فيمن ترك املبيت بمزدلفة جزءً

يف تركها، مع كوهنا واجبة عنده.  الليل، هل جيب عليه دم أم ال؟ فقال أبو حنيفة: ال يشء عليه

وقال مالك: جيب يف تركها دم، مع كوهنا سنة عنده. وقال الشافعي يف أظهر قوليه، وأمحد: جيب 

 يف تركها الدم، مع كوهنا واجبة عندمها.

فهذه األقوال مع اختالفها خرجت من هؤالء األئمة خمرج االجتهاد منهم، لكوهنم مل جيدوا 

ا رصحيًا يف حتديد الواجب من املبيت، وهل هو الليل كله أو نصًّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  ا صحيحً

نصفه أو جزء منه؟ فاجتهد كل واحد منهم يف القول فيه عىل حسب احلالة واحلاجة يف زمنهم، 

 من قلة احلاجّ وسعة املكان والطرق والقدرة عىل ترصف اإلنسان بام يريد.

نزل بمزدلفة بعد انرصافه من عرفة؛ فصىل هبا  ملسو هيلع هللا ىلصوإن األمر الذي ال نزاع فيه، هو أن النبي 

املغرب والعشاء مجع تأخري بأذان وإقامتني، ثم رقد حتى طلع الفجر، فصىل بعدما تبني الفجر، 

ا، ثم دفع من مزدلفة،  ثم وقف باملشعر احلرام، فذكر اهللا، وهلله، وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّ

بع حصيات، يكرب مع كل حصاة، ثم انرصف إىل ومعه أصحابه حتى أتى مجرة العقبة، فرماها بس

املنحر فنحر هديه، وحلق رأسه، ولبس ثيابه، وبعدما أكل من حلم هديه، ورشب من مرقه، دفع 

إىل مكة ومعه أصحابه، فطاف بالبيت طواف احلج، فهذا أفضل ما يفعله احلاج، إذ إنه سنة 

هذا الزمان وشدة الزحام، فإنه  الفعلية وسرية خلفائه وأصحابه حتى يف حالة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يكون أوفق وأرفق به، إذ إنه بعد انرصافه من مزدلفة جيد فجوة خالية من شدة الزحام بني 

املتعجلني واملتأخرين، فهذا أفضل ما ننصح به، وندعو الناس إليه، لكنه ال يلزم أن يتيرس هذا 

كل السنني السابقة كانوا  وزمن اخللفاء، ويف ملسو هيلع هللا ىلصالتسهيل لكل أحد، فإن احلاج زمن النبي 

 قليلني، فال حيج من أهل البلدان البعيدة أحد، وال حيج من أهل البلدان القريبة إال النادر.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٠

أما اآلن، ويف هذا الزمان، فقد قرصت املسافات، وسهلت املواصالت بوسائل املراكب 

ت عقبات التعويق، وقُطع دابر قطّاع الطريق، وش كَّ مل الناس األمنُ املستتب اهلوائية والربية، ودُ

يف أنحاء احلرم، وسائر السبل املفضية إليه، فمن أجله قدم الناس إىل احلج من كل فج، فأقبلوا 

إليه جيأرون، ويف كل زمان يزيدون، فعظم اخلطب واشتد الزحام، وصار الناس بعد انرصافهم 

رشطة نظام املرور، بحيث من عرفة يسريون مقسورين غري خمتارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، و

يمنعون السائق من الوقوف أو االنرصاف عن طريقه، لكون أرض مزدلفة مملوءة بالناس 

والسيارات، وربام متاد هبم سريهم حتى يصلوا إىل املسجد احلرام، فيطوفون طواف اإلفاضة 

هل هو وهم قد مروا بمزدلفة، لكنهم مل ينزلوا هبا. وألجله كثر السؤال عن حج هؤالء، و

 صحيح أم ال؟

: إننا عىل دين كفيل بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع بعد فاجلواب

أزمان، ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر، لوجدنا فيه الفرج عن هذا احلرج، وقد قيل: إن احلاجات 

عن أمتهم وقوع هي أُم االخرتاعات. هلذا جيب عىل العلامء االجتهاد يف جتديد النظر فيام يزيل 

والضعفة بأن يدفعوا بالليل، ويرموا اجلمرة  !*"قد أرخص للظُّعُن ملسو هيلع هللا ىلصاخلطر والرضر، والنبي 

بالليل، كام ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة وحديث أسامء (بنتي أيب بكر) وحديث 

 ابن عمر، وحديث ابن عباس.

أم سلمة ليلة املزدلفة، فرمت  ملسو هيلع هللا ىلص وكام ثبت الدفع إىل مكة من حديث عائشة، قالت: أرسل النبي

اجلمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود بإسناد عىل رشط مسلم. وكل األحاديث 

مل تثبت حتديد املبيت بجزء من الليل، وال تقييده بنصفه، كام  البخاري ومسلم والسننالصحيحة يف 

ن أسامء بنت أيب بكر قالت للذي ، ما عدا أصحيحهقيده الفقهاء بذلك. وترجم له البخاري يف 

يُرحلها: هل غاب القمر؟ فقال: ال. فأخذت تصيل. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: 

ن: النساء، واحدهتا )١(  : ظعينة.الظُّعُ
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: إن رسول اهللا  أذن للظُّعن.  ملسو هيلع هللا ىلصفارحتلوا. قال: فارحتلنا، فمضت حتى رمت اجلمرة وقالت: يا بنيّ

 وكلها ال تدل عىل حتديد وال تقييد. ومثله قاله ابن عمر، حني دفع من مزدلفة بأهله من الليل،

ا بدون دم، إذ هو نظري ما  ونتيجة اجلواب عن هذا السؤال: أن حج هؤالء يعترب صحيحً

بأم سلمة ليلة النحر،  ملسو هيلع هللا ىلصأرسل النبي كام يف حديث عائشة، قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصفعلته أُم سلمة زوج النبي 

ه عىل رشط مسلم. وهو رواه أبو داود وإسناد .فرمت اجلمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت

جنس ما فعله هؤالء من دفعهم من مزدلفة إىل اجلمرة، ثم إىل مكة لطواف اإلفاضة بطريق القرس 

ا إال وسعها.  غري خمتارين، وهو غاية وسعهم، واهللا ال يكلف نفسً

كم من مرّ  وألن احلاج بعد انرصافه من عرفة يمر بمزدلفة يف طريقه، وقد قال الفقهاء: إن حُ

ه. ومثله من مرّ بمزدلفة ومل يقف هبا، ثم إن بقية مناسك  بعرفة حكمُ من وقف هبا يوم متام حجّ

احلج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل املبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف اإلفاضة، كلها من 

فيها عن أُمته احلرج يف تقديم يشء عىل يشء منها، فإنه ما سئل  ملسو هيلع هللا ىلصاألمور التي رفع رسول اهللا 

ر إال قال: يو م وال أُخّ دّ  .!*"»افعل وال حرج«م العيد عن يشء قُ

يف الدفع بالليل للظُّعن والضعفة، بدون حتديد وال  ملسو هيلع هللا ىلصوبام أهنا حصلت الرخصة من النبي 

قيد، فإن أكثر الناس يف حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد يف 

وا، وقد قال اإلمام مالك: حالة استعامل هذه الرخصة التي  وا وال تعرسِّ قُصد هبا التسهيل، فيرسِّ

إن املبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. وقال اإلمام الشافعي يف أحد قوليه: إنه ليس بواجب. وقال 

. وقد أسقط الفقهاء من احلنابلة اإلفصاحاإلمام أبو حنيفة: ليس عليه يشء يف تركه، قاله يف 

ورشحه من كتب احلنابلة: وليس اإلقناع  عن الرعاة والسقاة، قال يفوالشافعية املبيت بمزدلفة 

عىل أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى وال مزدلفة. وقيل: أهل األعذار، كاملريض، ومن له مال 

: جزم به املوفق والشارح، وابن الكشافخياف ضياعه، حكمه حكمهم يف ترك البيتوتة. قال يف 

 الدين مبنيًّا عىل جلب املصالح، ودفع املضار. متيم، وهذا كله يرجع إىل كون

 رواه البخار ومسلم عن ابن عباس. )١(
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 دم املتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جربان

ِ ﴿ قال اهللا سبحانه: َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرةِ َ�َمن َ�َمتََّع ب
يَّاٖ� ِ� 

َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن َوَسۡبَعةٍ  ٱۡ�َجِّ فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ٞ َ�ِملَةٞ ة ۡهلُهُ  إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

َ
 ۥلَّۡم يَُ�ۡن أ

  .]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َحاِ�ِي 

 طرق التخفيف من سفك دماء املناسك بمنى
ا من العقالء والرؤساء والعلامء، قد كثر حديثهم فيام يشاهدونه ويستبشعونه من  إن كثريً

ا بعضها فوق بعض وال يؤكل منها إال القليل،  كثرة سفك دماء املناسك بمنى، بحيث تبقى ركامً

 ويرون أهنا هبذه الصفة مال ضائع.

ـــــدِ يشءٌ  ـــــاعَ املج ضَ ـــــظ مُ ف  ومل حيَ
 

ــــال املضــــاع   مــــن األشــــياء كامل
 

ويتمنى أكثر الناس رصف قيمة هذا احليوان فيام هو أنفع من ذبحه من سائر أفعال اخلري، 

سيقوم مقامه يف الفريضة والفضيلة، مع العلم أن احليوان يف هذه السنني قد أصيب بالنقص  وما

واالنقراض؛ من أجل توايل اجلدب ومن أجل جفاء البادية يف عمل الرعي اللتحاق أوالدهم 

الرعاة بالوظائف احلكومية، ووظائف الرشكات، ثم يف إرساف الناس يف ذبح احليوان وخاصة 

بيل الوالئم واملآدب، وما ال سبب له إال الرتف الذي حيملهم عىل التوسع يف الذبح األغنام يف س

 بطرق متنوعة، وهذه األفعال هتدد بانقراض احليوان، أو بالغالء الزائد يف ثمنه.

وهذه القضية هبذه الصفة توجب عىل العلامء واحلكام حتقيق النظر يف تدارك هذا اخلطر بإزالة 

ا  الرضر وختفيفه بطرق رشعية ال تصادم النصوص اجللية، واألمر الذي يوجبه اهللا يف كتابه إجيابً

حمتامً ال جمال للجدل يف دفعه ورفعه، لكن قد يوجد بطريق الرشع ما خيفف هذا الوضع؛ ألن ما ال 

 يدرك كله ال يرتك كله، وألن مدار الرشيعة عىل جلب املصالح وتكثريها، ودرء املفاسد وتقليلها.

بني الناس مشكلة من مشكالت الدهر كهذه وأمثاهلا، إال ويف الرشيعة اإلسالمية  ولن يقع

وهُ إَِ� ﴿ طريق حلها، وبيان اهلد من الضالل فيها ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ�
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ِينَ  ء املناسك التي تفعل بمنى، هي واجبة عىل وأصل دما .]٨٣النساء: [ ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

ۡو بِهِ ﴿ املتمتع والقارن يف قوله سبحانه:
َ
رِ�ًضا أ ِسهِ  ۦٓ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
فَفِۡديَةٞ ّمِن  ۦأ

وۡ  ِصَيا�ٍ 
َ
ِ  أ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب

َ
ۡو �ُُسٖك� فَإَِذآ أ

َ
َ�َمن  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرةِ َصَدَقٍة أ

يَّاٖ� ِ� 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن ٱۡ�َجِّ لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ٞ َ�ِمَلةٞ ة لَّۡم يَُ�ۡن  َوَسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

ۡهلُهُ 
َ
ا من الواجبات، إال واهللا سبحانه ال يوجب شيئً  .]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َحاِ�ِي  ۥأ

م شيئًا من املحرمات، إال ومرضته واضحة  ومـصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرّ

 ومفسدته راجحة.
لكن هذه احلكمة يف فعل هذا اليشء الواجب قد ختفى أحيانًا يف وقت، وتظهر يف أوقات، 

ة اللحم وال جيدونه، والدهر أبو العجب، وما يشعرين أن يأيت عىل الناس زمان يتمنون فيه رائح

ثم إن ما يستبشعه الناس يف هذا الزمان، من كون ذبائح األغنام وسائر احليوان تبقى مركومة 

ا توجبه: أحدها فمن كثرة احلجاج الذين ال حيىص عددهم،  بعضها فوق بعض، فإن له أسبابً

ا ي م به حجه، والذي ال يوجد ملثله نظري يف سائر األزمان، وكل شخص يعتقد أن عليه نسكً تمّ

وإن مل يكن واجبًا عليه بحكم الرشع، كاحلاج املفرد الذي ليس بقارن، وال متمتع، فإنه ال جيب 

 عليه دم نسك.

: حرص الذبح والذبائح يف مكان خمصوص بمنى، وحمصور بالشبك، بحيث ال واألمر الثاين

ها ودمها. مع يسمح ألي شخص بأن خيرج منه ذبيحته حتى يذبحها ويسلخ عنها جلدها وفرث

العلم أن مرصع الذبح خماضته من الدم والفرث يشق الوقوف فيه، فضال عن اجللوس والسلخ 

والتنظيف، يتطلب مدة ال تقل عن نصف ساعة أو قريب منها، هلذا صار الفضالء وأكثر الناس 

ى يوكلون عىل ذبح نسكهم وال يتمكنون من قبضها وال األكل منها إال من قبيل الندور، فتبق

 الذبائح بحاهلا، وأكثر الناس ال يتحصلون عىل اللحم يف يوم العيد.
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فلو وزعت هذه األغنام املذبوحة واملركومة عىل الناس، ملا وسع اخلمسني من احلاج ذبيحة 

واحدة، لقلة الذبائح بالنسبة إىل كثرة احلاج. ثم إنه ال يقدح يف صحتها بقاؤها بحاهلا وعدم 

ب لرب العاملني. االنتفاع هبا، إذ هي من  القرابني التي تقرّ

بوا القرابني من األغنام أو البقر نزلت عليها نار من السامء  وكانت األمم قبلنا متى قرّ

ِينَ ﴿ فتحرقها، كام حكى اهللا سبحانه يف كتابه عن ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا �َّ نُۡؤِمَن لَِرُسوٍل  ٱ�َّ
َ
� ٓ َعِهَد إَِ�َۡنا

تِيَنَ 
ۡ
ٰ يَأ ُ�لُُه َح�َّ

ۡ
ۗ ا بُِقۡرَ�اٖن تَأ عام حجة الوداع مائة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أهد النبي  .]١٨٣آل عمران: [ ﴾ٱ�َّاُر

ا وستني بيده، عدد عمره الرشيف، وكن يزدلفن بني يديه  -أي ناقة  -بدنة  أي تربك  -نحر ثالثً

 أمر سائقيها  ووكل عليًّا فنحر ما تبقى، وكام أنه ملا بعث اهلدي إىل الكعبة -الناقة قبل األخر

 متى عطب يشء منها بأن ينحره ويرتكه، وال يأكل هو ورفقته شيئًا منه.

 التخفيف من ذبح النسك بمنى يتحقق بأمور رشعية

 أحدها: اإلحرام باإلفراد باحلج

فبام أن مدن اململكة العربية السعودية وما جاورها من بلدان اخلليج، هم بالعادة أكثر 

وسهولة السفر للحج عليهم، فهم دائامً يرتددون إىل احلج، وبعضهم احلجاج، لقرهبم من مكة، 

 حيج كل عام، كأهل مكة ومن حوهلا من البلدان.

َ�َمن ﴿ وكلهم حيجون متمتعني، بحيث يلزم كل واحد ذبح النسك، لقول اهللا سبحانه:
 ِ ِ َ�َمتََّع ب وأكثر العامة ال يعرفون الفرق  . ]١٩٦بقرة: ال[ ﴾ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرة

 بني األنساك الثالثة، وال يعرفون إال التمتع الذي داوموا عىل فعله.
هلذا ينبغي للعلامء وللدعاة املرشدين، بأن يأمروا هؤالء باحلج مفردين لكون اإلفراد باحلج، 

متع كاملك والشافعي، هو من األنساك املرشوعة املشهورة، وبعض العلامء يفضله عىل حج الت

وهو قول عمر بن اخلطاب واختياره، وفعل بعض الصحابة، وقد حصل النزاع بني عمر بن 

اخلطاب وابن عباس يف هذه املسألة، فكان عمر ير إفراد احلج، وتكون العمرة مستقلة عنه، ملا 
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نا من عام حجة الوداع، فم ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول اهللا رو البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: 

 -أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا من أهلّ بحج، فأما الذين أهلّوا بعمرة؛ فحلوا 

وأما الذين أهلوا باحلج أو باحلج والعمرة؛ فلم حيلوا  -تعني بعد طوافهم وسعيهم وتقصريهم 

 .حتى كان يوم النحر

 الناس.وإن اإلفراد باحلج فيه مصلحة خاصة لفاعله، ومصلحة عامة جلميع 

: فإنه يسقط به دم النسك، إذ ليس عىل املفرد دم، ثم إنه يثاب عىل عمله فأما املسألة اخلاصة

هبذا النسك الذي هو بمثابة السنة املهجورة غري املشهورة، فيثاب عىل تنقله إىل فعل هذه السنة، 

ع العبا دات الذي ينبغي أن وال يأثم من دعا الناس إليها، أو ألزمهم هبا؛ ألن فعلها من باب تنوّ

نّة، كام أن العلامء يستعينون عىل  نة مرة، وتلك مرة، ثم إنه يستفيد العلم هبذه السُّ يفعل هذه السَّ

حفظ العلم بالعمل به، وأكثر الغرباء ال ينوون بإحرامهم إال احلج، وال يعرفون التمتع، وال 

ذا النسك ما يشق، ما عدا أنه يبقى القران، لوال أن املطوفني يلقنوهنم ذلك. وليس يف اإلهالل هب

عىل إحرامه حتى يرجع من عرفة ويرمي اجلمرة، ثم يفيض إىل مكة، فيطوف طواف الفرض، 

 ويسعى إن مل يكن سعى طواف القدوم.

لكن أكثر احلجاج من أنحاء اململكة العربية السعودية وما جاورها من البلدان، إنام يقدمون 

والسابع وبعضهم ال يقدم إال يف اليوم التاسع، فيتوجه إىل عرفة، مكة يف اليوم اخلامس والسادس 

ا، ثم  وبعد رجوعه منها ورميه للجامر يفيض إىل مكة، ويطوف طواف الفرض، ويسعى سبعً

حيلق رأسه أو يقرص. وبذلك يتم حجه، وليس عليه دم نسك. ومثل هؤالء ال يشق عليهم 

 استدامة إحرامهم، لقرص املدة.

: فإهنم يستفيدون توفري احليوان عن التوسع يف هلكته، وبذلك ميع الناسأما املصلحة جل

 خيف ما يشاهده الناس من بشاعة.
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بجعل احلجة بالنوبة والتوزيع؛  -حرسها اهللا  -وكنا نتمنى أن لو صدر األمر من احلكومة 

يريدها، ليخف هذا الضغط عىل الناس، ثم إن املفرد للحج يف إمكانه إدراك العمرة يف أي وقت 

 حتى ولو بعد فراغه من أعامل احلج.

 وهبذا يسقط عن الناس اليشء الكثري مما يتعلق بذبح النسك.

حرسها اهللا  -من مقتضيات ختفيف ذبح النسك بمنى: هو أن احلكومة السعودية  األمر الثاين

ني بأعامهلا، تسافر إىل مكة يف موسم احلج، ويف أشهر احلج، ومعها مجيع أتباعها، وسائر املتعلق -

من كل األمراء والوزراء والقضاة والعلامء واملوظفني وسائر األرسة املالكة، وأكثرهم قد حجوا 

 مخسني حجة، وأربعني، واعتمروا مثل ذلك.

وغاية قصد اجلميع، هو تنظيم أمر احلاج ومحايتهم ورعايتهم وترتيب ما يلزم بشأهنم، ثم 

معهم بام يلزم من شأن اجلميع، فهذا هو السبب األعظم مالقاة العظامء من الغرباء، والتخاطب 

 يف سفرهم إىل مكة، وشهودهم ملوسم احلج.

فكل هؤالء ينبغي أن يؤمروا بدخول مكة بثياهبم بدون إحرام؛ لكوهنم مل يقصدوا احلج 

أصالً، وإنام دخلوا مكة للحاجة. وال يلزم كل من دخل مكة حلاجته أن حيرم، وإنام رشع اإلحرام 

 حق من أراد احلج أو العمرة. يف

ثم إنه ال مانع هلؤالء عند خروج الناس إىل عرفات بأن خيرجوا معهم بثياهبم غري حمرمني، 

وال بأس بذلك، أو يقعدوا يف بيوهتم حتى يرجع احلاج إليهم، وإن أرادوا أن حيرموا باحلج 

يلزمهم ذبح نسك. فعلوا، ويكون حكمهم كحكم حارضي املسجد احلرام، أي كأهل مكة، وال 

 أشبه املرتددين إىل مكة، فكل هؤالء يسقط عنهم دم النسك.

ا،  األمر الثالث مما عسى أن خيفف من ذبح النسك بمنى:هو أن احلاج متى دخل مكة متمتعً

أو قارنًا، فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة، وحلق رأسه أو قرصه، ثم حل من إحرامه 

د ذلك أن يسافر إىل املدينة أو إىل جدة أو إىل الطائف، وفعالً أنشأ السفر ولبس ثيابه، ثم بدا له بع



 ٣٧  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

فيام تقرص فيه الصالة إىل يشء من هذه البلدان، ثم رجع بمن معه إىل مكة، فإن هؤالء يسقط 

 عنهم دم املتعة والقران يف ظاهر مذهب احلنابلة، قال ناظم املفردات:

ـــ ـــافة القص ـــفارـمس ـــذي األس  ر ل
 

ـــــنام   ـــــا بي ـــــتامرم ـــــج واالع  احل
 

ـــــــــران ـــــــــة والق ـــــــــه دم املتع  ب
 

 ســــــقوطه فواضــــــح الربهــــــان 
 

وعلّلوا هذا السقوط بأنه مل يبق عىل حالة إحرامه باحلج والعمرة يف سفرة واحدة، وبعمل 

واحد، حيث أدخل عليها سفرة ثانية، فتغري احلكم من وجوب دم النسك إىل سقوطه. 

هذا السفر لعدم ثبات ما يدل عىل سقوطه،  والصحيح عدم سقوط دم املتعة والقران بمثل

ولكونه من جنس الرتفه الذي أبيح للمتمتع فعله فيام بني حجه وعمرته، كام أبيح له الرتفه باجلامع 

ا لألئمة  والطيب وسائر حمظورات اإلحرام، وهذا هو الصحيح بمقتىض الدليل والربهان وفاقً

 الثالثة، واهللا أعلم.

لذبائح املركومة واملرتوكة، بحيث مل يبق ألهلها رغبة فيها، فإهنا مباحة : أن هذه ااألمر الرابع

ملن أخذها، أو أخذ شيئًا منها، أو باع شيئًا منها، كام لو عملوا التصنيع جلعلها يف علب، ثم بيعها 

 عىل الناس، لكوهنا من املال املرتوك املباح ملن أخذه.

أي  -يق، لكون الناس يرشقون اللحم فيها وسميت األيام الثالثة بعد العيد بأيام الترش

يف أول  ملسو هيلع هللا ىلصكام سمي أوسط أيام الترشيق بيوم الرؤوس. وقد هنى رسول اهللا  -ينرشونه بالشمس 

اإلسالم عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام، قيل: من أجل الدافّة؛ أي الفقراء من أهل 

دون من هذه اللحوم إىل أهلهم اليمن، ثم إنه رخص بعد ذلك يف ادخارها، فكان الصحاب ة يتزوّ

 باملدينة، واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 جواز رمي اجلامر أيام الترشيق قبل الزوال

راحلته، فجعلوا يسألونه، فام سئل عن يشء قدم وال أخر إال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم ركب رسول اهللا 

س يف مجيع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك احلج، حتى . فرفع احلرج عن النا»افعل وال حرج«
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. فقال:  عن  الصحيحني. وهذا احلديث يف »افعل وال حرج«سأله رجل قال: رميت بعدما أمسيتُ

ابن عباس، وهو نص رصيح يف جواز تقديم رمي اجلامر قبل الزوال، أو تأخريها عن هذا الوقت، 

هنار، أشبه النحر واحللق، وأشبه طواف اإلفاضة الذي  فيجوز رميها يف أية ساعة شاء، من ليل أو

وأصحابه يف يوم العيد ضحى بعد ما أكلوا من حلم  ملسو هيلع هللا ىلصهو ركن احلج، فقد طاف رسول اهللا 

 هدهيم، ورشبوا من مرقه.

ثم قال العلامء بجواز التوسعة يف فعله، وأنه يطوف يف أية ساعة شاء، من ليل أو هنار من يوم 

 م الترشيق.العيد، أو سائر أيا

فال أدري ما الذي جعلهم يتشددون يف عدم جواز رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترشيق، 

إذا رميتم وحلقتم فقد حل ل�م الطيب و� «وهو عمل يقع بعد التحلل األول، وفيه حديث: 

د وإذا طاف طواف اإلفاضة فق رواه اإلمام أمحد، وأبو داود من حديث عائشة. »يشء إال النساء

حتلل التحلل الثاين، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر املباحات، من الطيب واجلامع وغري 

ا: إنه لو أخر رمي اجلامر كلها حتى اإلقناعذلك، ولو مات حلكم بتامم حجه. قاله يف  . وقال أيضً

أيام منى مجرة العقبة يوم العيد، ثم رماها كلها يف اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً العتبار أن 

كالوقت الواحد، وهذا ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية، لكونه قد وقع التسهيل والتيسري من 

يف بقية واجبات احلج التي تفعل يوم العيد وأيام الترشيق، حيث إنه مل يسأل عن يشء  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع. »افعل وال حرج«من التقديم والتأخري إال قال: 

أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل سقاية احلاج، فأذن  ملسو هيلع هللا ىلصلك أن العباس استأذن النبي من ذ

ا عن  له يف ذلك، ومل يأمره باستنابة من يرمي بدله، كام أنه رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة بعيدً

منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، وبعد الغد، ليوم النفر، وقِسْ عليه كل من خياف عىل 

 وماله. واهللا أعلم. نفسه
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ن ال يستطيع الوصول  إىل موضع اجلامر بدون استنابة سقوط الرمي عمّ

ما نهيت�م عنه فاجتنبوه، وما أمرت�م به فأتوا منه ما «: ملسو هيلع هللا ىلصإن األصل يف هذا هو قول النبي 

فكام أن واجبات الصالة تسقط عمن ال يستطيعها، فكذلك واجبات احلج فإهنا  !*"»استطعتم

ال يستطيعها؛ ألن واجبات الصالة آكد من واجبات احلج، حيث إن واجبات تسقط عمن 

الصالة لو تعمد ترك واجب منها بدون عذر بطلت صالته، بخالف واجبات احلج، فإنه لو تعمد 

 ترك واجب بدون عذر مل يبطل حجه، وإنام عليه دم.

بسقوط ومتى كان أصل فرض احلج يسقط عمن ال يستطيعه بنص القرآن، فام بالك 

الواجب املعجوز عنه، إذ هو أوىل بالسقوط بدون استنابة، وليس عندنا ما يثبت االستنابة يف 

 واجبات احلج عند العجز عنها.

هلذا أفتينا ضعاف األجسام وكبار األسنان واملصابني باملرض من رجال ونساء الذين ال 

بة وال دم، كام أن أصل احلج يستطيعون الوصول إىل اجلامر، بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنا

يسقط عمن ال يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فام بالك بسقوط الرمي عمن ال يستطيعه، إذ 

طواف الوداع عن احلائض بدون استنابة،  ملسو هيلع هللا ىلصهو من باب األوىل واألحر، وقد أسقط النبي 

ه الفقهاء من واجبات احلج، وهذا واضح جيل ال جمال للجدل يف  مثله، إذ ليس عندنا ما وقد عدّ

 يثبت صحة التوكيل يف سائر واجبات احلج أو مستحباته.

من حلم هديه، ورشب من مرقه، دفع إىل مكة ومعه أصحابه، فطاف  ملسو هيلع هللا ىلصفلام أكل رسول اهللا 

هبا طواف احلج، ومل يثبت عنه أنه سعى، بل اكتفى بسعي القدوم عن احلج والعمرة؛ لكون 

حلج والعمرة، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القارن يكفيه سعي واحد عن ا

القيم، أن املتمتع يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته، كالقارن، إذ مها يف احلكم سواء، وهذا 

 .هريرة أيب عن ومسلم البخاري رواه)١(
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ى بسعي  !*"»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة«: ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قول النبي  إذ الدخول هو أن يُكتفَ

فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم أحدمها عن اآلخر. وهذا هو ما 

 ملسو هيلع هللا ىلصطواف اإلفاضة فلم يعيدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة، فاكتفاء الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصطافوا مع النبي 

بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلَّم ال خالف فيه، لكونه قارنًا، والصحابة الذين حلوا 

ت ختلفهم عنه، الستئناف سعي ثان حلجهم، وبذلك تظهر من إحرامهم بعد سعي العمرة مل يثب

 فائدة دخول العمرة يف احلج إىل يوم القيامة، وكونه يُكتفى بطواف أحدمها وسعيه عن اآلخر.

 االكتفاء بسعي واحد يف حق القارن واملتمتع يف احلج
ونحن ال نشك يف صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته يف حج التمتع، 

ارن عىل حد سواء، كام هو فعل الصحابة، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن كالق

ا من أهل العلم الذين مل يفقهوا يف املسألة حق  القيم، وبام أننا نخشى أن يلقى هذا احلاج أحدً

ق الفقه، فيقول له: بطل حجك. فيعود بالالئمة عىل نفسه، وعىل من أفتاه، هلذا فإن األحوط يف ح

هذا أن يسعى مع طواف اإلفاضة حتى يكون مطمئنًّا من الالئمة، مع العلم بأننا ال نشك يف 

 صحة حج من اقترص عىل سعي واحد. واهللا أعلم.

انزعوا يا ب� عبد املطلب، فلوال أن يغلب�م انلاس ىلع «زمزم وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم أتى رسول اهللا 

ا فرشب منه .!+"»سقايت�م ل�عت مع�م وهو قائم، وصىل بالناس الظهر باملسجد  فناولوه دلوً

ا. وملّا فرغ من صالته قال:   .!,"»يا أهل مكة، أتموا؛ فإنا قوم سفر«احلرام قرصً

م وال  ملسو هيلع هللا ىلصويف اليوم الثاين جلس رسول اهللا  دّ للناس، وجعلوا يسألونه. فام سئل عن يشء قُ

ر إال قال:  معه يتبعونه أتى اجلمرة . حتى إذا زالت الشمس، وقام الناس »افعل وال حرج«أُخّ

 .رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا )١(

 .أخرجه مسلم من حديث جابر )٢(

 .أخرجه مالك من حديث عمر بن اخلطاب )٣(
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األوىل، فرماها بسبع حصيات، يكرب عند كل حصاة، ثم أسهل يف الوادي، وأخذ يرفع يديه يدعو 

ويترضع طويالً والناس صفوف خلفه يدعون ويترضعون، ثم أتى اجلمرة الوسطى، ففعل مثل 

ف بالناس، وصىل ذلك، ثم أتى مجرة العقبة، فرماها ومل يقف عندها، قيل: لضيق املكان. ثم انرص

ا من غري مجع.  هبم صالة الظهر بمسجد اخلَيْف من منى، فصىل هبم ركعتني قرصً

 من هدي رسول اهللا أنه كان يقرص الصالة بمنى وال جيمع

فظ عن رسول اهللا  منذ دخل مكة إىل أن خرج منها أنه مجع بني الصالتني، إال يف  ملسو هيلع هللا ىلصومل حيُ

؛ التصال الوقوف، ويف مزدلفة مجع بني املغرب عرفة، مجع بني الظهر والعرص مجع تقديم

من حدثكم أن والعشاء مجع تأخري، وما عدا ذلك، فإنه يقرص الصالة وال جيمع، قال ابن مسعود: 

ولعل السبب يف تأخريه رمي اجلامر إىل الزوال؛  .كان جيمع يف منى فقد كذب عليه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا للر ا واحدً مي وللصالة يف مسجد اخلَيْف، ليكون أسمح وأيرس أنه يريد أن خيرج بالناس خمرجً

 هلم.

أنه قال: ال ترموا اجلمرة حتى تزول الشمس. حتى يكون فيه  ملسو هيلع هللا ىلصومل يثبت عن رسول اهللا 

فإن مناسكه تشمل: األركان،  .!*"»خذوا ع� مناسك�م«حجة ملن حدده. وأما قوله: 

لترشيق بام بني الزوال إىل الغروب فإنه والواجبات، واملستحبات. وأما حتديد الفقهاء للرمي أيام ا

حتديد خال من الدليل، وقد أوقع الناس يف احلرج والضيق، لكون اجلمع كثري وزمن الرمي قصري 

ا عنده، والنبي  قد بنيّ للناس ما  ملسو هيلع هللا ىلصوحوض املرمى صغري، وصار الناس يطأ بعضهم بعضً

علونه يف يوم العيد وأيام الترشيق إال حيتاجون إليه. فام سئل عن يشء من التقديم والتأخري فيام يف

، فنفى وقوع احلرج عن كل يشء من التقديم والتأخري، فلو كان يوجد »افعل وال حرج « قال: 

للناس بنص جيل قطعي الرواية  ملسو هيلع هللا ىلصيف أيام الترشيق وقت هني غري قابل للرمي؛ لبينه النبي 

احلالة اآلن، ويف هذا الزمان، هي حالة والداللة، إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه. و

 .أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث جابر )١(
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ن  حرج ومشقة ورضورة، توجب عىل العلامء إعادة النظر فيام يزيل عن أُمتهم هذا الرضر، ويؤمِّ

الناس من خماوف الوقوع يف هذا اخلطر احلاصل من شدة الزحام والسقوط حتت األقدام، حتى 

ما ال يستطاع، وال يلزم برتكه مع صاروا حيصون وفيات الزحام كل عام، إذ هو من باب تكليف 

ا  ا لسقوطه للعجز عنه، واهللا سبحانه ال يكلف نفسً العجز عنه دم، وصار احلكم بلزومه مستلزمً

 إال وسعها.

ا  إذا شئت أن تُعىصَ وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي ال يُسـتطاع مـن األمـر   فمُ
 

 املبيت بمنى

ْ ۞وَ  ﴿ د أنزل اهللا فيه:وقد عدّ الفقهاء املبيت بمنى من واجبات احلج، وق َ  ٱۡذُكُروا يَّاٖ�  ٱ�َّ
َ
� ٓ�ِ

َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� لَِمِن  خَّ
َ
َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ � مَّ ٰ�َ  ﴾ٱ�َّ

�ق أيام أ�ل أيام الترش«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفاأليام املعدودات هي أيام الترشيق، والنبي  .]٢٠٣[البقرة:

وأيام الترشيق هي ثالثة أيام بعد العيد، فمن تعجل باالنرصاف يف  !*"»ورشب وذكر هللا عز وجل

اليوم الثاين فال إثم عليه، وإنام وجب املبيت بمنى من أجل تكميل بقية احلج الذي يفعل فيها، من 

لوا بام جاورها من الرمي والنحر واحللق، ولكن متى ضاقت منى بالناس فإنه من اجلائز أن ينز

ر بقدرها، وإذا ضاق األمر اتسع، واملشقة  أرض مزدلفة، أو عرفة أو حمرس، لكوهنا رضورة تقدّ

وألن ما جاور اليشء  ،!+"»إذا أمرت�م بأمر فأتوا منه ما استطعتم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجتلب التيسري، والنبي 

اشتملت عليه من املرافق يعطَى حكمه، أشبه املسجد احلرام حيث أدخل فيه كثري من البيوت بام 

واملنافع، وصار حكمها حكم املسجد احلرام، ويلتحق الزائد باملزيد يف الفضيلة، ومثله الوقوف 

 -وقفت ههنا، وعرفة لكها موقف، و�رت ههنا وم� لكها منحر، ومجع «: ملسو هيلع هللا ىلصبعرفة؛ فقد قال النبي

 .رواه مسلم عن نبيشة اهلذيل )١(

 من حديث رواه البخاري ومسلم.  )٢(

                          



 ٤٣  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

تى ضاق املوقف بالناس للناس يف مواقفهم، فم ملسو هيلع هللا ىلصفوسع النبي  .!*"»لكها موقف -أي مزدلفة 

جاز الوقوف بام جاوره، كام جازت الصالة يف الطرق عند مضيق الناس وزمحتهم، كام أن يف 

إحد الروايتني عن أمحد أن املبيت بمنى سنة وال دم يف تركه، اختارها عبد العزيز صاحب 

 .اإلفصاحالشافعي، وهي مذهب أيب حنيفة، قاله يف 
يف اليوم الثالث دفعوا إىل مكة، ونزل باألبطح حتى باتوا هبا. وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا 

فقال بعض الناس: إن النزول باألبطح سنة. فقالت عائشة: إنام نزل باألبطح ليكون أسمح 

إىل املسجد احلرام، فطاف طواف الوداع، وقيل له:  ملسو هيلع هللا ىلصخلروجه. ويف آخر الليل دفع رسول اهللا 

فلتنفر «قالوا: نعم. قال:  »�؟ هل طافت طواف اإلفاضة؟أحا�ستنا «إن صفية قد حاضت. فقال: 

 فدل عىل أنه ال جيب عىل احلائض طواف الوداع، وال االستنابة فيه لسقوطه عنها. !+"»إذن

قالت:  ،!,"»تلطف و� راكبة«ثم قيل له: إن أُم سلمة شاكية ال تستطيع الطواف، فقال: 

يصيل بالناس صالة الفجر، ويقرأ فيها بالطور،  ملسو هيلع هللا ىلصفطفتُ عىل بعري من وراء الناس، ورسول اهللا 

 إىل املدينة. ملسو هيلع هللا ىلصفام رأيت أحسن قراءة منه. ثم سافر رسول اهللا 

 هل األفضل للحاج أن يبدأ باملدينة قبل مكة أو بمكة قبل املدينة؟

: أنه ال مشاحة يف ذلك، وبداءته جيعل املدينة هي طريقه إىل مكة أفضل من إنشائه واجلواب

رم عندما يتوجه إىل مكة من موضع ما حيرم منه أهل املدينة،  السفر إىل القرب. وجيب عليه أن حيُ

ميقات أهل «: ملسو هيلع هللا ىلصلكون املواقيت للبلدان هي ألهلها، وملن مرّ عليها من غريهم، فقول النبي 

املدينة ذو احلليفة، وميقات أهل الشام اجلحفة، وميقات أهل �د قرن املنازل، وميقات أهل ايلمن 

 أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث جابر. )١(

 .أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث عائشة )٢(

 .أخرجه البخاري من حديث أم سلمة )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٤

متفق عليه من  »هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن من أراد احلج والعمرة«. ثم قال: »لميلم

 حديث ابن عباس.

كام قال  ملسو هيلع هللا ىلصوتعيينه املواقيت ألهل هذه البلدان قبل إسالم أهلها هي من معجزات نبوته 

 الناظم:

ــــا ــــزات نبين ــــن معج ــــا م  وتعيينه
 

د  ـــدّ ـــتح املع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لتعيين
 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد «: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي

 .!*"»احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا بمائة صالة

حلصول املضاعفة  ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجد رسول اهللا  وإنام استحب العلامء زيارة املدينة ألجل الصالة

حاج متى وصل إىل املدينة ودخل املسجد النبوي بالصالة فيه، ومشاهدة آثاره، لكنه يستحب لل

وقرب صاحبيه ويسلّم عليهم، مع العلم أنه ال عالقة لزيارة املدينة يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن يزور قرب رسول اهللا 

 حديث مكذوبفإنه  »من حج ولم يزر� فقد جفا�«احلج، بل احلج صحيح بدوهنا. وأما حديث 

ال تتخذوا «: ملسو هيلع هللا ىلصديث الصحيح هو قول النبي بتحقيق علامء احلديث، بل احل ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 

 -أي تهجرونها من فعل نوافل الصالة فيها  -وال بيوت�م قبوًرا  -أي تعتادون �يئه  -قربي عيًدا 
وا يلعَّ فإن صالت�م تبلغ� أين كنتم

ّ
 .!+"»وصل

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن عيل بن احلسني ريض اهللا عنه أنه رأ رجالً جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصيدخل فيها ويدعو، فنهاه. قال: أال أحدثك حديثًا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا ف

وا يلّع فإن �سليم�م يلبلغ� أين «أنه قال: 
ّ
ال تتخذوا قربي عيًدا، وال بيوت�م قبوًرا، وصل

ح بجدار احلجرة والشبابيك، فكل هذا يع ،!,"»كنتم د فال معنى هلذا الزحام عند القرب، وال التمسّ

يف مشارق  ملسو هيلع هللا ىلص، فالذي يصيل ويسلّم عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصمن الغلوّ الذي هنى عنه رسول اهللا 

 أخرجه مسلم عن ابن عباس. )١(

 .أخرجه اإلمام أمحد وصححه ابن حبان من حديث ابن الزبري )٢(

 .وأخرجه اإلمام أمحد »ال جتعلوا قربي عيًدا«: رواية أيب داود )٣(

                          



 ٤٥  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

األرض ومغارهبا، والذي يصيل ويسلّم عليه عند حافة قربه، مها يف التبليغ سواء. وليس الذي 

يصيل ويسلّم عليه عند جانب قربه بأفضل من الذي يصيل عليه يف بيته، أو يف مسجد قومه، أو يف 

ا يبلغونه سالم أمته.أي  ل مالئكة كرامً  بقعة من مشارق األرض ومغارهبا؛ ألن اهللا وكّ

وقد أمرنا بأن نقول يف صالتنا: السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته. وعلّم الرسول 

وا يلعَّ واجتهدوا يف ادلاعء، قولوا: ا� صل ىلع �مد وىلع«أصحابه كيفية الصالة عليه، فقال: 
ّ
 صل

وهذه هي أفضل  !*"»آل �مد، و�ارك ىلع �مد كما بار�ت ىلع إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد �يد

ا� رّب «. وكام أمرنا بعد إجابتنا لنداء الصالة بأن نقول: ملسو هيلع هللا ىلصصيغة يف صفة الصالة عىل النبي 

�موًدا اذلي  هذه ادلعوة اتلامة، والصالة القائمة، آت �مًدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاًما
وهذا كله محاية منه جلناب التوحيد، وسد لطرق الرشك؛ ألن الذي يُدعى له ال يُدعى  !+"»وعدته

 من دون اهللا.

ة صىل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عىل النبي  هي من أفضل الطاعات، وأجلّ القربات، ومن صىل عليه مرّ

ا َ إِنَّ ﴿ اهللا عليه هبا عرشً ۚ  يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

  .]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما 
، «وقال:  !,"»أ�رثوا يلعَّ من الصالة، فإن صالت�م معروضة يلعَّ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  وا يلعَّ

ّ
صل

 .!-"»فإن صالت�م تبلغ� أين كنتم

تغني عن حمبته الدينية. فاملحبة الصادقة توجب طاعته فيام أمر،  فمحبة الرسول الطبيعية ال

 وتصديقه فيام أخرب، واجتناب ما عنه هنى وزجر، وأال يعبد اهللا إال بام رشع ال بمجرد اهلو والبدع.

 .رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والنسائي وابن سعد والبغوي والباوردي والطرباين )١(

 .أخرجه البخاري عن جابر )٢(

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أوس بن أوس )٣(

 رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أيب هريرة. )٤(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٦

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ :وهذا معنى قوله تعاىل ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ فِۡر َلُ�ۡم َوَ�غۡ  ٱ�َّ
فمعناه بالضبط: إن كنتم حتبوين: فاتبعوين، وأطيعوا أمري، حيببكم  ،]٣١[آل عمران:  ﴾ُذنُوَ�ُ�مۚۡ 

 اهللا، ويغفر لكم ذنوبكم.
فمن البدع: كون بعض الناس باملدينة متى سلّموا من صالة الفرض نفروا وقاموا إىل القرب 

ه اإلمام مالك ملسو هيلع هللا ىلصيسلّمون عىل رسول اهللا  بدعة؛ ألنه ليس من عادة الصحابة، وال ، وقد عدّ

السلف الصالح أهنم يفعلون ذلك، وإنام يكتفون بتسليمهم عليه يف صالهتم، حيث يقولون: 

، وهذا السالم هبذه الصفة كافية، ولن يضيع عند اهللا، »السالم عليك أيها انليب ورمحة اهللا و�ر�ته«

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال عند نبيّه وحبيبه حممد 

كأن يقولوا: يا حممد اشفع يل، يا حممد  ملسو هيلع هللا ىلصهم واستغاثتهم برسول اهللا وأعظم من هذا دعاؤ

 أنقذين، يا حممد أنقذ أُمتك من املهالك. ومثله قول بعضهم:

ــن ألــوذ بــه  يــا أكــرم اخللــق مــا يل مَ
 

 سواك عند نـزول احلـادث العمـم 
 

ِ ﴿ فهذا كله يُعد من الرشك األكرب الذي ال يغفر يَ�ٰنِ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ﴾ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ٱۡ�ِ
ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ .]٥املائدة: [ ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ۡ
ٰلِِمَ� ِمۡن ٱ�َّ َوَمأ ۖ َوَما لِل�َّ اُر

نَصارٖ 
َ
وكل من دعا  ،!*"»ا� ال جتعل قربي وثًنا يُعبد«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي . ]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢أ

 رسول واستغاث به فقد عبده؛ ألن الدعاء من العبادة.ال
لّ ممن يدعو من دون اهللا، فقال سبحانه: ن يَۡدُعواْ ﴿ وأخرب سبحانه بأنه ال أَضَ َضلُّ ِممَّ

َ
َوَمۡن أ

ِ ِمن ُدوِن  َذا ُحِ�َ � ٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ
ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ْ لَُهۡم أ ى اهللا دعاءهم  ، .]٦-٥األحقاف: [ ﴾٦َ�نُوا فسمّ

ا فقد عبده. وقال: ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ عبادة؛ ألن من دعا خملوقً َكۖ  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ

 ».يُعبد«عطاء بن يسار مرسالً. وأخرجه أمحد من حديث أيب هريرة بدون لفظ:  أخرجه مالك عن )١(
                          



 ٤٧  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

ٰلِِم�َ َك إِٗذا ّمَِن فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنَّ  فأخلصوا الدعاء لربكم، وأكثروا من  .]١٠٦يونس: [ ﴾١٠٦ ٱل�َّ

 الصالة عىل نبيكم، وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني. واهللا أعلم.

 الصدقة عىل املضطرين أفضل من حج التطوع
م يف خاصة إن اهللا سبحانه خلق اخللق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك عليه

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ أنفسهم، وأن جياهدوا عليه أهلهم وأوالدهم. يقول اهللا تعاىل: �َس وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
�َِيَك  ٱۡ�ُبدۡ وَ ﴿ وقال: .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 

ۡ
ٰ يَأ   .]٩٩احلجر: [ ﴾٩٩ ٱۡ�َِق�ُ َر�ََّك َح�َّ

وأمرهم باالستقامة عليها واستدامة فعلها حتى يلقوا فهذه العبادة التي خلق اهللا اخللق هلا، 

عات.  رهبم تنقسم إىل فرائض: وهي الواجبات، وإىل نوافل: وهي التطوّ

: بمثابة الربح، والنوافل: بمثابة رأس املال؛ ألن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها. فالفرائض

لل الفرائض إن مل يكن صاحبها وال ربح إذا مل يصح رأس املال. وحكمة النوافل: أهنا يرقع هبا خ

أمتها، كام أن الغيبة خترق الصيام واالستغفار يرقعه. وهي من أسباب حمبة الرب للعبد، فتجعله 

ۡوِ�َآَء ﴿ من أولياء اهللا املقربني، وحزبه املفلحني
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�َّ

ِينَ    .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦٣واْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن َءاَمنُ  ٱ�َّ
قال اهللا عز وجل: من اعدى يل ويلًّا فقد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيحه كام رو البخاري يف

آذنته باحلرب، وما تقّرب إيّل عبدي �يشء أحب إيّل ما افرتضته عليه، وال يزال عبدي يتقّرب إيّل 
عه اذلي �سمع به، و�رصه اذلي يبرص به، و�ده اليت يبطش بانلوافل حىت أحبه. فإذا أحببته كنت سم

 .!*"»بها، ورجله اليت يميش بها، ولنئ سأل� ألعطينه، ولنئ استعاذ� ألعيذنه

د بعدها  بون إىل اهللا هو املحافظة عىل الفرائض الواجبة، ثم التزوّ ب به املتقرّ فأفضل ما تقرّ

عات. وهذه التطوعات بعضها آكد م ن بعض؛ ألن منها ما هو مقصور النفع عىل بنوافل التطوّ

 رواه البخار عن أيب هريرة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٨

فاعله، ومنها ما هو متعدد النفع للغري. فمقصور النفع عىل فاعله مثل: نوافل الصالة، ونوافل 

عات.  الصيام، ونوافل احلج، فال ينتفع الناس بعمل الشخص يف مثل هذه التطوّ

األفعال اخلريية التي  أما املتعدي نفعه إىل الغري فهو مثل: عمل الصدقة، والصلة، وسائر

ينتفع هبا الناس، وال شك أن العمل املتعدي نفعه إىل الغري، أنه أفضل من العمل املقصور عىل 

 النفس.

عات ما هو أصلح لقلبه، وأنفع يف وقته، فقد يصري  هلذا ينبغي لإلنسان أن يفعل من التطوّ

الصدقة عىل األقارب العمل الفاضل مفضوالً يف بعض األحيان، وكذا عكسه. من ذلك أن 

ع، سواء كان حجه عن نفسه، أو  املحتاجني، وعىل الفقراء واملضطرين، أهنا أفضل من حج التطوّ

عن والديه وأقاربه امليتني؛ لكون الصدقة تصادف من الفقري موضع حاجة وشدة فاقة، السيام 

يف سائر شهور عند قرب العيد، ويف عرش ذي احلجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل 

السنة، فتشتد حاجة الفقري ملا يتطلبه العيد من النفقة، والكسوة له وألهله وعياله، فتقع الصدقة 

 باملوقع الذي حيبه اهللا؛ من تفريج كربته وقضاء حاجته.

وكل من تأمل القرآن واحلديث، فإنه جيد فيهام احلث والتحريض بفنون من التعبري، كلها 

مم إىل الكرم. وقد مدح اهللا الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتًا حتفز اهلمم وتنشط األ

ن َذا ﴿ كقوله تعاىل: -أي يطمئنون بأن ما أنفقوه خيلف عليهم  -من أنفسهم  ِيمَّ َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۚ  ۥٓ َ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة

َ
ضاعفة الفاخرة حاصلة وهذه امل .]٢٤٥البقرة: [ ﴾أ

 للمتصدق يف الدنيا قبل اآلخرة.
ي سعة الرزق وبسطته، ونزول الربكة يف ماله، حتى يف يد  ففي الدنيا: يدرك املتصدق املزكّ

ٖء َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ وارثه نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
ٰزِ�ِ�َ َوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَمآ أ فلو جربتم لعرفتم،  .]٣٩سبأ: [ ﴾٣٩ ٱل�َّ

 قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف.فقد 
وإنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الصدقة والصلة واإلحسان، أو يعاقب عىل اإلساءة 

 والقطيعة والعصيان، إال أن يقال: فالن قد مات، وما أقرب احلياة من املامت، وكل ما هو آت آت.



 ٤٩  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

ر املرغب فيه يف حقهم، إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيام هو من واجبهم، ويف األم

فرتاهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة، وعن الصدقة عىل األرحام، وعىل الفقراء واملضطرين، 

لكنهم ينشطون عىل النفقة يف سبيل املآدب الواسعة، والوالئم اإلرسافية، وبعض الناس من 

ع وهم قد حجوا، ثم حجوا، ث ا يف سبيل حج التطوّ م حجوا. فيرتكون رجال ونساء ينفقون أيضً

ه  العمل الواجب عليهم، والفاضل يف حقهم، ويعدلون عنه إىل العمل املفضول والذي تركُ

 أفضل من فعله، أو العمل املحرم يف نفسه.

وإنني أقول عىل سبيل النصيحة، رجاء أن تعيها أُذن واعية: إن هؤالء الذين ينفقون هذه 

ون إىل الفقراء واملضطرين، ومساعدة املنكوبني، النفقات، إن األفضل يف حقهم هو رصف ما ينفق

وتأسيس األعامل اخلريية، من بناء املساجد وإصالح الطرق وبناء بيت لفقري أو رحم أو مساعدته 

عىل ذلك؛ ألن الصدقة عىل الفقراء واملضطرين هلا وقع عظيم يف مثل هذه األيام الفاضلة، 

 ن العمل يف غريها.وخاصة عرش ذي احلجة، التي العمل فيها أفضل م

نه، ليعتق نفسه من ذل  يْ وإن كان أحدهم مدينًا، وجب عليه أن يرصف نفقته إىل قضاء دَ

ع باحلج  يْن واجب، والتطوّ يْن همّ بالليل وذل بالنهار، وألن الدَّ يْن، فإن الدَّ املطالبة بالدَّ

م املستحب عىل الواجب، وقد قال ب عض العلامء بعدم مستحب، أو أنه مكروه يف حقه، فال يقدّ

يْن حتى يقضيه، أو يسرتيض غريمه.  جواز حج من عليه دَ

إن من النساء يف وقت احلج من تقلق راحة زوجها يف مطالبته باحلج هبا، فتلجئه بإحلاحها إىل 

ل الديون املرهقة؛ من ختليه عن العمل الذي هو كسبه ومعيشة عياله،  احلرج واملشقة، وحتمّ

ل رضاها واحلج هبا، ولعلها قد قضت فرضها، ثم حجت مرة بعد فيتحمل هذا كله يف سبي

ة  أُخر. وهذه تعترب مأزورة غري مأجورة. فإن األفضل يف حقها هو طاعة زوجها وعدم املشقّ

ملّا حج بنسائه قال هلن:  ملسو هيلع هللا ىلصعليه، ثم اإلكثار من عبادة رهبا، فتصوم وتصيل وتتصدق. فإن النبي 

نَ اجللوس يف البيوت، فبعضهن مل تفارق بيتها ال حلج وال لغريه أي الْ  !*"»هذه ثم ظهور احُلرْص « مْ زَ

اها اهللا، منهن أم سلمة ريض اهللا تعاىل عنهـا.  حتى توفّ

 .هريرة أيب عن أمحد رواه )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٠

ع، لكون الصدقة من العمل  ع، هي أفضل من حج التطوّ إن الصدقة بام سينفقه يف حج التطوّ

العمل الصالح أفضل من العمل يف املتعدي نفعه إىل الغري، السيام يف عرش ذي احلجة، التي فيها 

سائر شهور السنة، فتصادف الصدقة من الفقري موضع حاجة وشدة فاقة ملا يتطلبه العيد من 

عه بحجه.  النفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته أفضل من تطوّ

ومثله الذين يضحون لوالدهيم امليتني، فإن الصدقة عن والدهيم أفضل من ذبح األضحية، 

ا لنعمة بلوغ عيد اإلسالم، فإنه ال أُض ، شكرً حية للميت، وإنام رشعت األضحية يف حق احليّ

وتأسيًا بأبينا إبراهيم، ونبينا حممد عليهام الصالة والسالم. واهللا سبحانه أمر باحلج يف آية واحدة، 

ة، وتكرار ذكرها هو مم ا لكنه أمر بالصالة والصدقة وسائر األفعال اخلريية أكثر من ثالثامئة مرّ

 يدل عىل فضل فعلها.

إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق؛ من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه الشيطان عىل 

 نفقة ما هو أكثر منها يف سبيل الباطل.

ا  وما أنفق أحد نفقة يف سبيل احلق، من زكاة وصدقة وصلة إال أخلفها اهللا عليه أضعافً

ءٖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ :العظيممضاعفة. فلو جربتم لعرفتم، وصدق اهللا  نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
َوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَمآ أ

ٰزِ�ِ�َ  :سبأ[﴾٣٩ ٱل�َّ



 ٥١  ) أحكام منسك حج بيت اهللا احلرام١(

صيام، والصدقة، ويرصفون ما سينفقونه يف حجهم إىل الفقراء بلدهم، فيكثرون من الصالة، وال

عهم بحجهم وعمرهتم.  واملساكني واملضطرين وسائر أفعال اخلري، فإن هذا أفضل من تطوّ

ا بعد عام أهنم  أضف إىل ذلك أن املجاورين للبلد احلرام والذين يرتددون للحج عامً

ضون لألرضار ومواقع األخطار، من تصادم السي ارات وانقالهبا، ويصيب الناس الرضر يتعرّ

الشديد منهم، بتضييقهم عىل الناس بسياراهتم وخيامهم ومسالك طرقهم ومشاعر حجهم ويف 

الطواف والسعي والصالة يف املسجد احلرام، حتى ال يكاد جيد اإلنسان مكانًا ملوضع جبهته يف 

ا بعد عام.املسجد، وكله من شدة زمحة املجاورين للبلد احلرام، والذين ي  رتددون إىل احلج عامً

وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يأمر أهل مكة بأن خيلوا املطاف للحجاج 

 الغرباء. فاحتساب التوسعة عىل الناس يف مثل هذا الزمان فيه فضل، ولفاعله أجر.

بأن  وإنني أنصح كبار األسنان وضعاف األجسام من رجال ونساء، متى قضوا فرضهم

يلزموا أرضهم ويكثروا من عبادة رهبم يف بلدهم، فإن أبواب اخلري كثرية، وليس احلج من 

ضوا للربد القارص وال للحر القتّال؛ فإن  أفضلها، وليحافظوا عىل حياهتم وصحتهم فال يتعرّ

الربد رسيع دخوله بطيء خروجه، ويتزايد رضوه ويعظم خطره يف أوله، كام قال عيلّ ريض اهللا 

اتقوا الربد يف أوله، وتلقوه يف آخره، فإنه يعمل يف األبدان كعمله يف األشجار، أوله حيرق، ه: عن

 .وآخره يورق

هذا: وإن الوقاية خري من العالج، ونيّة املؤمن تبلغ مبلغ عمله، واحلمد هللا الذي جعل احلج 

ة واحدة ومل يفرضه عىل التكرار، فاقبلوا من اهللا عفوه، وا َوَ� ﴿ محدوه عىل عافيته،فرض العمر مرّ
يِۡديُ�ۡم إَِ� 

َ
نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿ ]١٩٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّۡهلَُكةِ تُۡلُقواْ بِ�

َ
َ َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  ٱ�َّ

  .]٢٩النساء: [ ﴾٢٩
* * * 
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 يرس اإلسالم

 يف أحكام حج بيت اهللا احلرام





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَّ   ِحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة من قال: ريب اهللا. ثم استقام، 

 واستسلمت جوارحه إلقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والصيام، وحج بيت اهللا احلرام.

ا عبده ورسوله، الذي رفع ببعثته عن أمته اآلصار واألغالل، فرشع  وأشهد أن حممدً

وبني للناس احلالل واحلرام، وسكت عن أشياء رمحة منه غري نسيان. اللهم صل عىل  األحكام،

 عبدك ورسولك حممد، وعىل آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان.

أما بعد، فإن اهللا سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة، بإرسال هذا النبي 

ِ  َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحِر�ٌص ﴿ الصادق األمني  .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعَلۡيُ�م ب

فالدين الذي  !*"»بعثت حبنيفية سمحة«وجعله رمحة ملن اتبعه وسعادة ملن متسك هبديه، وقال: 

احلج: [ ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ جاء به هو دين السهولة واليرس، قال تعاىل:

ُ يُرِ�ُد ﴿ قال:و .]٧٨ َك ﴿ وقال: .]١٨٥البقرة: [ ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ ُ َونُيَّ�ِ
ٰى  أي للرشيعة التي تفضل غريها بالسامحة واليرس، فمن رأفته وسامحة  .]٨األعىل: [ ﴾٨لِۡليُۡ�َ

ويقول:  ،!+"»وا وال تعرسوا�رس«رشيعته أنه يشق عليه كل ما يعنت أمته، وكان يقول ألصحابه: 

 .!,"»الكفوا من العمل ما تطيقون، فإن اهللا ال يمل حىت تملوا«
وكل من تأمل رشائع اإلسالم التي جاء هبا عليه الصالة والسالم وجدها يف مواردها 

 ومصادرها تفر من مضائق الشدة والعنت واليرس إىل فضاء السهولة واليرس.

 أخرجه أمحد من حديث عائشة. )١(

 .أخرجه مسلم من حديث أنس )٢(

 .أخرجه البخاري من حديث عائشة )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٦

عىل الناس مشقة زائدة عىل املعتاد إال كان هلا بدل من التيسري فام من يشء من العبادات تشق 

وهُ إَِ� ﴿ :حارض عتيد، قال تعاىل ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم َلَعلَِمُه  ٱۡ�  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

 .]٨٣[النساء:  ﴾ِمۡنُهۡمۗ 
ا كان من رشوطها الطهارة باملاء وقد أعوز فمن ذلك الصالة التي هي آكد العبادات، مل

ا عىل نفسه أو رفقته أو ترضر العضو العليل به،  استعامله، إما ملشقة طلبه، أو حلبس املاء خوفً

بحيث خيشى أن يزيد يف مرضه أو يؤخر من برئه، قام التيمم بدله. ومثله عادم الطهورين يصيل 

يف صالة الفرض فإنه ركن من أركان صحة عىل حسب حاله وال إعادة عليه، وكذا القيام 

الصالة، وينوب القعود عنه عند وجود ما يمنعه، ومثله صيام رمضان، فإنه أحد أركان اإلسالم، 

ۚ ﴿ وقد قال تعاىل: َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ  .]١٨٤البقرة: [ ﴾َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

ي يشق عليه الصيام فوق املشقة املعتادة بأن يفطر ويطعم عن كل يوم ورخص للشيخ الكبري الذ

ِ َ�َ ﴿ مسكينًا. وكذا احلج، فإنه فرض يف العمر مرة واحدة، قال تعاىل:  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
  .]٩٧آل عمران: [ ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن 

من الطريق، ونص الفقهاء عىل سقوطه بظن حصول وفرس االستطاعة بوجود الزاد والراحلة وأ

الرضر عىل نفسه أو أهله ولو بأخذ خفارة من ماله جمحفة، وقيل: أو غري جمحفة، وهكذا سائر 

له، وما أعجزه سقط عنه، إما سقوطًا كليًّا أو إىل بدل، وهذه قاعدة  العبادات ما قدر عليه منها فعَ

لتتبع واالستقراء؛ ألن الرشائع منزلة عىل مصالح العباد يف مطردة يف سائر الرشائع الدينية تعرف با

املعاش واملعاد؛ ألهنا إما مصلحة يُطلب جلبها وتكثريها، وإما مفسدة يُطلب درؤها وتقليلها، فهي 

ا  دائامً تطلب الفعل فتعلله بام فيه من نفع، أو تنهى عنه ملا فيه من رض، وهذا الطلب وإن مل يكن مستمرًّ

 ه ثابت حقيقة ومعنى، إذ ليست العقول بقادرة عىل إدراك مجيع أرسار الرشائع.لفظًا، فإن

وهلذا نر العلامء ختتلف أفهامهم يف حكمة اليشء الواحد، فيحكي كل واحد منهم احلكمة 

عىل حسب ما أد إليه فهمه، فيفهمون الكالم يف حكمة اليشء الواحد يف ثالثة أقوال أو أربعة 

اك تلك األقوال أو بعضها لرس احلكمة، ويمكن عجزها عن إدراكها، فإن أو أكثر، فيمكن إدر



 ٥٧  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

من أرسار الرشائع ما أمكن الناس الوصول إىل معرفته، ومنها ما عجزوا عن أرسار حكمته، 

ا ليس مرشوطًا بعدم  لكنهم مع جهلهم هبا يؤمنون بكل ما جاء عن اهللا ورسوله إيامنًا جازمً

ىل لسان نبيه مل خيرب بام يكذبه العقل، ومل يرشع ما ينايف امليزان معارض، وإن اهللا يف كتابه وع

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ ﴿ والعدل، قال تعاىل:   .]١١٥األنعام: [ ﴾َوَ�مَّ
ومن ذلك سائر مناسك احلج ومشاعره، مثل التجرد عن الثياب لإلحرام، والطواف 

عرفة ومزدلفة ورمي اجلامر واحللق وغري ذلك. فهذه واالضطباع فيه والرمل والسعي والوقوف ب

وإن خفي عىل الناس أرسار حكمتها، فإهنا إنام رشعت إلقامة ذكر اهللا وطاعته، وتوجيه مجيع 

املسلمني يف صالهتم وطوافهم إىل قبلة بيت رهبم واجتامعهم يف البلد احلرام سواء العاكف فيه 

رون هبداية اإلسالم والقيام برشائعه عىل التامم، وملا طاف والباد والذي من دخله كان آمنًا، فيتذاك

إ� أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال أ� رأيت عمر بن اخلطاب بالكعبة وقبّل احلجر قال: 

  !*" .رسول اهللا يقبلك ما قبلتك
وهكذا سائر أعامل احلج جتري عىل هذا املنهج كام رو الرتمذي يف صحيحه عن عائشة أن 

يقول اهللا  »إنما جعل ر� اجلمار والسيع ب� الصفا واملروة إلقامة ذكر اهللا عز وجل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال

فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ ﴿ تعاىل:
َ
ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذآ أ ن تَبَۡتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ

َ
ْ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ َ  ٱۡذُكُروا  ٱ�َّ

آّلِ�َ لَِمَن  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  ُكُروهُ ٱذۡ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  �ِيُضواْ  ١٩٨ ٱلضَّ
َ
ُ�مَّ أ

فَاَض 
َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس ِمۡن َحۡيُث أ ۚ  ٱۡسَتۡغفُِروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ويقول: .]١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩َ�ُفوٞر رَِّحيٞم  ٱ�َّ

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱۡذُكُروا ۡعدُ  ٱ�َّ يَّاٖ� مَّ
َ
َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� ِ�ٓ � خَّ

َ
َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ وَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ

� لَِمِن    .]٢٠٣البقرة: [ ﴾ٱ�ََّ�ٰ
وقد حكى بعض العلامء اإلمجاع عىل أن األيام املعدودات هي أيام الترشيق الثالثة: حادي 

أمحد وأصحاب السنن عبد الرمحن بن يعمر عند  ثالث عرش، ويدل له حديث ،عرش، ثاين عرش

 .متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٨

ا من أهل نجد جاؤوا إىل رسول اهللا األربعة ا  ملسو هيلع هللا ىلص، أن أناسً وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديً

وأيام م� ثالثة أيام «وقال:  ،»احلج عرفة. من جاء يللة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك«ينادي: 

وأمر رجالً ينادي هبن ليعرف الناس  »ر فال إثم عليهفمن تعجل يف يوم� فال إثم عليه ومن تأخ

 !*".احلكم

وذكر اهللا املأمور به يف هذه األيام املعدودات يشمل الذكر والتكبري يف أدبار الصلوات 

والتكبري عند نحر النسك، والتكبري والدعاء عند رمي اجلامر، فهذه كلها داخلة يف عموم الذكر 

خيص اجلمرة األوىل والوسطى بتطويل الوقوف  ملسو هيلع هللا ىلصات، وكان النبي املأمور به يف األيام املعدود

ا يدعون ويترضعون، كام يف   صحيح البخاريعندها للدعاء والترضع، ويقف الناس معه صفوفً

عن ابن عمر، أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات، يكرب عىل إثر كل حصاة، ثم يتقدم 

ل فيستقبل القبلة، ثم يدعو فريفع يديه ويقوم طويالً، ثم يرمي مجرة العقبة من بطن الوادي  فيُسهِ

 .هكذا رأيت رسول اهللا يفعلوال يقف عندها، ثم يقول: 

صحيح ورو أبو داود أن ابن عمر كان يدعو عند اجلامر بدعائه الذي يدعو به بعرفة. ويف 

 .» عز وجلأيام الترش�ق أيام أ�ل ورشب وذكر هللا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن نبيشة اهلذيل أن النبي  مسلم

وإنام خص اهللا األمر بالذكر يف هذه األيام املعدودات من أجل أن الذكر هو روح الدين، 

وإنام رشع الرمي للتذكري به، وقد حكى بعض العلامء أنه إنام رشع الرمي حفظًا للتكبري، فمن 

طول  ملسو هيلع هللا ىلص تركه وكربّ أجزأه، رواه ابن جرير الطربي عن عائشة ريض اهللا عنها، وإنام خص النبي

الوقوف عند اجلامر للدعاء والترضع حتى قيل: إنه وقف بقدر سورة البقرة. كله من أجل أن 

ا  رمي اجلامر ختام عمل احلج، فهو يدعو ويترضع بقبول عمله، وكذلك أصحابه وقفوا صفوفً

يدعون ويترضعون، فهذا املشعر الذي رشع للدعاء والترضع وللذكر والتكبري قد انقلب إىل 

وتالكم وتدافع وخطر عىل األرواح كبري، وصار الناس يذهبون إليها وهم متذمرون تزاحم 

 .أخرجه النسائي والرتمذي من حديث عبد الرمحن بن يعمر الدييل )١(
                          



 ٥٩  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

ا، وصار أكثر الناس ال يبارشون الرمي بأنفسهم  للمدافعة وقصد املغالبة، يؤيد بعضهم بعضً

ا عىل حياهتم، وإنام يستنيبون األقوياء اجللداء يف الرمي عنهم، وأكثرهم تقع مجارهم بعيدة  خوفً

 من أجل شدة الزحام واخلوف من السقوط حتت األقدام. عن األحواض

ومن رشط صحة الرمي العلم بحصول اجلامر يف املرمى، كام نص عىل ذلك الفقهاء، وليس 

كذلك الزحام يف الطواف، فإن الناس يسريون فيه وال يقفون، وكل املسجد احلرام جمال للطواف 

ا بوقت دون وقت، بخالف رمي ا جلامر، فإن اجلمع كثري وحوض املرمى وليس الطواف حمصورً

.صغري، وزمن الرمي قصري، وكل واحد يقف حتى يتمم رمي مجاره واحدة بعد أخر 

فهذا العمل هبذه الصفة قد أفىض بالناس إىل احلرج والضيق، لكون هذا الوقت القصري ال 

 يسع أداء واجب اخللق الكثري.

ليس له أصل ال من الكتاب وال من السنة وال  ثم إن هذا التحديد بام بني الزوال إىل الغروب

القياس وال اإلمجاع، فال جتوز نسبة القول به إىل الرشع أو إىل الدين، مع عدم ما يدل عىل صحته، 

ا للعجز عنه، إذ هو من تكليف ما ال يستطاع، قال تعاىل:  َ� ﴿ وصار احلكم باإللزام به مستلزمً
ُ يَُ�ّلُِف  ۚ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُ  ٱ�َّ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ۡسَعَها

فال يقول باإللزام   !*"»إذا أمرت�م بأمر فأتوا منه ما استطعتم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي 

 به يف مثل هذا الزمان إال من حياول حطمة الناس وعدم رمحتهم:

ا  إذا شئتَ أن تُعىص وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي ال يُسـتطاع مـن األمـر  مُ  فَ
 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة.)١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٦٠

 حكام احلج قوالً منه وفعالً تعاليم النبي أل

قد بني للناس يف حجهم مجيع ما حيتاجون إليه، وما جيب أن يفعلوه وما ينبغي أن  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

يتقوه، فحدد هلم املواقيت الزمانية واملكانية، وحدد هلم الوقوف بعرفة زمانه ومكانه، فقال: 

لة مجع قبل أن يطلع الفجر فقد من جاء يل«وقال:  ،!*"»عرفة لكها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة«

 ،!,"»أيام م� ثالثة أيام، من تعجل يف يوم� فال إثم عليه، ومن تأخر فال إثم عليه«وقال:  !+"»أدرك

فجاج «وقال:  ،!."»ملن سبق !-"م� ُمناخ«وهنى أن تصام هذه األيام إال ملن مل جيد اهلدي، وقال: 

القميص وال العمائم وال الرساو�الت وال الربا�س وال ال يلبس املحرم «وقال:  ،!/"»مكة لكها منحر

اخلفاف، إال أحد ال �د نعل� فليلبس اخلف� ويلقطعهما أسفل من الكعب�، وال تلبسوا شيًئا 
 .!0"»مسه الزعفران وال الورس

من حديث ابن عباس، قال: سمعت رسول  الصحيحنيخطب هبذا يف املدينة، لكنه ثبت يف 

، ورو »واخلفاف ملن لم �د انلعل� ،الرساو�الت ملن لم �د اإلزار«يقول: اهللا خيطب بعرفة 

، ومل »من لم �د نعل� فليلبس اخلف�، ومن لم �د إزاًرا فليلبس رساو�ل«مسلم عن جابر بلفظ: 

تْه ناقته بعرفة ملسو هيلع هللا ىلصيذكر قطع اخلفني، وهذا هو آخر األمرين من رسول اهللا  ، وقال يف الذي وقَصَ

 أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث عبد اهللا بن عباس. )١(

 رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة عن عبد الرمحن بن يعمر. )٢(

 ن بن يعمر.رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة عن عبد الرمح )٣(

ناخ: أي موضع إناخة اإلبل، واملقصود عدم جواز البناء يف منَى؛ ألهنا موضع العبادات من رمي وذبح  )٤( مُ

 .وحلق، حتى ال يضيق عىل احلجيج

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة )٥(

 .أخرجه ابن خزيمة يف الصحيح من حديث جابر )٦(

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمر. )٧(

                          



 ٦١  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

وال ختمروا رأسه، وجنبوه الطيب،  -يف ثو��  :أو قال -لوه بماء وسدر و�فنوه يف ثو�يه غس«فامت: 

 .!*"»فإنه يبعث يوم القيامة ملبًيا

ونحن  ملسو هيلع هللا ىلصورو أبو داود والنسائي عن عبد الرمحن بن معاذ التيمي، قال: خطبنا رسول اهللا

فق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ بمنى ففتحنا أسامعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن يف منازلنا، فط

فارموا  -و� رواية: بمثل حىص اخلذف  -حبىص اخلذف «اجلامر فوضع إصبعيه السبابتني، ثم قال: 

 إىل غري ذلك من التعليامت الكافية الشافية. »و�يا�م والغلو

أمته، إذ ال جيوز تأخري  ملسو هيلع هللا ىلصفلو كان ما قبل الزوال وقت هني غري قابل للرمي حلذر منه النبي 

 لبيان عن وقت احلاجة إليه، وهذا واضح جيل، ال جمال للشك يف مثله.ا

إنام حج حجة واحدة، من أجل  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي جعل األمر يشكل عىل بعض الناس هو أن النبي 

ا صدته عن احلج فلم متكنه من دخول مكة حتى فتحها عام ثامنية من اهلجرة، ويف السنة  أن قريشً

بأن ينادي يف  -ريض اهللا عنه  -بأن حيج بالناس، وأمر عليًّا  أبا بكر ملسو هيلع هللا ىلصالتاسعة أمر رسول اهللا 

الناس بسورة براءة، وأن ال حيج بعد العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند 

نَّ ﴿ عهد فأجله إىل مدته، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َ
َ أ  ﴾ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَِرٓيءٞ ّمَِن  ٱ�َّ

 .]٣[التوبة:
* * * 

 .متفق عليه من حديث ابن عباس )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٦٢

 ملسو هيلع هللا ىلصصفة حج النبي 

حاج، فقدم املدينة برش كثري كلهم يريد  ملسو هيلع هللا ىلصويف السنة العارشة أذن يف الناس أن رسول اهللا 

من املدينة حتى نزل ذا احلليفة  ملسو هيلع هللا ىلصويعمل مثل عمله، فخرج رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأن يأتم برسول اهللا 

إلحرامه قبل  طيبت رسول اهللاوبات هبا حتى طلعت الشمس ثم اغتسل وتطيب، قالت عائشة: 

وهو  ملسو هيلع هللا ىلص. هلذا كان يُر وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

ا ورداء، ثم صىل ركعتني يف مسجد ذي احلليفة، وتسمى بركعتي  حمرم، ولبس ثياب إحرامه إزارً

ة لك وامللك ال بليك ا� بليك ال رش�ك لك بليك، إن احلمد وانلعم«اإلحرام، ثم أهلّ بالتوحيد: 

 تلبيته. ملسو هيلع هللا ىلص، وأهلَّ الناس بالذي هيلون به ولزم رسول اهللا »رش�ك لك

: كيف أصنع؟ ملسو هيلع هللا ىلصوولدت أسامء بنت عميس حممد بن أيب بكر، وأرسلت إىل رسول اهللا 

 .!*"»اغتس� واستثفري بثوب وأحر�«فقال: 

أنا «ا: من أنت؟ قال: قالوا: املسلمون. قالو »من القوم؟«ثم إنه لقي ركبًا بالروحاء، فقال: 

 .!+"»نعم ولك أجر«فرفعت امرأة إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول اهللا أهلذا حج؟ قال:  »رسول اهللا

واعرتضت له امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف احلج عىل عباده أدركت 

ا ال يثبت عىل الراحلة أفأحج عنه؟ قال:  ا كبريً وذلك يف حجة الوداع،  .!,"»عنه نعم حيج«أيب شيخً

وسألته امرأة من جهينة وقالت: يا رسول اهللا إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت أفأحج 

 .!-"»نعم، أرأيت لو اكن ىلع أمك دين أ�نت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاء«عنها؟ قال: 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عباس. )٢(

 أخرجه النسائي والرتمذي من حديث الفضل بن عباس. )٣(

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. )٤(

                          



 ٦٣  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

لعل�م ال تلقو� بعد «ل: وسميت هذه احلجة بحجة الوداع لكونه ودع الناس فيها وقا

ۡ�َمۡمُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿ وأنزل اهللا عليه بعرفة يوم اجلمعة: ،!*"»اع� هذا
َ
ۡ�َمۡلُت َلُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم  كام أنزل اهللا عليه يف أوسط أيام  ، ]٣[املائدة:  ﴾دِيٗنا

ِ َجآَء نَۡ�ُ  اإِذَ ﴿ الترشيق سورة النرص: يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس َوَر�  ٱ�َّ

ۡفَواٗجا 
َ
ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرُهۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ويف هذه السورة  ،[سورة النرص] ﴾٣َ�َن تَوَّ

 باس.، كام فرسها بذلك ابن عملسو هيلع هللا ىلصاإلشعار باقرتاب أجل رسول اهللا 
ا، وكان غالب من حج مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا تويف النبي  هم  ملسو هيلع هللا ىلصبعد حجته ببضعة وثامنني يومً

فتح يف زمنه يشء من البلدان ما عدا الطائف.  أهل املدينة ومن حول مكة من األعراب؛ لكونه مل يُ

وهلذا يعد العلامء حتديد املواقيت من معجزات نبوته، حيث حددها قبل إسالم أهلها، فوقت 

هل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل نجد قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، أل

هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن، فمن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن 

حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وهلذا قال ابن 

 عبد القوي:

ــــا ــــزات نبين ــــن معج ــــا م  وتعيينه
 

ـــدد  ـــتح املع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لتعيين
 

فهم يتبعونه يف سائر أفعاله من  ملسو هيلع هللا ىلصفالناس ال يعرفون أحكام حجة اإلسالم إال من طريقه 

ا بني األئمة وفقهاء  الواجبات واملستحبات، كام يتبعونه يف الصالة، وهلذا توسع اخلالف جدًّ

ا ال يعهد له نظري يف سائر العبادات، اختلفوا يف إحرام  املذاهب يف مسائل احلج كلها اختالفً

ا. ومنهم من قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ا. ومنهم من قال: أحرم متمتعً ، فمنهم من قال: أحرم مفردً

أحرم قارنًا. واختلفوا يف إحرام التمتع، فمنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بمنعه، 

نهم من قال: هو ركن. ومنهم من قال: هو واجب. واختلفوا يف السعي بني الصفا واملروة، فم

 أخرجه أبو يعىل من حديث جابر.)١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٦٤

ومنهم من قال: مستحب. واختلفوا هل جيب عىل املتمتع طوافان وسعيان أم يكفيه طواف واحد 

 وسعي واحد كالقارن، إىل غري ذلك من االختالف.

ا،  ملسو هيلع هللا ىلصواألمر الثابت عن رسول اهللا  د إلحرامه واغتسل وتطيب ثم أحرم ولبى قارنً أنه جترّ

ف) بأن تدخل عمرهتا عىل احلج حتى تصري قارنة، وأن وكذا أ ِ مر عائشة، حني حاضت (برسَ

إن طوافك بابليت وسعيك ب� «: تفعل ما يفعل الناس غري أال تطوف بالبيت حتى تطهر، وقال هلا

القدوم وطاف الناس معه،  وطاف رسول اهللا طواف .!*"»الصفا واملروة ي�فيك حلجك وعمرتك

ا، وعند انتهائه ثم صىل ركعتي الطو اف باملقام، ثم خرج إىل الصفا فسعى بني الصفا واملروة سبعً

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة، «قال ألصحابه عند املروة: 

حتى قال رساقة بن مالك بن خثعم: يا  »فمن اكن من�م ليس معه هدي فليحل ويلجعلها عمرة

ال بل ألبد األبد، دخلت العمرة يف احلج إىل يوم «ا أم لألبد؟ فقال: رسول اهللا، ألعامنا هذ

ومن كان معه هدي، حتى قال رجل:  ملسو هيلع هللا ىلصفحل الناس كلهم وقرصوا إال رسول اهللا  .!+"»القيامة

فحلوا من إحرامهم ولبسوا ثياهبم ودارت املجامر  !,"»احلل لكه«يا رسول اهللا، احلل ماذا؟ فقال: 

ةِ {ذبح هدي لقول اهللا تعاىل: يهم عن هذا الرتفه والتمتع بينهم، وأوجب اهللا عل رَ مْ عُ َتَّعَ بِالْ نْ متَ فَمَ

يِ  َدْ نَ اهلْ َ مِ تَيْرسَ امَ اسْ َجِّ فَ  .]١٩٦[البقرة: .}إِىلَ احلْ

ويف اليوم الثامن أحرم باحلج كل الذين حلوا من إحرامهم وتوجهوا إىل منى فنزلوا هبا، 

نمرة، حتى إذا زاغت الشمس صىل بالناس الظهر والعرص مجع  حتى إذا كان يوم عرفة أتى إىل

تقديم بأذان وإقامتني، ثم خطب الناس وعلمهم كيفية حجهم من وقوفهم وانرصافهم، ومل يزل 

ا بعرفة يدعو ويترضع حتى غابت الشمس، فانرصف وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن  واقفً

 ث عائشة.أخرجه أبو داود من حدي )١(

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )٢(

 متفق عليه من حديث جابر. )٣(
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 كلام .!*" »أيها انلاس السكينة السكينة«: وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلصرأسها ليصيب مورك رحل رسول اهللا 

أتى جبالً من اجلبال أرخى هلا قليالً حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة، فصىل هبا املغرب والعشاء 

ا بأذان وإقامتني، ورخص رسول اهللا للضعفة وللنساء أن يدفعن قبله ليالً، وبات هو  ا ومجعً قرصً

ا، ثم دفع وأصحابه بمزدلفة حتى وصلوا هبا الفجر، ثم و قف يدعو ويستغفر اهللا حتى أسفر جدًّ

قبل أن تطلع الشمس حتى أتى منى، فبدأ برمي مجرة العقبة فرماها ضحى بسبع حصيات وهو 

ا وستني بدنة بيده  عىل راحلته، ثم انرصف إىل املنحر فنحر هديه (وعدده مائة بدنة، نحر منها ثالثً

ألخر، ووكل عليًّا فنحر الباقي)، ثم حلق رأسه ثم وكن يزدلفن بني يديه، أي تربك الناقة قبل ا

 حل من إحرامه، ولبس ثيابه وتطيب.
ثم خطب الناس يوم العيد وبني هلم ما ينبغي أن يفعلوه، وجعل الناس يسألونه، فام سئل 

فبعد أن أكل من حلم هديه، ورشب من  .»افعل وال حرج«عن يشء من التقديم والتأخري إال قال: 

احلته ودفع إىل مكة والناس معه، فطاف بالبيت طواف اإلفاضة، وصىل ركعتي مرقه، ركب ر

انزعوا ب� عبد «الطواف عند املقام، ثم أتى بني عبد املطلب، وهم يسقون يف زمزم، فقال: 

ا فرشب منه وهو   »املطلب، فلوال أن يغلب�م انلاس ىلع سقايت�م ل�عت مع�م فناولوه دلوً

ا، وقال: ثم صىل بالناس  ،!+"قائم ، فإنا قوم يا أهل مكة أتموا«الظهر يف املسجد احلرام قرصً

 ثم رجع إىل منى وبات فيها. ،!,"»سفر

افعل وال «ويف اليوم الثاين جعل الناس يسألونه، فام سئل عن يشء قدم وال أخر إال قال: 

البخاري من رواه  »ارم وال حرج«حتى قال رجل: يا رسول اهللا، رميت بعدما أمسيت، فقال:  »حرج

حديث ابن عباس، والليل يدخل يف مسمى املساء. حتى إذا زالت الشمس قام لرمي اجلامر وقام 

الناس معه، فبدأ باجلمرة األوىل فرماها بسبع حصيات، ثم وقف عندها طويالً يدعو ويترضع، 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اهللا. )٢(

 أخرجه الطياليس يف مسنده من حديث عمران بن حصني. )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٦٦

ا يدعون ويترضعون، ثم رمى الثانية مثل ذلك ووقف عندها طويالً يدعو  ووقف الناس صفوفً

ويترضع، ثم رمى مجرة العقبة ومل يقف عندها، قيل: من أجل ضيق املكان. ثم انرصف إىل مسجد 

ا من غري مجع؛ ألن من هدي رسول اهللا  أنه كان يقرص  ملسو هيلع هللا ىلصاخلَيْف فصىل بالناس الظهر ركعتني قرصً

هللا من حدثكم أن رسول االصالة يف منى وال جيمع، وإنام يصيل كل فرض يف وقته، قال ابن مسعود: 

. ففعل يف اليوم الثاين والثالث مثل ذلك، يرمي اجلامر بعد الزوال كان جيمع يف منى فقد كذب عليه

ا  ثم ينرصف إىل مسجد اخلَيْف فيصيل بالناس الظهر، وكأنه حاول الرفق بالناس ليخرج هبم خمرجً

ا لرمي اجلامر وللصالة يف مسجد اخلَيْف لكون حجه صادف شدة حر، حتى إن بال الً يظلله واحدً

ا من الفقهاء يذكرون يف كتبهم استحباب الصالة بعد رمي  عن الشمس عند اجلامر. وهلذا نر كثريً

لَ اخللفاءُ الراشدون بمثل عمله،  اجلامر يف مسجد اخلَيْف، تأسيًا بفعل النبي وأصحابه، ثم إنه عمِ

 يرمون اجلامر بعد الزوال ثم يصلون صالة الظهر يف مسجد اخلَيْف.

أخذ أمراء احلج من بني أمية وبني العباس يعملون بمثل ذلك، ثم استمر عمل الناس ثم 

عىل ذلك؛ ألن جمموع احلاج كانوا قليلني بالنسبة إىل هذه السنني، فيختارون للرمي من الوقت 

أفضله، ويتمكنون من القيام بمرشوعيته: الدعاء والترضع، والذكر والتكبري عند هذا املقام من 

 م وسعة املكان، وقبل أن يوجد يف منى يشء من البنيان.أجل قلته

* * * 

 اتفاق أئمة املذاهب عىل القول

 بالرمي أيام الترشيق بعد الزوال

إن يف القرن الثاين من خالفة بني العباس، عند ابتداء تدوين العلم واحلديث والفقه، قرر 

ا منهم يف ذلك، الفقهاء يف كتبهم حتديد الرمي يف أيام الترشيق بام بني الز وال إىل الغروب اجتهادً

وأخذ بعضهم ينقل عن بعض القول به واحلكم بموجبه، حتى انترش يف كتب األصحاب من 



 ٦٧  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

 سائر املذاهب، وحتى صار عند كثري من الناس بمثابة األمر الواجب، ودليلهم يف ذلك ما رو

. فإذا زالت الشمس يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك ملسو هيلع هللا ىلصرمى النبي البخاري عن جابر قال: 

وعن ابن عمر وعائشة بمعناه، كلها أحاديث صحيحة، لكنها ليست برصحية يف الداللة عىل 

 التحديد بام ذكروا.

هلذا ظن من ظن أن هذا حكم عام الزم للناس يف مجيع األحوال واألزمان، وأنه لو رمى 

 قبل الزوال أو بالليل مل جيزئه.

ىل حسب االجتهاد من الفقهاء، يؤجرون عىل وخفي عليهم أن هذا التحديد جر ع

اجتهادهم فيه وال جيب أن يتابعوا عليه، إذ ليس بالزم أن يقبل ما يقوله الفقيه بدون دليل يؤيده، 

وال قياس يعضده، لكون التحديد بابه التوقيف، فال جيوز املصري إليه برأي جمرد، السيام وليس له 

ا أصل يرد إليه، وال نظر يقاس عليه، ول و فرض أهنم وجدوا دليل ابتدائه بالزوال، استنادً

وأصحابه، لن جيدوا دليل انتهائه بالغروب؛ ألنه بمقتىض التتبع  ملسو هيلع هللا ىلصواستدالالً بفعل رسول اهللا 

ا وال  ملسو هيلع هللا ىلصواالستقراء لكتب الصحاح والسنن واملسانيد والتفاسري مل نجد عن النبي  حديثًا صحيحً

ا، يأمر فيه بتحديد ا لرمي بام بني الزوال إىل الغروب حتى نلتزم العمل به طاعة حسنًا وال ضعيفً

هللا ورسوله، ومع عدمه فإنه ال جيوز لنا أن نسمي ما قبل الزوال وقت هني بدون أن ينهى عنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

إن اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوغاية األمر أنه مسكوت عنه رمحة منه بالناس، كام يف احلديث: أن النبي 

ا، وحد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء فرض فرائض فال تضيعوه
رمى اجلمرة يوم العيد قبل الزوال، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .!*"»رمحة ب�م غ� �سيان فال تبحثوا عنها

لُه يف هذا وهذا هو مرشوع منه بسعة وقته ألمته، تأجل  رمى بقية أيام الترشيق بعد الزوال، ففعْ

إىل وقت احلاجة إليه، فمن قال باختصاصه قبل الزوال بيوم العيد دون أيام العمل بالرمي به 

ا منه إىل فعل النبي  لزمه أن يقول بوجوب طواف اإلفاضة يوم  ملسو هيلع هللا ىلصالترشيق استدالالً واستنادً

 كبري عن أيب ثعلبة.رواه الدارقطني والطرباين يف املعجم ال )١(
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، ولزمه أن يقول بوجوب احللق يوم العيد ضحى، ووجوب النحر ملسو هيلع هللا ىلصالعيد، كام فعل رسول اهللا 

ا يفعل يف أي  يوم العيد ضحى، كام فعل رسول اهللا ومل يقل بذلك أحد، بل جعله العلامء موسعً

ا، وكذلك الرمي إذ هو نظريها يف احلكم والوجوب، إذ ليس  ساعة من أيام الترشيق ليالً وهنارً

ا، كيف والنبي  ا موقوتً  ملسو هيلع هللا ىلصعندنا أن رميها فيام بني الزوال إىل الغروب كان عىل املؤمنني كتابً

وخطبهم يف أوسط أيام الترشيق، وجعل الناس يسألونه فام سئل عن  خطب الناس يوم العيد

وهذا النص قاطع للنزاع ودافع للخالف  .!*"»افعل وال حرج«يشء من التقديم والتأخري إال قال: 

 إىل مواقع اإلمجاع.

وأما اختياره ملا بعد الزوال للرمي يف أيام الترشيق، فقد ذكرنا سببه، وأنه أراد أن ال حيرج 

ا لرمي اجلامر ولصالة الظهر يف مسجد اخلَيْف، لكون حجه أم ا واحدً ته، بل خيرج هبم خمرجً

ل، والفعل ال يقتيض حتديد املفعول فيه بمجرده، لكون األفعال  صادف شدة احلر، عىل أن هذا فعْ

موقوفة عىل دالئلها، فام كان منها للوجوب صري إليه أو لالستحباب  ملسو هيلع هللا ىلصالصادرة من رسول اهللا 

 إليه أو لإلباحة صري إليه. صري

ثم إن القائلني بوجوب الرمي بعد الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال فعليه دم؛ استدالالً 

رمى مجرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت  ملسو هيلع هللا ىلصبحديث جابر أن النبي 

هم أصحاء فإهنم خيالفون هذا احلديث نفسه، حيث يرمون مجرة العقبة بالليل و .!+"الشمس

أقوياء، عمالً بظاهر املذهب من أنه جيوز رميها بعد نصف الليل، وهو الظاهر من مذهب 

الشافعي، وذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك إىل أنه ال جيوز رميها بالليل، وال يعتد به؛ ملا رو أمحد 

بد املطلب أغيلمة بني ع ملسو هيلع هللا ىلصبن حنبل وأبو داود والرتمذي عن ابن عباس قال: أرسلنا رسول اهللا 

ُراتٍ لنا من مجع بليل، فجعل يلطح عىل أفخاذنا ويقول:  أي ب� ال ترموا اجلمرة حىت «عىل محُ

قال الرتمذي: حديث صحيح، وهذا النص يقتيض املنع لكون الرمي جلمرة العقبة  »تطلع الشمس

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو. )١(

 أخرجه ابن ماجه وأمحد من حديث جابر. )٢(
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فناسب يعترب من عمل يوم العيد أشبه النحر واحللق، وألنه عمل يفعل قبل التحلل من احلج، 

االحتياط فيه، وهلذا خرج النهي خمرج الزجر عنه، وإنام رخص للنساء يف الرمي بالليل من أجل 

 ضعفهن عن مزامحة الناس.

: إن حديث ابن عباس هو أصح من حديث عائشة، هتذيب السننقال العالمة ابن القيم يف 

ألن  ،!*"مضت فأفاضت بأم سلمة ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر ثم ملسو هيلع هللا ىلصأرسل النبي قالت: 

ابن عباس من مجلة املدفوعني وقد جر احلديث عىل يده، فهو أعرف الناس به، وحديث أم 

سلمة فيه اضطراب، ثم عىل تقدير فرض صحته، فإن اجلمع بني احلديثني ممكن، وإن وقت 

وز الرمي يدخل بطلوع الشمس يف حق من ال عذر له من الصبيان والرجال، أما النساء فإنه جي

 هلن الرمي قبل طلوع الشمس للخوف عليهن من زمحة الناس.. انتهى.

عن أسامء بنت أيب بكر، أهنا دفعت ليلة مجع من مزدلفة بعدما  الصحيحنيويدل له ما يف 

إن رسول اهللا أذن غاب القمر فرمت اجلمرة قبل الفجر، ثم رجعت فصلت الصبح وقالت: 

يدفعون من مزدلفة بالليل ويرمون مجرة العقبة بالليل وهم واملقصود أن هؤالء الذين  .!+"للظُّعُن

نَّتني صحيحتني من سنن احلج:  أصحاء أقوياء قد خالفوا يف سُ

وعمل خلفائه وأصحابه، كام أنه  ملسو هيلع هللا ىلص: دفعهم بالليل وهو خالف عمل رسول اهللا إحدامها

ْ فَۡض  لَۡيَس ﴿ خالف نص القرآن يف قوله: ن تَۡبَتُغوا
َ
فَۡضُتم َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ
ٓ أ ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ٗ� ّمِن رَّ

ْ ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ  َ  ٱۡذُكُروا  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  ٱۡذُكُروهُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ
آّلِ�َ لَِمَن  فَاَض  ُ�مَّ  ١٩٨ ٱلضَّ

َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس أ ۚ  ٱۡسَتۡغفُِروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾١٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

والناس هم الرسول وأصحابه، وإنام أفاضوا من مزدلفة بعدما صلوا الصبح  .]١٩٩-١٩٨[البقرة: 

ا. لَس، ثم وقفوا يذكرون اهللا ويستغفرونه ويدعونه، ثم دفعوا إىل منى بعدما أسفروا جدًّ  بغَ

 أخرجه البيهقي يف السنن الصغر من حديث عائشة. )١(

ن: النساء، واحدهتا: ظعينة. واحلديث متفق عليه من حديث أسامء )٢(  .الظُّعُ
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عن ذلك بصيغة الزجر،  ملسو هيلع هللا ىلصل، وقد هنى رسول اهللا : رميهم مجرة العقبة بالليواملخالفة الثانية

 .!*"»ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس«وقال: 

: طوافهم لإلفاضة الذي هو ركن احلج بالليل من ليلة العيد، وإنام طاف واملخالفة الثالثة

رسول اهللا وأصحابه ضحى يوم العيد، فتساهلوا فيام ينبغي االحتياط فيه وشددوا فيام ينبغي 

ساهل فيه، فإن رمي أيام الترشيق يقع بعد التحلل الثاين من عمل احلج فناسب التسهيل فيه الت

 وعدم التشديد.

أنه نحر يوم العيد ضحى، وحلق يوم العيد ضحى، وطاف  ملسو هيلع هللا ىلصفبام أنه ثبت عن رسول اهللا 

ا يُفعل يف أي ساعة  طواف اإلفاضة يوم العيد ضحى، وسكت عن التحديد فجعله العلامء موسعً

ن أيام الترشيق، فكذلك الرمي، ويدل لذلك ما رو البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا م

فأعدتُ  .إذا رمى إمامك فارمهمسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي اجلامر؟ فقال: 

فهذا ابن عمر الذي هو أحرص الناس  .فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحنيعليه املسألة، فقال: 

تباع السنة قد أحال هذا السائل عىل اتباع إمامه فيه عند أول سؤاله، لعلمه بسعة وقته، ولو عىل ا

كان ير أنه حمدد بالزوال كوقت الظهر ملا وسعه كتامنه؛ ألن العلم أمانة، وألنه لو سأله سائل 

؛ لكونه يع رف أن من فقال: متى أصيل الفجر ليلة املزدلفة؟ مل جيز أن يقول: إذا صىل إمامك فصلِّ

األئمة من يؤخر الصالة عن وقتها، وقد يقدمها قبل وقتها كام أخرب النبي عنهم، وكذلك الرمي، 

واحلمد هللا الذي جعل هذا التحديد من قول من ليسوا بمعصومني من اخلطأ، ومل يكن من كالم 

 .وحىالذي ال ينطق عن اهلو إن هو إال وحي ي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

القصري قد أفىض بالناس إىل احلرج والضيق حتى شغلتهم شدة فإن التحديد هبذا الزمن 

الزحام عن الذكر والتكبري وعن الدعاء والترضع عند هذا املقام، بل وعن العلم بوقوع اجلامر يف 

ا بعد عام، متى كان  موقعها املرشوع من األحواض، وهذا الزحام من املحتمل أن يزداد عامً

 .أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عباس )١(
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امل تساعد عىل ذلك مل تكن معروفة يف السنني السابقة، التحديد عىل هذه احلال، وذلك لعو

فمنها فتح مشارق األرض ومغارهبا باآلالت احلديثة من الطائرات والسيارات وسائر الوسائل 

التي قضت بقرص املسافة وتسهيل السفر حتى صارت الدنيا كلها كمدينة واحدة، وكأن 

ابن خبار هبذا اليشء قبل وقوعه، كام رو عواصمها بيوت متقاربة، وقد أشارت املعجزة إىل اإل

ما املسؤول عنها «عن مكحول مرسالً، أن رجالً قال: يا رسول اهللا متى الساعة؟ قال:  أيب الدنيا

من أرشاطها تقارب « :ويف البخـاري ،»بأعلم من السائل، ول�ن هلا أرشاط وتقـارب أسواق

ق) بانضامم األرض بعضها إىل بعض، وليس من املمكن أن يفرس (تقارب األسوا ،!*"»الزمان

ولكن باآلالت الربية والبحرية واهلوائية وسائر الوسائل الناقلة للذوات واألصوات والتي كان 

الناس قبلها يقاسون الشدائد يف األسفار، يسريون املدة الطويلة من الزمان وال يبلغون منتهى 

من املهالك واألخطار، وما  قصدهم من وصول مثل هذه الديار، أضف إليه ما يعرض هلم

ا لألغراض،  يالقونه من املخاوف واألوجال، لكون احلاج يف زمن مل يبعد يف التاريخ كان هدفً

وهنبًا لألعراب، يعدون االعتداء عليهم بالنهب والسلب من أعظم األعامل، وال يعولون عليه يف 

أنه ال يدفع عنهم اخلطر بجملته، منع هذا الظلم املستمر سو تعززهم باخلفراء املستأجرين، عىل 

لكنه قد يقلله وألجله يكون احلجاج بجملتهم قليلني بالنسبة إىل هذه السنني؛ ألنه ال حيج يف 

الغالب إال الناس املعدودون بالقرب من مكة، أما أهل البلدان البعيدة فال حيج منهم إال النادر، 

التعويق، فهم ال يستطيعون لوصوله لبعد الشقة وشدة املشقة ووحشة الطريق ونصب وسائل 

 حيلة وال هيتدون سبيال.

ــا ــعاد ودوهن ــول إىل س ــف الوص  كي
 

ـــوف  ـــن حت ـــال ودوهن ـــل اجلب  قل
 

ــــة ومــــا يل مركــــب جــــل حافي  الرِّ
 

ــوف  ــق خم ــفر والطري ــف ص  والك
 

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(
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أما اآلن ويف هذا الزمان، فقد قرصت املسافات وسهلت املواصالت، ودكت عقبات التعويق 

الطريق، وزد عليه حصول األمن املستتب يف أنحاء احلرم وسائر السبل املفضية وقطع دابر قطاع 

نُ منهم يف أوطاهنم، فمن أجله وفد الناس إىل احلج من كل فج، فأقبلوا  إليه حتى إن الناس فيه آمَ

إليه جيأرون وهم من كل حدب ينسلون ويف كل زمان يزيدون فاشتد الزحام عند هذا املقام وشق 

اخلاص والعام، من أجل أن الفقهاء حددوه بام بني الزوال إىل الغروب، وهو ال يسع الرمي عىل 

اخللق الكثري فصار من تكليف ما ال يستطاع، وأن القول به مستلزم للعجز عنه يف هذا الزمان. واهللا 

ا إال وسعها، ومن املعلوم أن للفقهاء  حتديدات وتقييدات يستيقن  -رمحهم اهللا  -ال يكلف نفسً

لعلم الصحيح نفيها، ويقو يف القياس ضعفها، كام حددوا مسافة السفر املبيح للقرص بيومني، ا

وكام حددوا اإلقامة املوجبة إلمتام الصالة بأربعة أيام، وكام حددوا صحة اجلمعة بحضور أربعني 

 من أهل وجوهبا، إىل غري ذلك من التحديدات والتقييدات التي ال أصل هلا.

يوم عرفة  ملسو هيلع هللا ىلصام بني الزوال إىل الغروب هو نوع من ذلك، وقد خطب النبي وحتديد الرمي ب

ثم يوم العيد، ثم أوسط أيام الترشيق، وبنيَّ للناس ما حيتاجون إليه، وجعل الناس يسألونه فام 

حتى سأله رجل فقال: يا رسول  ،»افعل وال حرج«سئل عن يشء من التقديم والتأخري إال قال: 

رواه البخاري من حديث ابن عباس، والليل  .»ارم وال حرج«يت؟ فقال: اهللا رميت بعدما أمس

 يدخل يف مسمى املساء.

وقوع احلرج من كل ما يفعله احلاج من التقديم والتأخري ألعامل احلج  ملسو هيلع هللا ىلصفنفى رسول اهللا 

 التي تُفعل يف يوم العيد وأيام الترشيق.

ع، فلو كان يوجد يف أيام الترشيق وهذا احلكم قاطع للنزاع، يعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجا

للناس بنص جيل قطعي الرواية والداللة وارد مورد  ملسو هيلع هللا ىلصوقت هني غري قابل للرمي لبينه النبي 

 الترشيع العام، إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه.

وزمن خلفائه  ملسو هيلع هللا ىلصوأما االستدالل باستمرار عمل الناس عىل الرمي بعد الزوال زمن النبي 

 حابه إىل هذه السنني.وأص



 ٧٣  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

فجوابه: أننا ال ننكر أن ما بعد الزوال هو أفضل ما يرمى فيه لو وسع الناس كلهم، لكننا ال 

نقول بفرضه فيه، وإنام غاية ما يقال: إن ما بعد الزوال هو وقت فضيلة، وما قبل الزوال وبالليل 

هو أفضل ما يوقف فيه اقتداءً وقت إباحة، أشبه الوقوف بعرفة، فإن ما بعد الزوال إىل الغروب 

وفعل خلفائه وأصحابه، والليل كله إىل فجر يوم العيد وقت إباحة  ملسو هيلع هللا ىلصبفعل رسول اهللا 

 .للوقوف، وإن مل يستمر عليه عمل الناس

واحلالة اآلن هي حالة رضورة توجب عىل العلامء واحلكام إعادة النظر فيام يزيل هذا الرضر 

ن الناس من خماوف اخلطر مِّ ؤَ احلاصل من شدة الزحام والسقوط حتت األقدام، إذ شدة هذا  ويُ

ا بعد عام، كام أهنا لو ضاقت منى عن مناخ الناس كان من اجلائز أن ينزلوا بام  الزحام تزداد عامً

قرب منها، حتى ولو يف وادي حمرس؛ ألن ما جاور اليشء يعطى حكمه، كام قالوا يف زوايد 

 ، بأن حكم الزائد حكم املزيد يف احلد والفضيلة.املسجد احلرام عىل حدوده السابقة

وألن املقصود من نزول منى هو إمتام أعامل احلج املتعلقة يف مثل النحر واحللق والرمي، 

وألهنا حالة رضورة، وقد قيل: إن احلاجة هي أم التحقيقات، وللرضورة حاالت، ويتعلق هبا 

 أحكام غري أحكام السعة واالختيار.

نصوص الدين بإمعان ونظرٍ لوجدوا فيه الفرج من هذا احلرج؛ ألن نصوص ولو فكروا يف 

الدين كفيلة بحل كل ما يقع الناس فيه من الشدات واملشكالت، يؤكده أن الرمي أيام الترشيق 

يقع بعد التحلل الثاين من عمل احلج، بحيث يباح للحاج أن يفعل كل يشء من حمظورات 

سان إذا رمى مجرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه فقد حتلل اإلحرام حتى النكاح، ولكون اإلن

إذا رميتم وحلقتم فقد حل ل�م الطيب و� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالتحلل األول حلديث عائشة أن النبي 

رواه أبو داود. فإذا طاف طواف اإلفاضة، فقد حتلل التحلل الثاين، بحيث لو  .»يشء إال النساء

دم التشديد يف التحديد، إذ هي من فروع املسائل مات حلكم بتامم حجه، فناسب التسهيل وع

االجتهادية، يوضحه أن الفقهاء من احلنابلة والشافعية قالوا: إنه لو مجع اجلامر كلها حتى مجرة 

العقبة يوم العيد فرماها يف اليوم الثالث من أيام الترشيق أجزأت أداء؛ العتبار أن أيام منى كلها 
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، وهو املذهب، وحكى اإلقناع واملنتهى، وكذا يف ي والرشح الكبرياملغنكالوقت الواحد، قاله يف 

 : أنه الظاهر من مذهب الشافعي.املجموعالنووي يف 

ا ال وجه لإلنكار  فمتى كان األمر هبذه الصفة وأن أيام منى كالوقت الواحد حسبام ذكروا، فإذً

ل أو بالليل بحجة خمالفتها عىل من رمى قبل الزوال واحلالة هذه، فإن من أنكر الرمي قبل الزوا

وفعل أصحابه، وقال بجواز رميها جمموعة يف اليوم الثالث، فإنه من املتناقضني  ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي 

الذين يرجحون اليشء عىل ما هو أوىل بالرجحان منه، فإن رمي كل يوم يف يومه ولو قبل الزوال 

، السيام ملسو هيلع هللا ىلصرمى فيه رسول اهللا أقرب إىل إصابة السنة، بحيث يصدق عليه أنه رمى يف اليوم الذي

إذا صحب هذا الرمي ما يرتتب عليه من الذكر والتكبري والدعاء والترضع، بخالف مجعها ثم 

ا منه، فإن مجعها  رميها يف اليوم الثالث يف حالة الزحام، حتى ال يدري أصاب اهلدف أم وقعت بعيدً

ة اإلبل من أجل غيبتهم عن منى، عىل أن ثم رميها يف اليوم الثالث إنام ورد يف حق املعذورين برعاي

الًّ من األمرين صحيح إن شاء اهللا، لدخول الناس كلهم يف واسع العذر بداعي مشقة الزحام  كُ

 واخلوف من السقوط حتت األقدام.

بعد التحلل الثاين جيدها تتمشى عىل غاية  ملسو هيلع هللا ىلصوكل من تأمل الفتاو الصادرة من النبي 

ه العباس يف أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل سقايته فأذن له، عىل السهولة واليرس، فقد استأذن

أن هذا اإلذن مستلزم لرتك واجبني ومها املبيت والرمي، ومل يأمره يف أن يستنيب من يرمي عنه 

وال من يسقي عنه، عىل أن االستنابة يف كال األمرين ممكنة، وقيل له: إن صفية قد حاضت، قال: 

فأسقط عنها طواف الوداع وهو  .!*"»فلتنفر إًذا«قالوا: نعم، قال:  .»ضة؟فهل طافت طواف اإلفا«

معدود من الواجبات، ومل يأمرها يف أن تستنيب من يطوف بدهلا، ورخص لرعاة اإلبل يف املبيت 

عن منى، بأن يرموا يوم النحر ثم جيمعوا مجار األيام الثالثة يرموهنا يوم النفر يف أي ساعة شاؤوا 

 هنار.من ليل أو 

 أخرجه أمحد من حديث عائشة. )١(
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واختلف العلامء يف املعذور مثل املريض الذي ال يستطيع الرمي والشيخ الكبري واملرأة 

الكبرية وكل من ال يستطيع الوصول إىل اجلامر: هل يسقط عنه الرمي سقوطًا كليًّا أم جيب عليه 

ن يرمي أن يستنيب من يرمي عنه؟ فعند الفقهاء من احلنابلة والشافعية أنه جيب عليه أن يستنيب م

عنه كاملعضوب، فإن مل يفعل فعليه دم، وبنوا عىل ذلك كون العذر يف املبيت يسقط اإلثم والدم، 

والعذر يف الرمي يسقط اإلثم دون الدم، وهذا تفريق بني متامثلني ال يقتضيه النص وال يوافقه 

ئض يف أن مل يأمر العباس يف أن يستنيب من يرمي عنه، ومل يأمر احلا ملسو هيلع هللا ىلصالقياس، فإن النبي 

 تستنيب من يطوف عنها طواف الوداع، وهو معدود من الواجبات.

عىل أن االستنابة يف كال األمرين ممكنة؛ يؤكده أن ما تُرك من الواجبات للعذر وعدم القدرة 

عىل الفعل، فإنه بمنزلة املأيت به يف عدم اإلثم، وألن الدم إنام جيب يف ترك املأمور وفعل املحظور 

ا باالختيار،  ا، واهللا ال يكلف نفسً ا باختياره، وإنام تركه عجزً ا ومل يفعل حمظورً وهذا مل يرتك مأمورً

ألن اهللا  ؛!*"»إذا أمرت�م بأمر فأتوا منه ما استطعتم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإال وسعها، ويف احلديث: أن النبي 

 سبحانه إنام أوجب فرض احلج عىل املستطيع، وقد نص الفقهاء عىل سقوطه بظن حصول الرضر

عىل نفسه، أو أهله، أو ماله، فإذا كان هذا السقوط يف أصل احلج فام بالك بفرعه، وألن العبادات 

كلها ما قدر عليه منها فعله وما أعجزه سقط عنه، وهذه قاعدة مطردة يف سائر الرشائع الدينية 

تعرف بالتتبع واالستقراء؛ وهلذا جتب الصالة بحسب اإلمكان، وما عجز عنه من رشوطها 

وواجباهتا سقط عنه. عىل أن رشوط الصالة وواجباهتا آكدُ من رشوط احلج وواجباته، فإنه لو 

ا بطلت صالته، بخالف لو ترك شيئًا من واجبات احلج  ترك شيئًا من واجبات الصالة عمدً

ا، فإنه ال يبطل بذلك حجه وجيربه بدم.  عمدً

ومعنا  ملسو هيلع هللا ىلصجنا مع رسول اهللا حجوأما االستدالل عىل وجوب االستنابة بحديث جابر قال: 

. رواه أمحد وابن ماجه، فهذا ال يدل عىل النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(
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ا، فإن أصل احلج ال جيب عىل الصبي وكذلك فرعه، وألن التلبية عنهم ليست  الوجوب قطعً

ا من بواجبة وكذلك الرمي، وغاية األمر أن يقال: إن استنابة املعذور من يرمي  عنه أحوط خروجً

 خالف من قال بوجوبه.

وأن الرمي بعد الزوال هو من  ،!*"»خذوا ع� مناسك�م«وأما االستدالل بحديث: 

 والتي أمر أن تؤخذ عنه. ملسو هيلع هللا ىلصاملناسك التي فعلها النبي 

والتي أمر أن تؤخذ  ملسو هيلع هللا ىلص: أن هذه كلمة جامعة، فإن املناسك التي نسكها رسول اهللا فاجلواب

بات واملستحبات مثل االغتسال لإلحرام، والتلبية، واالضطباع يف الطواف، عنه تشمل الواج

والرمل، وتقبيل احلجر، وصالة ركعتي الطواف، وغري ذلك من العبادات التي نسكها رسول اهللا 

يف حجه وهي من املستحبات، وكل من عرف قواعد الرشيعة وأصوهلا املعتربة وما تشتمل عليه 

رمحة ومنافاهتا للحرج واملشقة؛ عرف حينئذ متام املعرفة أن يف الرشيعة من احلكمة واملصلحة وال

السمحة ما خيرج الناس عن هذه الشدة واملشقة التي يعانيها الناس عند اجلامر؛ ألن الدين عدل 

إال لسعادة البرش يف أمورهم الروحية واجلسدية اهللا يف أرضه ورمحته لعباده، مل يرشعه 

َوَما ﴿ ده أنه إذا ضاق األمر اتسع، واملشقة جتلب التيسري. قال تعاىل:واالجتامعية، ومن قواع
ُ يُرِ�ُد ﴿ وقال: ، ]٧٨[احلج:  ﴾ِمۡن َحَرجٖ  ٱّ�ِينِ َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  َوَ� يُرِ�ُد  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ

 .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ بُِ�ُم 
جيوز نسبة القول هبا إىل الرشع، إذ ال دليل عىل فهذه املشقة التي يعانيها الناس عند اجلامر ال 

هذا التحديد ال من الكتاب وال من السنة وال قياس وال إمجاع. غاية القول فيها أنه جر عىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصحسب االجتهاد من الفقهاء الذين ليسوا بمعصومني من اخلطأ، وليس من كالم رسول اهللا 

وخلفائه وأصحابه فيام بني  ملسو هيلع هللا ىلصن رمي النبي الذي ال ينطق عن اهلو إن هو إال وحي يوحى، فإ

الزوال إىل الغروب هو بمثابة وقوفهم بعرفة فيام بني الزوال إىل الغروب، عىل أنه مل ينته بذلك حد 

 الوقوف، بل الليل كله وقت للوقوف.

 أخرجه البيهقي يف السنن الكرب من حديث جابر. )١(
                          



 ٧٧  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

وبام أن الرمي من واجبات احلج، فإنه يتمشى مع نظائره من الواجبات مثل النحر واحللق 

دخل بدخوهلا يف الزمان، وجيارهيا يف امليدان، إذ الكل من واجبات احلج التي يقاس والتقصري في

بعضها عىل بعض عند عدم ما يدل عىل الفرق، وقد دلت نصوص الرشيعة السمحة عىل أن 

الصواب يف مثل هذه املسألة هو وجوب التوسعة، وعدم التحديد بالزوال، بل جيوز قبله 

مع األئمة  وبالليل، كام دلت عليه نصوص عىل املنع وال  -وهللا احلمد  -طائفة من العلامء، فلم جتُ

عىل وجوب هذا التحديد، إذ كانوا يردون ما تنازعوا فيه إىل اهللا وإىل الرسول، فيتبني هلم بذلك 

كامل دين اهللا وحكمة رشيعته وكونه صاحلًا لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام 

 من حجهم وصالهتم وصيامهم.يف شؤون عباداهتم 

ا هو مذهب طاوس  وباجلملة، فإن القول بجواز الرمي أيام الترشيق قبل الزوال مطلقً

وعطاء، ونقل يف التحفة عن الرافعي أحد شيخي مذهب الشافعي اجلزم بجوازه، قال: وحققه 

 األسنوي وزعم أنه املعروف مذهبًا.

ا، وهي رواية عن وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه جيوز الرمي ق بل الزوال للمستعجل مطلقً

يُ متعجل قبل الزوال، قال يف  اإلمام أمحد، ساقها يف الفروع بصيغة اجلزم بقوله: وعنه جيوز رمْ

: وجيوز الرمي بعد طلوع الواضح: وجوز ابن اجلوزي الرمي قبل الزوال، وقال يف اإلنصاف

عن أيب جعفر حممد بن عيل،  بداية املجتهديف الشمس يف األيام الثالثة، وجزم به الزركيش، ونقل 

أنه قال: رمي اجلامر من طلوع الشمس، ورو الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أرخص للرعاة أن يرموا مجارهم بالليل أو أية ساعة من النهار، قال املوفق يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

ه أو ماله كالرعاة يف هذا؛ ألهنم يف : وكل ذي عذر من مرض أو خوف عىل نفسالكايفكتابه 

وهذا هو الصواب، وقاله يف  :اإلنصاف معناهم، قال: فريمون كل يوم يف الليلة املستقبلة، قال يف

 وهو املذهب. اإلقناع واملنتهى

فعلم من هذه األقوال أن للعلامء املتقدمني جماالً يف االجتهاد يف القضية وأهنم قد استباحوا 

ا، أي سواء كان لعذر أو لغري اإلفتاء بالتوسع ة، فمنهم من قال بجواز الرمي قبل الزوال مطلقً
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العذر، ومنهم من قال بجوازه حلاجة التعجل، ومنهم قال بجوازه لكل ذي عذر، كام هو الظاهر 

من املذهب، فمتى أجيز لذوي األعذار يف رصيح املذهب أن يرموا مجارهم يف أية ساعة شاؤوا 

ال شك أن العذر احلاصل للناس يف هذا الزمان من مشقة الزحام واخلوف من من ليل أو هنار، ف

السقوط حتت األقدام أنه أشد وآكدُ من كل عذر، فيدخل فيه مجيع الناس يف اجلواز بنصوص 

ما سئل يوم العيد وال يف أيام الترشيق عن يشء من  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن والسنة ورصيح املذهب، والنبي 

فلو وجد وقت هني غري قابل للرمي أمام السائلني   ١»افعل وال حرج«: التقديم والتأخري إال قال

حلذرهم منه، إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه، فسكوته عن حتديد وقته هو من 

الدليل الواضح عىل سعته، واحلمد هللا الذي جعل هذا التحديد من قول من ليسوا بمعصومني 

ال ينطق عن اهلو. فإن احلالل ما أحله اهللا ورسوله، واحلرام ما عن اخلطأ ومل يكن من كالم من 

حرمه اهللا ورسوله، والدين ما رشعه اهللا ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهللا عفوه 

 ، وامحدوا اهللا عىل عافيته وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة، وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيامً

ا.وصىل اهللا   عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثريً
 هـ.١٣٩٣شعبان عام  ٥حرر يف 
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 احلكم يف حلوم اهلدايا التي تذبح

 بمنى يف موسم احلج

 احلمد هللا ونستعني باهللا وال حول وال قوة إال باهللا.

 أما بعد:

اعدة كلها حتوم فإنني رأيت يف جريدة األهرام أقواالً متعددة صادرة من علامء بلدان متب

حول موضوع دماء املناسك واهلدايا التي تذبح بمنى وقت موسم احلج، وينددون بأن تركها 

بعضها فوق بعض أنه إضاعة للامل، وينددون كام يُرددون بأن إمهاهلا هبذا الوضع أنه من مناهي 

نحون باملالم عىل تركها هبذه الصفة، وينقل بعضهم عن بعض صورة البشا عة الرشع، ويُ

ا يف احلملة عليها، وهم جمتهدون ويغفر اهللا لنا وهلم.  والشناعة، وقد قلد بعضهم بعضً

ا باألقدام، والذي مل  وإن املشكلة كل املشكلة فيها هو شدة الزحام حيث يطأ بعضهم بعضً

يُعهد له نظري يف يشء من األزمان أو البلدان، حتى لو كان بني الرجل وبني ذبيحته عرشة أقدام ملا 

اج يف يوم العيد هم  استطاع الوصول إليها بالسهولة، وال ما متكن من محلها إىل حمله، واحلجّ

أجوع ما يكونون للحم لعدم توفره لدهيم وعدم قدرهتم عىل الوصول إليه وعىل محله إىل منازهلم؛ 

د ب دأة، وال يُسعَ التنعم بأكله هلذا يشتد شوقهم إىل أكل اللحم يف يوم العيد، وينظرون إليه نظر احلِ

يف خاصة هذا اليوم إال اجلُلداء األقوياء الذين يشقون الصفوف الزحام وخيوضون الدماء 

ا، غري أن الذبح والسلخ والتنظيف ليس من  ا وبيعً باألقدام، فينقلون منه ما يشتهون أكالً وادخارً

، وال كل أحد يستطيعه، فيأخذ أحدهم يف عملية الذبح والسلخ وال تنظيف والتقطيع اليشء اهلنيّ

قدر ساعة كاملة، فام بالك باملاليني من ذبح اإلبل والبقر والغنم إذ تنظيمها يف مثل هذا املكان 

الضيق والوقت القصري مُشق إىل حد النهاية، فهم يعجزون كل العجز عن توصيل هذه اللحوم 

وسلخها وتنظيفها أنه إىل احلجاج يف منى وإىل الفقراء من أهل مكة، وال شك أن املطالبة بذبحها 
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ا إال وسعها، ولو فرضنا أن احلكومة  أشق، إذ هو من تكليف ما ال يُستطاع، واهللا ال يكلف نفسً

عملت عملها يف تنظيم هذه اللحوم لتوزيعها فال شك أن فقراء احلرم هم أحق هبا وأهلها، إذ هم 

 املخصوصون هبا يف كتاب اهللا وسنة رسوله فال معنى لعدوهلا عنهم.

ع الشخص الواحد من احلجاج مثقال بيضة من و سِ عت هذه اللحوم املركومة ملا وَ لو وزِّ

روا أن من الرشك باهللا  الذبح لغري اهللا؛ اللحم، وقد أدخل علامء السنة الذبح يف عقائدهم، فقرّ

ُ  قُۡل ﴿ وقوله: .]٢[الكوثر:  ﴾٢ ٱۡ�َرۡ فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿: لقوله سبحانه ُسِ� َوَ�َۡياَي إِنَّ َصَ�ِ� َو�
ِ َرّبِ  عيل ريض اهللا عنه أن  وعن ،]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َوَمَماِ� ِ�َّ

ا، لعن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ً
لعن اهللا من ذبح لغ� اهللا، لعن اهللا من لعن وادليه، لعن اهللا من آوى �دث

 رواه مسلم. .»اهللا من غ� منار األرض
ن األمم يف قديم الزمان كانوا يقدمون قرابني من اإلبل ومن البقر والغنم وغري ذلك من إ

بلت منهم قرابينهم نزلت نار من السامء فأحرقتها، وهذا معنى قوله  اليشء الكثري، فمتى قُ

ِينَ ﴿ سبحانه: ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا ٰ  ٱ�َّ �َّ نُۡؤِمَن لَِرُسوٍل َح�َّ
َ
ُ�لُُه َعِهَد إَِ�َۡنآ �

ۡ
تِيََنا بُِقۡرَ�اٖن تَأ

ۡ
ۗ  يَأ  ﴾ٱ�َّاُر

ظامئهم وهي قرابني  .]١٨٣آل عمران: [ لقد استفحل أمر ذبح القرابني عند العرب وعىل قبور عُ

 رشكية، يقول بعضهم:
 وإذا مــــررت بقــــربه فــــاعقر بــــه

 

 اهلجـان وكـل قـرن سـابح !*"كوم 
 

 والذبح للزار فكلها من الذبح لغري اهللا.فحرم اإلسالم سائر الذبح لغري اهللا كالذبح للقرب 

وكان  »ما فعل عم أ�س«مسلمني فقال هلم رسول اهللا:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا قدم وفد خوالن عىل النبي 

فقالوا: قد أبدلنا اهللا به ما جئتنا به، وقد بقيت منا بقايا من  .)عم أنسهلم صنم يعبدونه يسمونه (

يه هلدمناه فإننا منه يف غرور وفتنة. فقال شيخ كبري وعجوز كبرية متمسكني به ولو قدمنا عل

بنا سنة  -فقالوا: لقد أسنتنا  »وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟«رسول اهللا:  حتى كنا  -يعني أجدَ

 يعني بالكوم: السامن من اإلبل، والقرن السابح: احلصان. )١(
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نأكل الرمة فجمعنا ما قدرنا عليه حتى اشرتينا مائة ثور ونحرناها كلها قربانًا لعم أنس وتركنا 

ن السباع، ولقد رأينا العشب يواري حمازم الرجال ويقول السباع تردها ونحن واهللا أحوج إليها م

وهذا من فنون عملهم وتوسعهم يف رشكهم، حكاه العالمة ابن  ،قائلنا: أنعم علينا (عم أنس)

 اجلزء الثالث. ٥٠القيم يف كتاب الوفود من زاد املعاد ص

م أكلها عىل اختالف أنواعها، و أثبت الذبائح فأبطل اإلسالم سائر الذبائح الرشكية وحرّ

الرشعية كنُسك التمتع والقران، وكذا ما أُهدي للحرم من إبل وبقر وغنم، وكجزاء الصيد ودم 

اإلحصار، وما وجب برتك واجب أو فعل حمظور، ومثله األضحية والعقيقة واملنذور ذبحه هللا، 

يبعث مجلة  ملسو هيلع هللا ىلص فكل هذه من الذبائح الرشعية التي أثبتها اإلسالم ونزل فيها القرآن، وكان النبي

كثرية من اإلبل إىل البيت حتى قدرت بامئة ناقة، وكان هديه فيها أن يعلق النعل عىل رقاهبا ويشق 

دي فيحرتمونه. تقول عائشة:  فتلت طرف سنامها حتى يسيل منه الدم، فيعرف الناس أهنا هَ

دي قالئد النبي  ا له ملسو هيلع هللا ىلصهَ دي متى عطب وكان يأمر سائق اهل !*".فلم يمتنع من يشء كان مباحً

يشء منه بأن يذبحه وال يأكل هو وال رفقته شيئًا منه، فلو عطب اهلدي كله، لذبحه، ومل يأكل هو 

وال رفقته شيئًا منه وترك السباع تأكله، لكونه قد بلغ اهلدي حمله، فبلغت النية مبلغ العمل فيه، 

إذا دخل هالل ذي «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت هذا الكالم يف معارضتها ملا رواه مسلم عن أم سلمة أن النبي 

وقالت عائشة: إنام قال هذا فيمن  ،»احلجة فمن أراد أن يضيح فال يأخذ من شعره وأظفاره شيًئا

أحرموا باحلج، أما األضحية واألمر بكف اليد عن أخذ الشعر والظفر فلم يثبت عنه يشء من 

 أم سلمة. ذلك، تعني أن احلديث انقلبَ عىل أم سلمة، وعائشة هي أعلم باحلديث من

مرته،  وقد نحر الرسول وأصحابه هدهيم باحلديبية حني صدهم املرشكون عن إمتام عُ

وحيث جر عقد الصلح بينه وبني سهيل بن عمرو نيابة عن قريش، فنحر هديه وحلق رأسه 

ا يأكله من رغب فيه، واحلديبية تقع خارج  ولبس ثيابه ورجع إىل بلده املدينة، وترك اهلدي مذبوحً

 ، حتى إهنم إذا أرادوا أن يصلوا فريضة من الصالة دخلوا يف احلرم.احلرم

 خرجه النسائي من حديث عائشة بلفظ مقارب، وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني.أ ) ١(
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ة الوداع مائة بَدنة، نحر منها ثالثًا وستني بيده عدد عمره الرشيف، وهي  وأهد عام حجّ

صواف عىل قوائمها الثالثة معقولة يدها اليرس، وكان يطعنها باحلربة بني أصل العنق والصدر، 

ل عليًّا فنحر ما بقي ة من ذهب أليب جهل. يقول اهللا تعاىل: ووكّ رّ  منها، ومن مجلتها بعري يف أنفه بُ

ِ َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِِر  ٱۡ�ُۡدنَ وَ ﴿ ْ لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞۖ فَ  ٱ�َّ ِ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا ۖ  ٱ�َّ  ﴾َعلَۡيَها َصَوآفَّ

ْ فَإَِذا وََجبَ ...﴿ -أي قائمة عىل ثالث قوائم  - .]٣٦[احلج:  ۡطِعُموا
َ
ْ ِمۡنَها َوأ  ٱۡلَقانِعَ ۡت ُجُنو�َُها فَُ�ُوا

ۚ وَ  ۡرَ�َٰها لَُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ٱلُۡمۡعَ�َّ َ لَن َ�َناَل  ٣٦ �َۡشُكُرونَ َكَ�ٰلَِك َسخَّ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن  ٱ�َّ
ُ  ٱ�َّۡقَوىٰ َ�َناُ�ُ  رََها لَُ�ۡم ِ�َُكّ�ِ َ واْ ِمنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ ِ  ٱ�َّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ َو�َّ�ِ  ﴾٣٧ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�َ

ا وتكريامً ليوم عيد احلج األكرب وأيام  .]٣٧-٣٦[احلج:  فرشع اهللا سبحانه هذا الذبح للحيوان ترشيفً

نى حتى تكون أعياد املسلمني عالية عىل أعياد املرشكني وما يقربونه فيها آلهلتهم من القرابني، كام  مِ

ْ ﴿ قال سبحانه: َۡذُكُروا ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسٗ� ّ�ِ مَّ
ُ
ِ أ

ِ  ٱۡسمَ َولُِ�ّ ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمِة  ٱ�َّ نَۡ�ِٰم� َ�َ
َ
 ﴾ٱۡ�

ثم ذكر سبحانه أن تعظيم هذا الذبح يف مثل هذا اليوم ويف أيام الترشيق أنه من تعظيم  .]٣٤[احلج: 

 القلب وانقياد اجلسم لطاعة اهللا عز وجل. فقال سبحانه: حرمات اهللا، ومن الدليل عىل إيامن

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿ ِ َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ وفرسّ ابن عباس تعظيم . ]٣٢[احلج:  ﴾٣٢ ٱۡلُقلُوبِ فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  ٱ�َّ

ا{الشعائر باستسامن اهلدي واستحسانه. وقوله:  نْهَ لُوا مِ ل من أمرٌ منه سبحانه بإباحة األك }فَكُ

هدي املتعة والقران، واألمر لإلباحة، والقانع هو: السائل، واملعرت هو: الذي يتعرض لك لرتاه فال 

تنساه من حلم اهلدي. ويف هذه اآلية الرد الرصيح عىل من زعم عدم التوقيت ملكان ذبح مناسك 

ا بالقرآن يف قوله سبحانه: ثم  .]٣٣[احلج:  ﴾٣٣ ٱۡلَعتِيقِ  تِ ٱۡ�َيۡ ُ�مَّ َ�ِلَُّهآ إَِ� ﴿ احلج وكونه حمجوجً

حت السنة ذلك فيام رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي  م� لكها منحر، وفِجاج مكة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوضّ

 فلم يُصب من زعم عدم التوقيت ملكان الذبح. »لكها منحر
ران عن حمله بمكة إىل البلدان البعيدة  فالقول بإخراج اهلدي الواجب كهدي املتعة والقِ

ر له إال التقليد. -نقاذ أهلها من اجلوع إل  من اخلطأ الواضح الذي ال مربّ
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صوا، وكلهم يف حاجة إىل اللحم، وقد ال  وإن الناس بمكة وبمنى وقت احلج أكثر من أن حيُ

ا بعد عام لعوامل مل تكن  يستطيع أكثرهم احلصول عليه من أجل شدة الزحام الذي يزداد عامً

ة، منها، فتح مشارق األرض ومغارهبا باآلالت احلديثة من الطائرات معروفة يف السنني السابق

والسيارات والسفن وسائر الوسائل التي قضت بقرص املسافة وتسهيل السفر، حتى صارت 

الدنيا كلها كمدينة واحدة وكأن عواصمها بيوت متقاربة، وقد أشارت املعجزة إىل اإلخبار هبذا 

الدنيا عن مكحول مرسالً أن رجالً قال: يا رسول اهللا متى  اليشء قبل وقوعه كام رو ابن أيب

، ويف »ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ول�ن هلا أرشاط وتقارب أسواق«الساعة؟ قال: 

وليس من املمكن أن يفرس تقارب األسواق بانضامم  »من أرشاطها تقارب الزمان«: البخاري

والبَحرية واهلوائية وسائر الوسائل الناقلة األرض بعضها إىل بعض، ولكن باآلالت الربية 

قاسون الشدائد يف األسفار، يسريون مدة طويلة  للذوات واألصوات، والتي كان الناس قبلها يُ

من الزمان وال يبلغون منتهـى قصدهم من هذه الدار، أضف إليه ما يعرض هلم من املهالك 

احلاج يف زمن مل يبعد يف التاريخ كان واألخطار، وما يُ ُالقونه من املخاوف واألوجال، لكون 

ا لألغراض وهنبًا لألعراب، ويُعدون االعتداء عليهم بالنهب والسلب من أعظم وسائل  هدفً

ج يف الغالب منهم إال من كان قريبًا من  الكسب، وألجله يكون احلجاج بجملتهم قليلني، وال حيَ

لبُعد الشقة وشدة املشقة ووحشة الطريق  مكة، أما أهل البلدان البعيدة فال حيج منهم إال النادر

 ونصب وسائل التعويق، فهم ال يستطيعون لوصوله حيلة وال هيتدون سبيالً.

ــا ــعاد ودوهن ــول إىل سُ ــف الوص  كي
 

ـــوف  ـــن حتُ دوهن ـــال وَ ـــلُ اجلب ل  قُ
 

ــــة ومــــا يل مركــــب  الرجــــل حافي
 

ــوف  ــق خم ــفر والطري ــف ص  والك
 

وسهلت املواصالت ودُكت عقبات التعويق  أما اآلن ويف هذا الزمان فقد قرصت املسافات

وقُطع دابر قطاع الطريق، وزد عليه حصول األمن املُستتب يف أنحاء احلرم وسائر السبل املفضية 

إليه، حتى إن الناس فيه آمن منهم يف أوطاهنم، فمن أجله وفد الناس إىل احلج من كل فج، 

ّذِن ِ� ﴿ ام يزيدون. يقول اهللا تعاىل:فأقبلوا إليه جيأرون وهم من كل حدب ينسلون ويف كل ع
َ
َوأ
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ِ  ٱ�َّاِس  ِ فَّجٍ َعِميٖق  ٱۡ�َجِّ ب
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ِ َضاِمٖر يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
ْ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم  ٢٧يَ� ّلِيَۡشَهُدوا

 ْ ِ  ٱۡسمَ َوَ�ۡذُكُروا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن  ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
نَۡ�ِٰم� بَِهيَمةِ ِ�ٓ �

َ
ۡطعُِمواْ  ٱۡ�

َ
ْ ِمۡنَها َوأ فَُ�ُوا

واأليام املعلومات هي عرش ذي احلجة، ومنها يوم عرفة  .]٢٨-٢٧[احلج:  ﴾٢٨ ٱۡلَفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس 

ْ ۞وَ ﴿ الذي هو أفضل أيام الدنيا، كام أن األيام املعدودات املذكورة يف قوله سبحانه: َ  ٱۡذُكُروا  ٱ�َّ
يَّ 
َ
َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ ِ�ٓ � ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ يعني باأليام املعدودات  .]٢٠٣[البقرة:  ﴾اٖ� مَّ

 أيام الترشيق.
وحكى القرطبي عن احلافظ ابن عبد الرب وغريه اإلمجاع عىل أن األيام املعدودات هي أيام 

نى وهي أيام الترشيق الثالثة من حادي عرش ذي احل  جة إىل الثالث عرش منه.مِ

ويؤيده حديث عبد الرمحن بن يعمر عند أمحد وأصحاب السنن األربعة وغريهم قال: إن 

ا من أهل نجد أتوا رسول اهللا  ا ينادي  ملسو هيلع هللا ىلصأناسً احلج عرفة، «وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديً

ْع َ�َمن ﴿ :الثة أيامقبل طلوع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ث -أي: مزدلفة  - من جاء ليلة مجَ
َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ�  خَّ

َ
َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعَلۡيهِ َوَمن تَأ وأردف رجالً ينادي  .]٢٠٣[البقرة:  ﴾َ�َعجَّ

هبن هبذه الكلامت ليعرف الناس احلكم. وهو أن من أدرك عرفة ولو يف الليلة التي ينفر هبا احلاج 

نى ثالثة إىل املزدلفة للمبيت فيها و هي الليلة العارشة من ذي احلجة فقد أدرك احلج، وأن أيام مِ

وهي التي يرمون فيها اجلامر وينحرون فيها هدهيم وضحاياهم، فمن فعل ذلك يف اليومني 

األولني منها جاز له. ومن تأخر إىل الثالث جاز له. بل هو األفضل ألنه األصل وفيه زيادة يف 

يام املعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كام قال الرتمذي يف العبادة. فاحلديث مفرس لأل

ا أن ذكر اهللا تعاىل يف هذه األيام هو التكبري أدبار الصلوات وعند ذبح  جامعه. وبيّنت السنة أيضً

 القرابني وعند رمي اجلامر وغري ذلك من األعامل.
ململكة العربيّة فمن أجله اشتد الزحام وشق عىل اخلاص والعام، وقد بذلت حكومة ا

السعودية حرسها اهللا مجيع وسائل التسهيل والتنظيف ووسائل الصحة وحماربة األوبئة نسأل اهللا 

 أن يوفقهم لسعادة الدنيا واآلخرة.
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واحلاصل أن هذه اللحوم بمنى والتي يستبشع الناس رؤيتها ويتمنون نقلها إىل البلدان 

ني احلجاج واملقيمني بمكة ملا وسع الشخص الضعيفة أهلها؛ أهنا لو قُسمت هذه اللحوم ب

الواحد قدر بيضة منها، وأن احلكومة وغري احلكومة عاجزون عن إيصاهلا إىل الفقراء املوجودين 

 بمنى وبمكة، فام بالك بتكليفهم بتنظيمها يف املعلبات ثم إرساهلا إىل اخلارج، إن هذه الدعو

أكلها إال الكالب والسباع فإن يف كل كبد رطبة تستحق أن ال يستجاب هلا، ولو فرضنا أنه ال ي

ا فنزعت له  صحيحهأجر كام رو البخاري يف  يف قصة املرأة البغي حيث رأت كلبًا يلهث عطشً

موقها فسقته فشكر اهللا هلا ذلك فغفر هلا. ويف رواية: قالوا: يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم 

ا؟ فقال:  فاهلدي متى بلغ حمله وسمى اهللا صاحبه عليه ثم نحر  .!*"»يف لك كبد رطبة أجر«ألجرً

زئ سواء أكل أو تُرك، وقد رو ثابت بن ضحاك أن رجالً سأل النبي  فقال: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه جيُ

أفيها وثن من « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  -وهي موضع معروف  -اهللا، إين نذرت أن أنحر إبال ببوانة 

فأوف بنذرك «قال: ال. قال:  »هل فيها عيد من أعيادهم؟« :قال: ال. قال »أوثان اجلاهلية يعبد؟

ومل يستفصل رسول اهللا عن هذه  .»فإنه ال وفاء نلذر يف معصية اهللا وال يف ما ال يملك ابن آدم

اإلبل وهل يوجد فقراء يأكلوهنا أو ال يوجد، وترك االستفصال يف مقام االحتامل ينزل منزلة 

 رها سواء أكلها األوادم أو هبائم الوحوش.العموم يف املقال، فكأنه قال: انح

ا أكل منه، فأجاب بأنه يضمنه  وسئل أحد العلامء عن رجل نحر هديه وتركه ومل ير أحدً

بمثله أن يذبح بدله، وهذا اجلواب واقع غري موقعه الصحيح ألنه بمثابة من يوجب عىل كل 

من يأكله، وهو من تكليف ما  شخص حراسة هديه يف تلك البقعة املخاضة من الدماء إىل أن جيد

ا إال وسعها، فاألكل مباح وليس بواجب.  ال يطاق، وال يكلف اهللا نفسً

ثم نرجع إىل بقية الكالم يف الدماء الواجبة فجزاء حلق الرأس للمحرم يفعل يف أي مكان يف 

نزول  دم اإلحصار يف احلديبية، أما جزاء الصيد فإنه وقت ملسو هيلع هللا ىلصاحلرم وخارجه، كام نحر رسول اهللا 

َها ﴿ :القرآن كان الصيد يميش بني اإلبل بحيث تناله أيدي الناس ورماحهم كام قال سبحانه ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٨٦

ِينَ  ْ َ�َۡبلَُونَُّ�ُم  ٱ�َّ ُ َءاَمُنوا ٖء ّمَِن  ٱ�َّ ۡيدِ �َِ�ۡ يِۡديُ�ۡم َورَِماُحُ�ۡم ِ�َۡعَلَم  ۥٓ َ�َناُ�ُ  ٱلصَّ
َ
� ُ َمن  ٱ�َّ

ِ  ۥَ�َافُهُ  ويف هذا الزمان قد انقطع الصيد فال نطيل الكالم يف موضوع  .]٩٤املائدة: [ ﴾ٱۡلَغۡيِب� ب

 جزاء ما هو معدوم، ومثله اهلدي الذي يساق إىل احلرم.
يبقى الذبح املستحب كذبح األضحية، فالعلامء ال يستحبون اجلمع بني ذبح املتعة والقران 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  البخاريية، كام يف وذبح األضحية، بل يكفي ذبح املتعة والقران عن ذبح األضح

د إىل احلرم قد انتهـى عمل  ،ضحى عن نسائه ببقر. يعني بذلك نسك احلج فاهلدية التي هتُ

الناس هبا يف هذا الزمان النتهاء من يعمل هبا مع كوهنا سنة مشهورة معموالً هبا يف صدر اإلسالم 

يفعل يف أي مكان يف داخل احلرم  وال تزال باقية. أما جزاء اللبس والطيب وحلق الرأس فإنه

. وقد نحر رسول اهللا  رصَ هديه باحلديبية وحلق رأسه ولبس ثيابه. ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوخارجه، ومثله املحُ

 رجع إىل املدينة، وال نطيل الكالم يف موضوعه وهو واضح مشهور.

لنسك يف شأن ذبح القرابني من اهلدايا ودماء ا إعالم املوقعنيوقد قال العالمة ابن القيم يف 

واألضاحي: ولو مل يكن يف حكمة اإلشعار إال تعظيم شعائر اهللا وإظهارها وعلم الناس بأن هذه 

قرابني اهللا عز وجل تُساق إىل بيته تذبح له ويتقرب هبا إليه عند بيته كام يتقرب إليه بالصالة إىل 

ألوليائه وأهل  بيته عكس ما عليه أعداؤه املرشكون الذين يذبحون ألرباهبم ويصلون هلا؛ فرشع

توحيده أن يكون نسكهم وصالهتم هللا وحده. وأن يظهروا شعائر توحيده غاية اإلظهار ليعلو 

 دينه عىل كل دين، فهـذه هي األصول الصحيحة التي جاءت السنة هبا وهللا احلمد.

جد من العلامء من يقول بجواز ذبح النُّسك كدم املتعة والقران يف اليوم السابع  وقد وُ

ا منه برواية عن اإلمام الشافعي بناءً عىل أن دم املتعة والثا من والتاسع من عرش ذي احلجة أخذً

ربان.  والقران هو دم جُ

أليس يوم «فسكتوا، فقال:  »أّي يوم هذا؟« :خطب الناس يوم عيد النحر فقال ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 حون هللا يف هذا ألن كل الناس من احلجاج واملقيمني وسائر أهل األمصار كلهم يذب ؛!*"»انلحر؟
 

 متفق عليه من حديث أيب بكرة. )١(
                          



 ٨٧  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

اليوم ويف سائر أيام الترشيق فُسمي يوم العيد بيوم النحر، واليوم األول من أيام الترشيق يسمى 

يوم القر، واليوم الثاين يسمى يوم النفر، واليوم الثالث يسمى يوم الرؤوس، ثم ينتهي الذبح 

ك يف املتعة والقران أنه دم أن ذبح النُّس زاد املعادبغروب الشمس. وحقق العالمة ابن القيم يف 

 نسك وليس بدم جربان، لكون احلج والعمرة يف حق املتمتع والقارن تامني بدون نقص.

واحلق أن من قال بجواز ذبح النسك يف أيام السابع والثامن والتاسع من ذي احلجة فإنه 

 :يد فقالخطب الناس يوم الع ملسو هيلع هللا ىلصبمثابة من قال بجواز ذبح األضحية قبل عيد النحر، والنبي 

إنا نر�د أن نص� ثم ننحر، من فعل هذا فقد أصاب ُسنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما � شاة حلم «
بالبيت ومعه أصحابه وسعوا بني الصفا واملروة فقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا طاف النبي  .!*"»قدمها ألهله

ليس معه ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة، فمن اكن من�م  لو استقبلت من أمري ما استدبرت«
فقام رساقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اهللا ألعامنا هذا؟  »هدي فليحل ويلجعلها عمرة

فحل الناس كلهم وقرصوا  !+"»بل ألبد األبد، دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة«فقال: 

عىل كان معه هدي كأيب بكر وعيل، فقد بقوا ومن  ملسو هيلع هللا ىلصرؤوسهم ولبسوا ثياهبم ما عدا رسول اهللا 

َوَ� ﴿ إحرامهم ومل حيلوا منه إال يوم العيد بعدما رموا مجارهم ونحروا هدهيم؛ لقوله سبحانه:
ٰ َ�ۡبلَُغ  ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ هو منى ومكة، وحمله  وحمله املكاين ]١٩٦[البقرة:  ﴾ۥَ�ِلَّهُ  ٱلَۡهۡديُ َ�ۡلُِقوا

 الزماين هو يوم العيد وأيام الترشيق الثالثة.
عهم بإحراق اللحوم بمنى أو بدفنها، فإن اخلطب فيها يسري إذ هي من األمر احلقري وأما تشني

فال حتتمل النكري، إذ كل يشء يرض وال ينفع فالنار أوىل به. والقصد من هذا التحريق أو الدفن 

ق الصحابة املصاحف املخالفة  للحم هو اتقاء تعفن اللحم الذي ينشأ عنه الوباء، وقد حرّ

صيانة ملصحف اإلمام عن الزيادة فيه أو النقصان وهي أعىل وأجل من حتريق  ملصحف عثامن

بقايا هذه اللحامن، وألن مكة كسائر بالد احلجاز معروفة بشدة احلر، ويرسع تعفن اللحم إليها يف 

 أخرجه ابن حبان من حديث الرباء بن عازب. )١(

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )٢(
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أول يوم تذبح فيه الدابة، وهو حلم وما جلرح بميت إيالم، ثم إن نحر مناسك احلج كدم املتعة 

من أعامل التحلل من احلج كالوقوف بمزدلفة ورمي اجلامر وحلق الرأس وطواف والقران هي 

اإلفاضة كلها تفعل يف احلرم يف خاصة يوم العيد وأيام الترشيق، فلو أخرها عن هذه األيام مل 

 تصح، أو أخرج نحر النسك إىل بلدة فإنام هي شاة حلم قدمهام ألهله وليست من النسك يف يشء.

اهلدايا والنسك واهلدايا إىل البلدان الضعيفة أهلها فإنه جائز، فقد رأينا أما إخراج حلوم 

الناس يف السنني السالفة ينرشون اللحم لتجفيفه يف منى ثم حيملونه معهم إىل بلدهم بدون نكري، 

ميت أيام الترشيق لكون الناس يرشقون أي جيففون فيها اللحم، وقد ضاقت األرض عىل  وإنام سُ

ا. والنبي الناس اليوم  كان قد هنى عن  ملسو هيلع هللا ىلصبام رحبت فلم يتمكنوا من عمل كانوا يفعلونه سابقً

ادخار اللحوم فوق ثالثة أيام من أجل الدافة التي دفّت من فقراء اليمن، ثم إنه رخص هلم يف 

هلذا كان الصحابة حيملون معهم قديد اللحم إىل املدينة، وال  .!*"»لكوا وادخروا«ادخارها فقال: 

رسال هذه اللحوم إىل البلدان الضعيفة خري من إحراقها أو دفنها، وسيأيت الزمان الذي شك أن إ

تتمكن فيه احلكومة أو إحد الرشكات من تنظيم هذه اللحوم لالنتفاع هبا والتمتع بأكلها وما 

 ذلك عىل اهللا بعزيز.

لم عىل األمر الواقع ولسنا يف رسالتنا هذه نحاول تفتري اهلمم وال حلَّ عزائم األمم، وإنام نتك

الذي نشاهده بالعيان، وكونه من الصعب بمكان لقوة معارضة املانع للمقتىض، وقد تَسنَح 

سب ما يريض الناس، ثم  الفرصة للحكومة أو إلحد الرشكات يف تنظيم هذا العمل عىل حَ

فنه إرساله إىل املستحقني من املستضعفني يف اخلارج، وما ذلك عىل اهللا بعزيز، إذ هذا  أفضل من دَ

 وإحراقه الذي هو ضياع املال وقد قيل:

ـــــد يشء ـــــاع املج ض ـــــظ مُ ف  ومل حيُ
 

ــــال املُضــــاع   مــــن األشــــياء كامل
 

وقد رأيت يف إحد املجالت باململكة العربية السعودية بيان إحصاء ما يذبح يف موسم 

عيد يوم النحر، ويف  احلج فأفاد قائالً: إنه يتم ذبح سبعامئة ألف رأس من اإلبل والبقر والغنم يف

 أخرجه النسائي وأمحد من حديث عائشة. )١(
                          



 ٨٩  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

اليوم الثاين مائتي ألف رأس، ويف اليوم الثالث مائة ألف رأس من احليوان، وهلذا كانت املشكلة 

يف تراكم هذه األعداد الضخمة يف هذا الوقت القصري، والناس ال يتمكنون من الذبح والسلخ 

إىل الظل وأكثر العامل والتنظيف إال خالل أربع ساعات تقريبًا، ثم يفرون وهيربون من الشمس 

 مشغولون بالعيد يف بيوهتم.

وأفاد صاحب املقالة بأن هذا احليوان يفسد أي يرسع إليه التعفن يف مدة ساعتني من الذبح 

كام هي حتت ظروف درجات احلرارة العالية، وكذلك ال يوجد يف العامل أمجع مصنع أو جمموعة 

لتصنيع سبعامئة ألف من احليوان ثم يقف  مصانع تعمل ملدة ثالث ساعات فقط أو ست ساعات

 بقية العمل. انتهى.

نى  وهذا هو السبب الذي قلنا: إن تنظيم هذه اللحوم يف هذه األيام القصرية ويف خاصة مِ

املزحومة باخليام وباحلبال وباألوتاد حتى ال يوجد بقعة خالية لنرش اللحم هبا. هلذا قلنا: إن تنظيم 

 ف ما ال يستطاع.اللحم متعذر فهو من تكلي

ا  إذا شئت أن تُعىص وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي ال يُسـتطاع مـن األمـر   فمُ
 

ا للعذل وإثبات واسع العذر مما قد يرجف به املرجفون، واهللا أعلم وصىل  قلنا هذا إيضاحً

 اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

* * * 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٩٠

 القول بجواز طواف احلائض

 تيمية لشيخ اإلسالم ابن

عن طواف احلائض لتكميل  -رمحه اهللا  -سئل شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية 

حجها، فأجاب بام يدل عىل جواز طوافها للرضورة واحلاجة، ويتم بذلك حجها... يف كالم له 

طويل ممتع موشح بالدالئل اجللية، والرباهني القطعية، أورد هذه املسألة واألجوبة عليها من 

من املجلد الثاين الطبعة القديمة من الفتاو، وهذا ملخص كالمه  ٤٥٦إىل  ٤٣٦ابتداء صفحة 

 قال: -رمحه اهللا  -عىل سبيل االختصار 

 وقال ،!*"»احلائض تقيض املناسك لكها إال الطواف بابليت«قال: أنه  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النبي 

ال «وصح عنه أنه قال:  ،!+"»طهرياصنيع ما يصنع احلاج غ� أن ال تطو� بابليت حىت ت«لعائشة: 

أنه أمر الطائفني بالوضوء كام أمر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ومل ينقل أحد عن النبي  .!,"»يطوف بابليت عر�ان

املصلني بالوضوء، فنهيه احلائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون ألجل اللبث يف املسجد، 

ا ملرور أو لبث، لكوهنا منهية عن اللبث فيه ويف الطواف لبث، أو عن الدخول يف ا ملسجد مطلقً

وإما أن يكون لكون الطواف نفسه حيرم مع احليض كام حيرم عىل احلائض الصالة والصيام 

 بالنص واإلمجاع، ومس املصحف عند عامة العلامء، وكذلك قراءة القرآن يف أحد قويل العلامء.

داود عن عائشة أن فإن كان حتريمه ألجل املسجد لكوهنا منهية عن اللبث فيه ملا رو أبو 

ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة، وهذا  »إ� ال أحل املسجد حلائض وال جنب«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

احلديث قد تُكلِّم فيه، فإنه مل حيرم عليها عند الرضورة واحلاجة، ورو مسلم يف صحيحه وغريه 

 أخرجه الرتمذي وأمحد من حديث عائشة. )١(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 ٩١  اهللا احلرام) يرس اإلسالم يف حج بيت ٢(

لت: إين حائض. فقال: فق ،»ناويل� اخلُْمرة من املسجد«: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: قال يل رسول اهللا 

 .»إن حيضتك ليست يف يدك«

ا بني  وهلذا ذهب أكثر العلامء، كالشافعي وأمحد وغريمها إىل الفرق بني املرور واللبث مجعً

األحاديث، وأباح أمحد وغريه اللبث يف املسجد ملن يتوضأ، ملا رواه هو وغريه عن عطاء بن يسار، 

جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضؤوا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيت رجاالً من أصحاب رسول اهللا 

يتوضأ  -وضوء الصالة، لكونه إذا توضأ ذهبت اجلنابة عن أعضاء الوضوء فال تبقى جنابته تامة 

قال: وأما احلائض فحدثها دائم وال يمكنها الطهارة، فهي  -كام ثبت من حديث عمر وعائشة 

نب، مع حاجتها إىل املسجد، كام هو مذهب معذورة يف مكثها ونومها، فال متنع مما يمنع منه اجل

مالك وأحد الوجهني يف مذهب الشافعي، وهلذا كان أظهر قويل العلامء: أهنا ال متنع من قراءة 

القرآن إذا احتاجت إليه، كام هو مذهب مالك وأحد الوجهني يف مذهب الشافعي، ويذكر رواية 

 املسجد والطواف أو القرآن استباحت عن أمحد، وعىل هذا متى احتاجت إىل الفعل من املكث يف

 املحظور مع قيام سبب احلظر ألجل الرضورة.

ومن املعلوم أن الصلوات هي أكرب الواجبات عىل اإلطالق وجتب يف اليوم والليلة مخس 

مرات، وأمجع العلامء عىل اشرتاط الطهارة هلا، وتباح بل جتب للحاجة لعادم الطهورين الصالة 

م، والصالة إىل غري القبلة للرضورة، وصالة العريان عند عدم ما يسرت به بغري وضوء وال تيم

عورته، ونحو ذلك مما أمجع العلامء عىل جواز فعله للرضورة، وطواف احلائض أوىل باجلواز من 

هذا كله. فال ينبغي للعامل أن ينظر إىل احلدث املقتيض للحظر وال ينظر مع ذلك إىل احلاجة 

ما حترم معه الصالة فإهنا جتب معه عند احلاجة، إذا مل متكن الصالة إال كذلك، املوجبة لإلذن، كل 

 وكذلك الطواف.

وذهب منصور بن املعتمر، ومحاد بن سليامن فيام رواه أمحد عنهام إىل أن الطواف للمحدث 

غري حمرم، قال عبد اهللا يف مناسكه: حدثني أيب عن سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن محاد 

ا. وكذا قال  ومنصور، قال: سألتهام عن الرجل يطوف بالبيت وهو غري متوضئ فلم يريا به بأسً
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بعض احلنفية: إن الطهارة ليست واجبة يف الطواف، بل سنة، فعىل قول هؤالء ال حيرم طواف 

احلائض واجلنب، إذا اضطرا إىل ذلك، ومتى كان اجلنب وكذا احلائض إذا عدما املاء صليا 

زا عن التيمم صليا بال غسل وال تيمم، وهذا هو املشهور يف مذهب الشافعي بالتيمم، وإذا عج

وأمحد، فال شك أن احلائض متى عجزت عن الطهارة، فإنه جيوز هلا أن تطوف واحلالة هذه، إذ 

الصالة آكد يف الوجوب من الطواف، وقد صىل عمرو بن العاص بأناس من الصحابة وهو 

 ملسو هيلع هللا ىلصنفسه من استعامله من شدة الربد فتيمم، فذكر ذلك للنبي جنب وعنده املاء، لكنه خاف عىل 

 قال: يا رسول اهللا تذكرت قول اهللا تعاىل: »ما محلك أن تص� بأصحابك وأنت جنب؟!«فقال: 

نُفَسُ�مۚۡ ﴿
َ
ه عىل صالته ومل يأمره وال من  ]٢٩[النساء: ﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ فتيممت، فضحك النبي وأقرّ

 !*" .معه باإلعادة
واف احلائض التي ال يمكنها الطهارة واحلالة هذه أوىل باجلواز، وإذا كانت إنام منعت عن فط

الطواف ألجل املسجد، فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أوىل، كام أبيح هلا قراءة القرآن للحاجة 

ومس املصحف للحاجة، هلذا نقول: إهنا إذا اضطرت إىل الطواف، بحيث ال يمكنها احلج بدون 

وهي حائض ويتعذر املقام عليها إىل أن تطهر فهذا األمر دائر بني أن تطوف مع احليض  طوافها

وبني إلزامها باملقام بمكة حتى تطهر، وهذا من الرضر الذي ينايف الرشيعة. وكثري من النساء إذا مل 

ترجع مع من حجت معه ال يمكنها بعد ذلك الرجوع، ولو قدر أهنا رجعت قبل كامل حجها، 

ا وهي عند أهلها، وهذا من أعظم احلرج الذي ال يوجب اهللا مثله، إذ هو فإنه ي بقى وطؤها حمرمً

أعظم من إجياب حجتني، وحيتمل متى رجعت إىل احلج أن يقع هبا مثل ما وقع هبا من االبتالء 

 باحليض.

وأما وجوب القضاء عىل املفسد حلجه فمن أجل تفريطه بإفساده حلجه، وهذه مل تفعل ما تالم 

عليه من تفريط أو إفساد. وقد تنازع العلامء يف قراءة القرآن للحائض وليس يف منعها من القرآن 

 أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن العاص.)١(
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حديث ضعيف باتفاق أهل  !*"»ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيًئا من القرآن«سنة أصالً، فإن قوله: 

ث به أحد من املعروفني بنقل ال ملسو هيلع هللا ىلصاملعرفة باحلديث، وليس هلذا أصل عن النبي  سنن، وقد وال حدَّ

كانت النساء حيضن عىل عهد رسول اهللا، فلو كانت القراءة حمرمة عليهن كالصالة والصيام لكان 

هذا مما بينه النبي ألمته وتعلمه أمهات املؤمنني عنه، وكان ذلك مما ينقلونه إىل الناس، فلام مل ينقل 

ا، مع العلم أنه مل ملسو هيلع هللا ىلصأحد عن النبي   ينه عن ذلك، وإذا مل ينه عنه مع يف ذلك هنيًا مل جيز أن حتل حرامً

كثرة احليض يف زمنه، علم أنه ليس بمحرم. وإنام منعت احلائض من الطواف إذا أمكنها أن تطوف 

وهي طاهر؛ ألن الطواف يشبه الصالة من بعض الوجوه وليس كالصالة من كل الوجوه، 

، قد أن اهللا أباح فيه الكالمالطواف بالبيت صالة، إال واحلديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس: 

ا، فكذلك  ا واحدً ا ووقوفً قيل: إنه من كالم ابن عباس، واهللا سبحانه إنام فرض يف احلج طوافًا واحدً

ا، إما قبل التعريف  السعي، حتى أمحد يف نص الروايتني عنه ال يوجب عىل املتمتع إال سعيًا واحدً

: إن العمرة ال جتب كام هو مذهب مالك وأيب وإما بعده، بعد الطواف. وهلذا قال أكثر العلامء

حنيفة، وهو أحد القولني يف مذهب الشافعي وأمحد وهو األظهر يف الدليل، فإن اهللا مل يوجب إال 

حج البيت ومل يوجب العمرة، وإنام أوجب إمتام احلج والعمرة عىل من يرشع فيهام. وهذا مما يفرق 

حتتاج إىل الطواف الذي فرض اهللا عليها مرة يف  به بني طواف احلائض وصالة احلائض، فإهنا

العمر، وقد تكلفت السفر الطويل إىل بلد مل يكونوا بالغيه إال بشق األنفس، فأين حاجة هذه إىل 

الطواف الذي يكمل به متام حجها، وقد تقدم القول الراجح يف أن احلائض ال متنع من قراءة القرآن 

 أعظم.حلاجتها، وحاجتها إىل هذا الطواف 

ثم إن اشرتاط الطهارة من احلدث للطواف، كالطهارة للصالة فيه نزاع واالحتجاج بقوله: 

حجة ضعيفة، فإن هنايته أن يشبه بالصالة وليس املشبه كاملشبه به من  !+"»الطواف بابليت صالة«

كل وجه، فمن أوجب له الطهارة فال بد له من دليل رشعي وما أعلم ما يوجب ذلك، ثم إين 

 أخرجه الرتمذي من حديث ابن عمر. وقال األلباين: منكر. )١(

 ابن عباس.   أخرجه الرتمذي من حديث )٢(
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برت وتبني يل أن طهارة احلدث ال تشرتط يف الطواف وال جتب فيه بال ريب، فإن األدلة تد

 الرشعية إنام تدل عىل عدم وجوهبا فيه، وليس يف الرشيعة ما يدل عىل وجوب الطهارة الصغر

فيه، وال نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس الصالة، بل جنس الصالة أفضل منه، وقد 

رة بدون وضوء وال تيمم كعادم الطهورين، فكيف ال يصح طواف صحت يف حالة الرضو

احلائض مع الرضورة واحلالة هذه؟ فإهنا إذا اضطرت إىل الطواف الذي مل يقم دليل رشعي عىل 

ا كان أوىل باجلوار.  وجوب الطهارة فيه مطلقً

افع� «: وقوله لعائشة ،!*"»احلائض تقيض املناسك لكها إال الطواف بابليت«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

ال يقبل اهللا صالة «هو من جنس قوله:  !+"»ما يفعل احلاج غ� أال تطو� بابليت حىت تطهري

إ� ال أحل «وقوله:  ،!-"»ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار«وقوله:  .!,"»أحد�م حىت يتوضأ

ض فإذا كان قد حرم املسجد عىل احلائض واجلنب ورخص للحائ ،!."»املسجد حلائض وال جنب

رة من املسجد، وقال هلا:  وقد أُبيح املرور للجنب،  ،»إن حيضتك ليست يف يدك«أن تناوله اخلُمْ

وكان الصحابة جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضؤوا مع أنه ال رضورة إليه، فإباحة 

الطواف للرضورة ال يتناىف حتريمه بذلك النص كإباحة الصالة بدون وضوء وال تيمم للرضورة 

باحة صالة املرأة بدون مخار للرضورة. ومل تأت السنة بمنع املحدث من املسجد، وما مل حيرم وإ

عىل املحدث فال حيرم عىل احلائض مع الرضورة بطريق األوىل واألحر، كقراءة القرآن. فلو 

حرم الطواف عليها مع احليض، فال يلزم حتريم ذلك مع الرضورة، ومن جعل حكم الطواف 

 فيام حيل وحيرم، فقد خالف النص واإلمجاع. كحكم الصالة

 عائشة.أخرجه أمحد من حديث  )١(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٣(

 أخرجه أبو داود من حديث عائشة. )٤(

 أخرجه أبو داود من حديث عائشة. )٥(
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وليس ألحد أن حيتج بقول أحد يف مسائل النزاع، وإنام احلجة النص واإلمجاع ودليل 

مستنبط من ذلك تقدر مقدماته باألدلة الرشعية ال بأقوال بعض العلامء، فإن أقوال العلامء حيتج 

ب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو ال حيسن هلا باألدلة الرشعية وال حيتج هبا. ومن تربى عىل مذه

وتلقته األمة  ملسو هيلع هللا ىلصاألدلة الرشعية وال تنازع العلامء فيها، فإنه ال يفرق بني ما جاء عن الرسول 

بالقبول، وبني ما قاله بعض العلامء مع تعذر احلجة عىل صحته، وإنام هو من املقلدة الناقلني 

ا من أهل الع لم. وإذا دار األمر بني أن تطوف طواف ألقوال غريهم، واملقلد ليس معدودً

اإلفاضة مع احليض للرضورة وبني أال تطوف، كان أن تطوف مع احليض أوىل، فإن يف اشرتاط 

ا، وكثري من العلامء كأيب حنيفة وأمحد يف إحد الروايتني عنه  ا معروفً الطهارة للطواف نزاعً

احليض أجزأها وعليها دم مع قوهلم: إهنا إهنا يف حال القدرة عىل الطهارة إذا طافت مع «يقولون: 

تأثم بذلك، وأهل هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها ال رشط، والواجبات كلها تسقط 

بالعجز، وحينئذ فهذه املرأة املحتاجة للطواف مع احليض أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم، كام هو 

 قيل: إنه ال يلزمها دم مع الرضورة.قول أيب حنيفة وأحد القولني يف مذهب أمحد، وإال 

وقد تبني هبذا أن املضطرة إىل الطواف مع احليض ملا كان يف علامء املسلمني من يفتيها 

ا، وحينئذ  باإلجزاء مع الدم ومل تكن األمة جممعة عىل أنه ال جيزئها إال الطواف مع الطهر مطلقً

نص وال قياس  -ولو كانت مضطرة  القائل بمنعها من الطواف حتى تطهر، -فليس مع املنازع 

وال إمجاع، وقد بينا أن العلامء اختلفوا يف طهارة احلدث، هل هي واجبة للطواف؟ وأن قول النفاة 

 للوجوب أظهر، فلم جتمع األمة عىل وجوب الطهارة عليها وال عىل الطهارة رشط يف الطواف.

د: من سعى وطاف طواف عن امليموين، قال ألمح الشايفوذكر أبو بكر عبد العزيز يف 

الواجب عىل غري طهارة، ثم واقع أهله؟ فقال: الناس يف هذا خمتلفون، وذكر قول ابن عمر وما 

يقوله عطاء وما يسهل فيه، ومما نقل عن عطاء يف ذلك أن املرأة إذا حاضت يف أثناء الطواف أهنـا 

 ليست برشط.تتم طوافها ويصح منها، وهذا رصيح من عطاء أن الطهارة مع احليض 
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واحلائض أحق بالعذر من اجلنب، لكون اجلنب يقدر عىل الطهارة، وهذه عاجزة عنها، فهي 

ز هلا قراءة القرآن؛ ألن عذرها بالعجز والرضورة أوىل من عذر  معذورة، كام عذرها من جوّ

اجلنب بالنسيان. ومن نيس الطهارة للصالة عليه أن يتطهر ويصيل إذا ذكر، بخالف العاجز عن 

الرشط والواجب كالعاجز عن الوضوء والتيمم أو عن قراءة، أو استقبال القبلة، فإن هذا يسقط 

ْ ﴿ عنه كل ما عجز عنه، ومل يوجب اهللا عىل أحد ما يعجز عنه، لقول اهللا تعاىل: َ  فَٱ�َُّقوا َما  ٱ�َّ
ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ،]١٦[التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  ۚ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعهَ  ٱ�َّ إذا «ويف احلديث:  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ا

 .!*"»أمرت�م �يشء فأتوا منه ما استطعتم
وقد قال أمحد يف رواية حممد بن احلكم: إذا طاف طواف اإلفاضة عىل غري طهارة وهو ناسٍ 

لطهارته حتى رجع، فإنه ال يشء عليه، وإن وطئ فحجه ماضٍ وال يشء عليه. وباجلملة هل 

 الصالة؟ عىل قولني يف مذهب أمحد وغريه.يشرتط يف الطواف رشوط 

 : يشرتط لقول مالك والشافعي وغريمها.أحدمها

: ال يشرتط وهو قول أكثر السلف وهو مذهب أيب حنيفة وغريه، وهذا القول هو والثاين

الطواف بابليت «الصواب، فإن املشرتطني للطواف كرشوط الصالة ليس معهم حجة إال قوله: 

مل يكن هلم فيه حجة ملخالفته لشؤون الصالة. فإذا طافت  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النبي وهذا لو  .!+" »صالة

ا. واألشبه أنه ال جيب عليها الدم؛  احلائض مع العجز عن الطهارة، فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمً

ألن الطهر واجب تؤمر به مع القدرة ال مع العجز؛ ألن الدم إنام جيب برتك املأمور وفعل املحظور 

ا يف هذه احلال باالختيار، وإنام هي مغلوبة عىل باالخت ا ومل تفعل حمظورً يار، وهي مل ترتك مأمورً

عنها، فمنعها من الطواف هو من جنس منعهـا من اللبث  احليضأمرها ال تستطيع رفع احلدث 

يف املسجد واالعتكاف فيه وقراءة القرآن ومس املصحف، وهذه كلها جيوز للحائض فعلها بال 

 احلاجة إليها.دم عند 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه البيهقي يف السنن الكرب من حديث عبد اهللا بن عباس. )٢(
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: لو كان طوافها مع احليض ممكنًا ألمرت بطواف القدوم وطواف الوداع، فإن قيل

أسقط طواف الوداع عن احلائض وأمر عائشة ملا كانت متمتعة وقد حاضت أن تدع  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي

: أن الطواف مع احليض فاجلوابأفعال العمرة وحترم باحلج؛ فلعله أنه ال يمكنها الطواف. 

حلرمة املسجد أو للطواف أو هلام، واملحظورات ال تباح إال يف حال الرضورة وال  حمظور، إما

رضورة هبا إىل طواف الوداع، وال إىل طواف القدوم؛ ألن طواف الوداع ساقط عن احلائض 

بالنص وطواف القدوم مستحب وليس بواجب وليست مضطرة إليه، ولو قدم مكة وقد ضاق 

يطف للقدوم صح حجه بخالف طواف الفرض، فإهنا مضطرة  الوقت فبدأ بالوقوف بعرفة ومل

إليه وال يتم حجها إال به، واحلاصل أن القول بأن هذه املرأة العاجزة عن الطهر ترجع حمرمة، أو 

تكون كاملحرص أو يسقط عنها طواف الفرض أو احلج كله، أو تلزم بالتخلف عن رفقتها 

ال خمالفة ألصول الرشع، مع أنني مل أعلم واجللوس بمكة حتى تطهر وتطوف، كل هذه األقو

ا من األئمة رصح بيشء منها يف هذه الصورة، وكان يف زمنهم يمكنها أن تطوف بعدما تطهر،  إمامً

 بحيث إن األمراء يلزمون األجراء أن حيتبسوا حتى تطهر احلُيَّض ويطفن.

تطوف، ثم إن أصحابه وهلذا ألزم اإلمام مالك وغريه املُكاريَ أن حيتبس معها حتى تطهر و

كارهيا يف هذه األزمان أن حيتبس معها ملا يلحقه يف ذلك من الرضر، فعلم أن  قالوا: ال جيب عىل مُ

ا، ال  أجوبة األئمة بكون الطهارة رشطًا أو واجبًا يف حقها، كان مع القدرة عىل أن تطوف طاهرً

لة االختيار، فإنه ال يلزم مع العجز عن ذلك، فلو قدر حتريم الطواف عليها مع احليض يف حا

حتريم ذلك مع الرضورة، وليس ألحد أن حيتج بقول أحد يف مسائل النزاع، وإنام احلجة للنص 

واإلمجاع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته باألدلة الرشعية ال بأقوال بعض العلامء، فإن 

عىل مذهب قد تعوده واعتقد ما  أقوال العلامء حيتج هلا باألدلة الرشعية، وال حيتج هبا، ومن تربى

فيه وهو ال حيسن األدلة الرشعية وال تنازع العلامء فيها، فإنه ال يفرق بني ما جاء عن الرسول 

وتلقته األمة بالقبول وبني ما قاله علامء مذهبه، مع تعذر احلجة عىل صحته، ومن كانت هذه 

 حدث عن غريه.صفته، فإنه يعد من املقلدة الناقلني ألقوال غريهم مثل امل
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ا، رمحه اهللا وعفا عنه، وأسكنه فسيح جنته ونفعنا وسائر املسلمني  ،انتهى كالمه خمترصً

 بعلومه.

نحو من هذا الكالم يف جواز طواف احلائض وكونه  اإلعالميف  -رمحه اهللا  -والبن القيم 

 يتم بذلك حجها.

* * * 



 

 

 
 

)٣( 

 ة إىل علامء الرياضهالرسالة املوج





 
 

 

 ِ  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 !*"حفظهم اهللا باإلسالم ،إىل حرضة علامء الرياض الكرام

 سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته عىل الدوام.

أما بعد: فإين أرفع لعامة العلامء األعالم ومصابيح الظالم، التعريف عن تأليفي للمنسك 

أرسلت لكم  ،)حج بيت اهللا احلرامأشياء من مناسك يرس اإلسالم وبيان اللطيف الذي سميته (

ا باملسؤولية عنه، لقول اهللا تعاىل: ا منه متبوعً رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ ﴿ عددً
َ
َوَمآ أ

ۡهَل  َٔ فَۡ� 
َ
ِ  ٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ ُ�رِ� وَ  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ ب ألين وإن كنت  ،]٤٤-٤٣[النحل:  ﴾ ٱلزُّ

الرشع أو يأباه  أر يف نفيس أين أصبت فيه مفاصل اإلنصاف والعدل، ومل أنزع فيه إىل ما ينفيه

العقل، لكنني أعرف أين فرد من بني اإلنسان الذي هو حمل للخطأ والنسيان، وأنتم من الفقه 

عنه بني أيديكم واإلتقان بمكان، تعرفون النصوص وال ختفى عليكم القصود، وهذا املسؤول 

معروض، والقول منكم بام يستحقه مفروض، فعىل كل أخ خملص أن جييل فيه النظر بإمعان 

وتفكر، وذلك بأن يعيد دراسته، ويعجم عود فراسته ليتضح له عىل اجللية معناه، ويقف عىل 

ا، وجُ  رت عن حقيقة مغزاه، فإن تبني أين خلطت يف الدراية وأخطأت يف الرواية وجئت قوالً إدًّ

ا؛ وجب عليه أن يسددين من اهلفوة ويسندين من الكبوة، ويكشف يل بكتاب عن وجه  احلق قصدً

ما خفي عيل من الصواب؛ ألن احلق أحق أن يتبع والعلم جدير بأن يستمع، والقصد واحد 

 والغاية متساوية، وكل عىل حسبه من العلم بكتاب ربه وسنة نبيه.

ته حني استدعي ملناظرة العلامء بالرياض يف القول: بجواز رمي اجلامر قبل الزوال، هذه الرسالة حررها فضيل )١(

 فاستصحبها معه وفرقها عىل عدد من أعيان العلامء الكبار.
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ئل وقلبه، أين مل أختوض فيام قلت بمحض التخرص يف واهللا يعلم، وهو عند لسان كل قا

األحكام وال التقول بال علم يف أمور احلالل واحلرام، وإنام بنيت أصول ما قصدت عىل 

ا بني صحيحه وعليله، ودعوت  النصوص اجللية والرباهني القطعية، قارنًا كل قول بدليله، مميزً

من السامحة واليرس، بدل ما وقعوا فيه من  فيها الناس إىل ما دعاهم كتاب رهبم وسنة نبيهم

احلرج والعرس، يف خاصة الرمي والقول بسعة وقته، إذ هو معرض رضر وموضع خطر عىل 

جته أهنا خالف ما عليه عمل الناس، وأن  نْ حُ خاصة نفوس الضعفة وكافة الناس، فضج منها مَ

ا يف القياس، وسمعت من استدالهلم يف اعرت خذوا ع� «: ملسو هيلع هللا ىلصاضهم قوله القول هبا يعد شذوذً

وأنه رمى يف اليوم الثاين والثالث بعد الزوال، ومل يشعر هذا املعرتض أن هذا  !*"»مناسك�م

 االستدالل هو عمديت يف املنقول، وعديت التي هبا أصول وأجول.

وقد أجبت يف الرسالة عىل فرض تقدير هذه املقالة من أن تركه الرمي قبل الزوال ال يدل 

ريُ وقتٍ له، كام ترك الوقوف بعرفة بعد العشاء إىل طلوع الفجر، وهو وقت له، مع أنه مل عىل أنه غ

يرتكه، وما كان ربك نسيًّا، فقد رمى يف أول يوم من أيام منى ضحى، ثم رمى بقية األيام بعد 

الزوال. وفعله يف هذا وهذا هو مرشوع منه ألمته، وإعالم منه بسعة وقته، تأجل العمل به إىل 

قت حاجته، فمن قال باختصاص اجلواز بيوم العيد فهو مطالب بالدليل ولن جيد إليه من و

، يف اليوم الثاين والثالث، مع إعراضه ملسو هيلع هللا ىلصسبيل، ومن كان استناده يف استدالله إىل فعل النبي 

 !+"»افعل وال حرج«يف اليوم األول، وقوله ملا سئل عن التقديم والتأخري:  ملسو هيلع هللا ىلصوعدم نظره إىل فعله 

مه أن يقول بوجوب طواف اإلفاضة يف خاصة يوم العيد، من غري تأخري، كفعله عليه الصالة لز

ا  والسالم، وكذلك احللق والتقصري، عىل أنه مل يقل بذلك أحد ممن يعتد به، وإنام جعلوه موسعً

ا، وكذلك رمي اجلامر إذ ليس عندنا أن رميها فيام بني الزوال اىل  يفعله متى شاء ليالً أو هنارً

ا. ا موقوتً  الغروب كان عىل املؤمنني كتابً

 أخرجه البيهقي يف السنن الكرب من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 .متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص )٢(
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وقد ذكر بعض العلامء علة تأخريها إىل الزوال، وأنه إنام أخرها إىل ما بعد الزوال لقصد أن 

ا كام فعل،  ا واحدً يصيل بالناس الظهر بمسجد اخلَيْف من منى، فيخرج للصالة وللرمي خروجً

صىل بالناس فيه، وذكرهم أحكام حجهم، وقد فإنه ملا فرغ من رمي اجلامر انرصف إىل املسجد ف

بنص جيل  ملسو هيلع هللا ىلصقلت يف الرسالة: إنه لو كان ما قبل الزوال وقت هني غري قابل للرمي لبينه النبي 

قطعي الرواية والداللة، وارد مورد التكليف العام، إذ ال جيوز يف الرشع تأخري بيان مثل هذا عن 

ا: إنه لو كان التقدير هبذا الزمن القصري رشطًا لَسقط للعجز عنه، أو  وقت حاجته، وقلت أيضً

جلاز تقديمه حمافظة عىل أصل فعله؛ ألن القول بلزومه يستلزم احلكم بسقوطه يف خاصة هذه 

األزمان مع شدة الزحام، بحيث إنه صار يف حق أكثر الناس من تكليف ما ال يستطاع، وال يقول 

قصري إال من حياول حطمة الناس وعدم بلزومه عىل اجلمع الكثري يف خاصة هذا الوقت ال

رمحتهم، فهو حيكم عىل كل فرد بأن يزاول وصوله حتى ولو مات دونه؛ ألن هذا من لوازم قوله، 

إذ من املعلوم عند كل أحد أنه من األمر الصعب مزاولة وصوهلا وحتقق وقوع اجلامر فيها، وصار 

ا عنها ا عن األحواض بعيدً ، فقولنا سعة الوقت هو مما يؤهل كل أكثر الناس يقع رميهم خارجً

 أحد للرمي بسهولة وسعة، ويعلم عىل سبيل اليقني أن رميه قد وقع موقعه.

ا  إذا شئت أن تُعىص وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي ال يُسـتطاع مـن األمـر   فمُ
 

ا عند الناس، بحيث مل يتمرنوا عىل سامعه  ا جدًّ وملا كان القول به واحلكم بموجبه مستغربً

ا من دليل  وال عىل العمل به، بينت من الدالئل يف مقدمته ما يكون مؤذنًا بصحته، ومل ألقه ساذجً

احلكم وعلته؛ ألنني أخذت فيام قلت باألدلة الرشعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل عليها، وأنه 

 ال حول وال قوة يل إال هبا.

وا جيتهدون يف النوازل، كان ملسو هيلع هللا ىلصأن أصحاب رسول اهللا  -عفا اهللا عنكم  -وقد علمتم 

انظروا إىل حذوها ويقيسون بعض األحكام عىل بعض، ويعتربون النظري بنظريه، كام قال عمر: 

 وأنه لو وقع عليهم هذا الزحام يف هذا املقام عىل نحو هذه الصفة يف هذا الزمان !*".من طريقكم

 ري من حديث عبد اهللا بن عمر.أخرجه البخا  )١(
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 جيمع ألمتهم بني القيام بواجب لنادوا له: الصالة جامعة. ثم نظروا يف أمرهم وتبادلوا رأهيم فيام

حجهم مع سالمة أرواحهم؛ ألهنم عىل دين مبني عىل جلب املصالح وتكثريها ودرء املضار 

أنه إذا ضاق األمر اتسع، واملشقة وتقليلها، ومن قواعد الفقه اإلسالمي الذي عبوا منه وهنلوا: 

يه يف اليشء الذي مل يقله عن وعرضوا رأهيم عىل رأ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اجتهدوا زمن النبي جتلب التيسري

 ملسو هيلع هللا ىلصوحي من ربه، واجتهدوا بعده يف كثري من القضايا املشتهرة التي مل يرد نص صحيح عن النبي 

بام صنعوا منها، لكنهم رأوها مصلحة تناسب ترصفات الشارع احلكيم؛ ألن ذلك كله راجع إىل 

ضية إىل املفاسد، فالقول حفظ الرشيعة ومنع الذريعة، والشارع احلكيم قد منع الذرائع املف

بتوسعة الوقت للرمي هي من املصالح املرسلة املالئمة ملقاصد الرشع، بحيث ال تنايف أصالً من 

أصوله وال دليالً من دالئله، ومتى عرضت حكمتها عىل العقول تلقتها بالقبول، كيف وقد 

 احتف هبا أصل من املنقول.

ر فقهاء ا ا ساقه العالمة ابن القيم يف وإنني يف مثل هذا املقام، أُذكِّ اإلعالم من إلسالم كالمً

 ، قال ما نصه:ذكر العلل واألحكام

فصل يف تغري الفتو واختالفها، بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات 

ا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة قالوالعوائد.  : وهذا فصل عظيم النفع جدًّ

شقة وتكليف ما ال سبيل إليه، ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل أوجب من احلرج وامل

رتب املصالح ال تأيت به، فإن الرشيعة مبناها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي 

كلها عدل ورمحة ومصالح وحكمة فكل مسألة خرجت عن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل 

 ىل العبث، فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل... انتهى.املفسدة وعن احلكمة إ

وأما القول بسقوط الرمي أيام الترشيق عن املعذورين بمرض أو ضعف حال من النساء 

 والكبار والعجزة وسائر من ال يستطيع الوصول إىل ذلك املقام من غري أن يستنيب وبدون تكفري:

ا مما عظم عىل بعض اإلخوا ن أمرها وأكربوا عىل احتقاب وزرها، وهي شكاة قد فهذه أيضً

ذهب عني عارها، فقد استندت يف استداليل عليها بحديث عاصم بن عدي يف الرعاة، وبحديث 
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رخص هلؤالء يف البيتوتة عن منى، من غري أن يأمرهم باستنابة  ملسو هيلع هللا ىلصالعباس يف السقاة، وأن النبي 

يق املبيت يف الوجوب بمنى، فكانا يف احلكم من يبيت مكاهنم مع كونه ممكنًا، والرمي هو شق

سواء؛ ألن كليهام يفعل بعد التحلل من أعامل احلج، ومن املعلوم أن عذر هؤالء الضعفة أشد من 

 عذر الرعاة والسقاة، فكانوا أحق بالرخصة بدون استنابة.

ا عىل هذ ا، قال يف وقد أسقط الفقهاء من احلنابلة املبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة قياسً

: وليس عىل أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى وال بمزدلفة، وقيل: أهل األعذار كاملريض اإلقناع

 ومن له مال خياف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة والسقاة يف ترك البيتوتة. انتهـى.

 : جزم به املوفق والشارح وابن متيم.الكشافقال يف 

الستنابة يف الوقوف بعرفة وال بمزدلفة، وال املبيت ثم إن املعارضني يوافقون عىل عدم ا

 بمنى، وال احللق وال التقصري، لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها، وهذا منها.

فمن أين أتى وجوب اختصاص االستنابة يف الرمي دون نظريه يف احلكم؟ بل إن سقوط 

يل منى من أجل للعباس أن يبيت بمكة ليا ملسو هيلع هللا ىلصالرمي عن املعذور ثابت بالنص من إذن النبي 

سقايته ومل يأمره بأن يستنيب، فام بالك بسقوطه عمن ال يستطيع الوصول إليه من النساء 

والشيوخ والضعفة بدون استنابة، وكيف ينازع يف هذا فقيه مع علمه أن احلج بجملته يسقط 

 عمن ال يستطيعه، بنص الكتاب والسنة؟

اس فإهنا دعو داحضة وحجة غري وأما االعرتاض بدعو أهنا خالف ما عليه عمل الن

ناهضة، فإن عدم عمل الناس لليشء ليس دليالً عىل بطالنه يف الرشع، كام أن فعلهم لليشء ال 

يدل عىل صحته يف الرشع، فقد رأينا الناس يفعلون يف احلج أشياء من املخالفة ال جيوز أن يتابعوا 

 تأويل، منها: عليها، بل وال يقروا عىل فعلها، وإن كان هلم فيها وجه

ا من الناس يدفعون قبل نصف الليل وهم أصحاء أقوياء  الدفع من مزدلفة، فقد رأينا كثريً

ا، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصومنهم العلامء الفقهاء، مع العلم بأن النبي  وأصحابه وقفوا هبا حتى الفجر وأسفروا جدًّ

من شهد «يف الدفع ألحد قبله سو الضعفة من الغلامن والنساء، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيرخص النبي 
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ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك يلالً أو نهاًرا؛ فقد  -يع� باملزدلفة  -صالتنا هذه 

فَاَض ﴿ ويف القرآن الكريم ،!*"»وقىض تفثهتم حجه 
َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
 ]١٩٩[البقرة:  ﴾ٱ�َّاُس ُ�مَّ أ

ا، فدل عىل أن ، وهم إنام أفاضوا بعدما صلوا الوالناس هم الرسول وأصحابه فجر وأسفروا جدًّ

 الدفع قبل وقته فيه خمالفة واضحة، ومل نجد من أنكره عىل فاعله.
ومنها: رمي مجرة العقبة بالليل، فإن هؤالء الذين يدفعون جيمعون بني الدفع قبل أوانه 

وإساءة الرمي قبل دخول وقته؛ ألن رمي مجرة العقبة من عمل يوم العيد، أشبه نحر النسك 

 لق والتقصري.واحل

إنام رمى مجرة العقبة ضحى، ويف حديث ابن عباس، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمجع العلامء عىل أن النبي 

أغيلمة بني عبد املطلب عىل محرات لنا من مجع بليل، فجعل يلطح أفخاذنا  ملسو هيلع هللا ىلصأرسلنا رسول اهللا 

اس خمالفة هذه رواه مسلم. فاستباح أكثر الن »أي ب� ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس«ويقول: 

النصوص فصاروا يدفعون بالليل ويرمون اجلمرة بالليل، ويأتون املسجد احلرام بالليل من غري 

ا من فعله، من أجل أهنم وجدوا املجلدات التي يقرؤوهنا يف الفقه  أن جيد أحدهم يف نفسه حرجً

ا عن جتيز ذلك هلم، فقبلوها قاعدة مسلَّمة ال جمال فيها للمامحلة، بينام ينكر أ حدهم ما يعد بعيدً

ما  ملسو هيلع هللا ىلصالزوال الثابت مرشوعيته بالنص القطعي من أن النبي املخالفة من القول بجواز الرمي قبل 

 .!+"»افعل وال حرج«سئل عن يشء من التقديم والتأخري إال قال: 

 والكــــل إال الفــــرد يقبــــل مــــذهبًا
 

ـــــــاين  ـــــــرده يف ث ـــــــب وي  يف قال
 

بأم سلمة ليلة النحر  ملسو هيلع هللا ىلصشة، قالت: أرسل النبي وأما االحتجاج عىل اجلواز بحديث عائ

فرمت اجلمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود، فقد ذكر ابن القيم أنه مضطرب 

، فإنه قد زاد املعادوأن حديث ابن عباس أصح منه، ومن أراد الوقوف عىل كالم الرواة فلرياجع 

 أسهب يف البحث عن حقيقته.

 متفق عليه من حديث عروة بن مرضس الطائي. )١(

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص. )٢(
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 انفرادي هبذا القول مع كون غريي أرسخ يف العلم وأرقى يف العقل وأما االعرتاض بدعو

والفهـم، فقد بينت يف الرسالة تسمية من سبق إىل هذه املقالة، والفضل للمتقدم، وعىل فرض ما 

ذكروا، فإن العلامء متفقون قاطبة عىل أنه ال يرتك حق النفراد قائله، كام أنه ال يقبل باطل لكثرة 

 ن عىل احلق فهو أمة ولو كان وحده.ناقله، وأن من كا

قد خالف سائر الفقهاء، حتى األئمة  -رمحه اهللا  -فهذا الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

األربعة يف الوقف عىل الذرية، فحقق القول ببطالنه يف رسالة ممتعة، ذكرها ابن القاسم يف 

عىل سبع عرشة مسألة، بل . وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية، قد خالف األئمة فيام يزيد املجموع

أهنى برهان الدين ابن القيم خمالفته لبعضهم إىل ما يزيد عل مخسني مسألة، منها: الطالق بالثالث 

بلفظ واحد وكوهنا عن واحدة، ومنها: اليمني بالطالق وأن فيه إذا حنث كفارة يمني، وقد شن 

معيات، كفروه بحجة أنه خرق شانئوه عليه من أجلها الغارات وعقدوا لقتله اجلمعيات بعد اجل

ا، وعاد قول معاديه  اإلمجاع العام وأباح للناس الفرج احلرام، ومع هذا كله فقد ازداد قوله نورً

ا. ومن املسائل التي خالف األئمة فيها كون املتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن؛  ا ورأهيم ثبورً بورً

ع، كام أن املتمتع اسم للقارن، وأن هذا هو ألن مساممها يف كتاب اهللا واحد، فالقارن اسم للمتمت

 .!*"»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة«: ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قوله 

: املرأة التي حاضت قبل أن تطوف طواف اإلفاضة، وخشيت عىل نفسها إن ختلفت ومنها

 عن رفقتها، فأفتاها بأن تطوف وهي حائض وبه يصح حجها.

: دخوهلا املسجد احلرام وهي حائض، وقد قال أحدمها فاستباح هبذه الفتو هنينيْ مؤكدين:

: طوافها قبل التطهر وانقطاع املوجب. وقد الثاينو ،!+"»إ� ال أحل املسجد حلائض«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ألنه لدقيق  ؛!,"»افع� ما يفعل احلاج، غ� أال تطو� بابليت حىت تطهري«لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي يف الكرب من حديث عائشة. )٢(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٣(
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العمومية يدخلها التخصيص باإلباحة لسبب اقتىض  فقهه وغوص فهمه يعلم أن هذه النصوص

ا به، لقول  َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�ٖد فََ�ٓ إِۡ�َم  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن ﴿ اهللا تعاىل:ذلك، فتجعل املنهي عنه مأمورً
كالصالة، فإن من رشطها الطهارة باملاء أو بالتيمم عند عدمه أو تعذر  ]١٧٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيهِ� 

حاله؛ ألن هذا هو غاية وسعه، واهللا  جوزوا لعادم الطهورين الصالة عىل حسباستعامله، وقد 

ا إال وسعها، وللرضورة حال ويعلق هبا أحكام غري أحكام االستطاعة واالختيار  .ال يكلف نفسً
فشيخ اإلسالم أفتى هذه املرأة بفتو تقتضيها الرضورة واحلاجة يف ذلك الوقت نفسه، عىل 

 هاده.حسب ما أد إليه اجت

ونحن بكالمنا مل نتجاوز حكامً يوجب التحديد بام ذكر حتى نستوجب توجيه املالم عىل 

ا واستدالالً بمفهوم الفعل، فمن  خمالفته، وهب أهنم وجدوا دخول وقت الرمي بالزوال استنادً

 أين جيدون انتهاءه بالغروب، وأن الليل ال جيوز فيه رمي، كام ال يصح فيه صوم؟ وعندي أنه ملا

صار الناس يتبعون  ملسو هيلع هللا ىلصكان ما بعد الزوال هو أفضل وقت يرمي فيه احلاج، تأسيًا بفعل النبي 

األفضلية يف هذا الوقت، حيث ال رضب وال طرد، وال يقال للرامي: إليك إليك. فتبع الناس 

ا لألفضل، فظن عامة الناس أنه فرض حمتم؛ ألن الناس غالبًا  ا عىل هذا العمل التامسً بعضهم بعضً

ألفون ما يعرفون ويأنفون مما ال يألفون. ومن عادة احلجاج يف سائر السنني أهنم يتبعون أمري ي

احلج يف سائر فعل مناسك احلج، فريمون برميه، وسبب استمرارهم عىل فعله أهنم ظنوا أن 

 الرمي يف خاصة هذا الوقت واجب حمتم عليهم.

 بيان غربة العلم، وأن الناس أعداء ملا يف -رمحه اهللا  -وقد قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

جهلوا منه، قال: وأنا أرضب لك مثالً باجلامر باألحجار، وأنه يكفي عن االستنجاء باملاء عىل 

مذهب األئمة األربعة وعامة العلامء، فلو فعله أحد أو أفتى باالقتصار عىل األحجار لنسبوه إىل 

 عدم املعرفة واالستخفاف بالرشيعة... انتهى.

ويف اخلتام، فإن اإلنسان مهام كان فإنه عرضة للخطأ والنسيان، وما من الناس إال راد 

ومردود عليه بحق أو بغريه؛ ألن صواب القول وصدقه وعدله غري كافل لصيانته من الرد عليه 
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والطعن فيه، حتى وال كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من 

َب بِهِ ﴿ يد، فإنه مل يسلم بكامله من الطعن يف كالمه وأحكامهحكيم مح ۚ قَۡوُمَك وَُهَو  ۦَوَ�ذَّ قُل  ٱۡ�َقُّ
ا ملا بني يديه، فام بالك بكالم من هو مثيل وأنا  .]٦٦األنعام: [ ﴾٦٦لَّۡسُت َعلَۡيُ�م بَِو�ِيٖل  مصدقً

 املقر عىل نفيس باخلطأ والتقصري، وإين لد احلق أسري.
ته حسناته وساءته سيئاته، فقد رسين وصول رسائل متعددة من وبام أن  املسلم هو من رسَّ

علامء بلدان متباعدة يف كلها هينئونني بإصابة احلق والتوفيق للتنفيس عىل اخللق، ويشهدون بأين 

مل أقرتف فيام قلت رأي جور وال رواية فجور، وإنام دعوت الناس إىل عمل صالح مربور، ونعوذ 

ا.باهللا أن  ا أو نغشى فجورً  نقول زورً

 هـ.١٣٧٦صفر سنة  ١٥

* * * 
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 تنبيه هام لذوي العلوم واألفهام

 :إعالم املوقعنييف كتاب  -رمحه اهللا  - قال العالمة ابن القيم

فصل يف تغري الفتو واختالفها بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات 

ا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة والعوائد. قال: وهذا فصل عظيم النفع جدًّ 

أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه مما يعلم أن الرشيعة الباهرة ال تأيت به، ألن 

الرشيعة مبناها عىل احلكمة واملصلحة للعباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة كلها 

 ومصالح كلها.. إلخ.

عض املنتسبني إىل العلم بأهنم يبدون إنكارهم هلذه القاعدة، : لقد سمعنا من بوأقول

ويعارضوهنا بالتفنيد وعدم التسديد لزعمهم أهنا خمالفة لنصوص الدين وأصوله التي ال تتغري 

 وال تتبدل بتغري الزمان واملكان واألحوال، فهذا مثار اإلشكال الذي حصل بسببه اإلنكار.

لقيم مل يقل بجواز تغري الدين وقواعده وعقائده، وإنام وخفي عىل هؤالء أن العالمة ابن ا

يتكلم بتغري الفتو يف فروع العبادات التي حقق العلامء أن لالجتهاد فيها جماالً، ومل يقل هبذا إال 

وهُ إَِ� ﴿ وعنده مستند صحيح من النصوص واألصول تثبت صحة ما يقول �َ�ٰٓ  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ْوِ� 

ُ
 أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡمرِ ٱۡ� واالستنباط هو استثارة ما  .]٨٣[النساء:  ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

عسى أن يكون خفيًّا عىل بعض األذهان بحيث يربزه باستنباطه إىل العيان، ومما يدل عىل تغري 

والدارقطني عن عمرو بن الفتو بتغري الزمان واملكان واألحوال ما رو اإلمام أمحد وأبو داود 

العاص، أنه ملا بُعث يف غزوة ذات السالسل قال: فاحتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد، فأشفقت 

 ملسو هيلع هللا ىلصإن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحايب صالة الصبح، فلام قدمنا عىل رسول اهللا 

رسول اهللا،  قلت: نعم يا .»يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟!«ذكروا ذلك له، فقال: 

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿ وذكرت قول اهللا تعاىل:
َ
ْ أ َ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا  .]٢٩النساء: [ ﴾٢٩َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  ٱ�َّ
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فتيممت وصليت. فضحك رسول اهللا حتى بدت نواجذه ومل يقل شيئًا، فدل هذا احلديث عىل أن 

ىل فعله، وهذه مما تتغري هبا عن اإلنكار عليه هو حقيقة يف اإلقرار ع ملسو هيلع هللا ىلصسكوت رسول اهللا 

 الزمان واملكان واألحوال. إذ األصل لواجد املاء أن يمسه برشته، لقول اهللا تعاىل:الفتو بتغري 

ْۚ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ ﴿ ُروا هَّ الصعيد وضوء املسلم إذا لم �د املاء، فإذا «ويف احلديث   .]٦[املائدة:  ﴾ٱطَّ

 .!*"»�رشتهوجد املاء فليتق اهللا ويلمسه 
ومثله ما رو اإلمام أمحد والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان يف 

وجيلٌ ضعيف فخبث بأمةٍ من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول اهللا  ارض�وه «، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصأبياتنا رُ

�ة خذوا عثاكالً فيه مائة شمراخ فارض�وه به رض«فقال سعد: إنه أضعف من ذلك. فقال:  ،»حده

فقد عرفت كيف تغريت فتو  ،بلوغ املرام من أصول األحكامففعلوا. ذكره ابن حجر يف  »واحدة

من حالة الشدة إىل حالة التسهيل لتغري حالة هذا الشخص، إذ األصل يف اجللد يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا لضعف حاله جعله رسول اهللا  رضبة  ملسو هيلع هللا ىلصاحلد أن يفرق عىل جسده رضبة رضبة موجعة، ونظرً

 وبعثكول فيه مائة شمراخ، فامذا تر يقول املعرتض عىل هذه الفتو؟! واحدة

فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك ما رو البخاري ومسلم وأهل السنن، قال: جاء رجل إىل النبي 

هل جتد ما «قال: وقعت عىل امرأيت يف رمضان، قال:  »وما أهلكك؟«رسول اهللا، هلكت. قال: 

وهل «قال: ال. قال:  »�ستطيع أن تصوم شهر�ن متتابع�؟وهل «قال: ال، قال:  »تعتق به رقبة؟

اذهب «بعرق فيه متر، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال. ثم جلس فأُيت النبي  »�ستطيع أن تطعم ست� مسكيًنا

فقال: أفعىل أفقر منا؟ فواهللا ما بني البتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك رسول  »فتصدق به

 .»طعمه أهلكاذهب فأ«حتى بدت نواجذه، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

، وقد عرفت كيف تغريت من حالة الشدة التي هي األصل يف ملسو هيلع هللا ىلصفهذه فتو رسول اهللا 

أعباء التكفري باإلطعام، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصالتكفري إىل حالة التسهـيل والتيرس، حيث حتمل عنه رسول اهللا 

 أخرجه البزار من حديث أيب هريرة. )١(
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هذه  تصدق به عليه وعىل أهله، والدين هو الدين ال يتغري بتغري األحوال، وإنام اإلفتاء يف مثل

 املسائل الفروعية يتغري من حالة إىل حالة.

ومثله فتو الصحابة للحامل واملرضع إذا خافتا عىل نفسيهـام أو عىل ولدهيام بأن يفطرا ويقضيا 

، وهذه ملسو هيلع هللا ىلصبدله، وقد صدرت هذه الفتو عن اجتهاد منهم بدون أن يوجد فيها نص عن رسول اهللا

األحوال، إذ األصل أن الصوم جيب عىل كل مسلمة بالغة الفتو مما يتغري بتغري الزمان واملكان و

عاقلة ليست بمريضة وال مسافرة وال حائض وال طاعنة يف السن. فاملرأة احلامل القوية الصحيحة 

اجلسم ال يقبل منها دعو اخلوف عىل نفسها من الصيام، ألن نساء املسلمني احلوامل واملراضع يف 

ا وال يتأثرن من الصيام فال سائر األزمان واألقطار من بدو و حارضة، يصمن رمضان شتاءً وصيفً

 جيوز أن تفتَى بالفطر واحلالة هذه كل امرأة.

أما املرأة الضعيفة النحيفة التي تعلم أن الصوم يشق عليها فوق املشقة املعتادة وختاف عىل 

 نفسها، فإنه جيوز أن تفتَى بالفطر ولكل سؤال جواب، ولكل مقام مقال.

ر حد السكر عن أيب  -رمحه اهللا -تدل العالمة ابن القيم وقد اس هلذه القاعدة بإسقاط عمَ

حمجن، بسبب ما أبىل به من قتال الكفار، ورأ أن جريمته بمثابة نقطة النجاسة غمرها املاء 

 الكثري فغسلها، ألن احلسنات يذهبن السيئات.

ا بإسقاط عمر حد القطع يف الرس قة زمن املجاعة ومل خيالفه يف واستدل هلذه القاعدة أيضً

 ذلك أحد من الصحابة، وهلذا يعد من باب تعارض املانع للمقتيض، وكون املشقة جتلب التيسري.

وإذا اتسعت علوم الشخص وأعطي فهامً لصحة االستدالل واالستنباط، فإنه يتسع رحبه 

إليه وتقاس عليه. أما من  لتقبل مثل هذه القاعدة ويعلم بطريق اليقني أن هلا أصالً من السنة ترد

نقص علمه وحتجر رأيه ومجد فهمه، فإنه يضيق ذرعه بكل ما خيالف رأيه وينكر كل ما مل حيط 

 بعلمه وذلك ال يغنيه من احلق شيئًا.

ذلك بأنني ملا أفتيت بجواز رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترشيق حينام رأيت الناس من 

إىل احلج من كل فج فأقبلوا إليه جيأرون ويف كل زمان  مشارق األرض ومغارهبا قد وفدوا



 ١١٣  ) الرسالة املوجة إىل علامء الرياض٣(

يزيدون، فعظم اجلمع واشتد الزحام وضاق ذرع األمة هبذا املقام وصاروا حيصون وفيات 

الزحام يف كل عام، ألن اجلمع كثري وحجم املرمى صغري وزمن الرمي قصري، ألن الفقهاء 

الغروب، وأنه لو رمى قبل الزوال أو بالليل مل املتقدمني قد حددوا وقت الرمي بام بني الزوال إىل 

 جيزه، هلذا فقد ظن من ظن أن هذا حكم عام يف مجيع األحوال واألزمان، وأنه لن تتغري الفتو

فيه بحال وصار هذا الفهم هو العامل األكرب يف حصول الرضر وتوسيع دائرة اخلطر، ولو فكروا 

املخرج عن هذا احلرج، فرحم اهللا العالمة ابن  بإمعان ونظر لوجدوا يف الرشيعة السمحة طريق

القيم وعفا عنه ونفعنا وإخواننا املسلمني بعلومه وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 وسلم.

* * * 
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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

ل بطاعته تطيب احلياة وتفيض اخلريات وتنزل احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبالعم

ا نبيه  الربكات. وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة نرجو هبا النجاة والفوز باجلنات. وأشهد أن حممدً

ورسوله صاحب اآليات واملعجزات. اللهم صل عىل نبيك ورسولك حممد وعىل آله وصحبه 

ا.  وسلم تسليامً كثريً

ام والليايل واأليام كلها مواقيت األعامل ومقادير اآلجال، فهي : فإن الشهور واألعوأما بعد

ا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها هو باق ال يزول، ودائم  ا ومتيض رسيعً تنقيض مجيعً

ال حيول. هو يف كل احلاالت إله واحد، وألعامل عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون اخلدم 

 خلريات ويبوئهم رفيع الدرجات والفوز باجلنات.ليسبغ عليهم فواضل النعم وا

فام من يوم من هذه األيام إال وهللا فيه عىل عباده وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب هبا إليه، 

وهللا فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب هبا من يشاء بفضله ورمحته عليه، فالسعيد من اغتنم 

 فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة الليايل واأليام والساعات وتقرب إىل اهللا بام

من تلك النفحات فيسعد هبا سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات. فاطلبوا اخلري 

ضوا لنفحات ربكم، فإن خريكم من طال عمره وحسن عمله، ورشكم من طال  دهركم، وتعرّ

 عمره وساء عمله.

مرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم يف خاصة إن اهللا سبحانه خلق اخللق لعبادته، وأ

نَّ َوَما َخَلۡقُت ﴿ عليه أهلهم وأوالدهم، قال تعاىل:أنفسهم وأن جياهدوا  �َس وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
قة يف أوقاهتا  ففرض سبحانه ،]٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن  عىل عباده الصلوات اخلمس مفرّ
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بني العبد وبني ربه، وجعلها عمود دينهم وعنوان إيامهنم وأمانتهم املعروفة لئال تطول مدة الغفلة 

 والصلة بينهم وبني رهبم.
آمر�م بالصالة، فإن اهللا ينصب وجهه قبل وجه عبده ما لم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكام يف احلديث أن النبي 

وجهت وجهـي ل�ي فطر السماوات واألرض حنيًفا «ويف دعاء االستفتاح  ،!*"»يلتفت يف صالته

وكام فرض الزكاة يف أمواهلم طهرة تطهرهم وتزكيهم هبا عند رهبم،  .!+"»أنا من املرش�� وما

وجعلها بمثابة الدليل والربهان عىل صحة أمانتهم وصدق إيامهنم، وكام فرض صيام شهر 

رمضان لتمحيص تقواهم، وليتبني به من يطيع ربه يف رسائه ورضائه فيام حيب وفيام يكره، 

ا عن مطعومه ومرشوبه لقصد رضاء ربه وحمبوبه، واهللا يقول: فيصبح صائامً ص الصوم يل وأنا «ابرً

ا، ألن دينه يمنعه من  ،!,"»أجزي به فاملسلم لو رضب عىل أن يستبيح الفطر ملا استباح الفطر أبدً

إبطال صيامه وإحباط أعامله، والدين هو أعظم وازع إىل أفعال الطاعات، وأعظم رادع عن 

 رات.مواقعة املنك

 لـــن ترجـــع األنفـــس عـــن غيهـــا
 

ــــر  ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

وكام أوجب حج بيت اهللا احلرام يف العمر مرة واحدة بدون تكرار. وهذه هي أركان 

، ملا يف   ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث ابن عمر، أن النبي  البخاري و مسلماإلسالم التي يصري هبا اإلنسان مسلامً

� إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء  ب� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال«قال: 

 .»الز�ة، وصوم رمضان، وحج ابليت ملن استطاع إيله سبيالً 

* * * 

 أخرجه ابن املنذر يف األوسط من حديث احلارث األشعري. )١(

 أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث عيل. )٢(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة وأيب سعيد. )٣(
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 فصل

 يف فضل العمل برشائع اإلسالم

 من الصالة والزكاة والصيام

ا اعلم أن رشائع اإلسالم هي تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنه

من مصالح العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا هي أسباب سعادهتم الدينية والدنيوية، فال يوجب 

م  شيئًا من الواجبات كالصالة والزكاة والصيام إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرّ

شيئًا من املحرمات كالربا والزنا ورشب اخلمر إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة، وهذه 

ائع اإلسالمية هي أم الفرائض والفضائل والناهية عن منكرات األخالق والرذائل، هتذب الرش

ا أن ينشأ  ر األعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق وسوء األخالق، هلذا يبعد جدًّ األخالق وتطهّ

 عن املتخلق هبا يشء من اجلرائم الفظيعة والفواحش الشنيعة، ألن دينه سينهاه، فكل متدين بدين

صحيح فإنه متمدن ولو بدر منه غلطة أو خطيئة بادر إىل التوبة منها واإلقالع عنها، يقول اهللا 

ِينَ إِنَّ ﴿ تعاىل: ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ إَِذا َمسَّ وَن  ٱلشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا  ﴾٢٠١تََذكَّ
 .]٢٠١[األعراف: 

جلرائم الشنيعة من العادمني للدين، الذين ساءت طباعهم وإنام تنشأ احلوادث الفظيعة وا

وفسدت أوضاعهم، ألن من ال دين له جدير بكل رش، بعيد عن كل خري. وعادم اخلري ال يعطيه، 

وكل إناء ينضح بام فيه.. ثم إن الرشائع اإلسالمية قد جعلها اهللا بمثابة الفرقان بني املسلمني 

هنا حمك التمحيص لصحة اإليامن، هبا يعرف صادق اإلسالم من والكفار واملتقني والفجار، كام أ

بني أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند االمتحان يكرم املرء أو هيان. ألن اهللا سبحانه بحكمته 

وعدله مل يكن ليذر الناس عىل حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم: أنا مسلم، أنا 

ا رسول اهللا، فإن هذا الكالم ال نزال نسمعه من  مؤمن، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً
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لسان كل إنسان ينطق به الرب والفاجر واملسلم والكافر، وحتى عبّاد القبور واألوثان يقولون هذا 

وهم يعبدون األولياء واألصنام. وهلذا نصب اهللا سبحانه هذه األعامل بمثابة الشهادة عىل صحة 

م هو قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان. وقد رو اإلسالم، ألن اإلسال

 .»اإلسالم عالنية واإليمان يف القلب«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد عن أنس أن النبي 

ومعنى كون اإلسالم عالنية: أن املسلم عىل احلقيقة ال بد أن يظهر إسالمه عالنية للناس، 

الصائمني ويؤدي زكاة ماله إىل الفقراء واملساكني بحيث يرونه يصيل مع املسلمني ويصوم مع 

ألن والناس شهداء اهللا يف أرضه. فيظهر إسالمه عالنية للناس، بحيث يشهدون له بموجبه، 

ا كمنار الطريق يعرف به صاحبه  احلديث: فاعملوا كام ورد يف !*".لإلسالم صو ومنارً

 ري أهله، فإنه ال إسالم بدون عمل.بإسالمكم تُعرفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خ

وإنام سمي املسلم مسلامً الستسالمه هللا بالطاعة واإلذعان، وانقياده للعمل بإقام الصالة 

وإيتاء الزكاة وبصيام رمضان وسائر رشائع اإلسالم. وهذه الرشائع بام أهنا تكسب صاحبها 

ا الفوز باجلنة والنجاة   من النار.الفضائل يف الدنيا فإهنا تكسبه أيضً

كام يف سؤال معاذ، حني قال: يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين عن النار. 

لقد سألت عن عظيم، و�نه ليس� ىلع من �رسه اهللا عليه: تعبد اهللا ال �رشك به شيًئا، وتقيم «قال: 

والصوم جنة، «ال: ثم ق »الصالة وتؤ� الز�ة وتصوم رمضان وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ :ثم تال .»والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار، وصالة الرجل يف جوف الليل
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٱلَۡمَضاِجعِ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن   ،]١٦[السجدة:  ﴾١٦يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ

رأس األمر «قلت: بىل يا رسول اهللا. قال:  »ر وعموده وذروة سنامه؟أال أخربك برأس األم«ثم قال: 

 رواه الرتمذي. .»اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

 أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني من حديث أيب الدرداء. )١(
                          



 ١٢١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

إنه لوال العمل برشائع اإلسالم من الصالة والزكاة والصيام، لكان الناس بمثابة البهائم 

ا و ا، يتهارجون يف الطرقات، ال يعرفون صيامً ا وال ينكرون منكرً ال صالة وال يعرفون معروفً

وليعترب املعترب بالبلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم، وترك أهلها فرائض الصالة والزكاة 

والصيام، واستباحوا اجلهر بمنكرات األخالق والكفر والفسوق والعصيان، كيف حال أهلها 

ألخالق والعقائد واألعامل حتى صاروا وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد ا

ا وال  ا وال صالة، وال يعرفون معروفً بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات، ال يعرفون صيامً

ا وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق، قد رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض.  ينكرون منكرً

ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمعُ ﴿ يقول اهللا:
َ
نَّ أ

َ
ۡم َ�َۡسُب أ

َ
ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ أ

َ
نَۡ�ٰمِ وَن أ

َ
َضلُّ  ٱۡ�

َ
بَۡل ُهۡم أ

  .]٤٤الفرقان: [ ﴾٤٤َسبِيً� 
فجعلهم سبحانه أضل من األنعام: أي البهائم من أجل أهنم مل يستعملوا مواهب عقوهلم 

ا عيشة وأسامعهم وأبصارهم يف سبيل ما خلقت له من عبادة رهبم. ورضوا بأن يعيشوا يف الدني

البهائم ليس عليهم أمر وال هني وال حالل وال حرام وال صالة وال صيام، أولئك كاألنعام بل 

 هم أضل.

* * * 
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 فصل

 يف ابتداء فرض صيام رمضان

افرتض اهللا صيام رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة، وكانت الرشائع تنزل تدرجييًّ ًا شيئًا 

هي أشد وأشق منها اآلن، وذلك بأهنم أمروا متى صلوا  بعد يشء، وكان يف ابتداء فرضه بحالة

العشاء أو نام أحدهم قبلها فإنه جيب عليه أن يمسك صائامً طول ليله مع هناره، ومع ذلك فقد 

قالوا: سمعنا وأطعنا. لكنهم أدركهم يشء من املشقة يف الصوم هبذه الصفة حتى إن أحدهم أتى 

ه: إين قد صليت العشاء ونويت الصيام فال حيل لك يشء مما إىل امرأته يريد منها حاجته، فقالت ل

تريد، فكذهبا لظنه أهنا تريد إبعاده عنها بدون سبب. ورجل آخر أفطر عىل املاء بدون أن جيد شيئًا 

ا، فلام جاءت وجدته قد نام ووجب عليه  يفطر عليه من األكل فذهبت امرأته تلتمس له فطورً

ا لك ف ا. فأنزل اهللا قوله:الصيام، فقالت له: تعسً ا وصمت جائعً ُ َعلَِم ﴿ طرت جائعً نَُّ�ۡم  ٱ�َّ
َ
�

نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَ 
َ
وُهنَّ وَ  ٱۡل�نَ ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ ُ�ِٰ�َ ْ ُ  َتَب َما كَ  ٱۡ�َتُغوا  ٱ�َّ

ْ لَُ�ۡمۚ َوُ�ُواْ وَ  ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض  ۡيُط ٱ�َۡ َح�َّ
َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
  ﴾ٱۡلَفۡجرِ ِمَن  ٱۡ�

  .]١٨٧[البقرة:
َها ﴿ يقول اهللا سبحانه: ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ َيامُ َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ ِينَ َكَما ُكتَِب َ�َ  ٱلّصِ ِمن  ٱ�َّ

ۡعُدوَ�ٰٖت� �َ  ١٨٣َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  يَّاٗما مَّ
َ
ٞ ّمِۡن � ة ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

ۚ َوَ�َ  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ِينَ � ُ  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ � َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ َع َخۡ�ٗ ن  ۥۚ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن َ�َطوَّ

َ
َوأ

  .]١٨٤-١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٤تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن 
 عباده املؤمنني باسم اإليامن بعدما هاجروا إىل املدينة ورسخ اإليامن يف  -سبحانه -فناد

قلوهبم وانقادت للعمل به جوارحهم وعملوا به يف رسائهم ورضائهم فيام حيبون وفيام يكرهون، 

باجلنان وعمل فال توجد هذه الصيغة إال يف السور املدنيات. واإليامن هو قول باللسان واعتقاد 



 ١٢٣  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

َيامُ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿ باجلوارح واألركان، فقوله: ؛ ألن صوم رمضان  ﴾ٱلّصِ ا حمتامً أي فرض فرضً

ب� اإلسالم ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهو أحد أركان اإلسالم ملا يف الصحيحني من حديت ابن عمر أن النبي 

و�يتاء الز�ة، وصوم رمضان،  مخس: شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة،
فهذه هي أركان اإلسالم، بل هي اإلسالم ملا رو مسلم  .»وحج ابليت ملن استطاع إيله سبيال

اإلسالم أن «عن عمر بن اخلطاب يف سؤال جربيل حني قال: يا حممد أخربين عن اإلسالم. فقال: 

وتؤ� الز�ة، وتصوم رمضان، وحتج  �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة،
 فقال: صدقت. .»ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر بإمجاع علامء اإلسالم، والصوم هو من الرشائع 

َيامُ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿ القديمة فال تزال األمم قبلنا تعبد اهللا بالصوم، كام قال سبحانه: َكَما  ٱلّصِ
ِينَ َ�َ ُكتَِب  وال يلزم أن يكون صوم األمم  .]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ

قبلنا كمثل صومنا يف الزمان والعدد، ألن لكل نبي رشيعة توافق حالة زمانه وأمته، كام قيل من 

ا، لكنهم جييزون لع لامئهم القسيسني أن النصار مفروض عليهم يف رشيعتهم صيام مخسني يومً

أن يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون، فلام رأوا أن الصوم تطول مدته عليهم، وأنه حيول بينهم 

ا حتى أسقطوه بجملته وجعلوا صومهم عن جمرد  ا ثم عرشً وبني شهواهتم، أسقطوا منه عرشً

 الفاكهة فقط.
ز ألحد العمل ناسخة جلميع الرشائع التي قبلها وأنه ال جيو ملسو هيلع هللا ىلصفجاءت رشيعة حممد 

هو خاتم النبيني، وقد عدوا  ملسو هيلع هللا ىلصبغريها، ألهنا خامتة الرشائع واملهيمنة عليها، كام أن رسول اهللا 

َها ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصمن أنواع الردة عن اإلسالم كون اإلنسان يسعه اخلروج عن رشيعة حممد  ُّ�
َ
�  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ

ِ إِّ�ِ رَُسوُل    .]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ
بل شهر رمضان املبارك ففرح به املؤمنون وكرهه الزنادقة امللحدون. فاملؤمنون ال يزالون  أقْ

يف صالة وصيام وتالوة قرآن وبسط يد بالصدقة والصلة واإلحسان، فهم يف هنارهم صائمون 

صابرون، ويف ليلهم طاعمون شاكرون، أولئك هم املؤمنون، أما املنافقون فإهنم جياهرون فيه 
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فطار ومتد هلم املوائد بالنهار، قد مجعوا بني ضالل مع إرصار، وكفر مع استكبار، ال ندم يعقبه باإل

َ�َما يََودُّ ﴿ وال استغفار. ِينَ رُّ ْ لَۡو َ�نُواْ ُمۡسلِِمَ�  ٱ�َّ ْ َوُ�ۡلِهِهُم  ٢َ�َفُروا ْ َوَ�َتَمتَُّعوا ُ�لُوا
ۡ
َذرُۡهۡم يَأ

 ۖ َمُل
َ
  .]٣-٢حلجر: [ا ﴾٣فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�

من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن النبي  الصحيحني ويف

ا للثواب. وهذا التكفري إنام يراد به تكفري »تقدم من ذنبه . ومعنى إيامنًا: أي بالوجوب واحتسابً

وقتل النفس وأكل  الصغائر فقط يف قول اجلمهور. أما الكبائر مثل: الربا والزنا ورشب اخلمر

أموال الناس، فإنه ال يكفرها الصوم وال الصالة وال احلج، وإنام يكفرها التوبة برشطها ورد 

عن أيب  مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حباناملظامل إىل أهلها، كام ورد مرشوطًا بذلك.. ففي 

أن يتحفظ منه  من صام رمضان وعرف حدوده وحتفظ ما ينبيغ«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد اخلدري أن النبي 

ر ذلك ما قبله  .»�فَّ

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم عن أيب هريرة أن النبي 

وترك الطاعات من فرائض الصوم  »ورمضان إىل رمضان، كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر

 املنكرات.والصالة هو من أكرب الكبائر، ألن ترك فرائض الطاعات أعظم من ارتكاب 

ِينَ ُكتَِب َ�َ ﴿ وقول اهللا تعاىل: قال  .]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ

ا هلم بالصيام وهو اإلمساك عن الطعام  ابن كثري: يقول اهللا خماطبًا املؤمنني من هذه األمة وآمرً

زكاة للنفوس وطهارهتا وتنقيتها من ملا فيه من  -عز وجل -والرشاب والوقاع بنية خالصة هللا 

األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة، وذكر أنه كام أوجبه عليهم، فقد أوجبه عىل من كان قبلهم. 

 فلهم فيهم أسوة حسنة، وليجتهد هؤالء يف أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. انتهـى.
د قيل: إن احلكمة يف فرض وفيه تشبيه للفرض بالفرض دون الصفة يف الوقت والعدد، وق

الصيام هو أن يذوق الغني طعم اجلوع فال ينسى أخاه املعوز الفقري، مع العلم أن الرشائع كلها 

ُ ِ�َِمَ� ﴿ من الصالة والزكاة والصيام قد جعلها اهللا بمثابة التمحيص لصحة اإليامن،  ٱۡ�َبِيَث  ٱ�َّ
ّيِبِ ِمَن  ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  ٱۡ�َبِيَث َوَ�ۡجَعَل  ٱلطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ [األنفال:  ﴾ِ� َجَهنَّمَۚ  ۥَ�ِيٗعا َ�َيۡجَعلَهُ  ۥَ�َ
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فإن حقيقة التقو هي أداء ما افرتض اهللا وترك  ،﴾١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ﴿ وهذا معنى قوله: .]٣٧

بدون  ما حرم اهللا فهي بمثابة التمحيص لصحة اإليامن. فإن حكمة اهللا تأبى أن يرتك الناس سد

َحِسَب ﴿ اختبار هلم باألعامل. يقول اهللا تعاىل:
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ٱ�َّاُس أ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

ِينَ َ�َتنَّا  َولََقدۡ ﴿ أي ال خيتربون وال يمتحنون عىل صحة ما يدعون. :]٢[العنكبوت:  ﴾٢ ِمن  ٱ�َّ
ُ فَلََيۡعلََمنَّ ﴿ ختربنا األمم قبلهم بالرشائعأي ا :]٣[العنكبوت:  ﴾َ�ۡبلِِهۡمۖ  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ﴾َصَدقُوا

 يف دعو إيامهنم فقاموا بواجبات دينهم من صالهتم وزكاهتم وصيامهم .]٣[العنكبوت: 

الذين يقولون: آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ومل  .]٣[العنكبوت:  ﴾٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ َوَ�َۡعلََمنَّ ﴿

عمل به جوارحهم، وكان حظهم من اإلسالم هو حمض التسمي به باللسان، واالنتساب تنقد لل

إليه بالعنوان، بدون عمل به وال انقياد حلكمه. فاعملوا بإسالمكم تُعرفوا به وادعوا الناس إليه 

 تكونوا من خري أهله، فإنه ال إسالم بدون عمل. واهللا أعلم.
* * * 
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 فصل

 شهر الصيام يف برشى أهل اإلسالم ببلوغ

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ يقول اهللا سبحانه: نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ  ٞ ّمِۡن  ٱلشَّ ة ٰ َسَفٖر فَِعدَّ ۡو َ�َ
َ
فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

يَّاٍ� 
َ
َخَرۗ يُرِ�ُد �

ُ
ُ أ ةَ َوِ�ُۡكِملُواْ  ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ واْ  ٱۡلعِدَّ ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما  ٱ�َّ َ�َ

  .]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥َهَدٮُٰ�ۡم َوَلَعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 
كام فيها التنويه  ففي هذه اآلية التنويه بفضل شهر رمضان الذي أوجب اهللا فيه الصيام،

برسالته املتضمنة  ملسو هيلع هللا ىلصبفضل القرآن الذي أُفيضت فيه عىل مجيع البرش هداية الرمحن ببعثة حممد 

  .]٧٧[النمل:  ﴾٧٧لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ�  �نَُّهۥ﴿ للهداية العامة جلميع األنام
زال القرآن وأوجب فيه إن شهر رمضان هو غرة الزمان ومتجر أهل اإليامن، خصه اهللا بإن

عىل املؤمنني الصيام، وجعل صومه أحد أركان اإلسالم الذي ما تم دين إال به وال استقام. فمن 

ا من غري عذر مل يقضه عنه جحد وجوبه فهو كافر بإمجاع  ا منه عمدً علامء اإلسالم، ومن أفطر يومً

ثالثة أسس عليها اإلسالم:  :-حرب األمة وترمجان القرآن -صوم سائر الزمان. قال ابن عباس 

 !*".الشهادتان والصالة والصيام

تسع  ملسو هيلع هللا ىلصيف السنة الثانية من اهلجرة، فصام رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصافرتض اهللا صيام رمضان عىل النبي 

رمضانات وصام املسلمون معه، ووافق فرضه شدة احلر مع هنـاية طول اليوم مع عدم اعتيادهم 

َطۡعنَاۖ ُ�ۡفَرانََك َر�َّنَا �َ�َۡك َسِمۡعنَا وَ ﴿ للصوم، ومع ذلك قالوا:
َ
ۡ أ  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥َمِصُ� ٱل

وإنام سمي املسلم مسلامً الستسالمه هللا بالطاعة واإلذعان، وانقياده للعمل بإقام الصالة 

وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وسائر رشائع اإلسالم، وهذه هي الفرقان بني املسلمني والكفار 

 ابن عباس. أخرجه أبو يعىل من حديث )١(
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ار، كام أهنا حمك التمحيص لصحة اإليامن، هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل واملتقني والفج

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ الكفر والفسوق والعصيان، وعند االمتحان يكرم املرء أو هيان، فقوله:  ٱ�َّ
نزَِل �ِيهِ 

ُ
ا لشهرته، ألن اهللا سبحانه نصب الشهر .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ  سمي الشهر شهرً

د نسائهم وحلول ديوهنم. دَ  عالمة جلميع الناس يعرفون به ميقات صومهم وحجهم وعِ
عن سلامن،  صحيحهيبرش أصحابه بقدومه، كام رو ابن خزيمة يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

إنه قد أظل�م شهر عظيم مبارك، شهر «يف آخر يوم من شعبان فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خطبنا رسول اهللا 

ر جعل اهللا صيامه فر�ضة، وقيام يلله تطّواًع، من تقّرب فيه خبصلة كتب اهللا علي�م صيامه، شه
من خصال اخل� اكن كمن أدى فيه فر�ضة، ومن أدى فيه فر�ضة اكن كمن أدى سبع� فر�ضة 
فيما سواه، وهو شهر الصرب، والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواساة، وشهر يزداد فيه رزق املؤمن، من فطر 

 .»ة ذلنو�ه و�ن هل مثل أجره من غ� أن ينقص من أجر الصائم يشءفيه صائًما اكن مغفر

ا  ،شهر الصرب ملسو هيلع هللا ىلصفسامه رسول اهللا  ا عىل طاعة اهللا من الصيام والصالة، وصربً ألن فيه صربً

عام حرم اهللا من الطعام والرشاب وسائر ما يفطر الصائم أو جيرح صومه أو ينقص ثوابه وأجره. 

ا عىل أقدار اهللا املؤ  ،»شهر املساواة«ملة ومنها الصوم الذي قدره اهللا وفرضه عىل عباده. وسامه وصربً

ا  ألن املسلمني يتساوون فيه يف اجلوع لرب العاملني غنيهم وفقريهم، فيصبح املسلم صائامً صابرً

 !*" »الصوم يل وأنا أجزي به«عن مطعومه ومرشوبه لقصد رىض ربه وحمبوبه. واهللا يقول: 
يعني أن اخلريات وسعة األرزاق تنبسط يف رمضان حتى  :»زق املؤمنوشهر يزداد فيه ر«

تكون أوفر فيه من غريه. وكان الفقراء يفرحون بقدومه التساع الرزق عليهم ألن للطاعات 

 أثرها يف سعة الرزق وبسطته.

والصوم عبادة دينية ورياضة بدنية وتأديب للشهوة اإلنسانية لتتعود الصرب عىل طاعة اهللا ثم 

صرب عام حرم اهللا، وحتى يقو صاحبها عىل كبح مجاح نفسه عن الشهوات وعىل ترك ال

ومل يرشع اهللا   ، »شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة« ملسو هيلع هللا ىلصاملألوفات واملحرمات.. وهلذا أسامه رسول اهللا 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٢٨

ئًا الصيام إال ملصلحة تعود عىل الناس يف أدياهنم وأبداهنم وإيامهنم، ألن اهللا سبحانه ال يوجب شي

من الواجبات، كالصيام والصالة والزكاة إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرم شيئًا 

من املحرمات، كالربا والزنا ورشب اخلمر إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة، لكون 

 الرشيعة اإلسالمية مبنية عىل جلب املصالح ودفع املضار، فهي عنوان النظام والكامل والتهذيب.

أن الصيام نوع من اجلهاد يف سبيل اهللا، لكون املجاهد هو من جاهد نفسه يف طاعة اهللا كام 

عز وجل، وقد وعد اهللا املجاهدين يف سبيله بأنه ال يصيبهم جوع وال ظمأ وال تعب إال كتب هلم 

ۡهِل  َما﴿ سبحانه:به حسنات ورفع درجات يف اجلنات. فقال 
َ
َ  ٱلَۡمِديَنةِ َ�َن ِ� ُهم ّمَِن َوَمۡن َحۡول

ۡعَرابِ 
َ
ن َ�َتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل  ٱۡ�

َ
ِ أ نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ  ٱ�َّ

َ
�َُّهۡم َ� يُِصيُبُهۡم  ۦۚ َوَ� يَرَۡ�ُبواْ بِأ

َ
َ�ٰلَِك بِ�

 َوَ� نََصٞب َوَ� َ�َۡمَصةٞ ِ� َسبِيِل 
ٞ
ِ َظَمأ ارَ َمۡوِطٗئا يَغِيُظ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ�  ٱ�َّ  َ�َنالُوَن ِمۡن َوَ�  ٱۡلُكفَّ

ۡيً� إِ�َّ ُكتَِب لَُهم بِهِ  َ َ�َمٞل َ�ٰلٌِحۚ إِنَّ  ۦَعُدّوٖ �َّ ۡجَر  ٱ�َّ
َ
يُنفُِقوَن  َوَ�  ١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ� يُِضيُع أ

ُ َ�َفَقٗة َصِغَ�ٗة َوَ� َكبَِ�ٗة َوَ� َ�ۡقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهۡم ِ�َۡجزَِ�ُهُم  حۡ  ٱ�َّ
َ
َسَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن أ

 من سورة التوبة. ]١٢١-١٢٠[التوبة:  ﴾١٢١
والصوم هو من أسباب الصحة لألبدان ويستشفى به من أدواء كثرية، أمهها داء السكر 

الذي هو داء املرتفني، ألن يف البدن فضوالً سيالة تنشف بالصوم فتقو العضالت ويعتدل 

شبه تضمري اخليل للسباق فهو من احلمية التي تعقب البدن اهلضم ويشتهـي الطعام باشتياق أ

إن للك يشء ز�ة وز�ة اجلسد «: وقال ،!*"»صوموا تصحوا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحة، ويف احلديث أن النبي 

 رواه ابن ماجه عن أيب هريرة. يعني أن الصوم يزكي البدن وينميه. »الصوم

ا ومن املشاهد باالعتبار أن الذين يعتادون التطوع با لصيام أهنم من أصح الناس أجسامً

ا، وجيدون قوة ولذة يف صومهم أشد مما جيدها املتنعم يف أكله ورشبه،  وأطول الناس أعامرً

 وللصائم فرحة عاجلة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهنيئًا هلم تقبل اهللا منهم.

* * * 

 رواه الطرباين من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 ١٢٩  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف تفضل الشهور القمرية عىل الشهور الشمسية

بعض اجلهال تفضيلهم الشهور الشمسية التي عليها مدار احلساب امليالدي  لقد سمعنا من

ا، وهذا التفضيل هبذه  عىل الشهور القمرية بحجة أن الشهور الشمسية ال تتغري شتاءً وال صيفً

الصفة غلط يف التعبري وخطأ يف التفضيل ال يصدر إال عن جهل عريق وجفاء عميق.. فإن 

إال احلاسب أو الكاتب، وأكثرهم ال يعرفها وال يعرف اسم الشهر الشهور الشمسية ال يعرفها 

وال كم مىض منه إال عن طريق اجلداول املخصصة هلا، ألهنا ليست بشهور مشهورة تشاهد 

ا، وأكثر العامة ال يعرفوهنا وال يعرفون كم  !*"بالعيان، وإنام هي عبارة عن حزر أيام يسموهنا أشهرً

ا، فجعلوا مىض من الشهر. وقد عمل علام ء املسلمني طريقة حلساب السنة ال تتغري شتاءً وال صيفً

ا، أي كل فصل عىل مقدار الشهر فبعضها ثالثون وبعضها واحد وثالثون  السنة اثني عرش برجً

ا،  وبعضها تسعة وعرشون، فجعلوا للشتاء ثالثة بروج أحدها اجلدي وهو تسعة وعرشون يومً

ا، واحلوت ثال ا. وللربيع ثالثة بروج أحدها احلمل وهو واحد والدلو ثالثون يومً ثون يومً

ا، وبرج اجلوزاء اثنان وثالثون.. وهكذا سائر  ا، وبرج الثور واحد وثالثون يومً وثالثون يومً

وقد سبق اإلسالم إليه وأخذ بالنصيب الوافر منه. أما الربوج فام من يشء من املحاسن إال 

ةَ  إِنَّ ﴿ فوهنا لشهرهتا ومشاهدهتم هلا، يقول اهللا تعاىل:الشهور العربية القمرية فكل الناس يعر ِعدَّ
ُهورِ  ِ ِعنَد  ٱلشُّ ِ َعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب  ٱۡ�َنا ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ يَۡوَم َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ۡرَ�َعٌة ُحُرٞمۚ  ٱۡ�

َ
ِمۡنَهآ أ

 .]٣٦[التوبة:  ﴾ٱۡلَقّيِمُۚ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك 
ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  جُّ ٱ�َۡ ﴿ وقال سبحانه: ۡشُهٞر مَّ

َ
ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ وقال: .]١٩٧[البقرة:  ﴾أ نِزَل  ٱ�َّ

ُ
أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ �ِيهِ   ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ

 حزر: تقدير. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٣٠

صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن ُ�مَّ علي�م «ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني أن النبي  .]١٨٥[البقرة: 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن «ويف رواية قال:  ،»يوًمافأ�ملوا العدة ثالث� 

 .!*"»ُ�مَّ علي�م فأ�ملوا العدة
وي فهي شهور مشتهرة مرتكزة يف السامء يستوي يف العلم هبا العامل والعامي واحلرضي والبد

ا  والرجال والنساء، حتى إهنم ليعرفون كم مىض من الشهر بمعرفة منزلة القمر، لكونه منصوبً

لكافة الناس يف معرفة صومهم وحجهم واألشهر احلرم التي حيرم فيها القتال، وما كان هبذه الصفة 

هذا الزمان فإنه جيب أن يكون ثابت األركان ال يتغري يف مكان دون مكان، كام أن علامء اهليئة يف 

 أثبتوا عدم تغريه يف مطلعه ومغيبه، وأن طلوعه يف املرشق كطلوعه يف املغرب عىل حد سواء.

فإذا طلع يف املرشق قبل الشمس طلع يف املغرب قبلها، وإذا غاب يف املرشق قبل الشمس 

 غاب يف املغرب قبلها عىل حد سواء، وما يذكر من اختالف املطالع عند استهالله فمنشؤه من

حتقق الرؤية وعدمها وإزالة املانع ووجوده، فاالختالف هو من الرؤية ال من املرئي. وإنام سمي 

ا لشهرته، كام سمي هالالً الستهالل األصوات برؤيته،  لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ يقول اهللا تعاىل:شهرً
هِلَّةِ� 

َ
ا من الصحابة  ب هذاوسب ]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َجِّ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ٱۡ� السؤال أن أناسً

ا ثم يأخذ يف النقص إىل  ا ضئيالً ثم يكرب إىل أن يصري بدرً قالوا: يا رسول اهللا إن اهلالل يبدو ضعيفً

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ أن يضمحل. فأنزل اهللا سبحانه
َ
 ﴾ٱۡ�َجِّ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ٱۡ�

عن االشتغال بالسؤال عن جرم اهلالل إىل اإلخبار بام  -سبحانه  -هبم  فعدل ،]١٨٩[البقرة: 

يرتتب عليه خلق اهلالل من املصالح واألحكام، إذ هي املقصود األعظم من خلق اهلالل، يقول 

ِيُهَو ﴿ اهللا سبحانه: ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ نِ�َ اْ َعَدَد َمَنازَِل ِ�َۡعلَُمو ۥنُوٗر� َوقَدَّ  ٱلّسِ
ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ ّقِ ُل  ٱۡ�َ   .]٥[يونس:  ﴾٥لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َ�ٰتِ ُ�َفّصِ
* * * 

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث ابن عباس. )١(
                          



 ١٣١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف صفة نزول القرآن عىل نبينا

 حممد عليه الصالة والسالم

ِينَ َوقَاَل ﴿ :قال اهللا عز وجل ْ لَۡوَ�  ٱ�َّ ۚ َكَ�ٰلَِك  ٱۡلُقۡرَءانُ نُّزَِل َعلَۡيهِ  َ�َفُروا ُ�ۡلَٗة َ�ِٰحَدٗة
ِ  ٣٢فَُؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَ�ُٰه تَۡر�ِيٗ�  ۦِ�ُثَّبَِت بِهِ  تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب

ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَ�

َ
َوأ

هُ  فََرۡقَ�ٰهُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿ وقال سبحانه: .]٣٣-٣٢[الفرقان:  ﴾٣٣
َ
ۡلَ�ُٰه  ٱ�َّاِس َ�َ  ۥِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ َ�َ

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ وقال: .]١٠٦[اإلرساء:  ﴾١٠٦تَ�ِ�ٗ�  نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ؤمنني ريض اهللا ورو البخاري عن عائشة أم امل .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن 

فقال: يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي؟ فقال  ملسو هيلع هللا ىلصعنها أن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا 

أحيانًا يأتي� مثل صلصلة اجلرس وهو أشده يلعَّ فيفصم ع� وقد وعيت عنه ما «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

رأيته ينزل عليه ولقد قالت عائشة:  ،»قال، وأحيانًا يتمثل يل امللك رجالً فيلكم� فأيع ما يقول

ا  .الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقً
 إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ ورو البخاري عن ابن عباس قي قوله تعاىل:

لج من التنزيل شدة يعا ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا قال:  .]١٧-١٦[القيامة:  ﴾١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ 

َعلَۡيَنا  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ وكان حيرك شفتيه خشية أن ينساه، فأنزل اهللا
َ�ٰهُ ﴿ ،أي مجعه لك يف صدرك وتقرأه .]١٧-١٦[القيامة:  ﴾١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَ�َۡعهُ 

ۡ
أي  - ﴾فَإَِذا قََرأ

أي علينا  ،﴾١٩ ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ ﴿ فاستمع له وأنصتأي  ،﴾١٨ ۥانَهُ قُۡرءَ  ٱتَّبِعۡ فَ ﴿ -أوحيناه 

إذا أتاه بعد ذلك جربيل استمع له وأنصت،  ملسو هيلع هللا ىلصأن تقرأه فال تنسى شيئًا منه. فكان رسول اهللا 

فإذا ارتفع عنه جربيل قرأه النبي بدون أن ينسى شيئًا منه. حتى إهنا لتنزل عليه السورة الطويلة 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٣٢

فيقوم رسول اهللا حافظًا هلا من ساعته، واحلافظ  -فإهنا نزلت عليه مجلة واحدة  -كسورة األنعام 

املجد صاحب الذاكرة القوية يمكث يف حفظها الشهر والشهرين فال يتقن حفظها مع ممارسته 

كان أميا وقد فاجأه الوحي بغار حراء، وهو ال يكتب وال يقرأ املكتوب  ملسو هيلع هللا ىلصلقراءهتا، والنبي 

 يانة للوحي من أن تتطرق إليه الظنون الكاذبة، فيقال: كتبه من كتاب كذا أو تعلمه من كذا.ص
وليس عند قريش يف مكة مدارس وال كتب، ويسمون باألميني لكون األمية سائدة من 

هُ  ۦُكنَت َ�ۡتلُواْ ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ بينهم، يقول اهللا تعاىل:  ۡرتَاَب َكۖ إِٗذا �َّ �َِيِمينِ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
ِينَ ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ  بَۡل  ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ َ�ٰتَِنآ إِ�َّ َوَما َ�َۡحُد � ٱۡلعِۡلمَۚ أ  ٱل�َّ

  .]٤٩-٤٨[العنكبوت:  ﴾٤٩
ا: وَ ﴿ ويقول أيضً

َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  أ

َ
ٓ أ ا َّ�

َ
ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَرَۡ�َٗة  ِكَ�َٰب ٱلۡ لَۡم يَۡ�ِفِهۡم �

 ملسو هيلع هللا ىلصفكان القرآن هو املعجزة العظمى للنبي حممد  .]٥١[العنكبوت:  ﴾٥١َوذِۡكَرٰى لَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن 

ما من نيب إال وقد أو� من املعجزات ما آمن به البرش، و�ن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكام يف البخاري أن النبي

 .»يتها هو هذا القرآن، و�� أرجو أن أ�ون أ�رثهم تبًعااملعجزة اليت أوت
يتيامً يف حجر عمه أيب طالب بمكة، وكان أهل مكة وكافة قريش يطلقون عليه اسم  ملسو هيلع هللا ىلصنشأ 

 َشۡهرُ ﴿ فقوله: »ما من نيب إال وقد رىع الغنم«األمني، وقد رعى الغنم بقراريط ألهل مكة، وقال: 
ِيٓ َرَمَضاَن  نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ

ُ
قيل: إنه أنزل مجلة واحدة إىل بيت العزة يف  .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ

السامء الدنيا، ثم نزل منجامً عىل قدر الوقائع. حكاه ابن جرير وابن كثري والبغوي والقرطبي عن 

ابن عباس ومل حيكوا قوالً غريه. هلذا ظن كثري من العلامء واملفرسين أن التفسري به صحيح لكثرة 

 .ر ذكره بأسامعهمما يم
: أنه أنزل فيه القرآن مجلة واحدة إىل أحدها: فيه ثالثة أقوال: التفسري وقال ابن اجلوزي يف

: أن معناه أنزل فيه القرآن لغرض والقول الثاينبيت العزة من السامء الدنيا. قاله ابن عباس، 

 ملسو هيلع هللا ىلصبنزوله عىل النبي : أن القرآن ابتدئوالقول الثالثصيام رمضان، روي عن جماهد والضحاك، 

 يف رمضان، قاله ابن إسحاق وأبو سليامن الدمشقي.. انتهى.



 ١٣٣  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

: إن هذا القول األخري هو الصحيح، وهو أن القرآن ابتدأ نزوله يف رمضان يف ليلة وأقول

َ�َٰرَ�ٍة� ﴿ القدر منه وهي الليلة املباركة كام قال سبحانه: نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ  وقال: .]٣ن: [الدخا ﴾إِ�َّ

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ  إِ�َّ
َ
ومعنى إنزال القرآن يف شهر رمضان مع أنه من  .]١[القدر:  ﴾١ ٱۡلَقۡدرِ أ

ا يف خالل ثالث وعرشين سنة زمن البعثة: أنه ابتدئ  املعروف باليقني أن القرآن نزل منجامً متفرقً

قان ويراد هبام هذا القرآن بجملته، نزول القرآن يف رمضان، لكون لفظ القرآن واإلنزال يطل

وإنام يتعلم  .]٢-١[الرمحن:  ﴾٢ ٱۡلُقۡرَءانَ َعلََّم  ١ ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ ويطلقان ويراد هبام بعضه، كقوله:

 ١ ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ الناس القرآن شيئًا بعد يشء، وهذا واضح جيل ال جمال للشك يف مثله، وأن معنى
ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿. ]٢-١[الرمحن:  ﴾٢ ٱۡلُقۡرَءانَ َعلََّم  نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ

ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٰ َسَفٖر  ٱلشَّ ۡو َ�َ
َ
فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ۗ يُرِ�ُد  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ُ فَعِدَّ ِ  ٱ�َّ ْ  ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ  ُ�مُ ب ةَ َوِ�ُۡكِملُوا واْ  ٱۡلعِدَّ ُ َوِ�َُكّ�ِ

 َ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ٱ�َّ  : أي بدؤه وأوله.﴾١٨٥َ�َ
 ما يدل عىل اجلزم هبذا وعدم االلتفات إىل ما خيالفه. فقد قال: إن معنى تفسري املنارويف 

ِيٓ َرَمَضاَن  ۡهرُ شَ ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
ئ نزوله يف رمضان يف ليلة القدر منه، وهي  ،﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ أي ابتُدِ

ا يف مدة البعثة كلها، عىل أن لفظ  الليلة املباركة؛ ألن املعروف باليقني أن القرآن نزل منجامً متفرقً

ام يف اآلية. قال: وقد ظن بعض القرآن يطلق ويراد به القرآن بجملته ويطلق ويراد به بعضه، ك

املفرسين أن اآلية مشكلة ورووا يف حل اإلشكال أن القرآن نزل يف ليلة القدر إىل السامء الدنيا، ثم 

يف رمضان، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصمنجامً بالتدريج، وظاهر قوهلم هذا أنه مل ينزل عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي نزل 

ِيٓ َمَضاَن رَ  َشۡهرُ ﴿ خالف ظاهر القرآن، إذ ال يقول سبحانه: نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
وهو يف  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ

السامء ومل ينزل بعد! قال: وقد رووا عىل هـذا روايات يف كون الكتب الساموية أنزلت يف 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٣٤

السابقة كلفت صيام رمضان، وقال األستاذ اإلمام: ومل يصح من  كام قالوا: إن األمم ،!*"رمضان

 حواش أضافوها لتعظيم رمضان.. انتهـى. هذه األقوال والروايات يشء وإنام هي

ال يقال: إن القرآن يشء فاض عىل نفس حممد بدون أن يتكلم اهللا به، وبدون أن ينزل به جربيل 

وحُ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ عليه، فإن هذا حقيقة يف الكفر به. يقول اهللا: ِم�ُ  ٱلرُّ
َ
 ٱۡ�

١٩٣  ٰ بِٖ�  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  َ�َ ٖ مُّ وأما قول  .]١٩٥-١٩٢[الشعراء:﴾١٩٥َعَرِ�ّ

فهذا القول خرج عىل سبيل  .!+": إن القرآن نزل مجلة إىل بيت العزة يف السامء الدنياابن عباس

ال يكون لالجتهاد جمال يف االجتهاد منه بدون أن يسنده، ويأجره اهللا عليه، وليس باملرفوع حتى 

خمالفته، وكان ابن مسعود وبعض الصحابة خيالفون ابن عباس يف كثري من تفسري اآليات مما يعلمون 

أنه قاله عن اجتهاد منه. وكذلك علامء التابعني، كمجاهد وسعيد بن جبري خيالفون ابن عباس يف 

ق، حتى قيل: كأنه ينظر إىل الغيب عن تفسري بعض اآليات. عىل أنه أعلم الصحابة بالتفسري باالتفا

لكن ال يلزم أن  .!,"»ا� فقهه يف ادلين وعلمه اتلأو�ل«وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصسرت رقيق، وقد دعا له رسول اهللا 

يكون كل ما يقوله يف التفسري عىل سبيل االجتهاد أنه الصحيح وما خيالفه فباطل؛ إذ املعلوم أن 

يف فهم بعض اآليات، وكل إنسان مهام بلغ من العلم العلامء من الصحابة ومن بعدهم يتفاوتون 

 واملعرفة فإنه سيحفظ شيئًا وتضيع عنه أشياء، إذ الكامل املطلق هللا سبحانه وكم ترك أول آلخر.
يف رمضان حينام يفرس بإنزاله  ملسو هيلع هللا ىلصوعىل فرض قول ابن عباس، فإن القرآن مل ينزل عىل النبي 

 املؤمنني وال تقوم عليهم به احلجة مادام يف السامء، ومل يقل إىل السامء الدنيا وال تظهر به املنة عىل

نزلت صحف إبراهيم أول يللة من رمضان، «، قال: ملسو هيلع هللا ىلصيشري إىل عدم صحة حديث واثلة بن األسقع أن النبي  )١(

ض� من رمضان،وأنزل اإل�يل ثلالث عرشة من رمضان، وأنزل القرآن ألر�ع وعرش�ن وأنزلت اتلوراة لست م
رواه اإلمام أمحد وابن جرير. ومما يدل عىل ضعفه يقني ليلة القدر وأهنا ألربع وعرشين  »خلت من رمضان

 .من رمضان، والصحيح عدم اليقني يف يقينها إلخفائها عن الناس فدل عىل عدم صحة احلديث

 رده ابن كثري يف تفسريه والقرطبي يف تفسريه عن ابن عباس.أو )٢(

 أخرجه أمحد من حديث ابن عباس. )٣(

                          



 ١٣٥  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ثم إن القول هبذا يقوي حجة  .اهللا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إىل السامء الدنيا

ا بالكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، فإن القرآن كالم  من قال: إن القرآن خملوق وهو باطل قطعً

َ�ُ  ُقۡل ﴿ بدون واسطة بيت العزة وال غريه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ىل اهللا نزل به جربيل ع  ٱۡلُقُدِس ُروُح  ۥنَزَّ
 ِ ّ�َِك ب وحُ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ وقال سبحانه: .]١٠٢[النحل:  ﴾ٱۡ�َقِّ ِمن رَّ  ٱلرُّ

ِم�ُ 
َ
ٰ قَلۡبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ٱۡ� بِٖ�  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ َ�َ ٖ مُّ   .]١٩٥-١٩٢[الشعراء:﴾١٩٥َعَرِ�ّ

* * * 
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 فصل

 فيام يستفيده الصائم من اخلريات

 يف اآلخرة واحلياة

إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب انلار «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيثبت يف 

ينادي مناد: يا بايغ اخل� أقبل و�ا «. رواه الرتمذي والنسائي واحلاكم، وفيه: »وصفدت الشياط�

. وقال احلاكم: صحيح عىل رشطهام. وعن »بايغ الرش أقرص. وهللا فيه عتقاء من انلار وذلك لك يللة

ا وقد حرض رمضان:  ملسو هيلع هللا ىلصعبادة بن الصامت، أن رسول اهللا  أتا�م رمضان شهر بر�ة، «قال يومً

يه ادلاعء، ينظر اهللا إىل تنافس�م فيه يغشا�م اهللا فيه، في�ل الرمحة و�ط اخلطيئة و�ستجيب ف
 »فيبا� ب�م مالئ�ته، فأروا اهللا من أنفس�م خ�ًا، فإن الشيق من حرم فيه رمحة اهللا عز وجل

رواه الطرباين ورواته ثقات، وألجل هذه الفضائل جر تبادل التهاين بني املسلمني يف دخوله، 

ا ببلوغه، ألن بلوغه نعمة ع ظيمة يف حق من أطاع اهللا واتقى، إذ ال أفضل بحيث هينئ بعضهم بعضً

من مسلم يعمر يف اإلسالم للتزود من الصالة والصدقة والصيام وصالح األعامل، وأن املوتى يف 

قبورهم يتحرسون عىل زيادة يف أعامهلم لصالة ركعة أو صدقة أو صيام يوم ويتمنون الرجعة إىل 

ٰٓ ﴿ منهم:الدنيا ليعملوا أعامالً صاحلة، يقول املفرط  َحَدُهُم  َح�َّ
َ
 ٱرِۡجُعونِ قَاَل َرّبِ  ٱلَۡموُۡت إَِذا َجآَء أ

٩٩  ٓ ۚ إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو قَآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�بۡ  لََعّ�ِ ٓ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ
َ
َعُثوَن أ

ىل ما سألوا، قد حيل بينهم وبني العمل، وغلقت منهم فال جيابون إ .]١٠٠-٩٩[املؤمنون:  ﴾١٠٠

 الرهون فهم يتمنون العمل وال يقدرون عليه، وأنتم تقدرون عىل العمل وال تعملون.
ْ ﴿ والدنيا مزرعة اآلخرة تزرع فيها األعامل الصاحلة، بحيث يقال هلم: بَِما  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا

ا من احلسنات واألعامل الصاحلات ورد فم .]٣٢[النحل:  ﴾٣٢ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  ن خرج منها فقريً

ا. ا وساءت له مصريً  عىل اآلخرة فقريً



 ١٣٧  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ــــهم ــــنوا ألنفس ــــنوا أحس  إن أحس
 

 وإن أســـاؤوا فبـــئس مـــا صـــنعوا 
 

ـــت ـــا عمل ـــوس م ـــوىف النف ا ت ـــدً  غ
 

ـــوا  ـــا زرع ـــون م ـــد الزارع  وحيص
 

وقمع للشهوة  وشهر رمضان شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهري للقلوب من الفساد

ا محد عاقبة أمره وقت احلصاد، تفتح فيه أبواب اجلنان وتغلق فيه  والرشه والعناد، فمن زرع فيه خريً

أبواب النريان، وذلك بسبب توسع الناس يف العبادات وتنافسهم يف األعامل الصاحلات، التي من 

ان إىل املساكني واأليتام مجلتها اإلكثار من الصالة وبسط اليد بالصدقات وصلة القرابات واإلحس

وذوي احلاجات وكثرة الدعاء واالستغفار وتالوة القرآن وتكثري أيدي املفطرين من الصوام عىل 

 الطعام، وهذه اخلالل جدير بأن تفتح لفاعلها أبواب اجلنان وتغلق عنه أبواب النريان.

قاه جربيل أجود الناس. وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يل ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهللا 

ا عىل  ا زائدً فيدارسه القرآن، فيتضاعف جوده بالعطاء والصدقة واإلحسان وتالوة القرآن قدرً

سائر الزمان.. ألن اهللا سبحانه خيتص برمحته من يشاء فيفضل إنسانًا عىل إنسان ومكانًا عىل مكان 

جب فيه عىل وزمانًا عىل زمان، وقد خص اهللا بالتفضيل شهر رمضان فأنزل فيه القرآن، وأو

ا من النار.. وقد أقسم رسول  املؤمنني الصيام، وجعل أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتقً

 أنه ما مر باملسلمني شهر هو خري هلم من رمضان. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

 أتـــــى رمضـــــان مزرعـــــة العبـــــاد
 

 لتطهـــري القلـــوب مـــن الفســـاد 
 

ــــــالً  ــــــوالً وفع ــــــه ق ــــــأد حقوق  ف
 

ـــــــــــاد  ـــــــــــذه للمع  وزادك فاخت
 

ـــوب ـــن زرع احلب ـــقاها وم ـــا س  وم
 

ـــــا وقـــــت احلصـــــاد  ه نادمً  تـــــأوّ
 

* * * 
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 فصل

 يف مضاعفة ثواب الصدقة

 واألعامل الصاحلة يف رمضان

إن الصدقة يف رمضان فيها فضل كثري لرشف الزمان، وأفضل الصدقة صدقة يف رمضان، 

صدقة «أي الصدقة أفضل؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قال: سئل النبي  صحيحهكام رو الرتمذي يف 

. وكان السلف الصالح تنبسط أيدهيم بالصدقة فيه رجاء مضاعفة األجر، ففي »نرمضايف 

والصدقة هي  !*"»من تقرب فيه خبصلة من خصال اخل� اكن كمن أدى فر�ضة فيما سواه«احلديث: 

من أفضل أعامل اخلري. وكان الصحابة والسلف الكرام خيصون رمضان بمزيد من الصدقة 

 يعطاها من الصوام. قتًا إلخراج زكاة املال لقصد أن يتقو هبا منواإلحسان، ومنهم من جيعله و

فيا معرش التجار، إن اهللا سبحانه قد أنعم عليكم بنعمة الغنى باملال، وإن املال كاسمه ميال؛ 

إذ دوام احلال من املحال، وإن املال خري ملن أراد اهللا به اخلري. وهذا اخلري كاخليل لرجل أجر وعىل 

عم املال الصالح للرجل الصالح، وقد ذهب أهل الدثور باألجور. فمن رزقه اهللا رجل وزر. فن

ا وعلنًا، حتى يكون أسعد الناس  ا حسنًا فليبادر بأداء زكاته ولينفق منه رسًّ من هذا املال رزقً

يقول اإل�سان: مايل مايل. وهل لك من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبامله.. فإن مال اإلنسان ما قدم، كام أن النبي 

ال ما أ�لت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب مالك إ

ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� فَ ﴿ :واهللا يقول !+"»وتار�ه للورثة ا َجَعلَُ�م مُّ ْ ِممَّ نفُِقوا
َ
ِينَ َوأ ْ ِمنُ�ۡم  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ۡجٞر َكبِ�ٞ 
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
 .]٧[احلديد:  ﴾٧َوأ

 أخرجه ابن خزيمة يف الصحيح من حديث سلامن. )١(

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ١٣٩  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ما طلعت شمس يوم إال وجبنبتيها ملاكن يناديان: يا أيها «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث أن النبي

انلاس هلموا إىل ر��م، فإن ما قل و�ىف خ� ما كرث وأل�، ا� أعط منفًقا خلًفا وأعط مساًك 
 .!*"»تلًفا

ا ويراها ثقيلة يف نفسه، كام قال سبحانه:إن بعض الناس حيسب الزكاة والصدقة   مغرمً

عۡ  َوِمنَ ﴿
َ
وكذلك بعض احلرض. كام أن الناس  .]٩٨[التوبة:  ﴾َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َرابِ ٱۡ�

ا، والصحيح أهنا مغنم وليست بمغرم يف حق  يف آخر الزمان يتخذون األمانة مغنامً والزكاة مغرمً

 ۦۡفِسهِ َوَمن يُوَق ُشحَّ �َ ﴿ من وفقه اهللا لفعل اخلري وأعانه عىل ذكره وشكره وحسن عبادته،
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
  .]٩[احلرش:  ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 وقد قيل:

ـــه ـــدعى حقوق ـــاملعروف ت  ومل أر ك
 

 مغـــارم يف األقـــوام وهـــي مغـــانم 
 

وقد مدح اهللا سبحانه الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتًا من أنفسهم، أي يوقنون 

نَفۡقُتم ﴿ ، فام نقصت الصدقة ماالً، بل تزيدهويطمئنون بأن ما أنفقوه سيخلف هلم بخري منه
َ
َوَمآ أ

ٖء َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ  ٰزِ�ِ�َ وَُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ ّمِن َ�ۡ ِيَذا  مَّن﴿ ويقول اهللا سبحانه: .]٣٩[سبأ:  ﴾٣٩ ٱل�َّ  ٱ�َّ
َ ُ�ۡقرُِض  ۚ  ۥٓ َ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  ٱ�َّ ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة

َ
وهذه املضاعفة الفاخرة  .]٢٤٥[البقرة:  ﴾أ

حتصل للمتصدق يف الدنيا قبل اآلخرة، ففي الدنيا يتسع رزقه وتنزل الربكة يف جتارته وصفقة 

نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿ يده، فلو جربتم لعرفتم، فاسمعوا
َ
ِ�ّ � ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا

َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
 ۦَوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
  .]١٦[التغابن:  ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

للمرأة ملا فاهتا احلج معه،  ملسو هيلع هللا ىلصومن الدليل عىل مضاعفة ثواب األعامل يف رمضان قول النبي 

رواه البخاري ومسلم من حديث  »اعتمري يف رمضان فإن عمرة يف رمضان تعادل حجة«فقال: 

ما «م سنان: المرأة من األنصار يقال هلا أ ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس، ورواه مسلم ولفظه قال: قال رسول اهللا 

 رواه اإلمام أمحد من حديث أيب الدرداء ورواه ابن حبان واحلاكم. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٠

ولدي وابنه عىل ناضح وترك  فحج أبو !*"قالت: مل يكن عندنا إال ناضحان »منعك أن حتيج معنا؟

ا ننضح عليه. قال:  ويف  »فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة«لنا ناضحً

 .»تعدل حجة ميع«رواية: 

وع ويتمم بقية عملها من الطواف وال تكون عمرة يف رمضان حتى حيرم هبا من امليقات املرش

والسعي واحللق يف رمضان، أما تردد املقيم بمكة إىل التنعيم ألخذ عمرة كام زعموا، فإن هذا مل 

ا من أصحابه ما عدا عائشة ريض اهللا عنها حني تلكأت عن  ملسو هيلع هللا ىلصيفعله النبي  وال أمر به أحدً

لتنعيم، لقصد تطييب قلبها ال لتكون الرجوع إىل املدينة فأمر أخاها عبد الرمحن بأن حيرمها من ا

 .سنة. قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم رمحهام اهللا

أما صوم رمضان بمكة فإنه عمل مستقل ال تعلق له بالعمرة، وقد ورد فيه حديث ضعيف 

ا:  سننهجدا أخرجه ابن ماجه يف  من أدرك رمضان بمكة «بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعً

تب هل مائة ألف شهرفصام
ُ
 .»ه وقام منه ما تيرس ك

لكن مضاعفة األعامل يف رمضان ويف مكة ثابتة بالنصوص الصحيحة لرشف الزمان واملكان 

فيتضاعف ثواب الصالة فرضها ونفلها.. كام رو اإلمام أمحد وصححه ابن حبان عن أيب 

ف صالة فيما سواه إال صالة يف مسجدي هذا أفضل من أل«: ملسو هيلع هللا ىلصالزبري، قال: قال رسول اهللا 

.. واهللا »املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا بمائة صالة

 أعلم.

* * * 

 عليه املاء.الناضح: الذي يُستقى  )١(
                          



 ١٤١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

جوب إمساك الصائم عن اإلجرام  يف وُ

 واآلثام وسائر ما جيرح الصيام

إال الصوم  قال اهللا عز وجل: لك عمل ابن آدم هل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  البخاري ومسلمثبت يف 

فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام جنة فإذا اكن صوم أحد�م فال يرفث وال يصخب وال �هل، فإن 
سابه أحد أو شاتمه فليقل: إ� صائم، واذلي نفس �مد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من 

 .»صومهر�ح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، و�ذا ليق ر�ه فرح ب

قلت: بىل يا رسول اهللا.  »أال أدلك ىلع أبواب اخل�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن جبل أن النبي وعن معاذ 

ثم  »الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار، وصالة الرجل يف جوف الليل«قال: 

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوطَ  ٱلَۡمَضاِجعِ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ تال  َفَ�  ١٦َمٗعا َوِممَّ
ْ َ�ۡعَملُوَن  ۢ بَِما َ�نُوا ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ رواه  .]١٧-١٦[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

نة يستجن ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي وصححه. فأخرب النبي  به املسلم من  يف هذا احلديث أن الصوم جُ

واآلثام ومن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور واللعن والسب ورديء الكالم اإلجرام 

ومن اخلصام وظلم األنام، حتى لو تعد أحد فسبه أو شتمه وجب أن يلجم نفسه بلجام 

ا لنفسه عن التشفي  التقو وأن يتمسك من الورع بالعروة الوثقى ويقول: إين صائم، كبحً

ا خلصمه عن  نة يف الدنيا عن واالنتقام وردعً اجلريان يف هذا امليدان، ومن كان الصوم له جُ

نة دون النار؛ ألن اجلزاء من جنس العمل وكام تدين تدان.  اإلجرام واآلثام كان له جُ

 وترك مقال الزور يف الناس واجـب
 

ــــد  ــــائم ذو تأك ــــن ص ــــه م  ولكن
 

ــــد ــــدفع معت ــــس أو ل ــــذكري نف  لت
 

 فـــإن شـــتم أرشع لـــه أنـــا صـــائم 
 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٢

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس « ملسو هيلع هللا ىلصاري وأبو داود قال: قال رسول اهللا ورو البخ

، لكونه ال يتم التقرب إىل اهللا برتك األكل والرشب يف الصيام »هللا حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه

برتك ما حرم اهللا عليه من الكذب والظلم والعدوان عىل الناس، حلديث: إال بعد التقرب إليه 

 .!*"»ام عن الطعام والرشاب، و�نما الصيام عن اللغو والرفثليس الصي«

رب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي  هلذا قال السلف: أهون الصيام ترك الطعام والرشاب.. ويف

ألن كل صيام أو قيام  !+"»صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر

ا.. وهلذا قال جابر: ال ينهى صاحبه عن الفحشاء واملنكر مل  إذا صمت يزدد به صاحبه إال بعدً

فليصم سمعك وبرصك ولسانك عن الكذب واملحارم، ودع أذ اجلار، وليكن عليك سكينة 

 .!,"ووقار يوم صومك، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

إن من يتقرب إىل اهللا برتك املباحات من الرشاب والطعام يف حالة الصيام ثم يرتكب 

ملحرمات من الزنا والربا ورشب اخلمر، فإنه بمثابة من يرتك الفرائض ويتقرب بالنوافل، فهو ا

ا عند اجلمهور، بحيث ال يؤمر بإعادته، إال أن العمل إنام يبطل بارتكاب ما  وإن كان صومه جمزيً

 هني عنه فيه بخصوصه دون ارتكاب ما هني عنه لغري معنى خيتص به.

من أىت عليه رمضان فصام نهاره وص� ورًدا من يلله، وغض «رسالً: ورو أبو جعفر الباقر م

برصه وحفظ فرجه ولسانه و�ده، وحافظ ىلع صالته يف اجلماعة، و��ر إىل اجلمعة، فقد صام 
 .!-"»الشهر واستكمل األجر وأدرك يللة القدر وفاز جبائزة الرب

* * * 

 أخرجه ابن خزيمة من حديث أيب هريرة. )١(

رواه ابن ماجه واللفظ له من حديث أيب هريرة، ورواه ابن خزيمة يف صحيحه، واحلاكم وقال: صحيح عىل  )٢(

 رشط البخاري.

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث جابر. )٣(

 أخرجه ابن أيب الدنيا يف فضائل رمضان. )٤(

                          



 ١٤٣  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف فضل قراءة القرآن بالتدبر

ص رمضان بإنزال القرآن، الذي أفاض فيه عىل املؤمن هداية الرمحن، كام إن اهللا سبحانه خ

برسالته العامة جلميع األنام، اخلاص منهم  ملسو هيلع هللا ىلصخصه بوجوب الصيام وكام خصه ببعثة حممد 

والعام، والناسخة ملا سبقها من الرشائع واألحكام، هد للناس وبينات من اهلد والفرقان، 

 دالة، وقانون الفريضة والفضيلة، والواقي عن الوقوع يف الرذيلة،فهو سفر السعادة، ودستور الع

نَُّه  قُۡل ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ َ�َفٞر ّمَِن  ٱۡسَتَمعَ أ ْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ٱۡ�ِ  ٱلرُّۡشدِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١َ�َقالُٓوا

َحٗدا  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ� 
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا  .]٢-١[اجلن:  ﴾٢َوَلن �

حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء، ألنه هيدي للتي هي أقوم 

ا. ا حسنًا ماكثني فيه أبدً  ويبرش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرً
ا هل ، ملسو هيلع هللا ىلصم بنعمة إنزال القرآن، وبعثة حممد أوجب اهللا عىل املؤمنني صيام شهر رمضان، تذكريً

القرآن يف رمضان، فيتضاعف جوده بالعبادة والصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان جربيل يدارس الرسول 

ا عىل سائر الزمان، وكان السلف يتدارسون القرآن يف رمضان، ويقومون  ا زائدً واإلحسان، قدرً

مع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون إنه ما اجت«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبه الليل بام يسمى قيام رمضان.. والنبي 

كتاب اهللا و�تدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئ�ة وذكرهم 
: ملسو هيلع هللا ىلصرواه مسلم. ورو مسلم عن أيب مالك األشعري، قال: قال رسول اهللا  !*"»اهللا فيمن عنده

ما ب�  -أو تمأل  -اهللا واحلمد هللا تمآلن  الطهور شطر اإليمان، واحلمد هللا تمأل امل�ان، وسبحان«
السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، لك 

 .»انلاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مو�قها

 يب هريرة.رواه مسلم عن أ )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٤

 يف هذا احلديث أن القرآن حجة ألقوام وحجة عىل آخرين، كام قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي 

ِ  �َذا﴿ يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذه
َ
ن َ�ُقوُل � ٞ فَِمۡنُهم مَّ نزَِلۡت ُسوَرة

ُ
ٓ أ ا  ۦٓ َما مَّ

َ
ۚ فَأ ِينَ إِيَ�ٰٗنا ْ فََزاَدۡ�ُهۡم  ٱ�َّ َءاَمُنوا

وَن  ا ١٢٤إِيَ�ٰٗنا وَُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ مَّ
َ
ِينَ  َوأ َرٞض َفَزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسِهۡم َوَماتُ  ٱ�َّ واْ وَُهۡم ِ� قُُلو�ِِهم مَّ

 .]١٢٥-١٢٤[التوبة:  ﴾١٢٥َ�ٰفُِروَن 
وهلذا قال ابن  .ما جالس أحد القرآن فقام ساملًا، بل إما له وإما عليهقال بعض السلف: 

مصدق، من جعله إمامه قاده إىل اجلنة ومن  -أي خماصم  -وماحل القرآن شافع مشفع، مسعود: 

ا سى األشعري: أبو مو وقال !*".جعله خلف ظهره ساقه إىل النار إن هذا القرآن كائن لكم أجرً

ا فاتبعوا القرآن وال يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به عىل رياض  وكائن عليكم وزرً

 .!+" اجلنة ومن اتبعه قذف به يف النار

ـــك وعظـــه ـــدبر كتـــاب اهللا ينفع  ت
 

ــــظ  ــــغ واع ــــاب اهللا أبل ــــإن كت  ف
 

 وبالقلب ثـم العـني الحظـه واعتـرب
 

 للمالحـــظمعان  ـــو اهلـــدَ هْ ـــه فَ  يَ
 

إن هذا القرآن مأدبة اهللا فاقبلوا مأدبته ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اهللا بن مسعود، أن النبي 

استطعتم، إن هذا القرآن حبل اهللا املت�، وانلور املب�، والشفاء انلافع، عصمة ملن تمسك به، و�اة 
نقىض عجائبه، وال �لق من كرثة الرد، فاتلوه ملن اتبعه، ال يز�غ فيستعتب، وال يعوج فيقوَّم، وال ت

فإن اهللا يأجر�م ىلع تالوتة لك حرف عرش حسنات، ال أقول: الم حرف؛ ول�ن ألف حرف والم 
 رواه احلاكم. »حرف وميم حرف

. قلت: ما »إنها ستكون فنت«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عيل ريض اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا 

كتاب اهللا، فيه نبأ ما قبل�م وخرب ما بعد�م وح�م ما « املخرج منها يا رسول اهللا؟ قال:

بين�م، هو الفصل ليس باهلزل.. من تر�ه من جبار قصمه اهللا ومن ابتىغ اهلدى يف غ�ه أضله 
اهللا، هو حبل اهللا املت� وهو اذلكر احلكيم والرصاط املستقيم، هو اذلي ال تز�غ به األهواء وال 

العلماء وال �لق عن كرثة الرد وال تنقيض عجائبه، هو اذلي لم  تلتبس به األلسنة وال �شبع منه

 .أخرجه ابن أيب شيبة من حديث عبد اهللا بن مسعود )١(

 .أيب موسى األشعريأخرجه ابن أيب شيبة من حديث  )٢(

                          



 ١٤٥  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 ﴾ ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  ٱلرُّۡشدِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ﴿ سمعته إال أن قالوا:تنته اجلن إذ 
 صدق ومن ح�م به عدل ومن عمل به أجر ومن داع إيله هدي إىل من قال به ،]٢-١[اجلن: 

. رواه الرتمذي والدارمي، وقال الرتمذي: إسناده جمهول، ويف إسناده احلارث »رصاط مستقيم

   األعور، وفيه مقال.
والقرآن إنام أنزل لتدبره وتوطني النفس للعمل به، ومن قرأ القرآن ومل يعمل به فقد رضب 

ۡسَفاَرۢ�ۚ  ٱۡ�َِمارِ َكَمَثِل ﴿ اهللا به مثل السوء
َ
 أي كتبًا ال يدري ما فيها. .]٥عة: [اجلم ﴾َ�ِۡمُل أ

 زوامـــل لألخبـــار ال علـــم عنـــدهم
 

 بمتقنهـــــا إال كعلـــــم األبـــــاعر 
 

ــدا ــري إذا غ ــدري البع ــا ي ــرك م  لعم
 

ـــر  ـــا يف الغرائ ـــاقه أو راح م  بأوس
 

ِينَ  َمَثُل ﴿ يقول اهللا تعاىل: ْ  ٱ�َّ ِلُوا ا فلم أي كلفوا العمل هب - ﴾ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها ٱ�َّۡوَرٮٰةَ ُ�ّ

ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمَثُل  ٱۡ�َِمارِ َكَمَثِل ﴿ -يعملوا هبا 
َ
ِينَ  ٱۡلَقۡومِ َ�ِۡمُل أ ْ � ٱ�َّ بُوا ِۚ َ�ِٰت َكذَّ وهذا  ﴾ٱ�َّ

الذم ينطبق عىل كل من محل القرآن فلم يعمل به، ألن االعتبار يف القرآن هو بعموم لفظه ال 

ۡهَل  قُۡل ﴿ بخصوص سببه، فقوله:
َ
أ ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ لَۡسُتۡم َ�َ  ٱۡ�ِ

ّ�ُِ�ۡمۗ  نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
معناه بالضبط يا أهل اإلسالم لستم عىل يشء حتى  .]٦٨[املائدة:  ﴾َوَمآ أ

ا من هذه األمة أن أن ملسو هيلع هللا ىلصتقيموا القرآن فتحافظوا عىل فرائضه وجتتنبوا حمارمه. وقد أخرب النبي  اسً

ا  يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وأخرب أن أناسً

دح، يتعجلونه وال يتأجلونه، يعني أهنم يتعجلون أخذ األجرة  يقرؤون القرآن يقيمونه كام يقام القِ

 عىل التالوة وال يتأجلون أجره وثوابه.
رئ يقرأ القرآن فلام فرغ من قراءته أخذ يسأل الناس فاسرتجع ومر عمران بن حصني عىل قا

إن أناًسا يقرؤون القرآن �سألون به انلاس، فاقرؤوا «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعمران ثم قال: سمعت رسول اهللا 

 .!*"»القرآن واسألوا به اهللا عز وجل

 أخرجه أمحد من حديث عمران بن حصني. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٦

ليس منا من لم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويستحب حتسني الصوت بالقراءة ملا رو البخاري أن النبي 

ما أذن اهللا ليشء كأذنه نليب حسن الصوت يتغ� «أي حيسن صوته بالقراءة. وقال:  »غن بالقرآنيت

، ومعنى أذن: يعني استمع لكون حسن الصوت يستدعي اإلصغاء واالتعاظ، كام يف »بالقرآن

ويستحب أن حيتسب ثواب قراءته لنفسه ويدعو لوالديه  .!*"»حسنوا أصوات�م بالقرآن«احلديث 

األمر به وال عن الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوالرمحة، أما إهداء ثواب القراءة فلم يثبت عن رسول اهللا  باملغفرة

 فعله.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: مل يكن من عادة الصحابة والسلف الصالح إذا صاموا 

ا أو قرؤوا القرآن أهنم هيدون ثواب ذلك إىل موتاهم، فال ينبغي العد وا تطوعً ا أو حجّ ول تطوعً

عن طريقة السلف فإهنا أفضل وأكمل. وقال: إنه لو أوىص بامل يف ختامت فإن هذا املال يرصف 

عىل الفقراء واملساكني، فهؤالء الذين يبيعون اخلتامت عىل الناس، بحيث يشرتهيا من هيدي ثواهبا 

تحيلون ملوتاهم فإنه ليس هلم ثواب وال أجر يف قراءهتم حتى يشرت هذا الثواب منهم، وإنام ي

عىل الناس بأكل أمواهلم، وأكثر من يفعل هذا هم اهلمج السذج الذين ليس هلم حظ من العلم 

واملعرفة والعقيدة الصاحلة، ومثله تعليق ما يسمونه اجلامعة واحلروز عىل األجساد واألوالد، 

لق شيًئا من تع«سواء كانت من القرآن أو من غري القرآن، فإنه منهـي عنها عىل اإلطالق حلديث: 

 .!-"»من تعلق شيًئا و� إيله«وقال:  .!,"»من تعلق تميمة فال أتم اهللا هل«وقال:  ،!+"»فقد أرشك

 والنهي شامل لكل ما يعلق من القرآن أو غري القرآن. واهللا أعلم.

* * * 

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث عمر. )١(

 .»� إيلهمن سحر فقد أترك ومن تعلق شيئا و«أخرجه النسائي من حديث أيب هريرة بلفظ  )٢(

 أخرجه أمحد من حديث عقبة بن عامر. )٣(

 أخرجه الرتمذي من حديث عبد اهللا بن عكيم. )٤(

                          



 ١٤٧  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف صالة الرتاويح

يل، وخاصة قيام إن اهللا سبحانه ال يرشع شيئًا من العبادات، كالصالة والصيام وقيام الل

رأس «رمضان إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة.. فالصالة بام أهنا عبادة دينية حلديث: 

ا رياضة بدنية لكون الدين جيمع بني مصالح الدنيا  !*"»األمر اإلسالم وعموده الصالة فإهنا أيضً

ينية ورياضة ومصالح اآلخرة وبني مصالح الروح ومصالح اجلسد.. وكذلك الصيام فإنه عبادة د

ن يعلم ما يف ضمنه من مصلحة العباد من زيادة  بدنية وتأديب للشهوة البهيمية، رشعه وفرضه مَ

وقال:  !+".»صوموا تصحوا«التنبيه عىل ذلك بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن وصحة األبدان، وقد راعى النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصسن رسول اهللا لكونه يزكي البدن أي ينميه.. وقد  !,"»إن للك يشء ز�ة، وز�ة ابلدن الصوم«

يرغب يف قيام  ملسو هيلع هللا ىلصصالة الرتاويح قوالً منه وفعالً، فرو البخاري ومسلم، قال: كان رسول اهللا 

من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما تقدم من «رمضان من غري أن يأمرهم بعزيمة ويقول: 

 رواه أبو داود والرتمذي والنسائي. »ذنبه

صىل ذات ليلة يف  ملسو هيلع هللا ىلصمنني ريض اهللا عنها أن رسول اهللا ورو البخاري عن عائشة أم املؤ

املسجد فصىل بصالته ناس، ثم صىل من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 

صَّ املسجد بالناس، فلم خيرج إليهم رسول اهللا، فلام أصبح قال:  قد رأيت اذلي «الرابعة حتى غَ

وذلك يف رمضان.  .»إال أ� خشيت أن تفرض علي�مصنعتم ولم يمنع� من اخلروج إيل�م 

إن كان رسول اهللا ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس قالت عائشة: 

 أخرجه الرتمذي من حديث معاذ بن جبل. )١(

 أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة. )٢(

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٨

، وبقي االستحباب عىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد زال هذا املحذور الذي خشيه رسول اهللا  .!*"فيفرض عليهم

من قام مع «ألمته، ويدل له حديث:  ملسو هيلع هللا ىلصحاله، فتعترب صالة الرتاويح مجاعة سنة سنها رسول اهللا 

واألمر عىل ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن شهاب: فتويف رسول اهللا  .!+"»اإلمام حىت ينرصف كتب هل قيام يللة

ا من خالفة عمر.  ثم كان األمر عىل ذلك يف خالفة أيب بكر وصدرً

 ورو البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبدٍ القاري، قال:

خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصيل الرجل 

إين أر لو مجعت هؤالء عىل قارئ لنفسه ويصيل الرجل ويصيل بصالته الرهط، فقال عمر: 

. ثم عزم فجمعهم عىل أُيب بن كعب، ثم خرج ليلة أخر والناس يصلون واحد لكان أمثل

يريد  .!,"نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون هلا :البصالة قارئهم، فق

، ليس معناه نعمت البدعة هذهآخر الليل، وكان الناس يقومون أوله وينامون آخره.. فقول عمر: 

قبله، حيث صالها بالناس  ملسو هيلع هللا ىلصأن عمر هو الذي ابتدع صالة الرتاويح. فقد سنها رسول اهللا 

ن مواصلة عمله بصالته هبم مجاعة، ألنه خيش أن تفرض عليهم فيعجزوا. ثالث ليال واعتذر ع

وأنه كان يدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كام ترك 

ا من خالفة  صالة الضحى من أجله. وحسبك أن الناس زمن رسول اهللا وزمن أيب بكر وصدرً

وأبو  ملسو هيلع هللا ىلصط من اجلامعة بدون أن ينكر عليهم رسول اهللا عمر، يصيل الرجل فيصيل بصالته الره

 بكر وعمر وغريمها من الصحابة يف فعلهم هلا مجاعة.

بقوله وفعله.  ملسو هيلع هللا ىلصفصالة الرتاويح مجاعة ال شك يف مرشوعيتها وأهنا سنة سنها رسول اهللا 

ع : يعني تنظيم الناس عىل االجتامنعمت البدعة هذهوليس ببدعة، وإنام أراد عمر بقوله: 

لصالهتا، حيث ضم اجلامعات واألفراد لصالة الرتاويح عىل إمام واحد بالعمل املستمر، فكان 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 والرتمذي وابن ماجه من حديث أيب ذر. أخرجه النسائي )٢(

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث عمر بن اخلطاب. )٣(

                          



 ١٤٩  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

أُيب بن كعب يصيل بالرجال ومتيم الداري يصيل بالنساء، ومل ينكر هذا العمل أحد من املهاجرين 

 وال األنصار فكان سنة والفضل للسابق.

ن الرتاويح بدعة حسنة، وليس يف وقد أخذ بعض الفقهاء من لفظة عمر: نعمت البدعة أ

ا، بل كل بدعة سيئة وكل بدعة ضاللة. وصالة الرتاويح سنة حسنة  الرشع بدعة حسنة أبدً

وليست من البدعة يف يشء، لكون البدعة هي ما يفعل عىل سبيل القربة مما مل يكن له أصل يف 

 ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ ﴿ ه:الرشع. وكذلك مجع القرآن، فقد حكم اهللا بجمعه يف كتابه، قال سبحان
 فلو ترك الصحابة مجعه ألثموا، لكون عدم مجعه مدعاة إىل ضياعه. ،]١٧[القيامة:  ﴾١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ 

أهنم يسرتحيون بعد كل أربع ركعات لكوهنم يعتمدون عىل  وسميت تراويح من أجل

ا حيزبون القرآن فيختمونه يف العيص من طول القيام وال ينرصفون منها إال يف فروع الفجر، وكانو

 سبع ليال يقرؤون يف الليلة األوىل بالبقرة وآل عمران والنساء.

ا وإحد عرشة  ا وتسعً ا وسبعً ا ومخسً كام قال أصحاب ابن مسعود: كنا نحزب القرآن ثالثً

 وثالث عرشة، وحزب املفصل واحد وأوله (ق).

دد، فكان بعضهم يصليها بعرشين، والرتاويح هي من قيام الليل املطلق ليست حمصورة بع

عن عائشة ريض  البخاريوبعضهم يصليها بست وثالثني، وبعضهم يصليها بإحد عرشة، ويف 

ما كان رسول اهللا يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحد عرشة ركعة، يصيل اهللا عنها قالت: 

ا فال تسأل عن حسنه ا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم يصيل أربعً ن وطوهلن، ثم يوتر أربعً

 بثالث.

ۡفلََح  َقدۡ ﴿ ولنعلم أن لب الصالة اخلشوع، وصالة بال خشوع كجسد بال روح،
َ
 ٱلُۡمۡؤِمُنونَ أ

ِينَ  ١ فام يفعله بعض الناس من الرسعة  .]٢-١[املؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  ٱ�َّ

ني بخشوع يف القيام والركوع والسجود الزائدة يف صالة الرتاويح يعترب خطأ.. فإن صالة ركعت

 أفضل من أربع ركعات وست ركعات بال خشوع.
 ويصليها الرجل يف مجاعة أو يف بيته، وكذلك املرأة تصليها يف اجلامعة أو يف بيتها وهو أفضل.
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ال يزال عبدي يتقرب إيلَّ «أهنا من أسباب حمبة الرب للعبد، كام يف احلديث: والرتاويح بام 

علي�م بقيام الليل فإنها «فإهنا من أسباب الصحة للجسم، كام يف احلديث  !*"»حىت أحبه بانلوافل

إىل ر��م، ومنهاة عن اإلثم، وت�ف� للسيئات، ومطردة ل�اء عن  دأب الصاحل� قبل�م، وقر�ة
طور يف حالة شدة الشهوة فيأكل ويرشب إىل غاية الشبع  ،!+"»اجلسد وذلك أن الصائم يأيت إىل الفَ

هناية االمتالء، ومن لوازم هذا الشبع واالمتالء اسرتخاء األعضاء ورسيان الفتور فيها فيستويل و

عليه الكسل والضعف فكان يف أشد احلاجة إىل التخفيف واهلضم، هلذا رشع اهللا عىل لسان نبيه 

ستعاد صالة الرتاويح التي ال يزال فيها بني قيام وقعود وركوع وسجود إىل أن ينرصف منها وقد ا

نشاطه وقوته ودب فيه روح الرسور واهلناء والغبطة، فيتحلل عنه مرضة ذلك االمتالء وتبقى فيه 

منفعته، وهذا من حكم الرشيعة التي جعلها اهللا بمثابة الشفاء من سائر األدواء؛ ألن اهللا ال يرشع 

 دة دينية.شيئًا من العبادات إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، فهي رياضة بدنية وعبا

* * * 

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(

 رواه الرتمذي عن أيب أمامة وبالل. )٢(

                          



 ١٥١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف فضل أكلة السحور وقت السحر

قوالً منه وفعالً، ويستحب  ملسو هيلع هللا ىلصإن تناول أكلة السحور وقت السحر سنة سنها رسول اهللا 

بالغداء املبارك ملا رو العرباض بن  ملسو هيلع هللا ىلصتعجيل الفطور وتأخري السحور، وقد سامه رسول اهللا 

رواه أبو  »هلم إىل الغداء املبارك«ضان، قال: إىل السحور يف رم ملسو هيلع هللا ىلصسارية قال: دعاين رسول اهللا 

 داود والنسائي وابن خزيمة وصححه ابن حبان.

رواه البخاري ومسلم عن أنس. وقال  »إن اهللا ومالئ�ته يصلون ىلع املتسحر�ن«وقال: 

 !+"»�سحروا فإن يف السحور بر�ة«وقال:  ،!*"»فرق ما ب� صيامنا وصيام أهل الكتاب أ�لة السحر«

 ملسو هيلع هللا ىلصفأرشد النبي  !-"»�سحروا ولو جبرعة من ماء«وقال:  ،!,"»�سحروا ونعم السحور اتلمر« وقال:

أمته إىل أكلة السحور ورغبهم فيه ولو بأقل يشء ليستعينوا بالسحور عىل الصيام، ثم ليتعودوا 

امء القيام من آخر الليل لذكر اهللا والصالة واالستغفار؛ ألن اهللا سبحانه ينزل آخر الليل إىل الس

 .!."»هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر هل، هل من تائب فأتوب عليه«الدنيا، فيقول: 

من أمته أن يستيقظوا يف هذا الوقت املبارك حتى يكون منهم من يذكر اهللا،  ملسو هيلع هللا ىلصفأحب رسول اهللا 

وا ومنهم من يستغفر، ومنهم من يصيل، ومنهم من يدعو، ومنهم من يتلو القرآن، وحتى ال يكون

فصل ما ب� صيامنا وصيام أهل «رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي عن عمرو بن العاص بلفظ:  )١(

 .»اب أ�لة السحرالكت

 رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه من حديث ابن عمر. )٢(

رواه الطرباين يف الكبري من حديث السائب بن يزيد، ورواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة أن  )٣(

 .»نعم سحور املؤمن اتلمر«قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 يث عبد اهللا بن عمر.رواه ابن حبان يف صحيحه من حد )٤(

 أخرجه أمحد من حديث أيب هريرة. )٥(
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من الغافلني. فسامه السحور املبارك من أجل ما يرتتب عليه من الفضائل، ومن أجل أن اهللا 

ومالئكته يصلون عىل املتسحرين. وحسبك هبا من فضيلة، ويتبعها ما هو أفضل منها وهو شهود 

من ص� الفجر يف مجاعة اكن كمن قام «املتسحرين لصالة الفجر يف مجاعة، الذي ورد فيه حديث: 

 .!+"»من ص� الفجر يف مجاعة اكن يف ذمة اهللا حىت يميس«وقال:  !*"»لليل لكها

وهذا كله من فضائل التيقظ للسحور. أما الرجل األكول النؤوم الذي يمأل بطنه من 

أصناف الطعام وحلوم األنعام، ثم ينام عليه بعد العشاء ولعله ال يستيقظ إال بعد طلوع الشمس 

اد الضحى من أو إىل وقت الضحى فال ش ك أن هذه خلة ذميمة وعادة لئيمة، فكم فات رقّ

 ا تر ا وقم مبكرً غنيمة.. فإن التقلل من العشاء والتيقظ وقت السحر فضيلة.. فقد قيل: نم مبكرً

الصحة أحسن ما تر. ويف وقت السحر تنزل الرمحة وتقسم الغنيمة، فام يطلع الفجر إال وقد 

 ند الصباح الرس وما عند أهل الغفلة والنوم خرب مما جر.حاز القائمون الغنيمة ومحدوا ع

 قـــد هيئـــوك ألمـــر لـــو فطنـــت لـــه
 

 فاربأ بنفسك أن ترعى مـع اهلمـل 
 

يعقد الشيطان ىلع قافية رأس أحد�م إذا هو نام ثالث «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيويف 

ا�لت عقدة، فإن توضأ  عقد، يرضب ىلع لك عقدة: عليك يلل طو�ل فارقد. فإن هو قام وذكر اهللا
تب هل ا�لت عقده لكها وأصبح �شيًطا طيب انلفس و�ال أصبح 

ُ
ا�لت العقدة اثلانية، فإن ص� ما ك

 .»خبيث انلفس كسالن

 ومن شعر عبد اهللا بن رواحة:

 وفينــــا رســــول اهللا يتلــــو كتابــــه
 

 إذا انشق معروف من الصبح سـاطع 
 

ــا ــى فقلوبن ــد العم ــد بع ــا اهل  أران
 

ــــه موق  ــــعب ــــال واق ــــا ق ــــات أن م  ن
 

ـــه ـــن فراش ـــه ع ـــايف جنب ـــت جي  يبي
 

 كني املضـــاجعرـإذا اشـــتعلت باملشـــ 
 

من ص� «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رواه مالك ومسلم وأبو داود من حديث عثامن بن عفان ولفظه: قال: سمعت رسول اهللا )١(

 .»العشاء يف مجاعة فكأنما قام نصف الليل، ومن ص� الصبح يف مجاعة فكأنما قام الليل لكه

 والرتمذي عن جندب بن عبد اهللا.رواه مسلم وأبو داود  )٢(

                          



 ١٥٣  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف أحكام الصيام الفقهية

ومن أحكام الصيام الفقهية أنه جيب صوم رمضان عىل كل مسلم بالغ عاقل. ويؤمر به 

لليل حلديث الصغري متى أطاقه لتمرينه عىل العبادة كالصالة، وجيب تبييت نية الصيام من ا

رواه اخلمسة وصححه  »من لم يبيت الصيام قيل الفجر فال صيام هل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحفصة، أن النبي 

ابن خزيمة وابن حبان، ومال الرتمذي والنسائي إىل ترجيح وقفه. والنية قلبية ومعناها القصد، 

ا صائم فقد نو. وقد رخص للشيخ الكبري واملرأة ال كبرية ومتى خطر يف قلب الشخص أنه غدً

متى بلغا يف السن فوق الثامنني ويشق عليهام الصوم فوق املشقة املعتادة بأن يفطرا، ويطعم كل 

واحد منهام عن كل يوم مسكينًا، ومثله من به مرض مالزم له كمرض السل ونحوه، ويقول 

 األطباء: إن الصوم يزيد يف مرضه أو يؤخر من برئه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

قدر الفقهاء اإلطعام بمدين من الطعام، ونقدره فيمن غالب قوهتم األرز بكيلو من األرز، و

ا أكلة تامة من طعامه الذي يأكله بدون متلك أجزأه ذلك؛ ألن اهللا سبحانه ذكر يف  وإن أطعم فقريً

عام ومل كتابه املبني إطعام املسكني يف حق الشيخ الكبري إذا أفطر، ويف كفارة اليمني، وأطلق اإلط

يقيده بالتملك فدل عىل جوازه بمجرد اإلطعام، كام حققه العالمة ابن القيم وشيخ اإلسالم ابن 

ا من طعامه فقد قام بواجب إطعامه. وكذلك من عشى عرشة مساكني يف  ى فقريً تيمية، فإن عشَّ

 كفارة اليمني أجزأه ذلك يف حتلة قسمه.

ۡو  ﴿ القضاء، لقوله تعاىل:ىل وال بأس بالفطر يف السفر متى أيقن بالعزم ع
َ
َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

َخرَ 
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ يصوم فال جناح عليه، ملا رو مسلم  وإن أحب أن ،]١٨٥[البقرة:  ﴾َ�َ

عن محزة بن عمرو األسلمي، أنه قال: يا رسول اهللا إين أجد يب قوة عىل الصيام يف السفر، فهل 

� رخصة من اهللا فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن «: ملسو هيلع هللا ىلصذلك؟ فقال رسول اهللا عيل جناح يف
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. ومن أفطر رمضان أو بعضه ملرض ثم تويف من مرضه ذلك قبل أن »يصوم فال جناح عليه

 يتمكن من القضاء، فال جيب عىل ورثته إطعام وال صيام لعدم وجوبه عىل املتوىف املذكور.
يف وبرئ من مرضه ومكث وقتًا يتمكن فيه من القضاء فيه، أما إذا أفطر لعذر املرض، ثم عو

م عنه عن كل يوم مسكني، ومثله من أفطر لعذر السفر  ثم تويف قبل أن يقيض ما عليه، فإنه يطعَ

عن عائشة ريض اهللا  الصحيحنيوهذا ظاهر املذهب. والصحيح أنه إن صام عنه وليه أجزأه ملا يف 

وقد محله اإلمام أمحد عىل صوم  »يه صيام، صام عنه ويلهمن مات وعل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنها عن النبي 

 النذر، والصحيح محله عىل اإلطالق يف صوم النذر والفرض. قال ابن عبد القوي:

 ى عـن امليْـت نـذرهـويرشع أن يقض
 

 كحج وصوم واعتكاف بمسـجد 
 

ــ  ى بأوكــدـونــذر صــالة النفــل يقضَ
 

ــ  ــل يقضَ ــو قي ــه ملبعــدـول  ى فرض
 

ا عنه القلم. وأما خمتل الشعور  عديم العقل واملعرفة فال صيام عليه وال إطعام، لكونه مرفوعً

ومن أكل أو رشب ناسيًا فليتم صومه، فإنام أطعمه اهللا وسقاه فال قضاء عليه، ومن استيقظ 

بعد الفجر فأكل ورشب ظانا أنه ليل فتبني أن الفجر طالع فصيامه صحيح وال قضاء عليه 

في هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان، ومن غلبه القيء فخرج بغري لدخوله حتت العفو. فقد ع

اختياره فال قضاء عليه، ومن أخرجه باختياره فعليه القضاء. وجيوز للصائم أن يستاك أول النهار 

يستاك  -ال أعد وال أحيص  - ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي  عن عامر بن ربيعة، قال: البخاريوآخره، ملا يف 

ة للفم مرضاة للرب، وبمعنى السواك غسل األسنان باملعجون . ألن السواك مطهروهو صائم

فيجوز، ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة وخيشى إن اغتسل أن يطلع عليه الفجر ويفوته 

السحور، فإنه جيوز له أن يتسحر وهو جنب ولو مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر وصيامه صحيح، 

ا ثم يغتسل ويصوم. وكذلك املرأة إذا انقطع عنها دم كان يصبح جنبً  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  البخاريملا يف 

احليض بالليل ورأت أمارات النقاء فإنه جيب عليها أن تنوي الصيام ولو مل تغتسل إال بعد طلوع 

 الشمس وصيامها صحيح لكونه ال يشرتط للصيام الطهارة من احلدث.



 ١٥٥  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ثم صالة الفجر عىل وإذا اغتسلت وجب عليها أن تقيض صالة املغرب، ثم صالة العشاء، 

الرتتيب من تلك الليلة التي انقطع عنها دم احليض فيها. وإذا انقطع عنها دم الوالدة بعد عرشة 

ا أو أقل أو أكثر، فإنه جيب عليها من حني انقطاع الدم أن  أيام من والدهتا أو بعد عرشين يومً

يفعله بعض النساء من كون تغتسل وتصوم وتصيل، فإن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين، وما 

إحداهن ينقطع عنها دم احليض أو دم النفاس ثم متكث اليوم واليومني والثالثة ال تغتسل وال 

تصيل وال تصوم فيها كلها تقول: أخشى أن يعود عيلّ الدم. فهذا جهل وخطأ وتفريط منها يف 

تسال من حني انقطاع الدم عبادة رهبا ال ينبغي أن تفعله، فإن واجب املسلمة أن تبادر إىل االغ

عنها من غري تأخري، ثم تقوم بواجباهتا من صالهتا وصيامها. فإن اهللا حيب التوابني وحيب 

 املتطهرين.

وكذلك نساء البوادي الالئي يسكنَّ يف الصحراء فينقطع عنها دم احليض أو دم النفاس 

ا فتمسح به وجهها وكفيها وليس عندها ماء تغتسل به، فإهنا جيب عليها أن ترضب الرتاب بيدهي

تنوي بذلك رفع احلدث عنها ثم تصوم وتصيل؛ ألن التيمم يقوم مقام الطهارة باملاء.. يقول اهللا 

ُمواْ َصِعيٗدا َطّيِٗبا فَ ﴿ تعاىل: ْ فَلَۡم َ�ُِدواْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد  ٱۡمَسُحوا
َ
ُ بِوُُجوهُِ�ۡم َو�  ٱ�َّ

ثم تفعل ما تفعله النساء  .]٦[املائدة:  ﴾يُِر�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  ِ�َۡجَعَل 

الطاهرات من قراءة القرآن ومس املصحف. وكذلك يفعل من عليه جنابة أو من يريد الوضوء 

يتيمم ويصيل للصالة وقد انقطع املاء عن بيته فال جيده إال بطريق السؤال من الناس، فإنه جيب أن 

ا للامء وقت الصالة، واهللا يقول: ُمواْ َصعِيٗدا ﴿ ولو كان بالبلد العتباره عادمً فَلَۡم َ�ُِدواْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ
 .﴾َطّيِٗبا

الصعيد وضوء املسلم و�ن لم «: ملسو هيلع هللا ىلصويقوم التيمم مقام الوضوء والغسل باملاء، لقول النبي 

رواه البزار وصححه ابن القطان  »هللا ويلمسه �رشته�د املاء عرش سن�، فإذا وجد املاء فليتق ا

من حديث أيب هريرة، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللرتمذي عن أيب ذر نحوه وصححه 

 احلاكم.
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وإذا صامت املرأة وبعد غروب الشمس عندما أفطرت رأت دم احليض، فإن صيامها ذلك 

يرفع يقني الطهارة، وإذا اغتسلت  اليوم صحيح وال ينبغي هلا أن تشك يف صحته؛ ألن الشك ال

املرأة من املحيض أو من النفاس، ثم رأت شيئًا من الكدرة أو الصفرة فإهنا ال تبايل به. بل تصوم 

وتصيل وتقرأ القرآن ومتس املصحف، وكذا اجلنابة العتبارها طاهرة، ملا يف البخاري عن أم عطية 

 ..شيئًاكنا ال نعد الكدرة وال الصفرة بعد الطهر قالت: 

واالغتسال من املحيض والنفاس هو مثل االغتسال من اجلنابة عىل حد سواء فال يلزمها أن 

تنقض شعر رأسها، بل تروي أصوله باملاء فحسب، كام أن ثوب احلائض طاهر فال يلزمها غسله 

تبايل وال إبداله إال أن تر شيئًا من الدم فيه فتغسله، واحلامل متى خرج منها يشء من الدم فال 

به، بل تصوم وتصيل؛ ألن هذا الدم ليس بدم حيض وإنام هو دم فساد يشبه دم الرعاف ودم 

 اجلرح.

ال يمنعن�م من سحور�م أذان بالل وال الفجر املستط� يف األفق؛ فإن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ان وك »بالالً يؤذن بالليل يلوقظ نائم�م و�رد اغئب�م، فلكوا وارش�وا حىت يؤذن ابن أم مكتوم

رجالً أعمى ال يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.. رواه البخاري ومسلم ويف آخره 

ْ وَ ﴿ إدراج.. يقول اهللا: ْ َوُ�ُوا ُ�وا َ َلُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
ِمَن  ٱۡ�

واْ  ٱۡلَفۡجرِ�  تِمُّ
َ
َيامَ ُ�مَّ أ ِۡل� إَِ�  ٱلّصِ  واهللا أعلم. .]١٨٧[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

* * * 
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 فصل

 يف املسارعة إىل اخلريات قبل الفوات أو الوفاة

ِينَ ﴿ قال اهللا سبحانه: آءِ يُنِفُقوَن ِ�  ٱ�َّ َّ آءِ وَ  ٱل�َّ َّ َعِن  ٱۡلَعا�ِ�َ وَ  ٱۡلَغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ  ٱل�َّ
ُ وَ  ٱ�َّاِس�  ِيوَ  ١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ْ  نَ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ إَِذا َ�َعلُوا  ٱ�َّ

ْ فَ  نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر  ٱۡسَتۡغَفُروا نُوَب ِ�ُ ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ ٰ َما َ�َعلُوا َ�َ ْ وا  ١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ
 ِ �ّ ٞ ّمِن رَّ ۡغفَِرة ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم مَّ

ُ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها أ نَۡ�ٰرُ ِهۡم وََج�َّ

َ
ۡجُر  ٱۡ�

َ
ۚ َونِۡعَم أ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

  .]١٣٦-١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٦ ٱۡلَ�ِٰملِ�َ 
أمر اهللا عباده بأن يبادروا ويسارعوا إىل األعامل الصاحلات قبل الفوات وقبل أن حتني الوفاة، 

خذ باحلزم وفعل أويل العزم يف املبادرة إىل أفعال هذه فإن للتأخري آفات، وهلذا أمر سبحانه باأل

اخلريات. فهي التي تؤهلهم من املغفرة والرمحة والفوز باجلنات، وقد مىض لألنبياء واألولياء 

ُهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿ أمثاهلا، فقال تعاىل: ا َ�ِٰشِعَ� َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َ  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ إِ�َّ
  .]٩٠[األنبياء:  ﴾٩٠

ِينَ وَ ﴿ وكام وصف اهللا عباده الصاحلني هبا، فقال تعاىل: قُلُو�ُُهۡم وَِجلٌَة  ٱ�َّ يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّ
ُهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعوَن  َّ�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �َُ�ٰرُِعوَن ِ�  ٦٠�

ُ
 ﴾٦١َوُهۡم لََها َ�ٰبُِقوَن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ أ

وقد سألت عائشة ريض اهللا عنها فقالت: يا رسول اهللا أهم الذين يرسقون  .]٦١-٦٠[املؤمنون:

ال يا ابنة الصديق، ولكنهم اذلين يصلون و�صومون و�تصدقون و�افون أال «ويزنون؟ قال: 

ا  أولئك الذين .!*"»يقبل منهم يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة، ألن املؤمن هو من مجع إحسانً

ا،  واملنافق هو من مجع إساءة وأمنًا فأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلارسون. وشفقً

 رواه الرتمذي واإلمام أمحد يف مسنده. )١(
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 فاملسارعة إىل وسائل املغفرة والرمحة والفوز باجلنة بمعنى املسابقة التي أمر اهللا هبا بقوله:

ْ فَ ﴿ ِ إَِ�  ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  ٱۡستَبُِقوا [املائدة:  ﴾٤٨م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبُِئ�ُ  ٱ�َّ

ٰبُِقونَ وَ ﴿ . وقال:..]٤٨ ٰبُِقونَ  ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ ٱل�َّ
ُ
ُ�ونَ أ  أي .]١١-١٠[الواقعة:  ﴾١١ ٱلُۡمَقرَّ

السابقون إىل اخلريات واألعامل الصاحلات هم السابقون إىل اجلنات، والسابقون إىل الصلوات 

إىل اهللا يف اجلنات، وهلذا قال العلامء: إن الناس يكونون يف القرب من  واجلمعات هم املقربون

 الرب عىل قدر قرهبم من اإلمام يوم اجلمعة.
ا خللقه يتسابقون فيه بطاعته إىل  وقال احلسن: إن اهللا سبحانه جعل شهر رمضان مضامرً

 اليوم الذي مرضاته فسبق قوم ففازوا وختلف آخرون فخابوا، فالعجب من الالعب الضاحك يف

 .]٢٦[املطففني:  ﴾٢٦ ٱلُۡمَتَ�ٰفُِسونَ َوِ� َ�ٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ﴿ يفوز فيه العاملون وخيرس فيه املبطلون،

اغتنم مخًسا «وهو يعظ رجالً ويقول له:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمرو بن ميمون األزدي قال: سمعت النبي 

ك.. وفراغك قبل شغلك.. قبل مخس: شبابك قبل هرمك.. وصحتك قبل سقمك.. وغناك قبل فقر
. رواه »وحياتك قبل موتك.. فما بعد ادلنيا من مستعتب وال بعد ادلنيا دار إال اجلنة أو انلار

 الرتمذي مرسالً.
فيـــا ســـاهيًا يف غمـــرة اجلهـــل واهلـــو 

 

 رصيــع األمــاين عــن قليــل ســتندم 
 

 أفــق قــد دنــا الوقــت الــذي لــيس بعــده
 

مـســو جنــة أو حــر نــار تضــ   رَّ
 

ــــادر  ــــا دام يف العمــــر فســــحةفب  إذا م
 

 وعــدلك مقبــول ورصفــك قــيّم 
 

 وجـــد وســـارع واغتـــنم زمـــن الصـــبا
 

 ففي زمن اإلمكـان تسـعى وتغـنم 
 

 رعاـرعا فالسـيل خلفـك مســورس مس
 

 وهيهـــات مـــا منـــه مفـــر ومهـــزم 
 

 فهـــــــــن املنايـــــــــا أي واد نزلتـــــــــه
 

 عليهــا القــدوم أو عليــك ســتقدم 
 

ۡت لِۡلُمتَِّق�َ ﴿ وقوله: ِعدَّ
ُ
يعني أن اهللا سبحانه خلق اجلنة كرامة ونعمة ملن أطاعه  :﴾١٣٣ أ

ا ملن خالف أمره وعصاه، وملا خلق اهللا اجلنة قال هلا: تكلمي.  ا وعذابً واتقاه. كام خلق النار عقابً
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قالت: قد أفلح املؤمنون.. قال: طوبى لك منزل امللوك. وإن اجلنة هي سلعة اهللا الغالية ال تنال 

الصاحلة، وقد هيئت وأعدت للمتقني الذين أقاموا الصالة وآتوا الزكاة واجتنبوا إال باألعامل 

املحرمات وأنفقوا يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس، ألن اهللا سبحانه 

ْ ﴿ يقول: ولني والتقو هي وصية اهللا لأل .]٣٢[النحل:  ﴾٣٢بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا

ۡيَنا ﴿ واآلخرين. يقول اهللا سبحانه: ِينَ َولََقۡد َوصَّ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِن  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم �يَّاُ�ۡم أ

 ْ ۚ  ٱ�َُّقوا َ ا من  .]١٣١[النساء:  ﴾ٱ�َّ وحقيقتها تنحرص يف فعل املأمورات واجتناب املحرمات خوفً

 عقاب اهللا ورجاء ثوابه.
عزيز: ليس التقو بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيام بني وهلذا قال عمر بن عبد ال

ذلك. ولكن التقو هي أداء ما فرض اهللا وترك ما حرم اهللا وإن زدت عىل ذلك فهو خري إىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصخري، فاملتقون جيعلون أعامهلم الصاحلة بمثابة الوقاية دون عقاب اهللا، كام يف احلديث أن النبي 

اتقوا انلار ولو �شق تمرة، فمن لم �د فبلكمة «ثم قال: أعرض وأشاح، ثم  »اتقوا انلار«قال: 

أ�رم «قال: يا رسول اهللا، من أكرم الناس؟ فقال:  خيطب، فسأله رجل ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  !*".»طيبة

 .!+"»انلاس أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم باملعروف، وأنهاهم عن املنكر

 وقد قيل:

ــي العــز ــام التقــو ه ــرم أال إن  والك
 

ــقم  ــذل والس ــي ال ــدنيا ه ــك لل  وحب
 

 ولـــيس عـــىل عبـــد تقـــي نقيصـــة
 

 إذا كان ذا تقو وإن حـاك أو حجـم 
 

َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ُ ٱ�َّ  ،]٣-٢[الطالق:  ﴾ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥ َ�َۡعل �َّ

َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه
َ
�  ۦِمۡن أ ۡمُر  ٤�ُۡ�ٗ

َ
ِ َ�ٰلَِك أ نَزَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق  ۥٓ أ  ٱ�َّ

ۡجًرا  ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ 
َ
أنزله إليكم، ومن يتق  ذلك أمر اهللا. ]٥-٤[الطالق:  ﴾٥أ

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن عن درة بنت أيب هلب. )٢(
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ا، فالتقو هي قوام أمر الشخص وم الك دينه وغاية رشفه يف اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرً

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ دنياه وآخرته، يقول اهللا سبحانه:
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
  .]١٣[احلجرات:  ﴾�

 كام قيل:

ــارس ــلامن ف ــالمُ س ــع اإلس ــد رف  لق
 

 ركُ الشــقي أبــا هلــبـكــام وضــع الشــ 
 

ــه ــن دين ــان إال اب ــا اإلنس ــرك م  لعم
 

 فال ترتك التقو اتكاالً عىل النسـب 
 

ِينَ ﴿ ثم رشع سبحانه يف أوصاف املتقني فقال: آءِ يُنفُِقوَن ِ�  ٱ�َّ َّ آءِ وَ  ٱل�َّ َّ  ﴾ٱل�َّ

أي ينفقون ويتصدقون يف حالة اليرس والعرس لرغبتهم يف الثواب واألجر  .]١٣٤عمران: [آل

َعامَ َوُ�ۡطعُِموَن ﴿ وخوفهم من العقاب والوزر ٰ ُحّبِهِ  ٱلطَّ ِسً�ا ِمۡسِكيٗنا َو�َ  ۦَ�َ
َ
إِ�ََّما  ٨تِيٗما َوأ

ِ ُ�ۡطِعُمُ�ۡم لِوَۡجهِ  ّ�َِنا يَۡوًما َ�ُبوٗسا  ٩َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا  ٱ�َّ إِنَّا َ�َاُف ِمن رَّ
إهنم مل يقولوا هذا الكالم حني أطعموا الطعام، ولكن اهللا علمه  .]١٠-٨[اإلنسان:  ﴾١٠َ�ۡمَطرِ�ٗر� 

ِ�ُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ﴿ فنطق به عىل ألسنتهم. وأفضل الصدقة جهد املقل. وابدأ بمن تعولمن قلوهبم 
آ َءاتَٮُٰه  ۥَوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُهُ  ۦۖ ّمِن َسَعتِهِ  ۚ فَۡلُينفِۡق ِممَّ ُ   .]٧[الطالق:  ﴾ٱ�َّ

ندنا ومل يكن ع عىل الصدقة ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي ورو البخاري عن أيب مسعود األنصاري، قال: 

 . وقد سبق درهم من فقري مائة درهم من غني.مال، قال: فكنا نحامل عىل ظهورنا ونتصدق

ا؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال رجل للنبي  البخاري ويف أن تتصدق «: يا رسول اهللا، أي الصدقة أعظم أجرً

وأنت صحيح شحيح تأمل الغ� وختىش الفقر وال تمهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم، قلت: لفالن 
. ورو أبو داود عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول »فالن كذا وقد اكن لفالنكذا ول

 ، ثم قال:»ألن يتصدق املرء يف حياته بدرهم خ� هل من أن يتصدق بمائة عند موته«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ُ وَ  ٱ�َّاِس� َعِن  ٱۡلَعا�ِ�َ وَ  ٱۡلَغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ ﴿ وهذه  .]١٣٤ران: [آل عم ﴾١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ا من صفات املتقني الذين أعد اهللا هلم جنات النعيم أهنم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس،  أيضً

ا منهم عنه مع قدرهتم عىل االنتصار، ويف  واهللا عفو حيب العفو، فهم حيتسبون إسقاط حقهم عفوً

ا يقال: ليست األحالم كظم الغيظ فضل عظيم وهو ينبئ عن رزانة العقل والرغبة يف اخلري، وهلذ
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يف حال الرضا، إنام األحالم يف حني الغضب، السيام لصائم.. فإنه يستحب له متى غاضبه أحد 

أو شامته أن يلجم نفسه بلجام التقو ويستمسك من الورع بالعروة الوثقى وليقل: إين صائم 

ا خلصمه عن اجلريان يف هذا امليد ا لنفسه عن التشفي واالنتقام وردعً نة كبحً ان؛ ألن الصوم جُ

نة يف الدنيا كان له  يستجن به املسلم عن اإلجرام واآلثام ورديء الكالم، ومن كان الصوم له جُ

نة دون النار؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، وكام تدين تدان.  جُ
ا، يقول: »ال تغضب«قال: يا رسول اهللا، أوصني. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد سأل رجل  ، فردد مرارً

ا ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصيتفرع عنه كل رش.. وقد قال النبي  ألن الغضب !*"،»ال تغضب« ما تعدون «يومً

ال ليس الشديد بالرصعة ول�ن الشديد «قالوا: الذي ال ترصعه الرجال. قال:  »الرصعة في�م

وهلذا يستحب للرجل إذا غضب أن يتوضأ أو يغسل وجهه  !+".»اذلي يمسك نفسه عند الغضب

شيطان املخلوق من النار، واملاء يطفئ النار، وهو جمرب لتسكني باملاء.. ألن الغضب من ال

ُ وَ ﴿ الغضب.. وهلذا ختم اهللا هذه اآلية بقوله: . ألن اهللا سبحانه كتب .﴾١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 اإلحسان عىل كل يشء، عىل الناس فيام بينهم..

 أحســن إىل النــاس تســتعبد قلــوهبم
 

ــان   ــتعبد اإلحس ــا اس ــانافطامل  إنس
 

 !,"بينما لكب يلهث من العطش إذ نزعت هل امرأة موقها«وحتى البهائم، ففي البخاري: 

نعم، إن يف لك كبد رطبة «. فقالوا: أولنا يف البهائم أجر؟ قال: »فسقته فشكر اهللا هلا ذلك فغفر هلا

 .»أجرًا

� أرسلتها تأ�ل دخلت انلار امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت.. ال � أطعمتها وال «وقال: 

ِينَ ﴿ ثم قال: !-".»من خشاش األرض ْ  َوٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ إَِذا َ�َعلُوا  ٱ�َّ

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(

ها. )٣( فَّ وقها: خُ  مُ

 عليه من حديث أيب هريرة.متفق  )٤(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٦٢

ْ فَ  نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر  ٱۡسَتۡغَفُروا نُوَب ِ�ُ ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ ٰ َما َ�َعُلوا َ�َ ْ وا  ﴾١٣٥ َولَۡم يُِ�ُّ
أوصاف املتقني وأهنم إذا ارتكب أحدهم ذنبًا عىل حني غفلة أو  . فهذا من بعض.]١٣٥عمران:  [آل

غلبة شهوة أو غضب، فإهنم يفرون إىل اهللا بالتوبة ويتوبون إليه ويستغفرونه من ذنبهم ويندمون 

وب إىل اهللا عىل ما وقع منهم، إذ ليس من رشط املتقني العصمة فقد يقرتف أحدهم الذنب ثم يت

ِينَ  إِنَّ ﴿ منه واهللا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وقد قال تعاىل: ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  ٱ�َّ إَِذا َمسَّ
ۡيَ�ٰنِ  وَن  ٱلشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا وَ�ُهۡم ِ�  �ۡخَ�ُٰ�ُهمۡ  ٢٠١تََذكَّ وَن  ٱۡلَ�ِّ َ�ُمدُّ  ﴾٢٠٢ُ�مَّ َ� ُ�ۡقِ�ُ

  .]٢٠٢-٢٠١عراف: [األ
فأخرب اهللا عن الذين اتقوا بأهنم متى وقع من أحدهم ذنب أبرص اخلروج منه بالتوبة عنه، 

 وقد قيل:

ــــــا  إن تغفــــــر اللهــــــم تغفــــــر مجّ
 

ـــــــــا   وأي عبـــــــــد لـــــــــك ال أملّ
 

: اإلقالع عن الذنب، والندم عىل ما فات، والعزم عىل أال ال يعود، وإن كانت ورشوط التوبة

ريدها إىل أرباهبا ألهنا من الديون التي ال يرتك اهللا منها شيئًا، وأن اهلالك كل عن مظامل مالية ف

�ن اذلين يرصون «الذنوب وعدم التوبة منها، كام يف احلديث: اهلالك يف اإلرصار عىل  و�ل للُمرصِّ

 كام ثبت بذلك احلديث، لكنه متى تاب من !+"»ما أرص من استغفر«و  !*"»ىلع ما فعلوا وهم يعلمون

الذنب واستغفر منه وقلبه متعلق بمحبته وعازم عىل معاودته.. فإن هذه توبة الكذابني املستهزئني 

 برهبم.

ِيَن َ�ۡعَمُلوَن  ٱ�َّۡوَ�ةُ  َولَۡيَستِ ﴿ ّ�ِ لِ�َّ َحَدُهُم  اتِ  َٔ ٱلسَّ
َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ قَاَل إِّ�ِ ُ�ۡبُت  ٱلَۡمۡوُت َح�َّ

 .]١٨[النساء:  ﴾ٱۡل�نَ 

ما هيم به العاقل هو سؤال املغفرة والفوز باجلنة والعمل عىل حساب ذلك بأن إن أعظم 

 يسعى هلا سعيها وهو مؤمن.

 أخرجه أمحد من حديث عبد اهللا بن عمرو. )١(

 أخرجه أمحد من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ١٦٣  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

: إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ، إال أين أسأل اهللا اجلنة ملسو هيلع هللا ىلصللنبي وقد قال رجل 

لامن عن سابن خزيمة  ويف صحيح .!*"»حوهلما ندندن«: ملسو هيلع هللا ىلصوأستعيذ به من النار. قال رسول اهللا 

إنه شهر أوهل رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من انلار، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف فضل رمضان أن النبي 

فاستكرثوا فيه من أر�ع خصال، خصلت� ترضون بهما ر��م، وخصلت� ال غناء ب�م عنهما. 
 فأما اخلصلتان اللتان ترضون بهما ر��م: فال � إال اهللا واالستغفار، وأما اخلصلتان اللتان ال

 .»غناء ب�م عنهما: فتسألونه اجلنة و�ستعيذون به من انلار

ا� أنت ر� ال � إال أنت، خلقت� وأنا عبدك وأنا ىلع «وسيد االستغفار هو أن يقول: 

عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك يلع وأبوء بذنيب فاغفر 
 .!+"»يل إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت

فبدأ سبحانه هذه اآليات بالدعوة إىل املغفرة والفوز باجلنة، وختمها باملغفرة والفوز باجلنة 

 واهللا أعلم.

فاعملوا لدار ال يموت سكاهنا وال خيرب بنياهنا وال يتغري حسنها وإحساهنا، هواؤها النسيم 

  وجهه كل حني،وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها يف رمحة أرحم الرامحني ويتمتعون بالنظر إىل

ِن  ٱللَُّهمَّ �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  َدۡعَوٮُٰهمۡ ﴿
َ
ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ  ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

 .]١٠[يونس:  ﴾١٠
* * * 

 أخرجه أبو داود وابن ماجه وأمحد من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه البخاري من حديث شداد )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٦٤

 فصل

 يف فضل الدعاء وحتقيق نفعه لدفع البالء ورفعه

ِجيُب َدۡعَوةَ سَ  �َذا﴿ قال اهللا سبحانه:
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ � إَِذا َدَ�نِ�  ٱ�َّ

  .]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
فهذه اآلية توجد متوسطة بني آيات الصيام من سورة البقرة، واحلكمة يف وضعها بني آيات 

م أن املؤمن الصائم يتوسع يف أفعال الطاعات ويكثر من الدعاء والترضع إىل اهللا لعلمه أن الصيا

ا قالوا للنبي  :يا رسول اهللا، أربنا قريب فنناجيه أم ملسو هيلع هللا ىلصللصائم دعوة ما ترد، وسبب نزوهلا أن أناسً

وا الربا كربوا وكان رسول اهللا يف سفر وكان الصحابة إذا عل .!*"بعيد فنناديه؟ فأنزل اهللا هذه اآلية

أيها «: ملسو هيلع هللا ىلصوهللوا، وإذا هبطوا األودية سبحوا يرفعون بذلك أصواهتم. فناد منادي رسول اهللا 

انلاس ار�عوا ىلع أنفس�م فإن�م ال تدعون أصم وال اغئًبا و�نما تدعون سميًعا قر�ًبا أقرب إىل 
 !+".»أحد�م من عنق راحلته

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ  �َذا﴿ قوله:
َ
أي عباد اإلجابة والدعوة الذين يستمعون القول  ،﴾َس�

فيتبعون أحسنه، وإال فكل الناس عبيد اهللا بطريق القهر واخللق والتكوين، ولكن السائلني 

املترضعني هم عباد اهللا الصاحلون املخلصون الذين يعبدون اهللا ويدعونه بام رشع هلم وال يدعون 

ا غريه.  معه أحدً

 ، ثم قرأ»ادلاعء هو العبادة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنعامن بن بشري، أن النبي فالدعاء عبادة، ملا رو ا

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم  ٱ�َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

ن حبان وقال: رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه واب .]٦٠[املؤمن:   ﴾٦٠َداِخرِ�َن 

 صحيح اإلسناد.

 أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة من حديث عيينة بن أيب عمران. )١(

 أخرجه البخاري من حديث أيب موسى األشعري. )٢(

                          



 ١٦٥  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ومخ اليشء خالصه فليس يشء أكرم عىل اهللا من الدعاء،  !*"»ادلاعء مخ العبادة«ويف رواية: 

ألنه عامد الدين ونور الساموات واألرض وسالح املؤمن وأنه لن هيلك مع الدعاء أحد، كام ثبت 

 مل يسأل اهللا يغضب عليه.بذلك احلديث، واهللا حيب أن يسأل وحيب امللحني يف الدعاء؛ ومن 

 الــرب يغضــب إن تركــت ســـؤاله
 

نـــيُّ آدم حـــني يســـأل يغضـــب   وبُ
 

 ونظري هذا ما حكى اهللا عن نبيه يونس عليه السالم؛ وذلك أنه ملا غاضبه قومه ومل يقبلوا هد

اهللا الذي جاء به خرج من البلد مغاضبًا فركب يف سفينة، ثم إن السفينة أرشفت عىل الغرق فقذفوا 

 البحر مجيع ما حتمله لتخف وترتفع فلم ترتفع، فاتفقوا عىل أن يعملوا قرعة فمن وقع عليه سهم يف

القذف رموا به يف البحر، فوقع سهـم اإللقاء عىل نبي اهللا يونس بن متى، فرموا به يف البحر لكون 

 ،]١٤١[الصافات: ﴾١٤١ َحِض�َ ٱلُۡمدۡ فََ�َن ِمَن  فََساَهمَ ﴿ األنبياء أشد الناس بالء يف الدنيا، قال اهللا:

أي أن اهللا سبحانه قد المه عىل شدة  .]١٤٢[الصافات:  ﴾١٤٢وَُهَو ُملِيٞم  ٱۡ�ُوُت  فَٱۡ�ََقَمهُ ﴿ أي امللقني

الغضب الذي خرج من البلد بسببه، وكان من واجبه أن يصرب نفسه عىل أذ قومه.. فعند ذلك 

 مة الليل وظلمة بطن احلوت.. فكان من دعائه:دعا ربه وهو يف ظلامت ثالث: ظلمة البحر وظل

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ �َّ  قال اهللا سبحانه: .] ٨٧[األنبياء: ﴾٨٧ ٱل�َّ

ثم ذكر اهللا سبب  .]٨٨[األنبياء:  ﴾٨٨ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِ�  ۨ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ٱۡلَغمِّۚ َوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  فَٱۡسَتَجۡبَنا﴿

نَّهُ ﴿ هذا اإلنجاء وأن سببه كثرة دعائه لربه يف حالة الرخاء، فقال تعاىل:
َ
َ�َن ِمَن  ۥفَلَۡوَ�ٓ �

ويف احلديث أن  .]١٤٤-١٤٣[الصافات:  ﴾١٤٤إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن  ۦٓ ِ� َ�ۡطنِهِ  لَلَبَِث  ١٤٣ ٱلُۡمَسّبِِح�َ 

ما داع بها مكروب إال استجاب اهللا هل: ال � إال أنت سبحانك دعوة أيخ ذي انلون «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

فمن أحب أن يستجيب اهللا له عند الشدائد فليكثر من الدعاء يف الرخاء،  .!+"»إ� كنت من الظامل�

إما أن يعجل «وإذا دعا املسلم بدعاء ليس فيه إثم وال قطيعة رحم حصل له إحد ثالث خصال: 

 رواه الرتمذي من حديث أنس. )١(

 أخرجه الرتمذي من حديث سعد بن أيب وقاص. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٦٦

ا نكثر يا رسول اهللا، »ها هل يف اآلخرة، أو يدفع عنه من السوء مثلهااهللا هل دعوته، أو يدخر . قالوا: إذً

ومن فتح له باب الدعاء وذاق حالوته فقد فتح له باب اخلري والرمحة  .!*"»فضل اهللا أ�رث«قال: 

إين ال أمحل هم اإلجابة ولكن أمحل هم الدعاء، واإلجابة، كام قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: 

 .!+"فإذا أعطيت الدعاء وفقت لإلجابة
وهلذا يقال: يا ابن آدم لقد بورك لك يف حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك، ومتى كان 

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ الدعاء عبادة، بل هو مخ العباد واإلنسان خملوق للعبادة؛ ألن اهللا يقول:  ٱۡ�ِ
�َس وَ  فإنه ال ينبغي لإلنسان أن يسأم من الدعاء وال يعجز  .]٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ

 »�ستجاب ألحد�م ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ودعوت فلم �ستجب يل«عنه، ففي احلديث: 
أي الزموا  !-":»لوذوا بيا ذا اجلالل واإلكرام«وأفضل العبادة انتظار الفرج، ويف احلديث:  .!,"

ْ بُِ�ۡم َرّ�ِ لَۡوَ� ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ َما َ�عۡ  قُۡل ﴿ وداوموا. واهللا يقول: سواء قلنا: إن  ،.]٧٧[الفرقان:  ﴾َبُؤا

 املراد به دعاء العبادة أو دعاء املسألة.
فالدعاء بمثابة األشجار املثمرة واخلزائن املدخرة ينفع مما نزل ومما مل ينزل، فهو يدفع البالء 

ال يرد القدر إال ادلاعء وال يز�د يف «: ملسو هيلع هللا ىلصنبي بعد انعقاده وقبل نزوله، ويرفعه بعد نزوله.. لقول ال

أن الدعاء يرد القدر  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  .!."»العمر إال الرب، و�ن الرجل يلحرم الرزق باذلنب يصيبه

فلو مل يكن الدعاء سببًا يف رصف  !/"»وقنا وارصف عنا رش ما قضيت«: والقضاء، ويف دعاء القنوت

حصنوا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأرشد إليه أمته.. ويف املراسيل أن النبي رش القدر والقضاء.. ملا رشعه النبي 

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث أيب سعيد.)١(

 ورد يف رشح العقيدة الطحاوية. )٢(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٣(

 ».ألظوا«ظ: أخرجه الرتمذي من حديث أنس بلف )٤(

 رواه أمحد وابن ماجه وابن حبان واحلاكم من حديث ثوبان وقال: صحيح عىل رشطهام. )٥(

 متفق عليه من حديث احلسن بن عيل. )٦(

                          



 ١٦٧  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ويف  !*".»أموال�م بالز�ة، وداووا مرضا�م بالصدقة، واستدفعوا أمواج ابلالء بادلاعء واتلرضع

احفظ اهللا �فظك.. احفظ اهللا جتده جتاهك.. تعرف إىل «قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عباس: أن النبي 

رواه الرتمذي  »، إذا سألت فاسأل اهللا.. و�ذا استعنت فاستعن باهللاهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة

 بطوله وقال: حديث حسن صحيح.

إنه متى كان اإلنسان له معاملة مع ربه بالدعاء والترضع يف حالة رخائه ورسائه، ثم وقع يف 

شدة من الشدات فدعا اهللا عز وجل، قالت املالئكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف.. 

وهلذا كان من دعاء بعض السلف: اللهم إنك أمرت بالدعاء ووعدت  .!+"هم استجب دعاءهالل

باإلجابة، وقد سألتك كام أمرتني فاستجب يل كام وعدتني. إن اإلحسان هو أن تعبد اهللا كأنك 

سبحان من تراه وتعتقد بأن دعاءك واقع بمسمع من اهللا.. كانت عائشة ريض اهللا عنها تقول: 

تشتكي  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا  -أي خولة بنت ثعلبة  -صوات، لقد أتت املجادلة وسع سمعه األ

وتقول: إنه أفنى شبايب وأكل مايل وكان يل منه عيال، فلام كرب  -أي أوس بن الصامت  -زوجها 

سنه ظاهر مني، أشكو إىل اهللا حايل، واهللا إين لفي ناحية البيت أسمع بعض كالمها وخيفى عيل 

ُ َسِمَع  قَدۡ ﴿ :ن مكاهنا حتى سمع اهللا تعاىل شكواها وأنزلبعضه، فام برحت م  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ
ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ُ وَ  ٱ�َّ َ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ إِنَّ  ٱ�َّ [املجادلة:  ﴾١َسِميُعۢ بَِصٌ�  ٱ�َّ

ِي﴿ .. إنه يراك..]١ ِٰجِدينَ َوَ�َقلَُّبَك ِ�  ٢١٨وُم يََرٮَٰك ِحَ� َ�قُ  ٱ�َّ ِميعُ ُهَو  إِنَُّهۥ ٢١٩ ٱل�َّ  ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
  .]٢٢٠-٢١٨[الشعراء:  ﴾٢٢٠

رم األدب حرم التوفيق، كام أهنا  وللدعاء آداب ينبغي للداعي أن يتأدب هبا؛ ألن من حُ

تُو﴿ بمثابة الباب الذي يدخل عىل إجابة الدعاء من طريقه، واهللا يقول:
ۡ
ۚ  ٱۡ�ُُيوَت اْ َو� بَۡ�ٰبَِها

َ
 ﴾ِمۡن �

 :]١٨٩[البقرة: 

 أخرجه الطرباين من حديث عبد اهللا بن مسعود.)١(

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث سلامن بلفظ: من امرئ ضعيف. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٦٨

الرجل الذي  ملسو هيلع هللا ىلص: طيب املطعم وتنظيف البطن عن أكل احلرام. فقد ذكر رسول اهللا األول

يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء يقول: يا رب. ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه 

م من حديث أيب هريرة. فكأن هذا بفعله رواه مسل .حرام وغذي باحلرام، فأنى يستجاب لذلك

يا سعد أطب مطعمك «لسعد بن أيب وقاص:  ملسو هيلع هللا ىلصقد سد باب اإلجابة عن نفسه، وقد قال النبي 

 .!*"»ت�ن مستجاب ادلعوة

: أن يبدأ يف دعائه بحمد اهللا والثناء عىل ربه والصالة عىل نبيه، ثم يدعو بحاجته، فقد الثاين

ثم دعاه فقال:  »عجل هذا«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمد اهللا ومل يصل عىل النبي رجالً يدعو ومل حي ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبي 

لكون  !+"»ثم يدعو حباجته ملسو هيلع هللا ىلصإذا داع أحد�م فليبدأ بتحميد ر�ه واثلناء عليه ثم يص� ىلع انليب «

ْ وَ ﴿ الوسائل مطلوبا تقديمها أمام املساءل، يقول اهللا: فتقديم  ،]٣٥[املائدة:  ﴾ٱلۡوَِسيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتُغٓوا

م الوسيلة التي ترفع الدعاء إىل اهللا.  الثناء عىل اهللا والصالة عىل رسوله هي نِعْ
ا بأنه فقري ومنها ا للتذلل والعبودية وإشعارً : أن يمد يديه يف دعائه؛ ألن يف مد اليدين إظهارً

 إن ر��م حيٌّ كر�م �ستحي من عبده إذا مد إيله يديه أن«إىل ربه يف كل حاالته. ويف احلديث: 

أي خائبتني. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وصححه احلاكم من حديث  »يردهما صفرًا

 سلامن.

: أن يدعو بقلب حارض موقن باإلجابة، وللدعاء يف السجود رس عجيب، كام يف ومنها

 !,"»أقرب ما ي�ون العبد من ر�ه وهو ساجد، فأ�رثوا من ادلاعء فَقِمٌن أن �ستجاب ل�م«احلديث: 

يف سجوده سائر حاجاته من أمور الدنيا واآلخرة وبصالح دنياه وآخرته. وللدعاء أمر  فيدعو

 ابن عباس.أخرجه الطرباين من حديث  )١(

 »عجل هذا«فقال: ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجالً يدعو ومل حيمد اهللا ومل يصل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا رو فضالة بن عبيد أن النبي )٢(

. رواه »إذا داع أحد�م فليبدأ بتحميد ر�ه واثلناء عليه ثم يص� ىلع انليب، ثم يدعو حباجته«ثم دعاه فقال: 

 بان واحلاكم.أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وصححه ابن ح

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 ١٦٩  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

عجيب وحسن عاقبة يف إصالح احلال وإصالح املال والعيال والتوفيق لصالح األعامل.. فالذي له 

حظ ونصيب من الدعاء والترضع إىل اهللا يف كل حاالته وسائر حاجاته ويدعو له أبوه أو تدعو له 

و يدعو له الناس عىل حسن أعامله جتده ملحوظًا من اهللا بالتوفيق والتسديد وإصالح الشأن أمه أ

واملحبة يف قلوب الناس. أما من ليس له نصيب من الدعاء ومل يذق حالوة املناجاة ويستكرب عن 

ا من التقرب إىل اهللا والتحبب إليه، ق ا من اخلري حمرومً د سد عن عبادة ربه ودعائه.. فهذا يعد حمرومً

نفسه باب الرمحة واالستجابة؛ ألن نزع حالوة املناجاة من القلب هي أشد عقوبة يعاقب هبا 

ا� إ� أعوذ بك من علم ال ينفع، «من أربع، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالشخص وهو ال يشعر. وقد استعاذ النبي 

 أي ال يستجاب له. !*"»وقلب ال �شع، ونفس ال �شبع، ومن داعء ال �سمع

دعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، فليعلم أن من رصف هذه العبادة لغري اهللا فقد ومتى كان ال

أرشك باهللا ووقع يف الرشك األكرب الذي ال يُغفر.. فمن دعا نبيًّا أو دعا عليًّا أو دعا وليًّا أو دعا 

د عبد القادر أو دعا العيدروس أو دعا صاحب قرب من القبور فقد أرشك باهللا، ومن أرشك باهللا ق

حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار ومن يرشك باهللا فقد حبط عمله. وأخرب اهللا بأنه ال أضل وال 

ا دون اهللا ويتوسل به يف قضاء حاجاته وتفريج كرباته، فقال سبحانه:  أظلم ممن يدعو خملوقً

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ أ َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ�ٰ يَۡوِم إِ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس ُحِ�َ  �َذا ٥َ�ٰفِلُوَن 

َ
 .]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦َ�نُواْ لَُهۡم أ

قبور فسمى اهللا دعاء األنبياء واألولياء عبادة، فهؤالء الذين يرتددون رجاالً ونساءً عىل بعض ال

ويزعمون أنه قرب ويل وأنه يترصف يف الكون فيسألونه ويتوسلون به يف قضاء حوائجهم وتفريج 

كرهبم هم باحلقيقة من أضل الناس طريقة وأفسدهم عقيدة، وإنه ال أجهل وال أظلم وال أضل 

ا من  منهم. وإال فكيف يدعون ميتًا رميامً يف قربه ال يستطيع زيادة يف حسنات نفسه وال نقصً

ْ َما  إِن﴿ سيئاته فضالً عن أن ينفع غريه.. يقول اهللا: ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٧٠

 ْ كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِٖ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا  .]١٤[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

فيترضعون إليه ويسألونه، يقول أحدهم: يا  ملسو هيلع هللا ىلصعند قرب رسول اهللا  وهو اهللا. ومثله الذين يأتون

حممد أغثني، يا حممد اشفع يل عند ريب.. وإذا قام أحدهم أو قعد قال: يا رسول اهللا أو يا عيل.. 

فإن معنى يا رسول اهللا: أدعو رسول اهللا. ومعنى يا عيل أو يا عبد القادر: أدعو عليًّا أو أدعو عبد 

ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿  يقول:القادر. واهللا ُؤَ�ِٓء  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد    .]١٨[يونس:  ﴾ٱ�َّ

ا.. وملا قال  وشفاعة الرسول ال تنال من أرشك باهللا، وإنام تكون ملن وحد اهللا ومل يرشك به أحدً

من قال: ال � إال اهللا خالًصا من «ق الناس بشفاعتك يا رسول اهللا؟ فقال: : من أحملسو هيلع هللا ىلصرجل للنبي 

: إنا نستشفع ملسو هيلع هللا ىلصفتلك الشفاعة ألهل اإلخالص وال تكون ملن أرشك باهللا. قال رجل للنبي !*"»قلبه

 !+"»شأن اهللا أ�رب من ذلك.. إنه ال يتشفع باهللا ىلع أحد من خلقه«: ملسو هيلع هللا ىلصبك عىل اهللا، قال رسول اهللا 

رسول اهللا عن االستشفاع به أو بجاهه، وأمر أمته بأن خيلصوا دعاءهم لرهبم وأن يكثروا من فنهى 

قولوا: ا� صّل ىلع �مد، ا� بارك ىلع �مد، ا� آت �مًدا الوسيلة «الصالة عليه فقال: 

 له ال يُدعىفأمر أمته بأن تدعو له؛ ألن الذي يُدعى  »والفضيلة وابعثه مقاًما �موًدا اذلي وعدته

ِ تَۡدُع ِمن ُدوِن  َوَ� ﴿ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ ٰلِِم�َ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ  ﴾١٠٦ ٱل�َّ
 نعوذ باهللا من الرشك والشك وسوء األخالق وفساد االعتقاد. .]١٠٦[يونس: 

* * * 

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه أبو داود من حديث جبري بن مطعم. )٢(

                          



 ١٧١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف استحباب االجتهاد يف العبادة

 واخر من رمضانيف العرش األ

إن يف العرش األواخر من هذا الشهر ترجى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.. العمل فيها 

عىل طلبها، فقال يف  ملسو هيلع هللا ىلصخري من العمل يف ألف شهر. وقد نوه القرآن بفضلها وحثكم النبي 

وهي ترجى يف  !*"»من قام يللة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما تقدم من ذنبه«احلديث الصحيح: 

أفراد العرش، وهللا احلكمة يف إخفائها ليجتهد الناس يف العمل يف سائر الشهر وال يتَّكلوا عىل 

العمل يف ليلة القدر، كام أخفى ساعة اإلجابة يف يوم اجلمعة ليجتهد الناس يف الدعاء يف سائر 

ا عىل طلبها وال يتَّكلوا عىل الدعاء يف ساعة منها.  أوقاهتا حرصً

خيلط العرشين األُول من رمضان بنوم وقيام فإذا دخلت العرش األخرية  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي و

أحيا ليله وأيقظ أهله وهجر فراشه وجد واجتهد يف العبادة، وكان يوقظ أهله ويطرق باب عيل 

ُمرۡ ﴿ ثم يتلو: !+"»أال تقومان فتصليان«وفاطمة ويقول: 
ۡ
ِ  َوأ ۡهلََك ب

َ
ِ أ لَٰوة ۖ َ� َعلَ  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱلصَّ ۡيَها

ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ �َۡ�  َّ� ۖ أيقظوا صواحب «وكان يقول:  ،]١٣٢[طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوٰى  ٱۡلَ�ٰقَِبةُ لَُك رِۡزٗقا

وكان يعتكف يف العرش األخرية من رمضان  !,"»احلجر، فرب اكسية يف ادلنيا اعر�ة يوم القيامة

ا عىل طلبها، واالعتكاف هو لزوم مسجد بنية هللا  عز وجل لقطع أشغاله وتفريغ باله حرصً

 وخلوه ملناجاة ربه وذكره وشكره ودعائه.

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه أبو عوانة من حديث عيل. )٢(

 سلمة. أخرجه البخاري من حديث أم )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٧٢

واالعتكاف سنة مشهورة وقد أصبحت بني الناس مهجورة، والسنة عىل املعتكف هو أن ال 

ا وال يشهد جنازة وال يمس امرأة وال خيرج من معتكفه إال ملا ال بد له منه.. فكأن  يعود مريضً

ه: يا رب إن الناس قد رجعوا إىل أهلهم وأمواهلم وإنني عاكف يف املعتكف يقول بلسان حال

بيتك مالزم لبابك أرجو رمحتك وأخشى عذابك. وإن العمر بآخره ومالك األمر خوامته وخري 

 الناس من طال عمره وحسن عمله، ورش الناس من طال عمره وساء عمله.

عوده إليه ثم ال يدركه، إنكم فكم من مستقبل هلذا الشهر ثم ال يستكمله، وكم من مؤمل ل

 لو رأيتم األجل ومسريه ألبغضتم األمل وغروره.

ـــة ـــل حلظ ـــال يف ك ـــري إىل اآلج  نس
 

ـــل  ـــن مراح ـــو وه ـــا تط  وأيامن
 

ــزاد مــن التقــى ــدنيا ب  ترحــل مــن ال
 

 فعمـــــرك أيـــــام وهـــــن قالئـــــل 
 

 ومــا أقــبح التفــريط يف زمــن الصــبا
 

 فكيف به والشيب للرأس شـاعل 
 

* * * 
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 فصل

 ام شهر الصياميف خت

ا  إن اهللا سبحانه خيتص برمحته من يشاء فيفضل إنسانًا عىل إنسان ومكانًا عىل مكان وزمانً

عىل زمان، وقد خص اهللا بالتفضيل شهر رمضان، حيث أنزل فيه القرآن وأوجب فيه عىل 

ا للقلوب من الفساد وقمعً  ا املؤمنني الصيام وجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهريً

ا محد عاقبة أمره وقت احلصاد. شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة  للشهوة والعناد، فمن زرع فيه خريً

 وآخره عتق من النار.

وقد قوضت اآلن منه اخليام وتقلصت منه الليايل واأليام، وإنه لنعم الشاهد بام عملتموه 

ديق املصونة، وستدعون يوم واحلافظ ملا أودعتموه، إنه ألعاملكم بمثابة اخلزائن املحصنة والصنا

يا عبادي إنام هي «القيامة لفتحها، يوم جتد كل نفس ما هلا وما عليها، والرب ينادي عليها: 

ا فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن  أعاملكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريً

 .!*"»إال نفسه

نت يا رسول اهللا؟ قال: قال »آم� آم�«املنرب، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصصعد النبي  جاء� «وا: عالم أمَّ

جرب�ل فقال: يا �مد رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر هل فدخل انلار 
فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان شهر النفحات  ،!+"»فأبعده اهللا. قل: آم�.. قلت: آم�

السيئات، ثم خرج ومل حيظ فيه ال بمغفرة  شهر إقالة العثرات شهر مضاعفة احلسنات شهر تكفري

وال برمحة وال بإقالة عثرة وال بقبول توبة، إنه لرجل سوء قد سد باب اخلري والرمحة عن نفسه، 

حيث ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته فأفنى شهره ودهره يف البطالة وعدم الطاعة حتى مل يبق 

 رواه مسلم عن أيب ذر. )١(

 رواه ابن حبان يف صحيحه بطوله عن أيب هريرة، وأخرجه اإلمام أمحد والرتمذي وحسنه الرتمذي. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٧٤

د ريض لنفسه بأن خيرس حني يربح الناس، للصالح منه موضع وال حلب اخلري من قلبه منزع، ق

هلو  -واهللا  -وأن يقعد ويرقد حني يصيل الناس وأن يأكل ويرشب حني يصوم الناس، وإن هذا 

الغاية يف اإلفالس واإلبالس وال يرىض به سو من سفه نفسه من الناس، كهؤالء اإلباحيني 

واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج امللحدين الذين ال يتقيدون بالدين، الذين أضاعوا الصالة 

عي أحدهم اإلسالم،  الرشائع.. واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غري سبيل املؤمنني، ثم يدَّ

بمعنى اجلنسية ال بالتزام أحكامه الرشعية، فرتاه ال يصيل وال يصوم وال يؤدي الزكاة الواجبة، 

ا من غري عذر سو ملحد مرتد عن  وقد قلنا غري مرة: إنه ال يستحل ترك الصالة والصيام عمدً

 .دين اإلسالم

ترونه يميش مع الناس يف صورة إنسان لكنه يعيش بأخالق أخس حيوان، فهو رش من 

الكلب واخلنزير، قد ساءت طباعه وفسدت أوضاعه فعىص رب العاملني، واتبع غري سبيل 

رمحة بمجموع األمة أن تفسد به  املؤمنني، ومل يأمر اهللا عىل لسان نبيه بقتل املرتد التارك لدينه إال

أخالقهم، فإن األخالق تتعاد والطباع تتنافل واملرء عىل دين خليله وجليسه.. قتل هذا امللحد 

ما أكفره، أمره ربه بالصالة فرتكها وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل ورشب يف هنار 

إلسالم وقد مجع بني ضالل مع إرصار رمضان، ومع هذا الكفر املتظاهر البواح فإنه يتسمى با

َ�َما يََودُّ ﴿ استغفاركفر مع استكبار، ال ندم يعقبه وال  ِينَ رُّ  َذرُۡهمۡ  ٢َ�َفُرواْ لَۡو َ�نُواْ ُمۡسلِِمَ�  ٱ�َّ
ْ َوُ�ۡلِهِهُم  ْ َوَ�َتَمتَُّعوا ُ�لُوا

ۡ
ۖ يَأ َمُل

َ
َ  �َذا﴿ ،]٣-٢[احلجر:  ﴾٣فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ� ْ ُهُم �ِيَل ل  ٱۡرَكُعوا

�َِ�  َوۡ�لٞ  ٤٨َ� يَۡرَكُعوَن   .]٤٩-٤٨[املرسالت:  ﴾٤٩يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
إن اهللا سبحانه قد أنزل يف كتابة املبني التعزية والتسلية للمؤمنني عن هؤالء املرتدين عن 

ِينَ َ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ الدين، فقال تعاىل: ْ إِ  ٱۡلُ�ۡفرِ� �َُ�ٰرُِعوَن ِ�  ٱ�َّ وا ُهۡم لَن يَُ�ُّ َّ� َ ۗ يُِر�ُد  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ا
 ُ ا ِ�  ٱ�َّ �َّ َ�َۡعَل لَُهۡم َحّظٗ

َ
ِينَ  إِنَّ  ١٧٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٌم  ٱ�ِخَرةِ� � ْ  ٱ�َّ ُوا ِ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡشَ�َ يَ�ٰنِ ب لَن  ٱۡ�ِ

واْ  َ يَُ�ُّ ِ�ٞم  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ
َ
  .]١٧٧-١٧٦ان: [آل عمر ﴾١٧٧اۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ
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ِينَ  إِنَّ ﴿ وقال تعاىل: ْ  ٱ�َّ وا َ لَُهُم  ٱۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ٰٓ أ ۡيَ�ٰنُ  ٱلُۡهَدىَ�َ َل  ٱلشَّ َسوَّ

ۡمَ�ٰ لَُهۡم 
َ
إنه ما ظهر اإلحلاد والزندقة يف بلد فكفر أهلها بالرشيعة  .]٢٥[حممد:  ﴾٢٥لَُهۡم َوأ

صالة والزكاة والصيام الفرضية وسائر الطاعات املُرضية واستباحوا اإلسالمية وتركوا ال

 املنكرات ورشب املسكرات إال فتح عليهم من الرش كل باب وصب عليهم ربك سوط عذاب

﴿ ْ ِينَ فِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  َوٱ�َُّقوا ۖ وَ  ٱ�َّ ٗة ْ ِمنُ�ۡم َخآصَّ ْ َظلَُموا نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  ﴾٢٥ ابِ ٱۡلعِقَ َشِديُد  ٱ�َّ

فالصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارات ملا بينهن ما  .]٢٥[األنفال: 

 اجتنبت الكبائر.. رواه مسلم من حديث أيب هريرة.
* * * 
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 فصل

 يف التذكري بزكاة الفطر

غو اعلموا رمحكم اهللا: أن اهللا سبحانه أوجب عىل املؤمنني زكاة الفطر طهرة للصائم من الل

والرفث وطعمة للمساكني، من أداها قبل صالة العيد فهي زكاة مرشوعة، ومن أداها بعد 

الصالة فهي صدقة من الصدقات وليست من الفطرة يف يشء. وجيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو 

 والكبري وال جتب عىل احلمل يف البطن.يومني، وهي زكاة بدن جتب عىل الصغري 

صااًع من طعام أو صااًع من تمر أو صااًع  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نعطيها زمن انليب قال أبو سعيد اخلدري: 

وإنام خص هذه األصناف بالذكر  .!*"من شع� أو صااًع من ز�يب. و� رواية: أو صااًع من أقط

من سكان املدينة  لكوهنا هي الرائجة يف البلد زمن نزول القرآن والنقود قليلة الوجود، فاحلرض

 ملسو هيلع هللا ىلص والشعري، حتى إن الرب النقي يعد من القليل. وقد تويف رسول اهللا غالب قوهتم التمر والرب

ا من شعري.  ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني وسقً

أما األعراب فغالب قوهتم األقط واللبن، فخص هذه األصناف بالذكر من أجل كوهنا 

ن، جاز أن غالب قوهتم وال ينفي االجتزاء بغريها، فمن كان غالب قوهتم األرز أو الذرة  خْ أو الدُّ

يتصدقوا بذلك، إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم.. لكون احلكمة فيها هو إغناء الفقراء 

 .!+"»أغنوهم عن الطواف يف هذا ايلوم«الشحاذين عن تكفف الناس بسؤاهلم يوم العيد، حلديث: 

للفقراء، كام  ومن العلامء من يقول بجواز إخراج القيمة يف الفطرة (دراهم) إذا كانت أنفع

هو ظاهر مذهب أيب حنيفة واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، لكون املقصود من زكاة الفطر سد 

وقد أصبح أكثر  -أي النقود  -حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو حمقق يف القيمة 

 أخرجه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(

 أخرجه ابن زنجويه يف األموال من حديث عبد اهللا بن عمر. )٢(
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وم بسد حاجاهتم، الفقراء يف البلدان املثرية يسخطون الطعام بالكلية وال يقبلونه، لكونه ال يق

 وإنام يطلبون القيمة دراهم ليشرتوا هبا حاجاهتم وحاجة أهلهم وعياهلم وكسوهتم ليوم العيد.

فمن أجل هذه األسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدالً من الطعام وقررنا 

ونه فطرة الشخص الواحد بخمسة رياالت قطرية، فمن أخرج هذا القدر عن كل شخص ممن يم

فقد برئت ذمته من عهدة فطرته. ومع القول هبذا فإننا ال ننكر جواز التفطري بالطعام من التمر 

واألرز، وقدر الفطرة كيلوان. وال جيوز إيداعها عند أحد النتظار فقري يقدم إىل البلد، وال جيوز 

تدفع فطر أن تدفع إىل غني وال إىل قوي مكتسب، وال جيوز أن يستخدم هبا أجري، وجيوز أن 

م فطرة الشخص الواحد بني فقريين وثالثة.  اجلامعة إىل فقري واحد، كام جيوز أن تقسّ

والفقري متى حتصل عىل فطر من الناس وجب عليه أن يفطر منها عن نفسه وعن سائر من 

ا فجاز أن يفطر منها، ومن أدركه العيد يف هذه البالد وأهله يعوله، لكونه قد  ا تامًّ ملكها ملكً

قَۡد ﴿ اله يف بلد آخر أخرج فطرة أهله مع فطرته يف البلد الذي أدركه العيد فيه، واهللا يقول:وعي
 ٰ ۡفلََح َمن تََز�َّ

َ
ٰ  ۦَرّ�ِهِ  ٱۡسمَ َوَذَكَر   ١٤أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ تُۡؤثُِروَن  بَۡل  ١٥فََص�َّ ۡ�َ�ٰٓ  ٱ�ِخَرةُ وَ   ١٦ ٱ�ُّ

َ
َخۡ�ٞ َو�

  .]١٧-١٤[األعىل:  ﴾١٧
* * * 
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 فصل

 يف نوافل الصيام والصالة وسائر العبادات

إن السلف الصالح الكرام يدعون اهللا أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون اهللا أن يتقبله منهم 

ا منهم بالعمل. وإنام يتقبل اهللا من املتقني، وهذه الشهور واألعوام  ألهنم لقبول العمل أشد اهتاممً

ا والذي والليايل واأليام كلها مواقيت األعامل  ا ومتيض رسيعً ومقادير اآلجال. فهـي تنقيض مجيعً

أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها هو باق ال يزول ودائم ال حيول.. هو يف كل احلاالت إله 

واحد وألعامل عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون اخلدم ليسبغ عليهم فواضل النعم 

 ويعاملهم بغاية اجلود والكرم.

صيام، ثم أقبلت أشهر احلج إىل بيت اهللا احلرام، فكام أن من صام رمضان فقد مىض شهر ال

ا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من حج البيت ومل يرفث ومل يفسق رجع من  إيامنًا واحتسابً

ذنوبه كيوم ولدته أمه، فام من يوم من األيام إال وهللا فيه عىل عباده وظيفة من وظائف طاعاته 

وهللا فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب هبا من يشاء بفضله ورمحته عليه.. يتقرب هبا إليه، 

فالسعيد من اغتنم مر الليايل واأليام والساعات وتقرب إىل اهللا بام فيها من فرائض الطاعات 

ونوافل العبادات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد هبا سعادة يأمن فيها من النار 

اطلبوا اخل� دهر�م وتعرضوا نلفحات ر��م، فإن هللا يف «: حات، ويف احلديثوما فيها من اللف

وقد أمر اهللا عباده بأن يعبدوه حتى املامت، ألنه مل جيعل لعمل املؤمن  .!*"»أيام دهر�م نفحات

�َِيَك  ٱۡ�ُبدۡ وَ ﴿ منتهى إال املوت.. قال اهللا:
ۡ
ٰ يَأ  .]٩٩[احلجر:  ﴾٩٩ ٱۡ�َقِ�ُ َر�ََّك َح�َّ

ا يتعبدون يف رمضان وال يتعبدون يف غريه. قال: بئس القوم  وملا قيل لبعض السلف: إن قومً

 قوم ال يعرفون هللا حقا إال يف رمضان، كن ربانيا وال تكن رمضانيا.

 سلمة األنصاري. أخرجه الطرباين من حديث حممد بن )١(
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إن من احلزم وفعل أويل العزم كون اإلنسان إذا عمل عمالً كصيام رمضان فإنه حيافظ عىل 

يل: إن من عالمة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، ومن إتقانه وعدم إحباطه وإبطاله، وقد ق

عالمة ردها أن تعقب تلك الطاعة بمعاص بعدها.. فام أحسن احلسنات بعد األعامل الصاحلات 

لرجل:  ملسو هيلع هللا ىلصتتلوها، وما أقبح املنكرات بعد األعامل الصاحلات متحقها وتعفوها، وقد قال النبي 

إنك تعمل أعماالً صاحلة «سول اهللا كيف أبني وأهدم؟ قال: ر. قال: يا »يا فالن، إنك تب� وتهدم«

 .!*"»ولكنك تعمل بعدها أعماالً سيئة

ا ـــي بكفـــك جاهـــدً ـــا تبن  وهتـــدم م
 

ــدم  ــي وهت ــام تبن ــد األي ــت م  فأن
 

ــــت ــــى كمي ــــراد اهللا تفن ــــد م  وعن
 

 وعند مراد النفس تسدي وتلحـم 
 

 وعنــد خــالف األمــر حتــتج بالقضــا
 

ا عـىل الـرمحن للجـرب   تـزعم ظهـريً
 

 بطيء عـن الطاعـات أرسع للخنـى
 

 مـــن الســـيل يف جمـــراه ال يتقســـم 
 

فالصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارات ملا بينهن ما اجتنبت 

ا عن أيب أيوب، أن النبي  من صام رمضان ثم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالكبائر.. رواه مسلم. ورو مسلم أيضً

؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، وفعله هذا يدل عىل رغبته يف »ادلهر لكهأتبعه سًتا من شوال اكن كصيام 

 .اخلري ويف العمل الصالح يف رمضان ويف غري رمضان

وملا قال أناس من الصحابة: إنا إذا أدينا الفرائض مل نبال أال نزداد. فقال هلم بعض من 

كم، وما أنتم إال من نبيكم سمعهم من الصحابة: وحيكم واهللا ال يسألكم اهللا إال عام افرتض علي

حتى تفطرت قدماه، وإنكم ختطئون بالليل  ملسو هيلع هللا ىلصوما نبيكم إال منكم، واهللا لقد قام رسول اهللا 

فهذا حمض الفقه.. فإن اإلنسان ال بد أن حيصل  .!+"والنهار، وإن النوافل يكمل هبا خلل الفرائض

 الرتقيع خللل الفرائض.منه يشء من النقص والتقصري يف الفرائض فتكون النوافل بمثابة 

 أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التوبة من حديث عبد اهللا بن شقيق. )١(

 أخرجه الطرباين بمعناه يف مسند الشاميني عن عائشة، وهو يف خمترص قيام الليل للمروزي. )٢(
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كام أن الغيبة خترق الصيام واالستغفار يرقعه وفيه حديث مرفوع، وهو أن اهللا سبحانه أول 

ما ينظر يف أعامل العبد يوم القيامة يف صالته، فإن كملت فقد أفلح ونجح، وإن نقصت فقد 

وكذلك  . !*"خاب وخرس، ثم يقول اهللا: انظروا ما كان لعبدي من تطوع فكملوا به فريضته

األعامل جتري عىل هذا املنوال، ثم إن املحافظة عىل النوافل هي من األسباب التي حتبب الرب إىل 

قال اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي البخاريالعبد وجتعله من أولياء اهللا املقربني وحزبه املفلحني. كام يف 

�يشء هو أحب إيل من أداء ما عز وجل: من اعدى يل ويلا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي 
افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بانلوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه اذلي �سمع 
به، و�رصه اذلي يبرص به، و�ده اليت يبطش بها، ورجله اليت يميش بها، فإن سأل� ألعطينه و�ن 

 .!+" »استعاذ� ألعيذنه

تة أيام من شوال يكون كصيام الدهر كله، وكذلك فالذي يصوم رمضان، ثم يصوم بعده س

ا ويرتتب عليها أجر كثري، كام يف   صحيح مسلمصيام ثالثة أيام من كل شهر فإن فيها فضالً كبريً

بثالث: أن أصيل ركعتي الضحى، وأن أوتر  ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين خلييل عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: 

ا مقبل أن أنام، وأن أصوم من كل شهر ثالثة أيا . فهذه الثالث اخلالل من حازها فقد حاز خريً

ا. وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، ففيهام فضل كبري.  كثريً

أما صالة ركعتي الضحى، فإهنا بمثابة الصدقة عن سائر أعضاء اإلنسان وجسمه، حلديث 

ا من يصبح ىلع لك سال� من أحد�م صدقة و�زي عن ذلك ر�عتان ير�عهم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

واألفضل أن تفعل هذه  !,"»ر�عتا الضىح خ� من ادلنيا وما فيها«. رواه مسلم. وقال: »الضىح

اجعلوا من صالت�م يف بيوت�م، فإن اهللا جاعل من صالت�م يف «الصالة يف البيت، لقول النبي: 

 ».ركعتا الفجر«أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ: )١(

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )٢(

 أخرجه النسائي يف الكرب من حديث أيب هريرة.)٣(

                          



 ١٨١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

ت الذي أي هتجروهنا من فعل الصالة فيها؛ فالبي !*".»بيوت�م خ�ًا، وال جتعلوا بيوت�م قبوًرا

 تصىل فيه النوافل ينبسط فيه الرزق وتنزل فيه الربكة وتغشى أهله الرمحة.

وكذلك صيام ثالثة أيام من كل شهر، فإهنا كصيام الدهر وهي بمثابة زكاة البدن، ففي 

وكل من تأمل أحوال  !,"»صوموا تصحوا«وقال:  !+"»للك يشء ز�ة، وز�ة ابلدن الصوم«احلديث: 

ا وأطول الناس الناس فإنه ير أ ن الذين يتنفلون بالصوم والصالة أهنم من أصح الناس أجسامً

ا حسنًا نتيجة أعامهلم الصاحلة؛ ألن الصوم والصالة بام أهنام  ا، وأن اهللا يمتعهم يف الدنيا متاعً أعامرً

 .من العبادات البدنية فإهنام من الرياضات البدنية التي تعود عىل البدن بالنشاط والصحة والقوة

 !-"»أوتروا يا أهل القرآن، فإن اهللا وتر �ب الوتر«: ملسو هيلع هللا ىلصوآكد النوافل الوتر، فقد قال النبي 

وأعىل الوتر إحد عرشة ركعة وأقله ركعة واحدة.  !.".»أوتروا ومن لم يوتر فليس منا«وقال: 

والوتر حق، من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن 

حيافظ عىل عرش ركعات وهي السنن الراتبة: ركعتان قبل  ملسو هيلع هللا ىلصر بثالث فليفعل. وكان النبي يوت

الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صالة 

ن له قضاؤه،  الفجر.. فهذه هي السنن التي ينبغي لإلنسان أن يداوم عليها وإن فاته يشء منها سُ

ِي َوُهوَ ﴿ :يقول اهللا َۡل َجَعَل  ٱ�َّ َراَد ُشُكوٗر�  ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
َر أ كَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
 ﴾٦٢ِخۡلَفٗة لَِّمۡن أ

 قالوا: من فاته حزبه بالليل كان له من النهار مستعتب. ]٦٢[الفرقان: 

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )١(

 أخرجه ابن أيب شيبة من حديث أيب هريرة. )٢(

 أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة. )٣(

 أخرجه أمحد من حديث عيل. )٤(

 أخرجه أبو داود من حديث بريدة األسلمي. )٥(
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خل إذا د«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني أن النبي أما السنن التي هلا سبب، فمثل حتية املسجد.. ففي 

يف وقت هني كام بعد العرص أو  وسواء كان ،!*"»أحد�م املسجد فال �لس حىت يص� ر�عت�

الفجر. وحتى الذي يدخل املسجد يوم اجلمعة واخلطيب خيطب أو املؤذن يؤذن، فإنه ال جيلس 

كان خيطب فدخل رجل يقال له: سليك  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي الصحيححتى يركع ركعتني، ملا يف 

قم «قال: ال. قال:  »يا سليك أصليت ر�عت�؟«فقطع النبي خطبته، ثم قال له: الغطفاين فجلس، 

أي خففهام. وهلذا تفعل هاتان الركعتان ولو كان املؤذن يؤذن أو  !+"»فصل ر�عت� وجتّوز فيهما

 اخلطيب خيطب.

وعىل كل حال، فإنه ال أفضل من مؤمن يعمر يف اإلسالم لفعل صالة أو صيام أو صدقة، 

وتى يف قبورهم يتحرسون عىل زيادة يف أعامهلم ويتمنون الرجعة إىل الدنيا ليعملوا أعامالً وإن امل

ٰٓ ﴿ ويقول املفرط منهم:صاحلة..  َحَدُهُم  َح�َّ
َ
ٓ  ٩٩ ٱرِۡجُعونِ قَاَل َرّبِ  ٱلَۡمۡوُت إَِذا َجآَء أ ۡ�َمُل  لََعّ�ِ

َ
أ

َها َ�َِمٌة هُ  ٓۚ إِ�َّ [املؤمنون:  ﴾١٠٠َو قَآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

 سألوا فقد حيل بينهم وبني العمل، وغلقت منهم الرهون. فال جيابون إىل ما ]١٠٠-٩٩
وإذا كان للرجل أو املرأة عادة من فعل الصالة أو الصيام، ثم أقعد عنها بمرض أو كرب، 

ع أن يعملها، فإن اهللا يقول ملالئكته: أجروا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح. بحيث ال يستطي

فتجر له أعامل صاحلة وهو مضطجع عىل فراشه، وإذا أتى اإلنسان إىل فراشه ومن نيته أن يقوم 

من آخر الليل فغلبته عيناه كتب له قيام ليله وكان نومه عليه صدقة، وعىل كل حال فإن الدنيا دار 

». ؟ما هذا القرب«عىل قرب حديث عهد بدفن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخرة دار جزاء، وملا مر النبي عمل واآل

حب إىل صاحب هذا القرب من ادلنيا وما فيها«قالوا: قرب فالن التاجر. قال: 
َ
 »واهللا لصالة ر�عت� أ

٣( 

 ملسو هيلع هللا ىلص.النبي رواه أبو قتادة عن  )١(

 أخرجه البخاري يف القراءة خلف اإلمام من حديث جابر. )٢(

 أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة. )٣(
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ا من احلسنات  فالدنيا مزرعة اآلخرة تزرع فيها األعامل الصاحلة، من خرج منها فقريً

ا. واألعامل ا وساءت له مصريً  الصاحلات ورد عىل اآلخرة فقريً

ــى ــن التق ــزاد م ــل ب ــت مل ترح  إذا أن
 

 والقيت بعد املوت من قـد تـزودا 
 

ـــه ـــون كمثل ـــىل أن ال تك ـــدمت ع  ن
 

ــا كــان أرصــدا   وأنــك مل ترصــد مل
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 فصل

 يف املحافظة عىل الصلوات

 إذ هي العنوان عىل صحة اإليامن

ادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك عليهم يف خاصة إن اهللا سبحانه خلق اخللق لعب

ْ ﴿ جياهدوا عليه أهلهم وأوالدهم بقول اهللا تعاىل:أنفسهم وأن  ِ ِ�  َوَ�ِٰهُدوا ِ  ٱ�َّ  ﴾ۦۚ َحقَّ ِجَهادِه

جهاد اإلنسان نفسه وأهله وعياله عىل عبادة رهبم، فالطاعة قيد النعم  وأعظم اجلهاد .]٧٨[احلج: 

باب حلول النقم، ورأس الطاعة بعد الشهادتني الصالة التي هي عمود الديانة واملعايص من أس

ورأس األمانة، هتدي إىل الفضائل وتكف عن الرذائل، تذكر باهللا الكريم األكرب، وتصد عن 

وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  ٱتُۡل ﴿ الفحشاء واملنكر، يقول اهللا تعاىل:
ُ
ٓ أ قِِم  ٱۡلِكَ�ٰبِ َما

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ  إِنَّ  ٱلصَّ  ٱلصَّ

ِ َوَ�ِۡ�ُر  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ۗ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
تفتح باب الرزق وتيرس األمر  .]٤٥[العنكبوت:  ﴾أ

وترشح الصدر وتزيل اهلم والغم، وهي من أكرب ما يستعان هبا عىل أمور احلياة وعىل جلب 

 الرزق وكثرة اخلريات ونزول الربكات.
بة إذا حزهبم أمر من أمور احلياة أو وقعوا يف شدة من الشدات، فزعوا إىل وكان الصحا

ْ ﴿ الصالة؛ ألن اهللا يقول: ِ  َوٱۡسَتِعيُنوا ۡ�ِ ب ِ� وَ  ٱلصَّ لَٰوة فهي قرة العني للمؤمنني يف  .]٤٥[البقرة:  ﴾ٱلصَّ

قرة  ُحبب إيّل من دنيا�م الطيب والنساء وجعلت«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلياة، كام يف احلديث، أن النبي 

. رواه اإلمام أمحد والنسائي من حديث أنس. وهي مخس صلوات مفرقة بني »عي� يف الصالة

سائر األوقات لئال تطول مدة الغفلة بني العبد وبني ربه، من حافظ عليها كان له عند اهللا عهد أن 

بمكة ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصيدخله اجلنة ومن مل حيافظ عليهـا مل يكن له عند اهللا عهد. فرضت الصالة عىل النبي 

اإلرساء فهي أول ما فرض من رشائع اإلسالم، كام أهنا آخر ما يفقد من دين كل إنسان فليس بعد 

 ذهاهبا إسالم وال دين.



 ١٨٥  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

يغتسل منه املسلم لك يوم مخس «قال:  -أي كثري  -بنهر غمر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصفها رسول اهللا 

خلمس يمحو اهللا بهن فكذلك الصلوات ا«قالوا: ال. قال:  »مرات، هل يبىق من درنه يشء؟

 . رواه مسلم من حديث جابر.»اخلطايا

سميت صالة من أجل أهنا تشتمل عىل الدعاء، أو من أجل أهنا صلة بني العبد وبني ربه، 

آمر�م «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث أن النبي فاملصيل متصل موصول من فضل اهللا وبره وكرمه، كام 

فاملحافظة عىل فرائض  ،!*"»لم يلتفت يف صالتهبالصالة؛ فإن اهللا ينصب وجهه قبل وجه عبده ما 

َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد  إِ�ََّما﴿ الصلوات يف اجلامعات هي العنوان عىل صحة اإليامن؛ ألن اهللا تعاىل يقول:
 ِ ِ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب قَاَم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَ�  ٱلصَّ ۖ  َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  ٱلزَّ َ  .]١٨[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

ا يف اجلنة ا حيتسب ثوابه عند اهللا بنى اهللا له قرصً . وعامرهتا حتصل بالصالة فيها، ومن بنى مسجدً

ا ثم هجره من الصالة فيه فإنه آثم يف عمله وهجرانه ملسجد ربه، وإنام بنيت  أما من بنى مسجدً

الصالة مجاعة الذي يستدعي التعارف  املساجد ونصبت فيها املآذن ورشع النداء فيها كله لقصد

 والتآلف بني املسلمني.
ا، يقولون ذلك وال يتأثمون، كام يف  وكان الصحابة يرون التارك للصالة يف اجلامعة منافقً

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصـالة يف اجلامعـة إال منافـق عن ابن مسعود، قال:  صحيح مسلم

ِ نَاَدۡ�ُتۡم إَِ�  �َذا﴿ قيـن ما أخرب اهللا عنهم بقوله:. ألن من صفـة املنافمعلـوم النفاق لَٰوة  ٱلصَّ
َُذوَها �َُّهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُوَن  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ٰلَِك بِ� فنفى اهللا عنهم العقل  .]٥٨[املائدة:  ﴾٥٨ُهُزٗو� َولَعِٗبا

جاح. ألنه إنام الصحيح من أجل عدم إجابتهم لنداء الصالة الذي هو نداء بالفالح والفوز والن

سمي العقل عقالً من أجل أنه يعقل عن اهللا مراده، أمره وهنيه، أو من أجل أنه يعقل صاحبه عىل 

 املحافظة عىل الفرائض والفضائل، ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل.

رواه الرتمذي من حديث احلارث األشعري، وقال: حسن صحيح. ورو النسائي بعضه وابن خزيمة وابن  )١(

 حبان، وقال احلاكم: صحيح عىل رشط البخاري ومسلم.
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 لـــن ترجـــع األنفـــس عـــن غيِّهـــا
 

ــــر  ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

ة يف اجلامعة عقل صحيح ملا أمهلوا حظهم من هذا إنه لو كان عند هؤالء التاركني الصال

من ديع إىل «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالفالح واملنادي ينادي فيهم: حي عىل الصالة حي عىل الفالح. والنبي 

إن اجلفاء لك اجلفاء وال�فر وانلفاق «ويقول:  .!*"»الفالح فلم �ب لم يُرِد خ�ًا ولم يَُرد به خ�

بإحراق بيوت املتخلفني عن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هم رسول اهللا  ،!+"»ال �يبفيمن سمع دايع اهللا بالصالة، ثم 

الصالة يف اجلامعة لوال ما اشتملت عليه البيوت من الذرية والنساء الذين ال جتب عليهم 

اجلامعة.. السيام إذا كان هذا التارك للصالة يف اجلامعة من املنتسبني للعلم أو من األساتذة 

ا عن احلضور إىل املسجد، فإنه يكون فتنة للعامة؛ ألن  املعلمني، فيسمع النداء ثم يرص مستكربً

ختلفه بمثابة الدعاية السافرة واإلعالم منه هبجران املساجد، حيث يتوهم العامة بنظرهم إليه أن 

ما بال أقوام «قد حذر من االغرتار بمثله، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصصالة اجلامعة ليست بواجبة. والنبي 

عة فيتخلف بتخلفهم آخرون، أوئل�م رشار�م وأوئل�م يتخلفون عن الصالة يف اجلما
ا يف اخلري والرش. وقال:  .!,"»رشار�م ما من ثالثة يف قر�ة أو يف بَرٍّ ال «ألن الناس يقلد بعضهم بعضً

تقام فيهم الصالة مجاعة إال استحوذ عليهـم الشيطان، فعلي�م باجلماعة فإنما يأ�ل اذلئب من 
 .!-"»الغنم القاصية

شاهد بالتجربة واالعتبار أن الذين ال يشهدون الصالة يف اجلامعة أهنم غالبًا ال ومن امل

 يصلون وحدهم؛ ألن التهاون باليشء مدعاة إىل تركه.

إن رأس العلم خشية اهللا، فلو كان عند هؤالء املنتسبني للعلم نصيب من خشية اهللا ملا أمهلوا 

ليها كان يف ذمة اهللا وعهده ورعايته، كام حظهم من حضور الصالة يف اجلامعة التي من حافظ ع

 جه ابن أيب شيبة من حديث عائشة.أخر )١(

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحهام من حديث أيب الدرداء. )٢(

 أخرجه عبد الرزاق من حديث عمر بن اخلطاب. )٣(

 رواه أمحد والطرباين من حديث معاذ بن أنس. )٤(

                          



 ١٨٧  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 !*"»من ص� الفجر يف مجاعة اكن يف ذمة اهللا حىت يميس«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث الصحيح أن النبي 

من ص� العشاء يف مجاعة اكن كقيام نصف الليل، ومن ص� الفجر يف مجاعة اكن كقيام «وقال: 

 خلري كله.واملتخلف عن اجلامعة قد خرس هذا ا ،!+"»الليل لكه

إن أعظم الناس بركة وأرشفهم مزية ومنزلة الرجل يكون يف املجلس وعنده جلساؤه وأصحابه 

ا ويأمر من عنده بالقيام إىل الصالة  ا وفرحً وأوالده وخدمه، فيسمع النداء بالصالة فيقوم إليها فزعً

ون مسجدا من مساجد اهللا ألداء فريضة من فرائض اهللا.. يعلوهم الن ور والوقار عىل معه فيؤمُّ

وجوههم، كل من رآهم ذكر اهللا عند رؤيتهم.. أولئك امليامني عىل أنفسهم وامليامني عىل جلسائهم 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ وأوالدهم
ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
لَۡ�ٰبِ َوأ

َ
 .]١٨[الزمر:  ﴾١٨ ٱۡ�

قاهي ويف النوادي ويف مالعب الكرة، وبضد هؤالء قوم جيلسون يف املجالس ويف امل

فيسمعون النداء بالصالة ثم ال جييبون.. ألسنتهم الغية وقلوهبم الهية، قد استحوذ عليهم 

�َسٮُٰهۡم ذِۡكَر ﴿ الشيطان
َ
ِۚ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  ٱ�َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن� أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱلشَّ

َ
ۡيَ�ٰنِ � ونَ ُهُم  ٱلشَّ  ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 فهؤالء هم املشائيم عىل أنفسهم واملشائيم عىل جلسائهم وأوالدهم. .]١٩: [املجادلة ﴾١٩
 يشـــقى رجـــال ويشـــقى آخـــرون

 

ــــأقوام  ــــا ب ســــعد اهللا أقوامً  هبمويُ
 

أما التارك للصالة بالكلية، بحيث يمر عليه اليوم واليومان والشهر والشهران وهو ال يصيل 

ا بشهادة رسول وربام يتعذر بعدم طهارة ثوبه ورساويله.. فهذا كاف َوقَۡد ﴿ عليه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ر قطعً
ب� الرجل و�� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي الصحيح عن جابر أن النبي  .]٦١[طه:  ﴾٦١ ٱۡ�َ�َىٰ َخاَب َمِن 

العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، فمن تر�ها «وقال:  .!,"»ال�فر ترك الصالة، من تر�ها فقد �فر

 رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث سمرة. )١(

 مسلم وأبو داود من حديث عثامن. رواه )٢(

 أخرجه الطرباين من حديث جابر. )٣(
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إن موضع الصالة من الدين كموضع الرأس  .!+"»ال دين ملن ال صالة هل«وروي  .!*"»فقد �فر

فقد من دين كل إنسان.  من اجلسد؛ ألن الصالة عمود دين اإلسالم وهي آخر ما يُ
وهلذا كان العلامء يسموهنا امليزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صالته، 

من، وإن حدثوا بأنه ال حظ له يف فإن حدثوا بأنه حيافظ عىل الصالة علموا بأنه ذو دين وأنه مؤ

الصالة علموا بأنه ال دين له، ومن ال دين له جدير بكل رش بعيد عن كل خري، وعادم اخلري ال 

قَاُمواْ  فَإِن﴿ يعطيه وكل إناء ينضح بام فيه..
َ
لَٰوةَ تَابُواْ َوأ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ  ﴾ٱّ�ِيِن� فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  ٱلزَّ

  .]١١[التوبة: 
ــ ــاـخس ــالة وخاب ــرك الص ــذي ت  ر ال

 

ا ومآبـــــا  ا صـــــاحلً  وأبـــــى معـــــادً
 

 إن كـــان جيحـــدها فحســـبك أنـــه
 

ا مرتابــــا   أضــــحى بربــــك كــــافرً
 

 أو كــــان يرتكهــــا لنــــوع تكاســــل
 

 غطى عىل وجه الصـواب حجابـا 
 

ـــــه ـــــا ل ـــــك رأي ـــــافعي ومال  فالش
 

ـــا  ـــام عقاب ـــد احلس ـــب ح  إن مل يت
 

اوقد حكى بعض العلامء إمجاع الصحابة عىل ك كام أن أئمة املذاهب  ،!,"فر تارك الصالة عمدً

األربعة قد أمجعوا عىل كفر من استباح ترك الصالة، إذ ال يرص عىل ترك الصالة مؤمن بوجوهبا.. 

رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي من حديث جابر، وقال: حديث حسـن صـحيح. ورواه ابـن  )١(

 ماجه وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم من حديث بريدة.

ال إيمان ملن ال أمانـة هل، « ملسو هيلع هللا ىلص:مر، قال: قال رسـول اهللا رواه الطرباين يف األوسط والصغري من حديث ابن ع   )٢(

 ... إلخ.»وال صالة ملن ال طهور هل، وال دين ملن ال صالة هل

أن تارك الصالة كافر. وكذلك كان  ملسو هيلع هللا ىلص:قال حممد بن نرص املروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي  )٣(

ا من غملسو هيلع هللا ىلص رأي أهل العلم من لدن النبي  كافر. وقال  -ري عذر حتى يذهب وقتها أن تارك الصالة عمدً

ا  احلافظ عبد العظيم املندري: قد ذهب مجاعة من الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري من ترك الصالة متعمدً

لرتكها حتى خيرج مجيع وقتها: منهم عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس ومعاذ بن 

ومن غري الصحابة أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد اهللا بن  جبل وجابر بن عبد اهللا وأبو الدرداء،
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فحافظوا عىل فرائض ربكم وخذوا بأيدي أوالكم إىل الصالة يف املساجد معكم، فإن من شب 

يها وجماهدته عليها يعود حبها ملكة راسخة يف عىل يشء شاب عىل حبه، وألنه بأخذ يد الولد إل

قلبه، حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه وتصلح له أمر دنياه وآخرته، وألهنا بمثابة الدواء تقيم 

اعوجاج الولد وتصلح منه ما فسد، وتذكره باهللا الكريم األكرب وتصده عن الفحشاء واملنكر.. 

هم عىل فعل الصالة يف املساجد معكم، فإنه ال بد أن وإنكم متى أمهلتم تربية أوالدكم فلم هتذبو

 َوَمن﴿ يتوىل تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وصدق اهللا العظيم
 ٣٦َقرِ�ٞن  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ  َوَمن﴿ -أي يعرض  - ﴾َ�ۡعُش 
وَ�ُهۡم َعِن َ�َ  ��َُّهمۡ  بِيلِ ُصدُّ ۡهَتُدوَن  ٱلسَّ �َُّهم مُّ

َ
  .]٣٧-٣٦[الزخرف:  ﴾٣٧َوَ�ۡحَسُبوَن �

أما إذا ترك الوالد الصالة، فإن الولد يتأسى به يف تركها؛ ألن الوالد مدرسة ألوالده يف اخلري 

د والرش، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. فمتى ترك الوال

الصالة تركها الولد وتركتها الزوجة والبنات، أو رشب الوالد املسكرات رشهبا الولد أو رشب 

الدخان (التنباك) رشبه الولد، أو أطلق لسانه باللعن والشتم عند أدنى مناسبة، أطلق أوالده 

لذي مل ألسنتهم هبام؛ ألن هذا بمثابة التعليم الذي ينطبع يف أخالقهم، واجلريمة جريمة املريب ا

يؤسس فعل اخلري يف أوالده، كام جيب عىل املرأة املحافظة عىل واجبات دينها من طهارهتا 

املرأة «وصالهتا وأن تأمر بذلك أوالدها وبناهتا، فإهنا مسؤولة عن حسن تربيتهم. ويف احلديث: 

 .!*"  »راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

انه قد رشفكم باإلسالم وفضلكم به عىل سائر فيا معرش شباب املسلمني، إن اهللا سبح

األنام، متى قمتم بالعمل به عىل التامم، وإن دين اإلسالم هو بمثابة الروح لكل إنسان، فضياعه 

من أكرب اخلرسان وإنه ليس اإلسالم هو حمض التسمي به باللسان واالنتساب إليه بالعنوان ولكنه 

املبارك والنخعي واحلكم بن عتيبة وأيوب السختياين وأبو داود الطياليس وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن 

 حرب وغريهم.

 أخرجه البخاري من حديث عبد اهللا بن عمر. )١(
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ا كمنار الطريق يعرف به صاحبه.. ما وقر يف القلب وصدقته األعامل.. ألن ل إلسالم صو ومنارً

فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به، وادعو الناس إليه تكونوا من خري أهله فإنه ال إسالم بدون العمل، 

ُمُروَن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ وقد وصف اهللا تعاىل املؤمنني بقوله:
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

 ِ ۡ ب لَٰوةَ َوُ�قِيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  َمۡعُروِف ٱل َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ َ َوُ�ِطيُعوَن  ٱلزَّ  ﴾ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
فمتى سافر أحدكم إىل األقطار األجنبية حلاجة التعلم أو حلاجة العالج أو حلاجة  .]٧١[التوبة: 

د حيل به فيدعو إىل دينه وإىل طاعة ربه باحلكمة التجارة فمن واجبه أن يظهر إسالمه يف أي بل

واملوعظة احلسنة، وإذا حرضت فريضة من فرائض الصلوات وجب عليه أن يبادر بأدائها يف 

ا  ا عىل نفسه ومباركً وقتها فيأمر من عنده من جلسائه وزمالئه بأن يصلوا مجاعة حتى يكون مباركً

 عىل جلسائه وزمالئه.
نفسكم وأوالدكم وضيّعتم فرائض ربكم ونسيتم أمر آخرتكم ورصفتم أما إذا أمهلتم تربية أ

جل عقولكم وجل أعاملكم واهتاممكم للعمل يف دنياكم واتباع شهوات بطونكم وفروجكم.. 

ا لنبال املثالب، وسيسجل التاريخ  ومل ترجعوا إىل طاعة ربكم رصتم مثاالً للمعايب ورشقً

لفكم الصاحلني الذين رشفوا عليكم بتمسكهم بالدين مساوئكم السيئة التي خالفتم هبا سرية س

وطاعة رب العاملني، فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون. فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من 

 زللكم وحافظوا عىل فرائض ربكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني.

* * * 



 ١٩١  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 يف التذكري بفرض الزكاة وفضلها

 راجها من اخلري والربكةوما يرتتب عىل إخ

ب� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا وأن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيثبت يف 

. فهذه هي أركان اإلسالم ملن »�مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، واحلج وصوم رمضان

الفجار، كام أهنا حمك التمحيص سأل عن اإلسالم وهي الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني و

لصحة اإلسالم، هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق والعصيان، وكل من 

ا باألمر بإقام الصالة وإيتاء الزكاة، ألن الصالة عمود دين اإلسالم كام أن  تأمل القرآن جيده مملوءً

افرتض يف أموال األغنياء بقدر الذي يسع الزكاة أمانة اهللا يف مال كل إنسان، ألن اهللا سبحانه قد 

الفقراء، ولن جيهد الفقراء أو جيوعوا أو يعروا إال بقدر ما يمنعه األغنياء من احلق الواجب يف 

أمرت بأن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول «: ملسو هيلع هللا ىلصماهلم، وقد قال النبي 

. رواه »إذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم وأمواهلم إال حبقهااهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، ف

 البخاري ومسلم.

وهم مرتدين بمنعها، وملا بلغ عمر بن  وهلذا استباح الصحابة قتال املانعني للزكاة، وعدُّ

ا يفضلونه عىل أيب بكر قال: أما إين سأخربكم عني وعن أيب بكر، إنه ملا مات  اخلطاب أن قومً

 -ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب حممد  -دت العرب فمنعت زكاهتا شاءها وبعريها، فاتفق رأينا ارت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

كان يقاتل الناس  ملسو هيلع هللا ىلصأن أتينا إىل أيب بكر الصديق فقلنا: يا خليفة رسول اهللا، إن رسول اهللا 

بالوحي واملالئكة يمده اهللا هبم وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك فإنه ال طاقة لك بقتال العرب 

رّ من السامء فتخطفني الطري كلهم. فقال: أو كلكم رأيه عىل هذا؟ قلنا: نعم. قال: واهللا إلَ ِنْ أَخِ

ا قد مات،  ا، فإن حممدً أحب إيل من أن يكون هذا رأيي. ثم قال: أهيا الناس من كان يعبد حممدً
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ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت، أهيا الناس، إن قل عددكم وكثر عدوكم ركب الشيطان 

هذا املركب، واهللا ليظهرن اهللا هذا الدين عىل األديان كلها ولو كره املرشكون.. قوله احلق  منكم

ِ  بَۡل ﴿ ووعده الصدق، ۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب ا  ٱلَۡوۡ�ُل فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق ِممَّ
ۢ �ِإِۡذِن َ�م ّمِن فَِئةٖ قَ ﴿ و .]١٨[األنبياء:  ﴾١٨تَِصُفوَن  ِۗ لِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَ ُ وَ  ٱ�َّ َمَع  ٱ�َّ

 ٰ لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا  -أهيا الناس  -واهللا  .]٢٤٩[البقرة:  ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ

لو أفردت من مجعكم  -أهيا الناس  -جلاهدهتم عليه واستعنت باهللا عليهم وهو خري معني، واهللا 

للت سيفي حتى أبيل يف سبيل اهللا بلو أو أقتل يف سبيل اهللا قتالً. قال عمر: فعلمنا أنه احلق لس

 فاتبعناه حتى رضب الناس له بعطن.
وإنام استباح الصحابة قتال املانعني للزكاة من أجل أن الفقراء رشكاء األغنياء يف القدر 

 منعه وجب عىل احلاكم جهادهم املفرتض هلم يف أموال األغنياء، فمتى أرص األغنياء عىل

بانتزاعها منهم ودفعها إىل فقرائهم، وهذه هي االشرتاكية الرشعية التي نزل هبا الكتاب والسنة 

 عىل أن يف املال حقا سو الزكاة.

إنه عند حلول حول الزكاة وطلب الفقراء من األغنياء حقهم منها وقالوا: آتونا من مال اهللا 

يتبني التاجر املؤمن األمني من التاجر اخلائن املهني، فالتاجر املؤمن األمني الذي آتاكم. فعند ذلك 

حياسب نفسه ويراقب ربه ويبادر بأداء زكاته طيبة هبا نفسه، حيتسبها مغنامً له عند ربه ويقول: 

ا.  اللهم اجعلها مغنامً وال جتعلها مغرمً

إليه واستخلفه عليه ليمتحن فهو يعلم من واجبات دينه أن هذا املال فضل من اهللا ساقه 

ۖ ﴿ بذلك صحة إيامنه وأمانته ۡ�ُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
فهو يشكر اهللا الذي فضله  .]٤٠[النمل:  ﴾ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

 بالغنى عىل كثري من خلقه.
وأداء الزكاة هو العنوان عىل شكر نعمة الغنى باملال، هلذا تر الفقراء يلهجون له بالثناء 

م أو بقلوهبم ويقولون: تقبل اهللا منك ما أعطيت، وبارك لك فيام أبقيت وجعله والدعاء بألسنته

ا. ا وأجرً  لك طهورً
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أما التاجر اخلائن املهني، فإنه يؤثر حمبة ماله عىل طاعة ربه ويستبيح أكل زكاته وحرمان 

ا، أي جيعلها بمثابة الغرم الثقيل كام قال سبحانه:  َوِمنَ ﴿ فقراء بلده منها، فهو يعدها مغرمً
ۡعَرابِ 

َ
وكذلك من احلرض من يتخذ ما ينفق يف سبيل  .]٩٨[التوبة:  ﴾َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما ٱۡ�

ا، فهو بمثابة الغرم الثقيل يف نفسه، كام قيل:  الزكاة والصدقة والصلة مغرمً
ـــوق ـــدعى حق ـــاملعروف ت  ومل أر ك

 

 مغـــارم يف األقـــوام وهـــي مغـــانم 
 

ا ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب النبي  وهلذا  .!*"أن الناس يف آخر الزمان يتخذون األمانة مغنامً والزكاة مغرمً

ا.  يستحب للمؤمن عند دفع زكاته أن يقول: اللهم اجعلها مغنامً وال جتعلها مغرمً

سميت الزكاة زكاة من أجل أهنا تزكي املال، أي تنميه وتنزل الربكة فيه حتى يف يد وارثه، 

ۡمَ�ٰلِِهۡم  ُخذۡ ﴿ من مسمى الشح والبخل وتطهره، يقول اهللا تعاىل:كام أهنا تزكي إيامن خمرجها 
َ
ِمۡن أ

أهنا ما نقصت الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقسم رسول اهللا  .]١٠٣[التوبة:  ﴾َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها

ءٖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ ماالً، بل تزيده نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
ٰ وَُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَمآ أ   .]٣٩[سبأ:  ﴾٣٩ زِ�ِ�َ ٱل�َّ

رم انحرف، فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا  فلو جربتم لعرفتم، وقد قيل: من ذاق عرف، ومن حُ

ا ألنفسكم، ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿ خريً
ُ
  .]٩[احلرش:  ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ
ـــــا ـــــال إن هب ـــــاة امل ـــــادروا بزك  فب

 

ــينا  ا وحتص ــريً ــال تطه ــنفس وامل  لل
 

 أحتســـــــبون بـــــــأن اهللا أورثكـــــــم
 

ـــا وختزينـــا   مـــاالً لتشـــقوا بـــه مجعً
 

 روه عــىل مرضــاة أنفســكمـأو تقصــ
 

ـــكينا  ا ومس ـــرتًّ ـــه مع ـــوا من  وحترم
 

إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه الشيطان عىل 

ما أنفق أحد نفقة يف سبيل احلق من  نفقة ما هو أكثر منها يف سبيل الباطل، ثم نعود ونقول: إنه

ا مضاعفة ِيَذا  مَّن﴿ زكاة وصدقة وصلة إال أخلفها اهللا عليه أضعافً َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ َقۡرًضا َحَسٗنا  ٱ�َّ
ۚ  ۥٓ َ�ُ  ۥَ�ُيَ�ٰعَِفهُ  ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة

َ
فحصنوا أموالكم بالزكاة فإهنا ما بقيت الزكاة يف  .]٢٤٥[البقرة:  ﴾أ

 رواه البزار عن عيل بن أيب طالب. )١(
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فقال: يا رسول اهللا أنا ذو مال كثري وأهل  ملسو هيلع هللا ىلصته وأذهبت بركته، جاء رجل إىل النبي مال إال أفسد

خترج الز�ة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل «وحارضة، فأخربين ماذا جيب عيل يف مايل. فقال: 

 إىل ما ينبغي أن يفعله. ملسو هيلع هللا ىلصفأرشده النبي  !*"»أقر�اءك، وتعرف حق املسك� واجلار والسائل
غاد ورائح وموروث عن صاحبه، ويبقى من املال رشف الذكر وعظيم األجر، فأيام فاملال 

رجل غمره اهللا بنعمته وفضله بالغنى عىل كثري من خلقه، ثم جيمد قلبه عىل حب ماله وتنقبض 

لق  يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة ألقاربه والنفقة يف وجوه الرب واخلري الذي خُ

ا وحل بغناه دار البوارألجله إنه لرجل  ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها  يَۡومَ ﴿ سوء وتاجر فاجر قد بدل نعمة اهللا كفرً
 ْ نُفِسُ�ۡم فَُذوقُوا

َ
ُ�ۡم ِ� َما ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُ�ُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

وَن  ار حذار أن يقول أحدكم: هذا مايل أوتيته عىل حذق مني فحذ .]٣٥[التوبة:  ﴾٣٥ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ

ۡ�ُفُرۖ َوَمن َشَكَر ﴿ بكسبه حتى كثر ووفر. ولكن ليقل:
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

ال، كام أنه فأداء الزكاة هو العنوان عىل شكر نعمة الغنى بامل .]٤٠[النمل:  ﴾ۡفِسهۦِۖ فَإِ�ََّما �َۡشُكُر ِ�َ 

أي تربهن عن إيامن  »الصدقة برهان«الدليل والربهان عىل األمانة وصحة اإليامن. ويف احلديث: 

خمرجها وكونه آثر طاعة ربه عىل حمبة ماله، وسميت الزكاة صدقة لكوهنا تصدق وحتقق إيامن 

 ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت وَ  فُِقونَ ٱلُۡمَ�ٰ ﴿ خمرجها، كام أن منع الزكاة هو العنوان عىل النفاق، يقول اهللا تعاىل:
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
يِۡدَ�ُهمۚۡ  ٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلُۡمنَكرِ َ�ۡعُضُهم ّمِۢن َ�ۡعٖض� يَأ

َ
 .]٦٧[التوبة:  ﴾َوَ�ۡقبُِضوَن �

أي عن أداء زكاة أمواهلم. إن بعض الناس يف حال فقره يعد نفسه ويمنيها أن لو أغناه اهللا ألنفق 

 ماله، فلام حقق اهللا آماله وكثر ماله فر ونفر وبخل واستكرب، كام قال تعاىل:وتصدق وأد زكاة 

﴿ ٓ ا ۡعرُِضوَن  ۦَ�ِلُواْ بِهِ  ۦَءاتَٮُٰهم ّمِن فَۡضلِهِ  فَلَمَّ ۡ�َقَبُهمۡ  ٧٦َوتََولَّواْ وَُّهم مُّ
َ
نَِفاٗ�ا ِ� قُلُو�ِِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم  فَأ

ۡخلَُفواْ  ۥيَۡلَقۡونَهُ 
َ
َ بَِمآ أ   .]٧٧-٧٦[التوبة:  ﴾٧٧َما وََعُدوهُ َو�َِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُوَن  ٱ�َّ

 اإلمام أمحد يف مسنده، والطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك. رواه )١(
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والزكاة قدر يسري يرتتب عليها أجر كبري وخلف من اهللا كثري، وهي يف النقود ويف مال 

ا حييص فيه ماله وخيرج  ا معينًا معلومً التجارة ربع العرش، ويستحب للمسلم أن جيعل له شهرً

راجها يف املحرم إذ إنه بدء السنة، وبعضهم جيعلها يف رمضان زكاته، فبعض الناس يستحب إخ

لفضل الصدقة والنفقة فيه، غري أنه ال جيوز أن ينتقل يف دفعها من املحرم إىل رمضان، أما تعجيل 

الزكاة قبل حوهلا فيجوز للحاجة احلارضة بخالف تأخريها عن وقتها فإنه ال جيوز، ففي مخسامئة 

ا ريال إذا حال عليها احل ول اثنا عرش رياالً ونصف، ويف أربعة آالف ريال مائة ويف أربعني ألفً

 ألف واحد، وهكذا احلساب جر عىل هذا املنوال.

واألوراق املتعامل هبا عند الناس املسامة بالنيطان والدوالرات واجلنيهات اإلسرتلينية هي 

 البلد.بمثابة نقود الذهب والفضة جيب فيها الزكاة عىل حسب أثامهنا يف 

ومن له وديعة نقود يف البنك أو عند تاجر من التجار، وجب عليه أن خيرج زكاهتا عند رأس 

احلول. فالذين يودعون النقود ثم ال يؤدون زكاهتا هم آثمون وعاصون، وجدير هبذه النقود التي 

نتزع منها الربكة وأن حيل هبا الشؤم والفشل وحيرم صاحبها من بر كتها، ألهنا ال تؤد زكاهتا أن تُ

ما بقيت الزكاة يف مال إال أهلكته، وما هلك مال يف بر وال بحر وال جحود وال عصب إال 

 بحبس الزكاة عنه.

واملال املجعول أسهامً يف رشكة اإلسمنت أو رشكة الكهرباء أو رشكة األسمدة أو املالحة أو 

زكاة عند رأس احلول، رشكة األسامك أو أي رشكة من الرشكات، فإنه جيب فيه عىل صاحبه ال

بحيث خيرج زكاته عىل قدر قيمته، أشبه عروض التجارة ألنة لو أراد بيع رأس ماله لباعه من 

ساعته، وإذا حتصل صاحبه عىل ربح فإنه خيرج زكاته عندما يقبضه، ألن ربح التجارة ملحق 

 برأس مال التجارة.

أنفس أموال التجار، حتى إن وكذلك العقار املعد لإلجيار، فقد صار يف هذا الزمان من 

ا أو أقل أو أكثر يف السنة الواحدة، وما  أحدهم ليؤجر العامرة الواحدة بامئة ألف أو بخمسني ألفً

كان رشع اإلسالم املبني عىل مصالح اخلاص والعام ليهمل هذا املال الكثري بدون إجياب حق فيه 
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ي نعده للبيع وما أعد للكر، فهو أمر أن خترج الصدقة أي الزكاة من الذ ملسو هيلع هللا ىلصللفقري، والنبي 

بمثابة ما أعد للبيع والرشاء أشبه احليل املعد للكر، فإن فيه الزكاة بإمجاع العلامء، ولسنا نقول 

ا للمالك، وال نقول بإسقاط زكاته فإن  بإجياب تثمني العقار وإخراج زكاة قيمته، ألن فيه إجحافً

ا للفقراء، وإنام القول القصد ال وسط يف هذا املقام اهلام: أنه جيب إخراج الزكاة من غلة فيه إجحافً

ا أخرج  العقارات، فمن حتصل عىل أربعة آالف أخرج زكاهتا مائة ريال، أو حتصل عىل أربعني ألفً

ا، أو أربعامئة ألفٍ أخرج زكاهتا عرشة آالف. ا واحدً  زكاهتا ألفً

ة التي يركبها، وال يف السيارة وليس عىل املسلم زكاة يف البيت الذي يسكنه، وال يف السيار

التي يعيش عياله من كسبها، وال يف آالت النجارة أو احلدادة التي يمتهن هبا ويتكسب هبا، 

ا عىل العوامل التي أسقط النبي   الزكاة فيها. ملسو هيلع هللا ىلصكأدوات البناء وغريها؛ قياسً

ثريات الاليت وجتب الزكاة يف حيل النساء، أي املصاغات من الذهب املوجودة عند النساء امل

ا عىل حسب قيمته. فمتى كانت املصاغات  يتخذنه خزينة ال زينة، فيجب أن خترج زكاته مصوغً

ا،  ا واحدً ا أخرجت زكاته ألفً تبلغ أربعة آالف ريال أخرجت زكاته مائة ريال، أو أربعني ألفً

يف الزينة  وجيري احلساب الزائد والناقص عىل حسب ذلك. أما املصاغات التي تستعملها املرأة

 وتعريها غريها، فقد رجح الفقهاء سقوط الزكاة فيه، ألن زكاته لبسه وإعارته.

والزكاة يف النقود ويف عروض التجارة ويف اإلبل ويف الغنم هي من أسباب بركة املال ونموه 

وحفظه من اآلفات، وأكثر ما جيني عىل املال باهلالك والتلف والشؤم والفشل ونزول اآلفات من 

ُ�َۡ�ٰ  يَۡومَ ﴿ رب وغريه. كل هذا من أسباب منع الزكاة، أضف إىل ذلك كونه يعذب به صاحبهاجل
نُفِسُ�ۡم 

َ
ُ�ۡم ِ� َعلَۡيَها ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُ�ُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

وَن    .]٣٥: [التوبة ﴾٣٥فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ
* * * 



 ١٩٧  ) كتاب الصيام و فضل شهر رمضان٤(

 فصل

 فيمن يستحق الزكاة

َدَ�ُٰت ۞إِ�ََّما ﴿ اعلم أن اهللا سبحانه قد فصل من يستحق الزكاة بقوله: لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
ِ َوِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰرِِم�َ وَ  ٱلّرِقَابِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ�  ٱلُۡمَؤلََّفةِ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلَ�ِٰملِ�َ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ   نِ ٱبۡ وَ  ٱ�َّ

بِيِل�  ِۗ َفرِ�َضٗة ّمَِن  ٱلسَّ فأحق املستحقني للزكاة هم الفقراء. وقد بدأ اهللا بذكرهم  .]٦٠[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 لشدة العناية هبم من أجل حاجتهـم وهم من ال جيدون شيئًا.
وهم من جيدون بعض كفاية القوت وينقصهم بعضها، ويكونون مستحقني  املساكنيثم 

يؤجره أو سيارة يتكسب هبا، أو عنده إبل يعيش عياله من لبنها أو يكون  للزكاة ولو عنده بيت

نتهم، فيعطى من الزكاة قدر  قويا مكتسبًا ولكن أجرته ال تقوم بكفاية عيشة أهله وعياله لتامم سَ

.. ألن هذه أعطوهم من الزكاة ولو راحت عليهم من اإلبل كذا وكذاكفايته وعياله، لقول عمر: 

مثابة البيت الذي يسكنه فيؤخذ منه زكاهتا. ويعطى من زكاة غريه ما يكفيه وأهله اإلبل للبدوي ب

نته فإهنا ال حتل له  وعياله لكفاية سنتهم، ومن له راتب شهري مقرر من احلكومة قد يكفيه لسَ

 الزكاة، أما إذا كان ال يكفيه لتامم السنة فإنه جيوز أن يعطى من الزكاة.

 !*"»إنه ال حظ فيها لغ� وال لقوي مكتسب«عدي بن اخليار: يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قول النبي 

فإنه حديث صحيح لكنه حممول عىل الكسب الذي يكفيه ويكفي أهله وعياله، أما إذا مل يكف 

كسبه وأجرة عمله لكفاية أهله وعياله، فإنه يُعطى من الزكاة ما يكفيهم لدخوهلم يف عموم 

قد يكون عنده سيارة يتكسب هبا أو سفينة أو بيت يؤجره املساكني، فإن املسكني املستحق للزكاة 

 ولكنه ال يكفيه دخله لقوته متام السنة.

 رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن عبيد اهللا بن عدي. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٩٨

وأما الغارم يف نفسه: فهو الذي ترتاكم عليه الديون، أو يصاب بحاجة تذهب ماله من 

حريق أو هنب، أو حتمل محالة مال من ديات وغريها يف سبيل اإلصالح بني الطائفتني املتنازعتني، 

 يعطى من الزكاة بقدر ما يؤدي ضامنته.ف

ِ َوِ� َسبِيِل ﴿ وقوله: فرسه بعض الفقهاء باملجاهدين. وقيل: إنه يشمل كل فعل هللا  ،﴾ٱ�َّ

 من بناء املساجد والقناطر وفتح الطرق واملدارس واملستشفيات وسائر ما ينفع الناس.

بِيِل�  ٱبۡنِ وَ ﴿ وأما بلد وقد نفدت نفقته فيعطى من الزكاة ما فإنه املسافر الذي انتهى إىل  ﴾ٱلسَّ

 يوصله إىل بلده.. واهللا أعلم، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 

 هـ.١٣٩٧ربيع األول سنة  ١٢حرر يف 

* * * 



 

 

 
 

)٥( 

 اجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام

 وبيان أمر اهلالل وما يرتتب عليه من األحكام





 
 

 

 ]الشيخ لسامحة اإلسالمي العامل ابطةر أمانة رسالة[

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 هـ ١٤/١٠/٩٠

 حرضة صاحب السامحة مفتي قطر املوقر

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وبعد:

يرسُ األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي أن ترجو من سامحتكم املسامهة يف حتقيق هدف 

يلة التي ترمي إىل مجع الكلمة وتوحيد الصف والدعوة إىل التضامن يف سبيل احلق من أهدافها النب

 وإعالء كلمة اهللا.

ولقد وجدت الرابطة يف اختالف األقطار اإلسالمية عىل دخول شهر رمضان وثبوت 

الصيام، مثار نزاع شديد أد إىل فرقة وخصومة يف بعض البلدان اإلسالمية، األمر الذي حيز يف 

وتأمل له القلوب التي تود للمسلمني أن تسود بينهم املحبة واأللفة، فيكونوا عباد اهللا  النفوس

تِ األمانة العامة يف إجياد حل  ا يتسابقون يف اخلريات ويسارعون إىل املربات. ولقد فكرَ إخوانً

جلمع هذا الشتات الفكري والنزاع الفقهي الذي قد تتطور آثاره إىل فرقة يأباها الضمري 

سالمي، فتقدمت إىل املجلس التأسييس بتقرير حول هذا املوضوع وما يرتتب عىل ذلك من اإل

حماذير وأرضار. ولقد درس املجلس هذا التقرير وقرر رضورة استقصاء البحث يف هذا املوضوع 

 اهلام من الوجهة الفقهية واألدلة الرشعية بشأن النقاط التالية:

 و ال يعترب؟: اختالف املطالع، هل يعترب أاألوىل



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٠٢

: ما تثبت به رؤية اهلالل، هل يكفي خرب الواحد العدل أو ال بد من نصاب الشهادة أو الثانية

 االستفاضة؟ وهل الشهور كلها يف ذلك سواء أو ختتلف؟

 : احلكم إذا كان بالسامء غيم قد حيول دون الرؤية.الثالثة

ا قبل الزوال أو بعده.الرابعة  : رؤية اهلالل هنارً

 : هل جيوز االعتامد عىل احلساب الفلكي يف ثبوت اهلالل أو ال جيوز؟ةاخلامس

 وغري ذلك من النقاط والبحوث، األمر الذي حيتاج إىل دراسة مستفيضة فيه واختيار ما ير

ا للغرض مدعامً باألدلة الرشعية، ولذلك قرر املجلس استمرار البحث يف هذا  من األحكام حمققً

 هجرية. ١٣٩١املقبلة الجتامعه يف منتصف شهر مجاد الثانية  املوضوع وعرضه يف الدورة

ا ملا لسامحتكم من مكانة علمية مرموقة وغرية دينية معروفة وحرص عىل توحيد  ونظرً

الكلمة ومجع الشتات يف ظل األحكام الرشعية والتعاليم اإلسالمية، فإن األمانة العامة لرتجو أن 

ل هذه النقاط التي أشار إليها املجلس، حتى تتمكن بعد تتلقى من سامحتكم دراسة مستوفاة حو

 دراسة اآلراء والبحوث من وضع قرار يتفق وأهداف الرشيعة اإلسالمية وتعاليمها.

وثقوا يا صاحب السامحة أنكم هبذه املسامهة العلمية تؤدون رسالة إسالمية هلا أجرها 

. وتقبلوا عظيم شكري وحتيتي العظيم وثواهبا اجلزيل عند من ال يضيع أجر من أحسن عمالً 

 .واحرتامي

 حممد رسور الصبان

 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي

 يرجى الرد عىل العنوان التايل

 مكة املكرمة -ح/ رابطة العامل اإلسالمي 

* * * 



 
 

 ]رد سامحة الشيخ عىل الرسالة[

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

وبه نستعني، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات احلمد هللا رب العاملني 

 الشياطني.

اأما بعد إىل كافة الناس عرهبم وعجمهم بدين كامل  ملسو هيلع هللا ىلص : فإن اهللا سبحانه بعث نبيه حممدً

ورشع شامل صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أمور الناس أحسن نظام يف عباداهتم وأعيادهم 

احلالل واحلرام، وساو يف التكليف هبذا الدين بني سائر الناس اخلاص  ومعامالهتم وسائر أمور

 منهم والعام، فلم جيعل عبادة أحد منهم مقيدة وال مرتبطة بأمر اآلخر وال إرادته.

ومن حكمته وشمول رمحته، أن جعل العبادات يف اإلسالم متعلقة بالظهور واملشاهدة 

فوقت صالة الفجر يعرف بطلوع الفجر وانتشاره، واألمر اجليل الواضح الذي ال خفاء فيه، 

ووقت الظهر يعرف بزوال الشمس، ووقت العرص حني يصري ظل كل يشء مثله بعد يفء 

 الزوال، ووقت املغرب بغروب الشمس، ووقت العشاء بذهاب الشفق األمحر.

ر مع الغيم فبإكام ا للناظرين، فإن مل يُ ل عدة ويعرف وقت صيام رمضان برؤية اهلالل باديً

ا وكذلك شهر احلج.  شعبان ثالثني يومً

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ :يقول اهللا تعاىل
َ
 .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َجِّ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ٱۡ�

وسبب هذا السؤال عىل ما رواه أبو نعيم، أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قاال: يا رسول اهللا، ما 

ا كاخليط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم ال يزال ينقص ويدق بال اهلالل يب دو دقيقً

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿حتى يعود كام كان ال يكون عىل حالة واحدة؟ فأنزل اهللا 
َ
قُۡل ِ�َ  ٱۡ�



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٠٤

خبار فنقلهم سبحانه عن السؤال عن الذات إىل اإل. ]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َجِّ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ 

بالصفات، كأن اهللا تعاىل قال: إنه ال فائدة وال مصلحة لكم يف البحث عن جرم اهلالل، وإنام 

م واملصالح املرتتبة عىل اهلالل،  كَ ا لصيام الناس عليكم أن تنظروا إىل احلِ حيث جعله اهللا ميقاتً

دِ نسائهم وإيالئهم وحلول ديوهنم دَ هم وعِ هر احلرم التي وبه تعرف أشهر احلج واألش !*"وحجِّ

ا. م اهللا القتال فيها، سواء كان التحريم باقيًا أو منسوخً  حرّ
 فالتوقيت باألهلّة هي املواقيت املشهورة جلميع الناس منذ خلق اهللا الدنيا، يقول اهللا تعاىل:

ةَ  إِنَّ ﴿ ُهورِ ِعدَّ ِ ِعنَد  ٱلشُّ ِ َعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب  ٱۡ�َنا ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  يَۡوَم َخلَقَ  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِمۡنَهآ  ٱۡ�

ۚ َ�ٰلَِك  ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ
َ
ألن التوقيت باألهلة يسهل عىل مجيع الناس  .]٣٦التوبة: [ ﴾ٱۡلَقّيِمُۚ  ٱّ�ِينُ أ

ا  ي، لكون اهلالل أمرً معرفتها، العامل باحلساب واجلاهل به والبدوي واحلرضي والكاتب واألمِّ

ا به مرئيًّا با ا مشهودً ألبصار، وأجىل احلقائق ما شوهد بالعيان، إذ ليس املخرب كاملعاين، مشهورً

ا لشهرته، إذ الرؤية للهالل  وهلذا سمي هالالً الستهالل األصوات برؤيته، كام سمي شهرً

واشتهاره بمثابة الفجر وانتشاره. وقصد الشارع احلكيم من هذا كله هو شهرة العلم بدخوله 

 و صوموا لرؤ�ته وأفطروا «واملنار الذي يعرف به، حيث قال: وخروجه، إذ هو بمثابة الصُّ

لقصد التعبد بالوظائف  !,"»ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه«وقال:  !+".»لرؤ�ته

الواجبة فيه حتى ال يزاد فيها وال ينقص منها، بخالف الشهور الشمسية، فإنه ال يعرفها إال 

ر األميني من احلرض وكل البوادي وال يرتتب عليها يشء من احلاسب أو الكاتب وجيهلها أكث

ا.  التعبدات أبدً

هذا احلديث هو من رواية السدي الصغري عن الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباس، ورواه ابن عساكر  )١(

فة، غري أنه قد اشتهر هذا السبب لنزول اآلية؛ إذ السؤال عن فذكره، ورواية الكلبي عن أيب صالح ضعي

ا إنام ضعفه من قبل رجاله،  األهلة واقع كام جاء مقرونًا باجلواب يف نص الكتاب، وكون هذا احلديث ضعيفً

ا بالفعل.  وليس كل ما ال يصح سنده يعترب باطالً يف نفس األمر والواقع، وال كل ما صح سنده يكون واقعً

 فق عليه عن أيب هريرة.مت )٢(

 متفق عليه عن ابن عمر. )٣(

                          



 ٢٠٥  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

هلذا ال جيوز االعتامد يف الصوم والفطر عىل احلساب، كحساب اجلداول وغريها، لكون 

احلساب مبنيا عىل الظن والتخمني ال عىل العلم واليقني، فهم يف إجراء عملية احلساب جيعلون 

ا ناق ا كامالً وشهرً ا إىل هناية السنة، ومن املعلوم أن متام الشهر ثالثون قد يتواىل يف شهرين شهرً صً

ا وعرشين قد يتواىل يف شهرين وثالثة فينتقض بذلك نظام  وثالثة، والنقص يف الشهر وكونه تسعً

حساهبم، كام نر وقوع اخلطأ يف التقاويم، حيث يقول بعضهم: إن أول الشهر يوم كذا، 

 .!*"اوبعضهم يقول: يوم كذ

إن أعظم مقاصد القرآن الكريم والرشع احلكيم يف التوقيت باألهلّة هو اتفاق األمة يف 

عباداهتم من صيامهم وحجهـم وأعيادهـم ما أمكن االتفاق، إذ هذا من السهل امليرس، متى 

 سلكوا مسالكه وأخذوا بعزائمه.

ق اليقني من الرؤية؛ فلو جر املسلمون عىل نصوص الكتاب والسنة يف إثبات األهلة بطري

بأن يراه عدد من العدول املعروفني باألمانة والصدق فيصومون برؤيتهم، ويفطرون برؤيتهم عىل 

يقني من أمر دينهم لكان أفضل يف حقهم من هذا االختالف الواقع بينهم يف صومهم وأعيادهم؛ 

عىل خاصة األهلة،  ألهنم يف هذا الزمان أخذوا يتساهلون يف تصحيح الشهادة ومتحيص العدالة

وصار كل شاهد باهلالل مقبول الشهادة بدون أن يعرفوا ثقته وعدالته، ونجم عن هذا التساهل 

أن صاروا يشهدون به يف وقت مستحيلة رؤيته فيه، ويشهدون به الليلة ثم ال يراه الناس الليلة 

لقد سمعنا من بعض املتفرنجني القول بتفضيل الشهور الشمسية التي عليها مدار احلساب الغريب عىل  )١(

ا، وهذا ليس بمقتىض للتفضيل، وقد  الشهور القمرية، بحجة أن الشهور الشمسية ال تتغري شتاء وال صيفً

ا، قد سبق اإلسالم إىل كل عم ل جليل وفعل مجيل، وهذا التفضيل جيعل الشهر ال يتغري شتاء وال صيفً

ا، وهي  ا ال تتغري شتاء وال صيفً استعمله أهل اإلسالم باسم الربوج عىل عدد شهور السنة أي اثنا عرش برجً

و برج (احلمل والثور واجلوزاء والرسطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس واجلدي والدل

واحلوت). فكل برج بعدد األشهر، وال يتغري عن وقته، وما من فضيلة إال وقد أدىل اإلسالم فيها بالسهم 

 األوىف، وكل الصيد ففي جوف الفرا.
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من اخلطأ يف هذه  الثانية، ما حيقق بطالن شهادهتم، فدخل عىل الناس بسبب هذا التساهل يشء

 العبادة، فصاروا يصومون شيئًا من شعبان ويفطرون شيئًا من رمضان.

وبسببه وقع االختالف بني أهل اإلسالم يف صومهم وعيدهم؛ ألنه متى كان بعض أهل 

اإلسالم يعتمدون يف صومهم وعيدهم عىل الرؤية املحققة التي يشهد هبا عدد من العدول الذين 

 الكذب فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم؛ فهؤالء هم أسعد الناس ال يمكن تواطؤهم عىل

 بالصواب يف هذه القضية.

وبعضهم يعتمدون يف صومهم وفطرهم عىل أي خرب يأتيهم من أي بلد عن طريق اإلذاعة 

فيقبلونه عىل عالته ويعملون به يف صومهم وفطرهم، فإن هذا بال شك من لوازمه االفرتاق 

 ام يشهد به الواقع املحسوس.وعدم االتفاق، ك

فلو عملوا عملهم يف التوثق يف الشهادة فلم يدخلوا يف صوم رمضان ومل خيرجوا منه إال 

باليقني الثابت من الرؤية الصادقة التي يشهد هبا عدد من الثقات العدول، كام نص عىل ذلك 

اق، إذ الرؤية املحققة مجهور فقهاء املسلمني، حلصل حينئذ االتفاق، وزال عن الناس هذا االفرت

الصحيحة جتمع أهل اإلسالم من شتى البلدان فرياه أهل الشام ومرص والعراق واملغرب كام يراه 

 أهل نجد واحلجاز واليمن، وكام يراه أهل فارس وباكستان واهلند.

وما ذكره الفقهاء من اختالف املطالع بني هذه البلدان، فإنام قالوه بمحض االجتهاد 

يه، لكنه بمقتىض املشاهدة والتجربة يرتجح عدم صحته، وأن التفاوت يف مطلعه بني يؤجرون عل

هذه البلدان منتف، فرياه أهل الشام والعراق ومرص كام يراه أهل نجد واحلجاز واليمن، ال يتغري 

ا جلميع الناس عرهبم  عن مطلعه وال خيتلف عن حالته ألن اهللا سبحانه نصب اهلالل ميقاتً

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ فون به وقت صومهم وحجهموعجمهم، يعر
َ
قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس  ٱۡ�

ۗ وَ   وما كان كذلك فإنه ال يتغري بحال ولو جربوا لعرفوا صحة ذلك. .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ
واحلكمة يف ذلك ظاهرة، وهي أن تكون طريقة إثبات العبادة واحدة، وما ثبت من األحكام 

 عىل رؤية اهلالل فإنه ال يتغري بحال وال خيتلف يف حمل دون حمل.



 ٢٠٧  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

 وإنام يقع االختالف بني الناس الختالف الرائي، وعدم توثقه يف رؤيته ال املرئي.

 !*"»صوم�م يوم تصومون، وفطر�م يوم تفطرون، وأضحا�م يوم تضحون«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

ا ظهر يف بلد ورأوه رؤية صحيحة، فإنه هو خطاب جلميع الناس يف كل بلد، لكون اهلالل إذ

 غالبًا يظهر كذلك يف كل بلد، إذا مل حيُلْ دون منظره غيم أو قرت.

وإذا مل يظهر اهلالل وإنام قيل بأنه رؤي يف بلد كذا، فإن هذا خرب يصدقه اليقني أو يكذبه، وما 

 آفة األخبار إال رواهتا، واهللا أعلم.

* * * 

ااحلكم يف إثبات رمضان دخوالً    وخروجً

من الفقهاء من قال: جيب صوم رمضان برؤية عدل ثقة وإثبات الفطر بشهادة عدلني، كام 

هو الظاهر من مذهب احلنابلة، وعندهم أنه متى ثبتت رؤية اهلالل يف بلد لزم مجيع الناس الصوم 

 وهي من مفردات املذهب.

ا، كام هو الظاهـر من ومنهم من قال: جيب الصوم بشهادة عدلني والفطر بشهادة عدلني  أيضً

تراء الناس اهلالل عىل عهد مذهب مالك والشافعي، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر، قال: 

أين رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه  ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربت النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

 .احلاكم وابن حبان

أ�شهد أن ال � « رأيت اهلالل، فقال: فقال: إين ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس، أن أعرابيا جاء إىل النبي 

فأذن يف انلاس يا بالل أن «. قال: نعم، قال: »أ�شهد أن �مًدا رسول اهللا«قال: نعم، قال:  »إال اهللا

 رواه اخلمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وقفه. »يصوموا غًدا

 رواه البيهقي يف السنن الكرب، وعبد الرزاق يف مصنفه؛ كالمها عن أيب هريرة. )١(
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و حْ االستفاضة بأن يراه عدد من العدول ال  !*"أما اإلمام أبو حنيفة، فإنه يشرتط يف حالة الصَّ

يمكن تواطؤهم عىل الكذب، ويقول: إنه ال يمكن أن ينظر مجيع الناس إىل مطلع اهلالل 

وأبصارهم متساوية واملوانع منتفية، ثم يراه واحد واثنان دون الباقني. أما يف حالة الغيم فيقبل 

 ابن تيمية رمحه اهللا. عنده شاهد واحد.. انتهـى. وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم

ق من الفقهاء بني هالل الصوم والفطر؛ لقصد سد الذريعة بأن ال يدعي  ق من فرّ وإنام فرّ

 الفساق أهنم رأوا اهلالل ليتعجلوا بذلك الفطر وهم بعد مل يروه.

والكالم هنا يرجع إىل حقيقة اإلثبات وعدمه، إذ ما كل ما قيل: إنه رؤي يف بلد كذا؛ أن 

ا. فقد ذكر الفقهاء لصحة الشهادة عىل يكون صحيحً  ا ثابتًا وال كون مدعي الرؤية عدالً صادقً

اهلالل كونه يشهد به عدالن ثقتان، ثم هم يفرسون العدالة املطلوبة لصحة الشهادة بأهنا التزام 

فرائض الصلوات اخلمس بسننها الراتبة واجتناب املحارم، بأن ال يأيت كبرية وال يدمن عىل 

الثانية استعامل املروءة وهي فعل ما جيمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، فهذه صغرية، و

 الرشوط إن مل تُدرك كلها فلن تُرتك كلها.

وقد ثبت بالتجربة واالختبار كثرة كذب املدعني لرؤية اهلالل يف هذا الزمان، وكون الناس 

ا من جهة الرشق، ثم يشهد به  أحدهم مساء من جهة الغرب وهو يرون الشهر قويا مضيئًا صباحً

ا، ويشهدون برؤيته الليلة ثم ال يراه الناس الليلة الثانية من كل ما يؤكد بطالن  مستحيل قطعً

شهادهتم، فاالستمرار عىل هذا اخلطأ املتكرر الناشئ عن الشهادة املزيفة ال جييزه النص وال 

البًا يف أكثر البلدان، فيتقارب بذلك القياس، ومتى رؤي اهلالل رؤية صحيحة يف بلد، فإنه يُر غ

 االتفاق بني مجيع املسلمني يف الصوم والعيد.

فلو أن فقهاءنا املتقدمني القائلني بثبات دخول الشهر بشهادة الواحد وخروجه باثنني، 

وكونه إذا ثبت يف بلد لزم مجيع الناس الصوم، فلو أهنم عاشوا إىل عرصنا اليوم وشاهدوا ما وقع 

و: ذهاب الغيم. )١( حْ  الصَّ
                          



 ٢٠٩  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

ه من األخطاء التي تنشأ عن شهادة الواحد واالثنني، لتبدل رأهيم يف فنون التوثق الناس في

واإلثبات واالحرتاس من الناس، ألن حالة الناس اليوم غري حالتهم يف السنني السابقة، فيام 

 يتعلق بشأن األهلة وطريق إثباهتا والشهادة فيها وتعميم العمل هبا.

ديم الزمان بمثابة املتباعدة، بحيث تكون القرية عن القرية فقد كانت البلدان املتجاورة يف ق

األخر قدر مائة كيلو أو أقل أو أكثر، فتثبت رؤية اهلالل يف إحد القريتني وال تعلم الثانية 

بثباته فيها لصعوبة االتصاالت بينهام إال عن طريق البعري واحلامر، فيحكم قايض تلك البلدة 

عدلني، ويأمر بالعمل بذلك من الصوم أو الفطر، فتصوم هذه بصحة رؤية اهلالل بشاهدين 

 القرية والبلدة األخر املجاورة هلا مفطرون، حيث مل يروا اهلالل ومل يبلغهم خرب رؤيته.

وكال القريتني عىل حق، الصائمون منهم واملفطرون، ألن هذا هو غاية جهدهم 

مثل هذا يعترب مصيبًا يف حصول األجر  واجتهادهم، سواء أصابوا أو أخطؤوا، ألن كل جمتهد يف

ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ وحط الوزر، إذ ۚ  ٱ�َّ   .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
ما عدا قضاء ذلك اليوم الذي سبقت به إحد القريتني، فإنه من الالزم باالتفاق ويف الغالب 

ر غالبًا يف أكثر البلدان فينترش أمره أنه متى ثبتت رؤيته يف مثل هذه البالد رؤية صحيحة، فإنه ي

ا للناس واحلج.  ويشتهر خربه، وهذا هو حقيقة احلكمة يف خلقه، حيث جعله اهللا ميقاتً

ولو قدر خطأ هذه الرؤية، فإن هذا اخلطأ ال يتعد مكان البلدة املشهود فيها وما حوهلا فال 

.إىل البلدان األخر يتعد 

اتِ واملقربة لألصوات أما اآلن ويف هذا الزمان، فإن وَ ه بمقتىض اخرتاع اآلالت الناقلة للذَّ

من برقيات وإذاعات وتليفونات وتلفزيونات؛ فقد صارت الدنيا كلها كمدينة واحدة وكأن 

عواصمها عىل بعدها غرف متجاورة يتخاطبون بينهم شفهيا من بعيد كتخاطبهم من قريب 

ا أو غري فيرسي خرب الرؤية يف مشارق األرض ومغارهبا يف  ساعة واحدة، سواء كان اخلرب صحيحً

 صحيح، فيعم الناس اخلطأ كام يعمهم الصواب.
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فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن من احلزم وفعل أويل العزم أن حيسب هلذا األمر احلساب 

ويستخدم له سائر الوسائل واألسباب من كل ما يقتيض التوثق والثبات بشهادة املعروفني 

الثقة والرؤية الثابتة املحققة يف دخول الشهر وخروجه حتى يكون الناس آمنني عىل بالعدالة و

إكامل صومهم فرحني بعيد فطرهم، فألن نخطئ يف التوثق واالحتياط أوىل من أن نخطئ يف 

 التساهل واالستعجال، وهذا هو حقيقة ما ندعو إليه وننصح به، واهللا عند لسان كل قائل وقلبه.

عمر يف شهادته عىل اهلالل، وكذا حديث األعرايب الصحايب، فقد وقعت وأما حديث ابن 

 الشهادتان عىل دخول رمضان ولعلهام يف قضية واحدة يف سنة واحدة أو يف سنني متفرقة.

وعىل كال األمرين فليس يف احلديثني ما يدل عىل أنه مل ير اهلالل أحد غريمها، ال من أهل املدينة 

ب، إذ عدم العلم باليشء ليس علامً بالعدم، ومن املحتمل أن يكون شاركهام وال من حوهلا من األعرا

 يف إثباته. ملسو هيلع هللا ىلصغريمها يف رؤيته، وإن مل يذكر يف احلديث اكتفاء بصدور األمر من رسول اهللا 

ثم إنه ال يقاس شهادة ابن عمر وهذا األعرايب الصحايب عىل شهادة غريمها من أهل هذا 

قد عرف تقو هذين  ملسو هيلع هللا ىلصتهم وال ثقتهم، إذ من املعلوم أن رسول اهللا الزمان، ممن ال تعرف عدال

 ملسو هيلع هللا ىلصالشاهدين وثقتهام، فأمىض شهادهتام، إذ القصد اخلرب اليقني بالرؤية، وقد وقف رسول اهللا 

 .!*"عىل حقيقة ذلك

ثم إن ابن عباس راوي حديث األعرايب مل يقبل قول كريب وحده يف رؤية دخول رمضان 

أما نحن فال نصوم حتى نراه أو نكمل ية صام وصام الناس معه حتى قال: وقد أخربه أن معاو

ا، كام أمر رسول اهللا   !+".بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالعدة ثالثني يومً

دخول يف صوم رمضان حكم القايض بذلك بل لو أخربه ثقة عدل أنه رأ هالل إذ ال يشرتط لصحة ال )١(

رمضان فصدقه وجب عليه أن يصوم، وكذا لو رأ بنفسه اهلالل فردت شهادته أو مل يشهد به بخالف ما 

لو رأ بنفسه هالل شوال فلم تقبل شهادته أو مل يشهد به، فإنه جيب عليه أن يصوم مع الناس وال يفطر إال 

ا للحنابلة.م  عهم، كام هو الظاهر من مذهب مالك وأيب حنيفة وفاقً

 رواه مسلم عن كريب. )٢(

                          



 ٢١١  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

شهادة خزيمة  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن اإلثبات خيتلف باختالف األشخاص واألزمان، فقد جعل النبي 

أنه يشهد الرجل بن ثابت بشهادة رجلني عدلني ملا يعلمه من صدقه وثقته وأمانته، ومن ذلك 

الثقة العدل عىل اليشء ويشهد بضده عرشة رجال ممن ال تعلم عدالتهم وال ثقتهم فيميض 

القايض شهادة الواحد العدل ويرد شهادة العرشة لكون الكمية ال تغني عن الكيفية شيئًا. فإن 

أبو وجوب العمل يف الصوم والفطر بشهادة الشاهدين، كام رو  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: فقد ثبت عن النبي 

داود يف سننه عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، أنه خطب الناس يف اليوم الذي يُشك فيه، 

صوموا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: إين جالست أصحاب رسول اهللا وسألتهم وكلهم حدثوين أن رسول اهللا 

 .»لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن ُ�مَّ علي�م فأتموا ثالث�، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا

أمرهم إذا شهد  ملسو هيلع هللا ىلصذا حديث ثابت، حيمل عىل املراد منه واملقصود به، وأن النبي فهـ

شاهدان أن يصوموا ويفطروا، ألنه لن يشهد شاهدان عدالن برؤيته الثابتة يف بلد كاملدينة إال 

وقد رآه الكثري من الناس يف سائر اآلفاق، العتبار أن كل بلد تراه كذلك أو أكثر البلدان، إذ 

الشهود عىل الرؤية هو إثبات اليقني واحلقيقة وهي حتصل بشهادة العدلني، وقد أمىض  القصد من

شهادة ابن عمر وشهادة األعرايب الصحايب، ملّا وقف عىل حقيقة صدقهام، غري أنه مل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أنه متى شهد شاهدان جمهوالن عىل رؤية اهلالل ومجيع الناس مل يروه أنه جيب  ملسو هيلع هللا ىلصيكن مراد النبي 

ا. إمضاؤ ا منه أبدً ه وتكليف الناس بالعمل بشهادهتام عىل قرب الديار وبعدها، فهذا مل يكن مرادً

والشهادة أمانة. وأول ما يفقد الناس من دينهم األمانة وآخر ما يفقدون من دينهم الصالة، 

ومعلوم فقدان أكثر الناس يف هذا الزمان لعمود دينهم وأمانة وهبم، فضالً عن فقدان أماناهتم 

هبذا األمر قبل وقوعه، كام يف الصحيحني عن  ملسو هيلع هللا ىلصواستخفافهم بشهاداهتم، وقد أخرب النبي 

ال  - »خ� القرون قر� ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعمران بن حصني، أن النبي 

ا  ثم ييجء قوم �شهدون وال �ُستشهدون، و�ونون وال يؤتمنون، « -أدري أذكر مرتني أو ثالثً

 .»ن وال يوفون، و�ظهر فيهم السمنو�نذرو



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢١٢

ففي هذا احلديث اإلشارة إىل استخفاف الناس يف آخر الزمان بالشهادة، وأهنم يشهدون بام 

 مل يشاهدوه وبام مل حييطوا بعلمه.

ترى «ليشهد عنده، فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي من حديث ابن عباس، أن رجالً جاء إىل النبي 

 !*".»هد أو دعمثلها فاش«قال: نعم. قال:  »الشمس

فالعدالة التي يشرتطها الفقهاء لصحة الشهادة عىل اهلالل وغريه قد صارت مفقودة يف 

هؤالء األفراد، الذين يشذ أحدهم بشهادته عىل اهلالل من بني جمموع سائر الناس، بحيث يدعي 

مستحيلة فيه أحدهم رؤيته الليلة ثم ال يراه مجيع الناس الليلة الثانية، ويدعي رؤيته يف وقت هي 

ا فيام بني الفجر وطلوع  ا مضيئًا صباحً بمقتىض الدليل العقيل عىل عدم إمكاهنا، كأن يراه الناس نريً

ا والدعو برؤية اهلالل  الشمس ثم يدعي أحدهم رؤيته مساء من ذلك اليوم، وهذا ال يتفق أبدً

 معه تعترب كاذبة كام سيأيت بيانه.

الشهادة، كون البدو الذين يسكنون يف الصحراء البعيدة  ومما يؤكد هذه الغرابة وبطالن هذه

نحوا من قوة اإلبصار نتيجة صحة األجسام، فكان  عن كبار املدن ودخاهنا وارتفاع بنياهنا وقد مُ

أحدهم ير ويعرف سمة اإلبل قبل أن ير أكثر احلرض أجسامها، وحيرصون أشد احلرص عىل 

رونه، بينام يدعي أحد هؤالء رؤيته وهي غري صحيحة يف التطلع إىل اهلالل وقت التحري له وال ي

 ظاهر األمر.

فال عربة بمثل شهادة هؤالء، مع قيام الدليل العقيل عىل بطالهنا، ألن من رشط صحة 

 الشهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا.

ثم إن رؤية اهلالل يقع فيها الوهم واالشتباه دائامً حتى من بعض العدول الثقات، بحيث 

ابِۢ بِقِيَعةٖ َ�َۡسُبُه ﴿ للشخص أنه رأ اهلالل ومل يكن هالالً خييل  ۡ� َكَ�َ ٰٓ إَِذا  انُ  َٔ ٱلظَّ َمآًء َح�َّ
  .]٣٩النور: [ ﴾ا ٔٗ لَۡم َ�ِۡدُه َشۡ�  ۥَجآَءهُ 

 أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث ابن عباس. )١(
                          



 ٢١٣  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

من ذلك أن مجاعة كانوا يرتاءون هالل رمضان وفيهم أنس بن مالك ريض اهللا عنه، خادم 

مائة سنة، وفيهم إياس بن معاوية، املعروف بالفراسة، فبينام هم وكان قد قارب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ينظرون إليه إذ قال أنس بن مالك: أنا رأيت اهلالل هو ذاك. وأخذ يشري بإصبعه إليه وال يراه 

الناس، فقام إياس بن معاوية فمسح شعر عيني أنس، ثم قال: انظر يا أبا محزة، هل تر شيئًا؟ 

 .!*" شيئًا. فعرفوا أهنا شعرة اعرتضت لعينه فحسبها هالالً فنظر ثم قال: اآلن ال أر

اجتمع عدد من الرؤساء العقالء يف مكان عال من الصحراء يرتاءون اهلالل، قالوا: فنظرنا 

ا، ال نشك إال  إىل قطعة سحاب يف شكل اهلالل ويف مطلع اهلالل، فجعلنا نكرب ويريه بعضنا بعضً

قق فيه النظر، إذ رأيناه يتمزق وبعد قليل اضمحل وزال فعرفنا أنه اهلالل، فبينام نحن كذلك نح

ا بني  ول من الناس ليشهد أنه رأ اهلالل، ومثل هذا يقع كثريً جُ أهنا قطعة سحاب، واهللا إن العَ

 الناس، وهلذا أمر اهللا بالتثبت يف خرب الفاسق.

ال؛ إذ لكلٍّ خربٌ ديني مما ثم إن اخلرب برؤية اهلالل هو بمثابة اخلرب عن رسول اهللا أنه فعل وق

 يتعلق باألحكام واحلج والصيام وأمور احلالل واحلرام.

أنه فعل وقال؛ اخرتعوا فنَّ اجلرح  ملسو هيلع هللا ىلصوملّا رأ العلامء كثرة الكذب عىل رسول اهللا 

والتعديل ليميزوا به بني الصادق األمني والكاذب املهني، فكانوا يقولون: فالن كذاب، وفالن 

ري الوهم، وفالن غري ثبت، وفالن ينفرد باملناكري، وفالن يشذ بحديثه عن مدلس، وفالن كث

الثقات، ونحو ذلك من املميزات التي تقتيض التحذير عن االغرتار بخربهم أو تصديقهم يف 

 شهادهتم، وليس هذا من الغيبة املحرمة، بل من النصيحة الواجبة هللا ولدينه ولعباده املؤمنني.

التحفظ عىل الشهادة والعقاب عىل ما دخل فيها من النقص والزيادة، وكان أول من اعتنى ب

هو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف قصة مشهورة حاصلها ما رواه البخاري يف 

صحيحه، أن أبا موسى األشعري استأذن عىل عمر بن اخلطاب ثالث مرات فلم يؤذن له فرجع 

 اجلزء األول. ٢٢٦ص  -ذكر هذه القصة ابن خلكان يف تارخيه يف ترمجة إياس  )١(
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يعني أبا  -شغله قال: أمل أسمع صوت عبد اهللا بن قيس؟ وكان عمر مشغوالً، فلام أفاق من 

قالوا: بىل. قال: ائذنوا له. فطلبوه فلم جيدوه، فأرسل يف أثره من يرده إليه، ثم  -موسى األشعري 

إذا استأذن أحد�م ىلع «قال له: ما محلك عىل أن ترجع؟ قال: ألين سمعت رسول اهللا يقول: 

ا فلم يؤذن هل فل�جع
ً
ا، واهللا لتأتني بشاهد يشهد لك »أخيه ثالث ، فقال عمر: إين مل أسمع ذلك أبدً

ا حتى وقف عىل مأل من األنصار فقال:  بذلك، أو ألوجعن ظهرك. فانطلق أبو موسى مذعورً

ا فلم «أنشدكم باهللا، هل أحد منكم سمع رسول اهللا يقول: 
ً
إذا استأذن أحد�م ىلع أخيه ثالث

م سمعناه، فقال: ليشهد معي أحدكم عند عمر. فقالوا: يشهد قالوا: اللهم نع »يؤذن هل فل�جع

معك أصغرنا، قم يا أبا سعيد اخلدري فاشهد معه. فجاء أبو سعيد فشهد عند عمر فقال: 

 صدقت، أشغلني عنها الصفق باألسواق.

فهذا من فنون سياسته يف رعيته وتثبته يف الشهادة بام ال يثق بصحته حتى ال يدخل اخللل 

رة، وإنام سميت الشهادة الكاذبة بشهادة عىل الدي ن بالنقص والزيادة من طريق الشهادة املزوّ

 الزور الزورارها عن طريق احلق والعدل.

ۡم  َ�ٰلَِكۖ ﴿ ثم قرأ: »عدلت شهادة الزور اإلرشاك باهللا«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوخطب النبي  َوَمن ُ�َعّظِ
ِ ُحُرَ�ِٰت  ُ  ٱ�َّ ِحلَّۡت لَُ�ُم  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ

ُ
نَۡ�ٰمُ َوأ

َ
ْ إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ٱۡ�  ٱۡجَتنُِبوا

ۡوَ�ٰنِ ِمَن  ٱلرِّۡجَس 
َ
ْ وَ  ٱۡ� ورِ قَۡوَل  ٱۡجَتنُِبوا ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِ  ُحَنَفآءَ  ٣٠ ٱلزُّ ِ  ۦۚ ِ�َّ ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب  ٱ�َّ
�ََّما َخرَّ ِمَن 

َ
َمآءِ فََك� ۡ�ُ ُه َ�َتۡخَطفُ  ٱلسَّ ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  ٱلطَّ

َ
 .]٣١-٣٠[احلج: ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ٱلّرِ�حُ أ

 رواه اإلمام أمحد من حديث خريم بن فاتك األسدي.
* * * 



 ٢١٥  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

 من رشط صحة الشهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا

ْ ﴿ إن اهللا سبحانه يقول: �ِيُموا
َ
َ�َٰدةَ َوأ ِ  ٱلشَّ ْ ﴿ كام قال:  ﴾ِ�َّ �ِيُموا

َ
لَٰوةَ ٱلَوأ فأمر بإقامة  ، ﴾صَّ

مة معدلة غري مائلة وال  الشهادة هللا كام أمر بإقامة الصالة هللا، وإقامة الشهادة هي أن تأيت هبا مقوّ

مزيفة، بل تشهد عىل حقيقة ما رأيت وسمعت بثبت وإتقان من غري زيادة وال نقصان، كام يف 

 .!*" »ىلع مثل الشمس فاشهد أو دع«احلديث: 
، بحيث خييل للشخص أنه رأ شيئًا ومل  والشهادة عىل اهلالل هو مما يكثر االشتباه فيها دائامً

 يكن شيئًا، كام علم بالقطع كثرة وقوع ذلك.

فإذا انحرصت الشهادة عىل رؤية اهلالل يف واحد أو اثنني من بني جمموع الناس، فإهنا شهادة 

ا، السيام إذا ظنية ليست يقينية، تشبه اخلرب الذي حيتمل الصدق والكذب ف هي ال تفيد اليقني قطعً

كان هذا الشاهد أو الشاهدان ممن ال تعرف ثقتهام وال عدالتهام، إذ ليس اخلرب كاليقني ومل يقل أحد 

 من أئمة املذاهب األربعة وال فقهاؤهم: إنه جيب تصديق خرب مدعي الرؤية وإن مل تعلم عدالته.

نة وفاض فيه الغدر واخليانة، وحاول الكثري من السيام يف هذا الزمان الذي ضعفت فيه األما

ُٰعوَن لَُهۡمۗ  ٱۡلفِۡتَنةَ َ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿ املنافقني أن يتالعبوا بالدين واملنافقون  .]٤٧التوبة: [ ﴾َو�ِيُ�ۡم َس�َّ

َها﴿ يف هذا الزمان هم رش من املنافقني الذين نزل فيهم القرآن، ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَّ  ٱ�َّ ِخُذواْ َءاَمُنوا

واْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّ
ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ�  ٱۡ�َۡغَضآءُ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم َ� يَ�

َ
ِمۡن أ

ۚ قَۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ُ�َ�ۡ
َ
فكان أحدهم  .]١١٨آل عمران: [ ﴾١١٨ ۡعقِلُونَ إِن ُكنُتۡم �َ  ٱ�َ�ِٰت� ُصُدورُُهۡم أ

شهد برؤية اهلالل يف وقت مستحيلة رؤيته فيه، وهذا مما يؤكد بطالن شهادهتم ووقوع التساهل ي

يف احلكم هبا، كام شهدوا يف زمان فات برؤية هالل شوال وأُمر الناس بالفطر فأفطروا، وعند 

خروجهم إىل مصىل العيد لصالة العيد انكسفت الشمس والناس يف مصىل العيد!! ومن املعلوم 

 .أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث ابن عباس )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢١٦

لشمس ال يكسف هبا يف سنّة اهللا إال يف اليوم الثامن والعرشين والتاسع والعرشين، أي ليايل أن ا

اإلرسار، كام أن القمر ال ينخسف إال يف ليايل اإلبدار، أي ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس 

عرشة، كام حقق ذلك أهل املعرفة باحلساب وعلامء الفلك، وحققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

 عديدة وأبطل ما يعارضه. مواضع
رة ال جييزه النص وال القياس، ولن  فاالستمرار عىل هذا اخلطأ الناشئ عن الشهادات املزوّ

 نعذر عند اهللا وعند خلقه بالسكوت عنه.

ثم إن الناس يف هذا الزمان أخذوا يتساهلون يف تصحيح الشهادة ومتحيص العدالة، وصار كل 

الل، وبناء عىل هذا التسامح أخذ بعض الناس يتسابقون إىل واحد مقبول الشهادة عىل خاصة اهل

ادعاء رؤية اهلالل بدون تثبّت وال يقني، فدخل اخلطأ عىل الناس يف هذه العبادة فصاروا يصومون 

 شيئًا من شعبان ويفطرون شيئًا من رمضان، بناء عىل شهادة من ال يعرفون عدالته وال ثقته.

 البلدان برؤية هالل شوال من هذه السنة ليلة اجلمعة، من ذلك، أنه جاء اخلرب من إحد

وأن يوم اجلمعة هو العيد فضجت األصوات من اإلذاعات يأمرون الناس بالفطر يوم اجلمعة، 

العتبار أنه العيد، فأفطر الناس، ويف الليلة الثانية التي هي ليلة السبت، اجتهـد الناس لرؤيته فلم 

ا، ويف الليلة الثال ثة التي هي ليلة األحد رآه أفراد من الناس احلادة أبصارهم رأوه يروه قطعً

ا، وقد سربه عدد من العقالء الرؤساء حتى غاب يف مخس وعرشين دقيقة، وبعضهم قال:  ضعيفً

 يف ثالثني دقيقة. وهو الليلة الثالثة عىل حسب هذه الشهادة!!

سنن أيب مر ليلة الثالثة، كام يف صالة العشاء غيبوبة الق ملسو هيلع هللا ىلصوكان الصحابة يصلون مع رسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنا أعلم الناس بوقت صالة العشاء اآلخرة، كان رسول اهللا عن النعامن بن بشري، أنه قال: داود 

 يصليها سقوط القمر لثالثه.

هلذا اضطرب الناس من هذه الشهادة، وعرفوا متام املعرفة أن يوم اجلمعة من رمضان وكذا 

ا يسألون عن قضاء هذا اليوم أو اليومني، هل جيب أو يستحب يوم السبت عىل الراجح، وأخذو

 أو ال جيب وال يستحب؟!



 ٢١٧  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

وهذه املسألة ترجع إىل قضية من أفطر يف هنار رمضان، يظن أن الشمس قد غربت ثم تبني 

 يف  البخاريأهنا مل تغرب، وقد وقعت هذه القضية عىل الصحابة ريض اهللا عنهم كام رو

اهللا بن شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن  صحيحه، قال: حدثني عبد

يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل هلشام:  ملسو هيلع هللا ىلصأسامء بنت أيب بكر قالت: أفطرنا عىل عهد النبي 

ا قال: ال أدري أقضوا أم ال.  أفأُمروا بالقضاء؟ قال: البد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشامً

، إنا مل مر يف ذلك فروي عنه ترك القضاء قائالً: : اختُلف عن عفتح الباريقال يف  مل نقضِ

 نتجانف اإلثم.

 .اخلطب يسري وقد اجتهدناورو مالك عنه أنه قال: 

اورو عبد الرزاق عنه أنه قال:   .نقيض يومً

ا مكانهورو سعيد بن منصور عنه: وفيه:  . قال: وجاء ترك من أفطر منكم فليصم يومً

 وبه قال إسحاق وأمحد يف رواية واختاره ابن خزيمة... انتهى.القضاء عن جماهد واحلسن، 

اتفاق األئمة  اإلفصاحوظاهر املذهب وجوب القضاء لكون األصل بقاء النهار، وحكى يف 

 عىل وجوب القضاء.

عيف ألميت «ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عدم القضاء لدخوله يف عموم قوله: 

انتهى. وكام لو أكل ظانا أن الفجر مل يطلع فتبني أنه طالع فال قضاء عليه  .!*" »عن اخلطأ والنسيان

 يف ظاهر املذهب.

وقد نص الفقهاء عىل أنه لو وقف الناس بعرفة اليوم الثامن خطأ، فإن حجهم صحيح، 

وهذا يوم حج الناس عىل حسب اجتهادهم، كام لو  ،»احلج يوم �ج انلاس«: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

ثم تبني أنه صىل إىل غري جهة القبلة، فإن صالته صحيحة وال يعيدها، لكون  اجتهد إنسان فصىل

 أخرجه ابن ماجه من حديث أيب ذر الغفاري. )١(
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املكلفني إنام خوطبوا بالظاهر الذي يسعهم العلم به، فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فال حرج عليهم، 

 أشبه بالقايض إذا اجتهد وأخطأ فله أجر.

* * * 

 موانع الرؤية للهالل بمقتضى سنة اهللا اجلارية يف خلقه

هلالل آية من آيات اهللا يف استهالله ويف إبداره ويف استرساره، وقد جعل اهللا له عالمات إن ا

ا  يعرف هبا إمكان رؤيته وعالمات يعرف هبا تعذر رؤيته، كام جعله تارة ثالثني وتارة تسعً

ا وعرشين أكثر ما صمنا ثالثني ملسو هيلع هللا ىلصصمنا مع النبي وعرشين، وقد قال بعض الصحابة:   .!*"تسعً

الصادقة الصحيحة تصدق ذلك أو تكذبه، فهـي أصح العالمات للعمل به، حلديث: والرؤية 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن «وقال:  ،!+" »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«

 .!," »غم علي�م فأ�ملوا العدة ثالث�

ا  ا وسواء كانت منزلته ومتى رئِي اهلالل ابتدأ حكم به ألول ليلة، سواء كان صغريً أو كبريً

 مرتفعة أو منخفضة، ألن أجىل احلقائق ما شوهد بالعيان.

 أما العالمات التي يعرف هبا امتناع رؤيته وعدم صحة الشهادة به، فمن أمهها كونه ير

ا فيام بني الفجر وطلوع الشمس من جهة الرشق، ثم يدعي بعضهم رؤيته مساء من ذلك  صباحً

ا، بمقتىض احلس والتجربة والعادة اليوم من جهة الغ رب، فإن هذا من املمتنع املستحيل قطعً

ا ثم رؤيته  ا من زرقاء الياممة، فال تتفق رؤيته صباحً اجلارية يف سنة اهللا، حتى ولو كان أقو نظرً

 أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )٣(

                          



 ٢١٩  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

مساء من ذلك اليوم، فمن ادعاه فإنام خيل له ومل يره، فالشهادة بذلك تعترب كاذبة، ألن من رشط 

 شهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا.صحة ال

ا من  وقد أجر اهللا العادة يف خلق القمر أنه يظهر ألبصار الناس يف ثامنية وعرشين يومً

الشهر حللوله يف ثامنية وعرشين منزالً، ثم خيتفي عن أبصار الناس يومني إن كان تاما ثالثني أو 

ا، أي تسعة وعرشين. ا إن كان ناقصً ا واحدً  يومً

اء واالسترسار يف اليومني أو اليوم ال بد منه كام هو متفق عليه عند أهل العلم فهذا االختف

 وأهل احلساب واجلداول واملفرسين وعلامء اللغة وبعضهم قال بجواز اختفائه ثالثة أيام.

ويسمى هذا االختفاء للهالل: الرسار واالسترسار واجتامع النريين واملحاق وغري ذلك من 

ا، عرفوا متام املعرفة أنه لن هيل  التسمية اجلارية عىل ا نريً ا طالعً ألسنة العرب، فمتى رأوه صباحً

ا، بمقتىض العادة التي أجراها اهللا فيه.  مساء من ذلك اليوم أبدً

وما يدعيه بعض أهل العلم من إخواننا يف زماننا من القول بجوازه، وعدم امتناعه كام 

قول مل يستند إىل إثبات ال بطريقة املشاهدة وال  سمعنا به من بعضهم وجيادلون يف إثباته، فهو

التجربة، ويرتجح أن هذا القول إنام خرج منهم خمرج الظن والتخمني بدون علم وال يقني 

 وبدون مشاهدة وال جتربة، وذلك ال يُغني عن احلق شيئًا.

اه الناس وكأهنم يف نظرهم ومناظرهتم بنوا أمرهم عىل الشهادة املزيفة برؤية اهلالل حيث ير

ا، ثم يشهد بعضهم برؤيته مساء، فبنوا أمرهم ورأهيم عىل هذه الشهادة الكاذبة وجعلوها  صباحً

 هلم بمثابة القاعدة وهي بال شك من باب قياس الفاسد عىل الفاسد.

 وسنورد من األدلة ما يوضح امتناع ذلك وعدم إمكانه بمقتىض سنة اهللا يف خلقه:

ِي ُهوَ ﴿ له تعاىل:عىل قو قال البغوي يف تفسريه ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ  ۥنُوٗر� َوقَدَّ
ْ َعَدَد  نِ�َ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُموا ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ٱلّسِ ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ ّقِ ُل  ٱۡ�َ لَِقۡوٖ�  ٱ�َ�ِٰت ُ�َفّصِ
  .]٥يونس: [ ﴾٥َ�ۡعلَُموَن 
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لقمر ثامنية وعرشين منزالً وأسامؤها: الرشطان والبطني والثرياء والدبران قال: إن منازل ا

واهلقعة واهلنعة والذراع والنثرة والطرفة واجلبهة والزبرة والرصفة والعواء والسامك األعزل 

والغفر والزبانا واإلكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد 

 بية والفرغ املقدم والفرغ املؤخر والرشاء.السعود وسعد األخ

قال: فينزل القمر كل ليلة منزالً منها ويسترت ليلتني إن كان الشهـر ثالثني أو ليلة واحدة إن 

ا وعرشين.  كان تسعً

ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل  ٱۡلَقَمرَ وَ ﴿ وعىل قوله: وقال القرطبي يف تفسريه عىل اآلية قال: إن اهللا  .﴾قَدَّ

قمر منازل وهي ثامنية وعرشون منزالً ينزل القمر منها كل ليلة بمنزلة ويومان سبحانه قدر لل

 للنقصان واملحاق، ثم ساق عدد النجوم الثامنية والعرشين ينزل يف كل ليلة منها ثم يسترت.
ا وفاوت نوره، فتارة يزداد وقال ابن كثري يف تفسري سورة نوح : قدر اهللا للقمر منازل وبروجً

 يرشع يف النقص حتى يسترت ليدل عىل ميض الشهر. حتى يتناهى ثم

، قال: إن منازل القمر ثامنية وعرشون أنوار التنزيل :وقال اخلطيب الرشبيني يف تفسريه

 منزالً، وأسامؤها: الرشطان والبطني.. إلخ.

ا لكل برج منزالن وثلث، فينزل قال : وهذه املنازل مقسومة عىل الربوج وهي اثنا عرش برجً

ا وعرشين.القمر م  نها كل ليلة منزالً، ثم يسترت ليلتني إن كان ثالثني أو ليلة واحدة إن كان تسعً

 عىل اآلية املذكورة:وقال يف تفسري املنار 

: إن اهللا قدر للقمر يف سريه يف فلكه منازل ينزل كل ليلة يف منزل منها ال خيطئه وال قال

بأسامء النجوم املحاذية هلا، وهي ثامنية يتخطاه، وهي ثامنية وعرشون معروفة تسميها العرب 

وعرشون: الرشطان والبطني... وذكر بقية النجوم، ثم قال: فهذه املنازل الثامنية والعرشون هي 

ا  التي يُر فيها القمر باألبصار، ثم تبقى ليلتان إن كان الشهر ثالثني أو ليلة واحدة إن كان تسعً

ا. وعرشين حيتجب فيها عن األبصار فال يُر  أبدً

 



 ٢٢١  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

 رمحه اهللا:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

: إن القمر جيري يف منازله الثامنية والعرشين كام قدره اهللا منازل، ثم يقرب من الشمس قال

فيسترت ليلة أو ليلتني ملحاذاته هلا، فإذا خرج من حتتها جعل اهللا فيه النور، ثم يزداد نوره كلام بعد 

بدار، ثم ينقص كلام قرب منها إىل أن جيامعها، وهلذا يقولون: عنها إىل أن يقابلها ليلة اإل

االجتامع، وأهل احلساب يسمونه اجتامع القرصني الذي هو وقت االسترسار، كام يعرف بذلك 

وقت الكسوف واخلسوف، فإن الشمس ال تكسف يف سنة اهللا إال عند االسترسار إذا وقع القمر 

مضبوطة، كام أن القمر ال خيسف إال يف ليايل اإلبدار حلؤول بينها وبني أبصار الناس عىل حماذاة 

 األرض بينه وبني الشمس، فمعرفة الكسوف واخلسوف تدرك باحلساب الصحيح.

: وأهل احلساب يرون بأهنم يعرفون طلوع اهلالل بأنه عند غروب الشمس يكون قد قال

و أمر حيس طبيعي حيققه وجوده فارقها بعرش درجات أو أقل أو أكثر، أما كونه ير أو ال ير فه

وليس حسابيا، واألمر الرشعي يف الصوم والفطر إنام يرتتب عىل الرؤية املحقة ال عىل احلساب. 

 .!*"انتهـى

، قال: والرسار هو اليوم الذي يسترس فيه القمر وقال الراغب األصبهاين يف غريب القرآن

ري: يقال رسار الشهر ورسره وهو آخر ليلة قال األزه :وقال يف النهاية البن األثريآخر الشهر. 

: استرس القمر أي خفي ليلة الرسار وربام وقال يف خمتار الصحاحاسترس فيها اهلالل بنور الشمس 

 كان ليلة وربام كان ليلتني.

: استرس القمر إذا خفي ليلة الرسار، وربام كان ليلة وربام كان ليلتني، وقال يف لسان العرب

 قال الشاعر:

ا يف دارهــــانحــــن   صــــبحنا عــــامرً
 

ــــــا  ــــــالل أو رساره ــــــية اهل  عش
 

 قال: وحكي عن الكسائي وغريه، أنه قال: الرسار آخر الشهر ليلة يسترس اهلالل.

 .٣٣ص  -من رسالة بيان اهلد من الضالل يف شأن اهلالل  )١(
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 : وربام استرس ليلة وربام استرس ليلتني.. انتهـى.وقال أبو عبيدة

شبه املجمع  وهبذا يتبني أن استرسار القمر آخر الشهر ليلة أو ليلتني أنه من األمر الثابت

عليه عند املحققني من سائر العلامء، وقد أجر اهللا العادة به واستقر يف نفوس الناس معرفته، 

ا وال تنخرم هذه العادة التي هي  ا عرفوا متام املعرفة أنه لن هيل مساء أبدً فمتى رآه الناس صباحً

ا بمثابة القاعدة، بدعو الرؤية الكاذبة، وما كل ما يقال: إنه رئِي يف  بلد كذا؛ أن يكون صحيحً

ا بني اخلرب واليقني، واهللا أعلم. ا وعرفً ا لوقوع الفرق رشعً  واقعً

* * * 

ا قبل الزوال وبعده  رؤية اهلالل هنارً

ا فهو لليلة املقبلة، سواء كان  وأما قول الفقهاء من احلنابلة وغريهم: وإن رئِي اهلالل هنارً

وغريمها، وبه قال مالك والشافعي وأبو  خمترص املقنعاإلقناع، وقبل الزوال أو بعده قاله يف 

حنيفة. فهذا القول جر من الفقهاء عىل سبيل الفرض والتقدير لكوهنم يقدرون دائامً ما ال يقع 

ا لعارض يعرض يف اجلو، بحيث يقل ضوء الشمس  عىل فرض وقوعه، فهم يقدرون رؤيته هنارً

ا، رؤيته قبل الغروب مستحيلة وغري ممكنة فيمكن لقوي النظر رؤيته، وهو تقدير يبعد وق وعه جدًّ

ولو فرض وقوعها فإنه ال تأثري هلا يف حكم إثبات الصيام هبا، وقد أنكر هذا التقدير بعض 

وه من األمر املستحيل لعدم إمكان وقوعه؛ لكون اهلالل ال يُر رؤية صحيحة إال  الفقهاء وعدُّ

يخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، وحتى صاحب بعد غروب الشمس وذهاب شعاعها، كام حققه ش

استدرك عىل الفقهاء القول به، قائالً: إنه ال أثر لرؤية اهلالل  ،!*"كشاف القناع يف رشح اإلقناع

ا وإنام يعتد بالرؤية بعد الغروب. قال: ولعله مراد أصحابنا لظاهر اخلرب السابق فعلم منه أن  هنارً

 انتهى.الرؤية قبل الغروب ال تأثري هلا.. 

 ؤلفه منصور بن يونس البهويت.من أشهر كتب احلنابلة، مل )١(
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واخلرب السابق الذي أشار إليه هو ما رواه األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة، قال: أتانا 

ا فال تفطروا  كتاب عمر ونحن بخانقني أن األهلة بعضها أكرب من بعض، فإذا رأيتم اهلالل هنارً

ألثر عن حتى متسوا أو يشهد رجالن مسلامن أهنام رأياه باألمس عشية. رواه الدارقطني، وهذا ا

عمر دليل واضح عىل عدم االعتبار برؤية اهلالل يف النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وأنه 

: إن سبب اختالفهم يف حكم رؤية اهلالل بداية املجتهدال يعتد به عىل فرض وقوعه، وقد قال يف 

عن القايض  يرجع إليه. وحكى ملسو هيلع هللا ىلصبالنهار هو ترك اعتبار التجربة وليس يف ذلك أثر عن النبي 

قائالً: الذي يقتضيه القياس والتجربة أن القمر ال ير والشمس بعد مل تغب، لكون املعتمد يف 

ذلك عىل التجربة كام قلنا وال فرق يف ذلك قبل الزوال وال بعده، وإنام املعتمد يف ذلك مغيب 

 الشمس أول مغيبها.. انتهى.

* * * 

 رفع النزاع الواقع يف اختالف املطالع

مطالع اهلالل متفقة ومتقاربة يف البلدان العربية وسائر البلدان التي يسكنها املسلمون، إن 

 وذلك بمقتىض املشاهدة والتجربة وتناقل األخبار من بني سائر األقطار.

وما ذكره الفقهاء من اختالف املطالع فيام بني الشام واحلجاز وفيام بني مرص والعراق، 

منهم عىل حسب االجتهاد، يؤجرون عليه وال يلزم التقيد به  فيرتجح بأن هذا التحديد جر

لكونه جر منهم بدون جتربة وال مشاهدة، فظنوا وقوع التفاوت يف املطالع بني هذه البلدان 

فقالوا بموجبه عىل سبيل الفرض والتقدير لصعوبة املواصالت يف زمنهم وتعذر االتصاالت من 

 بعضهم مع بعض.

إنه بمقتىض اخرتاع اآلالت الناقلة للذوات واملقربة لألصوات، فقد أما يف هذا الزمان، ف

صارت الدنيا كلها بأرسها كمدينة واحدة وكأن عواصمها عىل بعدها غرف متجاورة يتخاطبون 
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ا عن اهلالل وقت طلوعه  فيام بينهم شفهيا من بعيد كتخاطبهم من قريب، ويسأل بعضهم بعضً

بذلك عدم التفاوت يف املطالع بني سائر البلدان العربية، لكوهنا فيخربه بام يوافق يف بلده فعلموا 

من األمور احلسية التي تدرك باملشاهدة والتجربة، فضعف القول باختالف املطالع يف هذا بعد 

 وقوفهم عىل عدم صحته.

حيققه أن بعض األقطار املتباعدة، مثل: بلدان سلطنة عامن وفارس وباكستان واهلند، بام فيها 

املسلمني أهنم إنام رأوا هالل شوال من هذه السنة ليلة األحد وصار عيدهم باألحد، وعندنا من 

مل يره الناس رؤية صحيحة ثابتة إال ليلة األحد ليلة رآه أهل اهلند وباكستان، وال عربة بام قيل من 

الثابتة املعرتف  رؤيته قبلها بناء عىل األوامر الصادرة عليهم بالفطر، فإننا إنام نتكلم عىل الرؤية

بصحتها. وإن رؤيتنا هلالل شوال توافق رؤية فارس واهلند وباكستان عىل حد سواء، غري أنه قد 

خيتلج يف نفوس بعض الناس يشء من الشك يف ذلك حينام ير ويسمع أن الشمس تغرب يف 

والعراق  بعض البلدان غري الوقت الذي تغرب فيه يف البلدان األخر، كام أهنا تغرب يف الشام

قبل غروهبا يف احلجاز، وتغرب يف باكستان واهلند قبل غروهبا يف نجد واحلجاز بعدد ساعات. 

ا هلا، وهذه هي الشبهـة  فيظنون أن اختالفها يف مشارقها ومغارهبا أنه مما يتغري به مطلع اهلالل تبعً

هللا سبحانه خلق القمر التي جعلت الفقهاء املتقدمني يقولون باختالف املطالع، وفات عليهم بأن ا

ا جلميع الناس عرهبم وعجمهم يف صومهم وحجهم، فهو آية من آيات اهللا يف استهالله  ميقاتً

وإبداره واسترساره، ومسخر من اهللا ملصالح عباده، فهو يساير الشمس حسبام يراه الناظرون وإال 

 .فإن فلكه غري فلكها

ا من جهة وعند اقرتاب انقضاء الشهر، فإنه يقرب منها كامل الزم هلا أحيانًا، يطلع صباحً

ا ينحرس عنها ويتخلف منها، فتطلع  الرشق قبلها فيغيب قبلها فال يراه أحد يف أي بلد، وأحيانً

د من شعاعها عىل قدر ما يتمكن من رؤيته الناظرون فإهنم حينئذ  قبله وتغيب قبله، فمتى بعُ

رص الليل وال طوله؛ ألن اهللا سبحانه نصب يرونه يف كل بلد، كام أنه ال يتغري طلوعه يف حال ق

ا جلميع الناس، وما كان كذلك فإنه لن خيتلف بحال وال يتغري يف حمل دون حمل،  اهلالل ميقاتً



 ٢٢٥  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

 »صوم�م يوم تصومون، وفطر�م يوم تفطرون، واألضىح يوم تضحون«: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا معنى قول النبي 

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.

الفطر يوم يفطر انلاس، واألضىح « :ملسو هيلع هللا ىلص عنها أهنا قالت: قال رسول اهللا وعن عائشة ريض اهللا

 رواه الرتمذي. »يوم يضيح انلاس

واخلطاب يف هذا جلامعة الناس، فليس منشأ اخلالف بني الناس من مطلع اهلالل، وإنام يعود 

تلف باختالف إىل التثبت يف الرؤية وعدمها لوقوع االختالف من الرائي ال املرئي، فإن الرؤية خت

صفاء اجلو وكدره وقوة النظر وضعفه، واالستعداد ملراقبته وقت التحري له من جهة مطلعه 

وعدم االستعداد لذلك، ثم التثبت لصحة الرؤية وعدم التثبت فيها، وهبذه األسباب ختتلف 

لدان األحوال يف املحالت يف احلكم برؤية اهلالل، وهذا االختالف يقع من قديم الزمان بني الب

 املتجاورة كام يقع بني البلدان املتباعدة، وسببه معقول كام ذكرنا.

ثم إن القول باختالف املطالع من لوازمه أن شهر رمضان الذي افرتض اهللا عىل عباده 

صيامه بكامله أنه يتنقل من بلد إىل بلد؛ فيكون أول رمضان يف إحد األقطار باجلمعة ويف القطر 

ا حتى ولو قدر وقوعه فعالً بناء عىل الثاين بالسبت ويف الق طر اآلخر باألحد، وهذا ال يكون أبدً

التثبت يف الرؤية وعدم التثبت فيها ووقوع الغيم يف جهة والصحو يف اجلهة األخر، وغري ذلك 

من األعذار املقتضية الختالف الناس يف الدخول يف الصيام واخلـروج منه، لكن األمر الصحيح 

ا وعرشين وتارة أن رمضان الذي اف رتض اهللا صومه عىل عباده هو معلوم العدد واحلدّ تارة تسعً

ا، أما كون الناس خيتلفون يف التثبت يف  ثالثني ومعلومة حدوده يف دخوله وخروجه، ال يتنقل أبدً

ُهَو ﴿ رؤيته وعدم التثبت، فإن هذا أمر واقع وال يغري شيئًا من صفاته التي رتبها اهللا عليه يف قوله:
ِيٱ ۡمَس َجَعَل  �َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ نِ�َ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُمواْ َعَدَد  ۥنُوٗر� َوَقدَّ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ٱلّسِ

 ُ ِ  ٱ�َّ  ب
� َ�ٰلَِك إِ�َّ   .]٥يونس: [ ﴾ٱۡ�َّقِ

كل قطر عن فكام أنه ال يتغري من بلد إىل بلد يف حالة مطلعه واستهالله، فكذلك ال يتغري يف 

حالة إبداره، فكل الدنيا تتفق عىل حالة اإلبدار التي يعرفون هبا هيجان البحر واضطرابه 
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وانتفاخه يف سائر األقطار وذلك ليلة ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة، وقد زعموا أن هذا 

 االضطراب وهيجان البحر أنه من تأثره بالقمر، واهللا أعلم.

ريض اهللا عنهم ملّا اتسعت فتوحهم اإلسالمية وامتد سلطاهنم  ومما يؤكد هذا أن الصحابة

 عىل األقطار األجنبية، وكانوا هم امللوك واألمراء يف مشارق األرض ومغارهبا ويف ممالك كرس

وقيرص وغريها، فكانوا يرتاسلون ويتساءلون عام يلزم من األحكام وأمور الصيام. وكان عمر بن 

مراءه وعامله بأن يلقوه بموسم احلج بمكة كل عام فيسأل كل واحد اخلطاب ريض اهللا عنه يأمر أ

 منهم عن والية عمله وشؤون بلده.

ومع هذا كله، فلم يثبت عنهم وال عن أحد منهم اخلوض يف اختالف مطالع اهلالل، إذ لو 

ثبت كان له أصل ألكثروا فيه الكالم وبينوا للناس ما يرتتب عليه من أحكام الصيام، كام أنه مل ي

يف موضوعه حديث واحد ال صحيح وال حسن وال ضعيف، غري أن الفقهاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

أخذوا القول به من مفهوم حديث ابن عباس مع كريب، ملّا قدم عليه من الشام وقال له: متى 

رأيتم اهلالل؟ قال: رأيناه يوم اجلمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته وصام أمري املؤمنني وصام 

الناس معه. فقال ابن عباس: أما نحن فلم نر اهلالل إال ليلة السبت ونصوم حتى نراه أو نكمل 

ا. فقال كريب: أال تكتفي برؤية أمري املؤمنني؟ فقال: هكذا أمرنا رسول  عدة رمضان ثالثني يومً

ىت ال تصوموا ح«وحديث:  !*" »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«. وكأنه يشري إىل حديث: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

وهذا الرأي وهذا العمل  ،!+" »تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن غم علي�م فاقدروا هل ثالث�

وقع من ابن عباس ريض اهللا عنه موقع االجتهاد وهو عني الصواب، يريد أال خيرج من الصوم 

كريب، بأن املفروض إال بيقني الفطر من الرؤية أو إكامل العدة، ومل يقل ابن عباس يف حديثه مع 

مطلع اهلالل بالشام غري مطلعه باحلجاز، وإنام أخذوه عىل حسب الظن منهم فيه، فقالوا بموجبه، 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )٢(

                          



 ٢٢٧  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

ثم أخذ بعضهـم ينقل عن بعض القول به حتى اشتهر وانترش، ولعل ابن عباس مل يكن هذا 

 مراده، وإنام أراد األخذ باحلزم وأن يفطر عىل يقني من الرؤية أو إكامل العدة.

ملعلوم أن الفقهاء قد نصوا عىل أنه لو رأ أحد هالل شوال بطريق اليقني فردت ومن ا

شهادته أو مل يشهد بذلك، وقد صام الناس من أجل أهنم مل يروا اهلالل، فإنه جيب عليه أن يصوم 

ا للحنابلة، بل قد  مع الناس وال يفطر يف الراجح من األقوال، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وفاقً

ا فلم يروا اهلالل، فإنه جيب أال نصوا أي ا عىل أهنم لو صاموا رمضان بشهادة واحد ثالثني يومً ضً

ا. ذكره يف  ا وثالثني يومً وغريمها.  اإلقناع وخمترص املقنعيفطروا حتى يروه حتى ولو صاموا واحدً

 وهذا القول ينطبق عىل فعل ابن عباس ريض اهللا عنه.

اح حديث ابن ع باس مع كريب، قالوا: إنام رد ابن عباس شهادة ثم إن الكثريين من رشّ

كريب ومل يعمل هبا، من أجل أنه شاهد واحد واملفروض شاهدان، احتياطًا حلفاظ هذه 

ا ثابتًا وال كون الرائي عدالً  الفريضة، إذ ما كل ما يقال: إنه رئي يف بلد كذا؛ أن يكون صحيحً

ا، اللهم إال أن يقال بثبوت وقوع التفاوت يف املطالع بطريق اليقني بني األقطار األجنبية  صادقً

الواسعة واألقاليم الشاسعة، وأن مطلع اهلالل فيها غري مطلعه يف اجلزيرة العربية وما جاورها، 

 فعند ثباته يتعلق حكم كل قُطر وكل إقليم برؤيته بنفسه، واهللا أعلم.

 اجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام

لزعامء والرؤساء وسائر املنتدبني لعالج األوضاع وإصالح األحوال إن كل اجتامع يعقده ا

واألعامل، فإن مبدأ حديثهم يتناول البحث عن اختالف املسلمني يف األعياد، حيث يكون عيد 

بعضهم اليوم وبعضهم بعد يومني، والكل مسلمون عىل دين واحد، فهم يرون أن يف هذا 

ث يظنون أن املسلمني متفرقون يف أصل الدين االختالف نوع مغمز ألعداء اإلسالم، حي

ا من االهتامم، حيبون اجتامع  ا، فالزعامء أعطوا هذا البحث نوعً والعقيدة، وأهنم لن يتفقوا أبدً
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املسلمني عىل عيد واحد يف يوم واحد، كام أهنم عىل دين واحد يأمر باالجتامع واالتفاق وينهى 

ْ ﴿ عن االختالف واالفرتاق ِ ِ�َۡبِل  َوٱۡ�َتِصُموا ْۚ  ٱ�َّ قُوا وكان  .]١٠٣آل عمران: [ ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ

 .!*"»استووا وال ختتلفوا فتختلف قلو��م«إذا قام إىل الصالة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وإن هذه البغية املنشودة والرغبة املطلوبة ملن العمل السهل امليرس متى أخذوا بعزائم أسباهبا 

فهم طريقها ويسلك هبم سبيل ودخلوا عليها من باهبا، كيف  ا يعرّ  ومنارً وقد نصب اهللا هلا صوً

 حتقيقها.

ونحن نعيش يف ضمن دولة إسالمية دينية، هدفها احلق والسري برعاياها عىل سبيل العدل، 

فهي حتيل النظر يف أحكام األهلة إىل املحاكم الرشعية، لتصحيح الشهادة ومتحيص العدالة، ثم 

 من ذلك.إبالغ الناس بام يلزم 

وإن الرأي السديد واألمر املفيد جلمع الناس عىل الصيام والعيد، القريب منهم والبعيد، هو 

صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، «حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف امتثال املأمور واتباع املأثور الثابت عن النبي 

 .!+" »فإن غم علي�م فأ�ملوا العدة ثالث�

ال ن�تب، الشهر هكذا وهكذا، تارة �سًعا وعرش�ن وتارة إنا أمة أمية ال �سب و«ويف قوله: 

متفق عليه.  »ثالث�، فال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن غم علي�م فاقدروا هل

. فاخلطاب يف هذا كله لعامة املسلمني الذين خلق اهللا هلم األهلة »فاقدروا هل ثالث�«وملسلم: 

وحجهم، ألن من مقاصد الشارع اتفاق األمة يف عباداهتا وأعيادها ما  ليهتدوا هبا مليقات صومهم

 أمكن االتفاق.

وغرض الشارع احلكيم من هذا كله هو شهرة العلم هبذه األوقات لقصد التعبد فيها 

 بوظائفها املفروضة عىل الناس.

 أخرجه مسلم عن أيب مسعود. )١(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ٢٢٩  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

تة، وإن األحكام املتعلقة بالصيام وعيد اإلسالم منوطة برؤية اهلالل رؤية صحيحة ثاب

بحيث يراه عدد من العدول املعروفني بالثقة والعدالة، إذ اهلالل أمر مشهور مشهود به مرئي 

 باألبصار، ومن أصح املعلومات ما شوهد بالعيان، إذ ليس اخلرب كالعيان.

واحلكمة يف ذلك جعل العبادة يف ابتدائها وانتهائها مما يتيرس العلم بوقته لكل أحد من بادية 

 وجاهل وكاتب وأُمي ورجل وامرأة، فلم جيعل عبادة أحد متعلقة بإرادة اآلخر، وحارضة، وعامل

ألن اهللا سبحانه العظيم شأنه، علم ما كان يتالعب به علامء األديان ورؤساء األمم السابقة، من 

ترصفهم يف العبادات الرشعية، حيث أسقطوا عن أممهم فرض الصيام الواجب عليهم تدرجييا، 

ا من دون اهللا.وكانوا حيلون   هلم وحيرمون بدون إذن من اهللا، واختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابً

فجعل عبادة هذه األمة متعلقة باملشاهدة والظهور واألمر اجليل، سواء يف ذلك فرائض 

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ الصلوات والصيام واحلج، يقول اهللا تعاىل:
َ
اِس قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّ  ٱۡ�

ۗ وَ    .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ
ا، بحيث يستوي  فمعرفة وقت الصيام يف دخوله وخروجه، يعرف برؤية اهلالل جليا واضحً

يف العلم به والتكليف بواجبه مجيع الناس، أو بإكامل العدة عند حصول ما يمنع الرؤية، ومتى 

ا  ا أو كبريً وسواء كانت منزلته عالية أو رئي ابتداءً فإنه حيكم ألول ليلة، سواء كان صغريً

منخفضة، فلو جر املسلمون عىل عملية التوثق واليقني يف دخوله وخروجه، بحيث ال 

يصومون وال يفطرون حتى يراه عدد من العدول الثقات لسلموا من هذه التشكيكات 

احلكم واالختالفات يف الصوم والعيد الناشئة عن الشهادات غري الثابتة يف الرؤية والتساهل يف 

 بصحتها والعمل هبا. واهللا أعلم.
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 ترائي اهلالل مستحب

إنه يستحب الرتائي للهالل وقت التحري لطلوعه للتحفظ عىل الوظائف املفرتضة فيه حتى 

 ال يزاد فيها وال ينقص منها.

ا: إن منشأ االختالف بني املسلمني يف الصوم ويف العيد يرد إىل أمر  ا والحقً لقد قلنا سابقً

وهو التثبت يف دعو الرؤية وعدم التثبت فيها، ألنه متى كان بعض املسلمني يبنون  واحد

أمرهم يف صومهم وفطرهم عىل الرؤية املحققة املستفيضة الثابتة بشهادة عدد من العدول الثقات 

عىل صحتها فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم عىل يقني من أمرهم وحزم يف أمر دينهم، كام 

ل يف سائر البلدان التي ينتحل أهلها العمل بمذهب األحناف؛ فهم أسعد بالصواب يف عليه العم

هذه القضية، السيام عند فساد الناس يف هذا الزمان. وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا لشهرته،  رمحه اهللا حيث يقول: إنام سمي اهلالل هالالً الرتفاع األصوات برؤيته وكام سمي شهرً

كفي عنده وال عند األحناف شهادة الواحد واالثنني عىل رؤيته يف حالة الصحو من بني فال ي

جمموع سائر الناس، لكون الرؤية الصحيحة الثابتة حسية تدرك باألبصار ويشرتك يف العلم هبا 

غالب أهل األمصار، إذا مل يكن ثم ما يمنع الرؤية من غيم وغريه، ألهنا متى كانت األبصار 

املوانع منتفية، فإنه حينئذ يمتنع اختصاص الواحد واالثنني بالرؤية دون سائر الناس، متساوية و

 فال بد أن تنترش وتشتهر الرؤية الصحيحة، بحيث يراه من كل بلد واحد أو اثنان.

ا من األثر، حيث قال النبي صوموا «: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا القول بام أن له قوة يف النظر، فإن له حظا كبريً

ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن غم «وقال:  .!*" »رؤ�تهلرؤ�ته وأفطروا ل

 وكلها أحاديث صحيحة ثابتة. .!+" »علي�م فاقدروا هل

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )٢(

                          



 ٢٣١  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

فمتى مل يره املسلمون وإنام أخربهم به خمرب عن طريق اإلذاعة برؤية فرد معلوم أو جمهول يف 

ة هذا الشاهد وال ثقته، وهل هو شاهد بلد كذا ومل يثبت لد أحد من القضاة الرشعيني عدال

واحد أو اثنان؛ فإنه حينئذ ال يقال: إن املسلمني قد رأوه. وهم مل يروه، وإنام أُخربوا به وليس 

 اخلرب كاليقني.

ا  فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن االختالف بني املسلمني يف الصوم ويف العيد ال يزال واقعً

ا دائامً الختالف األ  فهام يف تطبيق النظام عىل العمل بصحيح األحكام.ومستمرًّ

* * * 

 عملية التمهيد جلمع الناس عىل الصيام والعيد

إنه ينبغي لنا أن نعمل عملنا فيام يعود بالصالح عىل أمتنا وأهل ملتنا، من كل ما يقيض 

أويل  بتخفيف هذا االختالف واالفرتاق، ويستدعي االجتامع واالتفاق بأمر يقتضيه احلزم وفعل

العزم وال ينفيه الرشع، وإن الرأي السديد واألمر املفيد جلمع الناس عىل الصيام والعيد القريب 

صوموا «حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم والبعيد، هو يف اتباع املأثور وامتثال املأمور الثابت عن رسول اهللا 

حىت تروه، فإن غم ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا «، ويف قوله: »لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته

 ، وكلها أحاديث صحيحة.»علي�م فاقدروا هل ثالث�

وبام أن أهل املدن والعواصم ال حيتفلون برؤية اهلالل غالبًا وال يتفرغون للرتائي ويمنعهم 

عدم صفاء اجلو من كثرة الغبار والدخان وارتفاع البنيان، فهم يتكلون عىل غريهم يف استهالل 

عه، فمتى كان األمر هبذه الصفة وأن الغفلة تغلب عىل أكثر الناس الشهر وقت التحري لطلو

وإنام يراقبون خربه عن طريق اإلذاعة فقط ال عن طريق الرؤية، هلذا فإن من احلزم وفعل أويل 

العزم تعيني جلنة استهاللية تشتهر هبذا االسم أو باسم جلنة مراصد األهلة أو غري ذلك من 

تكون هذه اللجنة من العدول الثقات املعروفني بالدين والعقل وقوة األسامء الالئقة بعملها، و
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ا، يتفرقون يف اجلهات كل فرقة منهم قدر مخسة أشخاص  النظر وال يقلون عن عرشين شخصً

ا بالنظر، وإنام قلنا بتفريقهم يف اجلهات خشية أن خييم الغيم عىل جهة  ليقوي بعضهم بعضً

فيتحصلون عىل الصحو يف اجلهة األخر فيتم املقصود بذلك. فهؤالء يرصدون اهلالل وقت 

 .التحري لطلوعه

ذي هو ويكون مقرهم بمكة املكرمة، مكان خرية اهللا لبيته الذي جعله مثابة للناس وأمنًا وال

أول بيت وضع يف األرض لعبادة اهللا عز وجل، فهذا هو مقرهم، وأما تنظيم أمرهم وإصدار 

القرارات الصادرة منهم يف إبالغ إثبات األهلة وغريها فيكون عند األمانة العامة لرابطة العامل 

ن اإلسالمي بمكة املكرمة فهـي التي تتوىل تنظيم أمرهم، فهذه اللجنة االستهاللية يرصفو

جهدهم يف رصد اهلالل وقت التحري لطلوعه، فإذا رأوه حكم بصحة رؤيتهم وصام الناس 

 وأفطروا عىل يقني من أمرهم وحزم يف أمر دينهم.

ويمكن ألئمة املسلمني وقضاهتم أن يصدروا حكامً للعمل برؤيتهم فيصري حجة عىل 

يروه ترجح عدم استهـالله فال اجلمهور من سائر األقطار اإلسالمية التي تتفق مطالعها، وإن مل 

يلتفتوا إىل أي خرب يأتيهم من أي بلد لرجحان عدم ثباته، اللهم إال أن يثبت ثبوتًا رشعيا قطعيا 

بشهادة عدد من العدول الذين ال يمكن اتفاقهم عىل الكذب، كام رو أهل املدينة عن مالك أن 

يهم الرؤية إال أن يكون اإلمام حيمل الرؤية ال تلزم باخلرب عند غري أهل البلد الذين وقعت ف

 .بداية املجتهدالناس عىل ذلك. ذكره يف 

وهذا العمل هبذه الصفة هو مما يزيد املسلمني ثقة ويقينًا واطمئنانًا، ولو عمل املسلمون 

عملهم يف التوثق واليقني يف دخول الشهر وخروجه بصفة ما ذكرنا لنجحوا يف مهمة االتفاق من 

 مجيع اآلفاق.

أما إذا خيم الغيم عىل هالل شعبان وأشكل األمر عىل الناس فظاهر مذهب احلنابلة يف و

ا وعرشين من شعبان ثم يصومون اليوم الثالثني، حكامً  ذلك معروف، وهو أهنم حيسبون تسعً

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصظنيا احتياطًا أنه من رمضان، ويستدلون عىل ذلك بحديث ابن عمر أن رسول اهللا 



 ٢٣٣  ) إجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام وبيان أمر اهلالل ...٥(

بالتضييق  »فاقدروا هل«وفرس ابن عمر  »روا لرؤ�ته، فإن غم علي�م فاقدروا هلصوموا لرؤ�ته وأفط«

ا، وقد خالف يف ذلك من خالف من علامء احلنابلة، إذ ليس  عليه، أي جعله تسعة وعرشين يومً

 القول هبذا متفق عليه عندهم.

ا، سواء كان الغيم يف هالل  أما اجلمهور، فإنه عند الغيم يكملون عدة شعبان ثالثني يومً

شعبان أو يف هالل رمضان، وكذا لو غم الذي قبله فإهنم يعملون بإكامل العدة ثالثني من كل 

شهر وهذا هو الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن 

م صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن غ«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيتيمية رمحه اهللا ملا يف 

 .»فأ�ملوا عدة شعبان ثالث� يوًما«.. وملسلم  »علي�م فأ�ملوا العدة

حيث فرسه من فرسه بالتضييق  »فاقدروا هل«وكان سبب اختالفهم هو اإلمجال يف قوله: 

عليه، أي جعله تسعة وعرشين، كام هو رأي ابن عمر ريض اهللا عنه، وذهب اجلمهور إىل أن معناه 

 وا له باألحاديث املفرسة له بإكامل العدة ثالثني.إكامل العدة ثالثني، واستدل

ا يف اللفظ واملعنى ومل يثبت رفعه إىل الرسول  هبذا  ملسو هيلع هللا ىلصأما تفسريه بالتضييق عليه، فإن فيه بعدً

اللفظ، ويكفي يف رده الروايات املرصحة بإكامل العدة ثالثني، فقد ثبت رفعها وهي مفرسة 

مل عىل املفرس، وهي طريقة معروفة عند األصوليني ال فوجب أن حيمل املج »فاقدروا هل«لقوله: 

خالف يف جواز استعامهلا، إذ ليس عندهم بني املجمل واملفرس تعارض أصالً، واملفرس مقدم عىل 

 املجمل.

وعن اإلمام أمحد رواية أخر أن الناس يف هذه القضية تبع لإلمام إن صام صاموا وإن أفطر 

رواه الرتمذي  »ون، والفطر يوم تفطرون، واألضىح يوم تضحونالصوم يوم تصوم«أفطروا، حلديث: 

من حديث أيب هريرة، وقال: حسن غريب، لكون القضية موضع اجتهاد ولإلمام جمال يف 

 االجتهاد فيها.

أما املسلمون املقيمون أو الساكنون يف إنجلرتا وأمريكا وفرنسا وروسيا، وسائر بلدان 

ا، فضالً عن أوروبا التي تغمرها الغيوم املتو ، بحيث ال يرون فيها الشمس إال نادرً اصلة دائامً
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ا للجنة االستهاللية وللبلدان العربية يف الصوم والفطر كسائر  اهلالل فإن هؤالء يكونون تبعً

الصوم يوم «مجاعة املسلمني، إذ هذا هو غاية جهدهم يف معرفة وقت صومهم وفطرهم حلديث: 

 والناس هم مجاعة املسلمني. .!*" »اس واألضىح يوم يضيح انلاسيصوم انلاس والفطر يوم يفطر انل

ويف اخلتام، فإن هذا هو هناية ما حرضين من الكالم يف إيراد النصوص واألحكام املتعلقة 

بشأن اهلالل وشهر الصيام وعيد اإلسالم، وهي جواب عن رسالة األمني العام لرابطة العامل 

ية دينية للخاص والعام، وإين أرجو أن تقع بموقع القبول اإلسالمي عليه السالم، كام أهنا هد

والرىض من علامء املسلمني الذين هلم لسان صدق يف العاملني، وقدم راسخ يف الفقه يف الدين 

وقلم خالص يف النصح هللا وعباده املؤمنني، وال أقول برباءيت فيها من اخلطأ والتقصري، غري أنني 

ل خبري وال كل ناقد بصري سو اهللا الذي ال معقب حلكمه، نعم لد احلق أسري، إذ ليس كل قائ

 املوىل ونعم النصري، وصىل اهللا عىل حممد البشري النذير وعىل آله وصحبه أمجعني.

جر حتريره يف اليوم الثامن والعرشين من شهر ذي القعدة، عام ثالثة وتسعني بعد 

 الثالثامئة وألف.

 هـ. ١٣٩٣ذي القعدة سنة  ٢٨

 ن حديث عائشة.أخرجه الرتمذي م )١(
                          



 

 

 
 

)٦( 

 أحكام قرص الصالة يف السفر





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا رب العاملني، وبه نستعني، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، ومن 

 مهزات الشياطني.

 أما بعد:

فقد سلم إيل أحد املشايخ الكرام رسالة صادرة من فضيلة الشيخ حممد الصالح العثيمني، 

تتضمن السؤال عن مسائل مرفقة » عبد الرمحن بن الشيخ عبد اهللا بن عقيل« أخ له هو: إىل

باجلواب عنها، ومن أمهها: السؤال عن قرص الصالة للمقيمني يف غري بلدهم للدراسة، أو ملدة 

تدريبية تبلغ سنة، أو ستة أشهر، أو أقل، أو أكثر. وطلب مني هذا الشيخ النظر، وحترير ما 

ا، لكون هذه املسألة قد ابتيل الناس بالوقوع فيها تقتضيه أ مانة التبليغ، مما يزيد البحث وضوحً

وعىل أثره كثر السؤال منهم عن حكم الرشع فيها، فرأيت الشيخ حممد الصالح وقد أصدر 

الفتو فيها حسبام بلغ فهمه، ووصل إليه علمه، فقسم حالة إقامة الناس خارج بالدهم إىل ثالثة 

 أقسام:

: أن يقيم إقامة انتظار حلاجة يريدها، ومل والثاين: أن يقيم الشخص إقامة استيطان. حدهاأ

: أن يقيم يف البلد إقامة انتظار، حلاجة مقيّدة بمدة، كسنة، أو والقسم الثالثيعنيّ مدة إقامته. 

 نصف سنة.

بعني. وقد وقد استقىص إحضار ما ثبت عنده فيام يتعلق من األحاديث، وآثار الصحابة والتا

أجاد فيام أفاد، وقد تركز فحو قوله عىل عدم صحة حتديد مدة اإلقامة التي تبيح القرص بأربعة 

ا  ملسو هيلع هللا ىلصأيام، وكونه ال أصل هلذا التحديد، مستدالًّ بأن النبي  أقام بمكة عام الفتح تسعة عرش يومً

ا يقرص، وهو استدالل واقع يف مو  قعه الصحيح.يقرص الصالة، وأنه أقام بتبوك عرشين يومً
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 يف طول املدة التي تقرص فيها الصالة. ملسو هيلع هللا ىلصوهذان احلديثان مها أصح ما ثبت عن رسول اهللا 

وفتو الشيخ تدور عىل عدم التقيد بمدة يف قرص الصالة، بل جيوز أن تقرص فيام هو أكثر 

 -ته أي حاج -من ذلك، لكون املدة املقتضية جلواز القرص هي: كونه يف سفر، حتى تنقيض لبانته 

 فيزول القرص بانتهاء إقامته.

وقد تسامح الشيخ وتساهل يف تفريعه عىل القسم الذي هو إقامة اإلنسان يف بلد إقامة 

طويلة، غري مقيدة بمدة يف انتظار حاجة، وكونه جيوز له القرص حتى ولو طالت مدة إقامته إىل 

 سنة، أو نصف سنة، وكونه جيوز له القرص، والفطر يف هنار رمضان.

والذي أدركت عىل فضيلة الشيخ: تساهله يف اإلقامة، حيث جعلها، وإن طالت مع العزم 

عىل اإلقامة؛ أهنا سفر، حتى ولو أقام سنني. وهذا من الرتخيص اجلايف؛ بل هو من الرتخص 

أي عبادة  -باب الفتنة يف التفريط يف هاتني العبادتني  -وخاصة الشباب  -اجلائر، ويفتح للناس 

ا عىل سامع مثل هذه الفتو. -وعبادة الصيام  الصالة،  فيتساهلون برتكها اعتامدً

وقالوا: إياك  ،!*"وقد قيل: إنك مل حتدث الناس بحديث مل تبلغه عقوهلم إال كان عليهم فتنة

 وما يسبق إىل القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره.

أال يعارضا برتخص جاف، وال وإن القرص يف السفر، والفطر، واجلمع بني الصالتني، جيب 

يعارضا بتشديد غال، وال حيمال عىل علة توهن االنقياد. كام حقق ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

 والعالمة ابن القيم. واهللا يقول:

ۡ�ُتۡم ِ�  �َذا﴿ �ِض َ�َ
َ
ْ ِمَن  ٱۡ� وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
لَٰوةِ فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ   ٱلصَّ

َ
ن إِۡن ِخۡفُتۡم أ

ِينَ َ�ۡفتَِنُ�ُم  ْۚ  ٱ�َّ  .]١٠١النساء: [ ﴾َ�َفُرٓوا

ا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة.  -ريض اهللا عنه  -عن ابن مسعود  )١( قال: ما أنت بمحدث قومً

 أخرجه مسلم.
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ْ ِمَن ﴿ عن يعىل بن أمية قال: قلت لعمر بن اخلطاب: وا ن َ�ۡقُ�ُ
َ
فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

لَٰوةِ  ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  ٱلصَّ
َ
ِينَ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ْۚ  ٱ�َّ فقد أمن الناس. فقال: عجبْت مما عجبْت منه،  ﴾َ�َفُرٓوا

َق اُهللا بها علي�م فاقبلوا َصَدقتهُ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصت رسول اهللا فسأل  .!*"»صدقٌة تَصدَّ

والرضب يف األرض ينايف اإلقامة يف البلد، فال يسمى املقيم بالبلد مدة سنة، أو نصف سنة، 

أنه يرضب يف األرض، أو أنه مسافر، وقد عزم عىل اإلقامة، وألقى عنه أعباء السفر من الزاد، 

عىل اإلقامة الطويلة فإن حكمه كحكم املقيمني يف احلرض، لزوال حكم السفر عنه،  واملزاد، وعزم

ا أو مقيامً يعرفه الناس بمقتىض البدهية.  وكون الرجل مسافرً

أقام بمكة تسعة  ملسو هيلع هللا ىلص: هل أنت مسافر أو مقيم؟ قال: بل أنا مقيم. والنبي وإذا سأله سائل

ا من أجل شغله بتنظيم البلد، فاخليام  فوق رؤوسهم، وعصا التسيار بأيدهيم، عرش يومً

ورواحلهم معقولة عندهم ينتظرون انتهاء املدة، وقضاء احلاجة، فهم يف شغل شاغل برواحلهم 

من العلف والسقي والرعاية فهم يف حكم املسافرين عىل احلقيقة، وما إقامتهم هذه املدة إال 

 ، أو انتظار ضالة يرجون حصوهلا.بمثابة اإلقامة يف الرب حتت الشجر النتظار رفيق يلحق هبم

بتبوك فإهنا عني احلاجة، حتى ولو أقام أكثر من ذلك فهم مسافرون،  ملسو هيلع هللا ىلص: إقامة النبي ومثله

ة. فقول أنس:   ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول اهللاوما إقامتهم هذه إال بمثابة إقامتهم يف أثناء سفرهم يف الربيّ

ال يعني  .!+" املفطر، وال املفطر عىل الصائميف سفر، فمنا الصائم ومنا املفطر، فلم يعب الصائم عىل

ا أو شهرين، وحاشا وكال.  بذلك أهنم فعلوا هذه الرخصة وهم مقيمون يف البلد شهرً

: سؤال محزة بن عمرو األسلمي، حيث قال: إين أجد يب قوة عىل الصيام يف السفر، ومثله

بها فحسن، ومن أحب أن � رخصة من اهللا، فمن أخذ « :ملسو هيلع هللا ىلصفهل عيل جناح؟ فقال رسول اهللا 

 .!,"»يصوم فال جناح عليه

 رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث ابن جرير. )١(

 رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري. )٢(

 رواه مسلم. )٣(
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يف حالة سفره، ال يف حالة عزمه عىل اإلقامة  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه الرخصة: إنام أفتى هبا رسول اهللا 

الطويلة، فإن هذا من عداد املقيمني ال املسافرين، ولكل يشء حكمه. ومتى ثبت األمر بعلة، فإنه 

 يزول بزواهلا.

قامة الصحابة بأذربيجان أربعة أشهر، يقرصون الصالة، وقد : ما حكاه ابن عمر من إومثله

حال الثلج بينهم وبني القفول. وذلك أن الصحابة غزوا بلدان فارس وهم غرباء هبا. ومن طبيعة 

الثلوج أهنا تنزل بالليل وترتاكم حتى تكون بمثابة اجلبال كام أن الناس يشاهدوهنا يف كثري من 

السيارات. فالصحابة رضوان اهللا عليهم وقعوا يف مأزق من هذا  البلدان، إىل حالة أهنا تدفن

الثلج الذي حال بينهم وبني القفول، لكونه سد عليهم فم الشعب، فهم بوجوده ال جيدون حيلة 

وال هيتدون سبيالً، مع العلم أن اخليام مرضوبة فوق رؤوسهم، وأن عصا التسيار بأيدهيم، وأن 

الفرج للخروج، ويف كل يوم يقولون: ستذوب الثلوج. فال  رواحلهم معقولة عندهم ينتظرون

ينبغي أن يقاس عىل هؤالء ما ليس مثلهم، فإنه لو سألنا سائل عن أمثال هؤالء من القوم الغزاة، 

ا لفتحها  وقد أقاموا يف حصار البلد  -كاملجاهدين يف سبيل اهللا  -بحيث نزلوا حيارصون بلدً

أكثر، فإننا نقول بجواز قرصهم للصالة، وفطرهم. ومثله: لو شهرين أو ثالثة أو ستة أشهر أو 

حارص العدو بلد املسلمني، وقابلوه لقتاله، فإنه جيوز هلم أن يصلوا صالة اخلوف، بكل طائفة 

ركعتني، كقرص السفر، كام جيوز هلم أن يفطروا رمضان وهم يف بلدهم، لتقويتهم عىل القتال. وقد 

أهل دمشق بالفطر يف رمضان يف قتاهلم التتار. وكل ما ذكره الشيخ أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حممد من قرص الصحابة والتابعني، مع طول مدة اإلقامة، فمحمول عىل ما ذكرنا من حصارهم 

للبلدان؛ إذ إهنم يقيمون يف حصار البلد شهرين وثالثة، فهم باقون يف حكم شدة السفر ومشقته، 

 ومل حيلّوا حزامهم منه.

الطالب الذين وصلوا إىل أمريكا، أو لندن، ومن عزمهم اإلقامة سنة أو أقل أو أكثر وقد أما 

ألقوا عنهم جلباب السفر، وعزموا وصمموا عىل اإلقامة، فهؤالء يعتربون بأهنم مقيمون ال 
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. أما كوهنم يف إقامتهم يف حاجة للتعلم، فليس هذا بعذر، فإن كل  ا ولغةً ا وعرفً مسافرون، رشعً

 ال تنقيض حاجاهتم، كام قيل: الناس

 نــــــــروح ونغــــــــدوا حلاجاتنــــــــا
 

 يـوحاجـــة مـــن عـــاش ال تنقضـــ 
 

هلذا ينبغي أن يعطى السفر والرضب يف األرض حقه من رخصة يف القرص ويف الفطر ويف 

 اجلمع. وهو رخصة وليس بسنة.

أما القرص يف السفر فسنة. فينبغي أن تقيد رخص السفر بالسفر، والعزم عىل اإلقامة 

 باإلقامة، ولكل يشء حكمه.

ثم إن التوسع يف رخصة السفر يف مدته وإباحة القرص والفطر فيه، مع العزم عىل اإلقامة، 

شيئًا من االستهانة باألمر والنهي، وخاصة الفرائض املحتمة؛  -وخاصة الشباب  -تعطي الناس 

ا عىل مثل هذه الرخصة من الصالة، وصيام رمضان. إذ من املعلوم أن من استباح الفطر اعتامدً 

اجلافية، فإنه لن يستطيع الصيام، وهو أمر مشاهد بالتجربة، يشهد به الواقع املحسوس، لكون 

 صيام الشخص مع الناس يعطيه شيئًا من القوة والنشاط عىل الصيام، ويسليه بأسوته بغريه.

فر متى عزم عىل وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الصيام من االختيارات: إن املسا

 انتهى. .إقامة أقل من أربعة أيام، جاز له الفطر

 فلم يتوسع يف الرخصة كتوسع هذا الكاتب، عفا اهللا عنه.

واملقيمون من املسلمني يف بالد الغرب، متى استهلوا هالل رمضان، عرفوا متام املعرفة أنه 

ِيٓ َمَضاَن رَ  َشۡهرُ ﴿ جيب عليهم الصيام، وحيرم عليهم الفطر، واهللا يقول: نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن  ٱلشَّ
 ۗ َخَر

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
ه صيام رمضان عىل فأوجب اهللا سبحان .]١٨٥[البقرة:  ﴾َمرِ�ًضا أ

كل من شهد هالل رمضان، وهو مقيم يف البلد، معاىف يف اجلسد، ثم رخص يف فطر املريض، 

وفطر املسافر مع العزم عىل قضاء ما أفطر من عدة أيام أخر. وال ينبغي أن حيمل هذا املسافر 
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فإن هذا حكمه حكم  الذي أُبيح له الفطر، عىل من عزم عىل اإلقامة يف بلد غري بلده املدة الطويلة،

 املقيمني ال املسافرين.
يف املتفق عليه من حديث أنس، أنه كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: فقد ثبت عن النبي أما اجلمع بني الصالتني

ارحتل قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر إىل وقت العرص، فإن زالت الشمس قبل أن يرحتل صىل 

 الظهر والعرص، ثم ارحتل.

ة  ملسو هيلع هللا ىلصويف قدوم النبي  ا، ما عدا عام حجّ الوداع إىل مكة، كان يصيل كل صالة يف وقتها، قرصً

أنه مجع بني الظهر والعرص بعرفة؛ التصال الوقوف، ومجع بني املغرب والعشاء بمزدلفة. وما عدا 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن حدثكم أن رسول اهللا ذلك، فإنه كان يصيل كل صالة يف وقتها. وهلذا قال ابن مسعود: 

 كان جيمع بمنى، فقد كذب عليه.

إنه رخص للمسافر يف اجلمع بني الصالتني  :الوابل الصيّبوهلذا قال العالمة ابن القيم يف 

عند العذر، وتعذر فعل كل صالة يف وقتها ملواصلة السري، وتعذر النزول، أو تعرسه عليه. فإذا 

من  أقام يف املنزل اليومني والثالثة، أو أقام اليوم، فجمعه بني الصالتني ال موجب له؛ لتمكنه

فعل كل صالة يف وقتها من غري مشقة. فاجلمع ليس بسنة راتبة كام يعتقده أكثر املتأخرين، بل 

اجلمع رخصة عارضة، والقرص سنة راتبة، فسنة املسافر قرص الرباعية، سواء كان له عذر أو مل 

 يكن. وأما مجعه بني الصالتني فحاجة ورخصة. وهذا لون وذاك لون آخر. انتهـى.

أن ننسى الفتوح زمن عمر، وزمن عثامن، وعيل ريض اهللا عنهم، وما قبل ذلك،  وال ينبغي

ا وأبا موسى األشعري إىل اليمن، فكانا يتامن الصالة؛ العتبار أهنام  ملسو هيلع هللا ىلصحني أرسل النبي  معاذً

 مقيامن يف البلد.

األمراء، والقضاة الذين يبعثهم اخللفاء الراشدون إىل البلدان، كام بعث عمر ابن  ومثله

ا، وكام بعث سعد بن أيب  مسعود إىل العراق يفقههم يف الدين، وكام بعث أبا موسى األشعري أيضً

وقاص إىل الكوفة، وكلهم ليسوا مستوطنني يف هذه البلدان، فكانوا يتمون الصالة، وحيافظون 

 عىل صيام رمضان، ومل يقع ببال أحدهم أنه مسافر مع حالتهم هذه.
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ون الصالة يف إقامتهم، مع عزمهم عىل عدم أمراء األجناد بالشا ومثله م، كانوا يتمّ

 االستيطان، ومل يقع ببال أحدهم أنه مسافر يستبيح رخص السفر.

يستدل عىل صحة ما ذهب إليه، بام هو حجة عليه، فيستدل  -عفا اهللا عنه  -ثم إن الشيخ 

ۡ�ُتۡم ِ�  �َذا﴿ عىل جواز القرص بقوله سبحانه: �ِض َ�َ
َ
واْ فَلَ  ٱۡ� ن َ�ۡقُ�ُ

َ
ۡيَس َعَلۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

لَٰوةِ ِمَن  ۡ�ُتۡم ِ�  �َذا﴿ .]١٠١النساء: [ ﴾ٱلصَّ �ِض َ�َ
َ
ْ ِمَن  ٱۡ� وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

لَٰوةِ   قال: والرضب هو السفر. وهذا تفسري صحيح. ﴾ٱلصَّ
األرض للتجارة وغريها، وهو يعلم  : وإذا كان اهللا قد أباح القرص للضاربني يفثم قال

سبحانه أن من التجار من يمكث يف البالد عدة أيام، لطلب التجارة وعرضها، علم أن احلكم 

 عام.

: إن القرآن نزل بلسان عريب مبني، فالعرب يعرفون بالغة القرآن بلغته، ويعرفون ونقول

قون بينه وبني العزم عىل اإلقامة، وأن هذا ملحق  معنى الرضب يف األرض، وأنه السفر، ويفرّ

باحلرض. ونحن نقول بجواز قرص التاجر إذا قدم البلد؛ لرشاء يشء من األغراض، ولعالج 

مريض أو جتارة، وليس من نيته اإلقامة بالبلد فإنه يقرص الصالة العتبار أنه مسافر بنيته وفعله، 

ا. وتفسري القرآ ن واضح من لفظه، إذ ليس حتى ولو أقام حلاجته عرشة أيام، أو عرشين يومً

 الضارب يف السفر كاملقيم يف احلرض.

 ملسو هيلع هللا ىلصثم إن قياسه للعازمني عىل اإلقامة بالبلد أزمنة طويلة، كسنة، أو نصف سنة، عىل إقامة النبي

ا يقرص الصالة، إنه قياس فاسد مع الفارق، فإن رسول اهللا بمكة مل  ملسو هيلع هللا ىلصبمكة عام الفتح تسعة عرش يومً

يده، واخليام مرضوبة عىل رؤوسهم، والرواحل معقولة عندهم، ينتظرون قضاء يُلق عصا التسيار من 

 مهمة التنظيم، ثم يرحلون. فأين عذر هؤالء من املقيمني سنة أو نصف سنة؟

 ٢٩/٣ثم رأيت الشيخ نقل كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف فقه غزوة تبوك من صفحة 

ا يقرص الصالة، ومل يقل النبي مكث بت ملسو هيلع هللا ىلصقائالً: إن النبي  زاد املعادمن   ملسو هيلع هللا ىلصبوك عرشين يومً

لألمة: ال تقرصوا الصالة أكثر من أربعة أيام. ولكن اتفقت إقامته هذه املدة وهذه اإلقامة يف 
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حال السفر، وال خترج عن حكم السفر، سواء طالت أم قرصت، إذا كان غري مستوطن، وال 

 عازم عىل اإلقامة بذلك املوضع... انتهى.

ىل كالم العالمة حيث قرن املقيم بالبلد، باملستوطن هبا، وكالمها ال يسوغ هلام فانظر إ

 استباحة رخص السفر، العتبار أهنام مقيامن بالبلد غري مسافرين.

: إن األصل: أن املسافر باق عىل سفره، حقيقة عرفية ورشعية، حتى ينتهي ثم قال الشيخ

 برجوعه إىل حمل إقامته (يعني بلده).

: إن هذه ليست برشعية وال عرفية، فإن املسافر مسافر، واملقيم مقيم، أن نقول فاجلواب

فهذه اجلملة تعطي كون اإلنسان متى أُرسل إىل بلد لوالية القضاء هبا أو اإلمارة، أو والية أي 

ا حتى ولو أقام يف وظيفة عمله سنني  عمل من أعامل احلكومة، فإن هذا الكاتب يعتربه مسافرً

ه يبقى عىل حكم سفره، بحيث يباح له القرص، والفطر يف رمضان، واملسح عىل ثالثة عديدة، فإن

 أيام، واجلمع بني الصالتني، وما هو من اختصاص املسافر!

وهذا القول خمالف إلمجاع املسلمني وما يعتقدونه من حكم دينهم، وكون املسلم متى عزم 

أن يتم الصالة هبا، ويصوم رمضان، كفعل  عىل إقامة طويلة، ولو بدون استيطان، فإنه جيب عليه

سائر أهل البلد؛ العتبار أنه مقيم وليس بمسافر، والناس كلهم يفرقون بني املقيم واملسافر، كام 

 قيل:

ـــا ـــا هن ـــيامن ه ـــا مق ـــا إن ـــا جارتن  أي
 

 وكـــل غريـــب للغريـــب نســـيب 
 

لفنا الكالم ثم ساق الكاتب آثار الصحابة يف قرصهم الصالة بأذربيجان ستة أشهر، وقد أس

 عليه، وبيان العذر فيه، وكون الصحابة مرغمني بالثلوج احلائلة بينهم وبني القفول.

ا من  مصنف ابن أيب وقد أكثر الكاتب من تكرار عدم صحة التقييد بأربعة أيام، ثم ساق أثرً

مت أن رجالً سأل ابن عباس فقال: إننا نطيل القيام بخراسان. فقال: صل ركعتني، وإن أق :شيبة

 عرش سنني.
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كنا مع عبد الرمحن بن سمرة يف بعض بلدان عن احلسن، قال: مسند عبد الرزاق ثم ساق من 

 .فارس سنني، فكان ال جيمع، وال يزيد عىل ركعتني

ثم ساق عن أنس وأنه أقام بالشام شهرين يقرص الصالة. ثم ذكر البيهقي عن أنس بن 

تسعة أشهر يقرصون الصالة. قال ابن حجر:  أقاموا برامهرمز ملسو هيلع هللا ىلصمالك: أن أصحاب رسول اهللا 

 . وكذا صححه النووي.صحيح

: أن الفتو ختتلف باختالف الزمان واملكان واألحوال، وأنه ينبغي فاجلواب عن هذه اآلثار

النظر يف هذه اآلثار وصحة سندها إىل أصحاهبا، ثم النظر يف السبب الذي أوجب هلم استباحة 

ذ إن معرفة السبب هو نتيجة صحة احلكم، كام يقولون: تشخيص هذا القرص املدة الطويلة، إ

الداء نصف عالجه. وإن الصحابة يف زماهنم قد أوقفوا أنفسهم للدعوة إىل اهللا، واجلهاد يف 

سبيله، فكانوا حيارصون البلدان بدون عزم عىل إقامة فيها، فهم ينتقلون من بلد إىل بلد، وما 

لفطر، إال لكون السالح بأيدهيم والرواحل معقولة، استباحوا رخص السفر من القرص وا

واخليول مرسجة، ترتاوح غاراهتا بينهم وبني عدوهم، ويسريون إىل البلدان عىل الرواحل، 

وأكثرهم يسريون مشاة، فيعرض هلم طول اإلقامة يف البلد؛ لصعوبة احلصار يف فتحها، فهم 

 م وإن طالت.مستوجبون لقرص الصالة وللفطر يف رمضان مدة إقامته

أي ركعتني  -وقد قلنا: إهنا لو حورصت البلد، فإنه جيوز ألهلها أن يصلوا صالة اخلوف 

كقرص الصالة يف السفر، كام جيوز هلم الفطر. فمتى كان هذا يف بلد اإلنسان، فام  -بكل طائفة 

مشقة شديدة. بالك ببلدان األعداء البعداء، الذين ال يتوصلون إليها، وال حيارصون أهلها، إال ب

علامً أن قول الصحايب وفعله ليس بحجة فام بالك بالتابعني وما فعلوه من القرص مع حالتهم 

 هذه، فإنه موافق لنصوصها.

ثم قال الشيخ حممد: فهؤالء أربعة من الصحابة، وأربعة من التابعني كلهم يرون جواز 

 القرص يف املدة الطويلة من إقامتهم.
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. وأقوال الصحابة والتابعني إنام ملسو هيلع هللا ىلصمن قوله ويرتك إال رسول اهللا : إن كل أحد يؤخذ وأقول

حيسن االستدالل هبا يف حالة االعتضاد، ال يف حالة االعتامد، وهذا االستدالل واقع يف غري 

موقعه الصحيح؛ فإن قرص الصحابة للصالة كل املدة الطويلة، فإنه موافق لنصوص الشارع 

قدة سفرهم، بل هم باقون يف شدة السفر ومشقته، الذي ومقصوده؛ لكوهنم مل يتحللوا عن ع

أُبيح القرص والفطر من أجله. فال ينبغي أن يقاس عليه ما هو بعيد عنه يف احلقيقة واملعنى، إذ ال 

 قياس مع الفارق.

فإن هذه اآلثار التي استدل هبا الكاتب عىل صحة ما ذهب إليه، هي باحلقيقة مقتطفة من 

وح البلدان، فكانوا ينازلون البلد بالشهرين والثالثة وال يستطيعون غزوات الصحابة يف فت

فتحها، وحسبك ما جر هلم من فتوح مدائن فارس وتسمى مدائن كرس، وهي حمصنة بكل 

ات والوسائل.  القوّ

كام أشار الكاتب إىل رامهرمز وأهنم مكثوا فيها سبعة أشهر يقرصون الصالة. وكذلك تسرت 

ا يقرصون الصالة. وكذلك املدائن بفارس، وكانوا يقيمون يف حصار أقام فيه الصحابة أ شهرً

إحد املدائن بالشهرين والثالثة يف حماولة فتحها، ثم ينتقلون إىل األخر، ويف كلها يقرصون 

الصالة. والسبب الذي جعلهم يقرصون الصالة هو: بقاؤهم يف حالة سفرهم بحيث مل يتحللوا 

لشدة واملشقة للجهاد يف سبيل اهللا؛ وذلك أهنم وصلوا إىل هذه البلدان عنه، ثم مزاولتهم بداعي ا

عىل رواحلهم، وبعضهم يمشون عىل أرجلهم، وقد جلبوا اخليول معهم، فينزلون يف املكان 

الالئق حلالة القتال، فيرضبون اخليام عىل رؤوسهم، ويعقلون رواحلهم، ثم يبارزون عدوهم 

من بينهم، ويمكثون يف حصار البلد مع شدة صعوبتها ستة  وينازلونه، وتستمر غارات اخليل

 أشهر وسبعة وأكثر وأقل.

وال شك أن القرص والفطر مع هذه احلالة أنه متعني، لكوهنم يف غاية شعثاء السفر ومشقته، 

فال يقاس عليه إال ما هو مثله يف العلة واحلكم، أما كونه يقاس عليه ما هو بعيد عن مماثلته، فإنه 

 فاسد، إذ هو قياس مع الفارق.قياس 
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ويف القرن الثاين، عند ابتداء تدوين احلديث والفقه، نقل بعض الفقهاء قضية قرص الصحابة 

للصالة مع أمريهم كل األشهر الطويلة بدون أن يذكروا السبب املقتيض إلباحة القرص، الذي 

 يعرف به سببه وعلته.

ون هذه األقوال عىل عالهتا من واحد إىل آخر، ثم أخذ العلامء من املحدثني والفقهاء يتناقل

كام هو اجلاري من عادهتم: أن بعضهم ينقل عن بعض، حتى وصل دور النقل إىل فضيلة الشيخ 

حممد الصالح فأخرجها كقاعدة مسلمة، ترتفع عن جمال الشك واإلشكال، وسيأيت من بعده من 

. وقد قيل:خالصة اجلوهر تظهر يقتدي به يف قوله، وهكذا يترسب اخلطأ من عامل إىل آخر

 بالسبك، ويد احلق تصدع رداء الشك.

فيا سبحان اهللا! هل يقاس هؤالء، الذين هم باقون، ومل حيلوا عقدة سفرهم عنهم، وقد بقوا 

ا، بالناس النائمني عىل فرشهم؟!  حمارصين لعدوهم ليالً وهنارً

ا يستبيح رخص السفر وهو أفيقاسون بالتاجر املرتفه املقيم بالبلد سنة وأكثر، فيسم ى مسافرً

 مقيم؟!

إن من لوازم هذا القول: أن مجيع املعلمني واملعلامت واألطباء والطبيبات، وغري ذلك من 

ا  سائر البلدان واملقيمني اآلن يف البلدان العربية مدة سنتني وثالث ومخس، مع العلم أن هلم بيوتً

 إليها. يف بلداهنم، حينون إليها، ويسعون سعيهم للرجوع

أفيقال: إن هؤالء يف حكم املسافرين، ال املقيمني؟! وهل يباح هلم استباحة رخصة السفر؟ 

 ولو سألت أحدهم: هل أنت مسافر أو مقيم؟ لقال لك: بل أنا مقيم!

واملؤمنون منهم يعتقدون وجوب إمتام الصالة والصيام، ال خيتلج يف قلب أحدهم الشك يف 

 ا أو مقيامً هو مما يدركه كل إنسان ببدهييته وفطرته.ذلك، ألن كون اإلنسان مسافرً 

وأنا أنقل لك قضية تارخيية قريبة العهد باحلدوث، وهي تقرب من فهم قضايا الصحابة يف 

 قرصهم الصالة األشهر الطويلة.
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وحاصل القضية هو أن علامء الدعوة ذكروا يف كتبهم أن اإلمام فيصل بن تركي رمحه اهللا 

قطر، من جهة  -اض نزل بجنوده يف مكان يسمى مسيمري بطرف الدوحة ومعه علامء الري

اجلنوب، وهو باق بتسميته إىل اآلن. فمكث هبذا املكان أربعة أشهر، وهم يقرصون الصالة، 

ومعه العلامء، فأثبتوا هذا القرص يف املدة الطويلة يف كتبهم بدون ذكر سببه الذي يوضح موجبه، 

مان أراد فتح البالد، وحارصها كل املدة الطويلة، وكانت اخليل تغري وذلك أن اإلمام يف ذلك الز

 من بينهم، ثم حصل الصلح ورجع إىل أهله.

فنزول اإلمام فيصل يف هذا املكان هو مثل نزول الصحابة يف ذلك املكان، وقرصه الصالة 

ضل من طول الزمان هو مثل قرص الصحابة للصالة يف ذلك املكان، فهم وإن كان الصحابة أف

 كل من جاء بعدهم، لكن اليشء باليشء يذكر.

واحلاصل أن يقال: إن هذه املدة الطويلة، التي استباح الصحابة قرص الصالة فيها، إنه قد 

استعملها اإلمام فيصل يف قرص الصالة كل املدة الطويلة، متأسيًا بالصحابة، إذ عذره يف سفره 

 ربه عىل حسب عمله ونيته.مثل عذرهم، وكل واحد منهم يستويف أجره من 

ومثله ما لو أرسلت إحد احلكومات اإلسالمية طائفة من اجلنود حلراسة ثغر خموف حلاميته 

امن يف إرسال اجلنود دون دخول الشيوعية  مما يرتقب دخول األعداء من جهته، كام فعل حاكم عُ

مع بني الوقتني؛ العتبارهم إىل البلدان اإلسالمية، فإن هؤالء اجلنود جيوز هلم قرص الصالة، واجل

س عن ترسب األعداء، وال  ، لكون نظام احلراس االنتشار يف اجلهات للتجسّ مسافرين دائامً

ا.  يزالون مالزمني لعملية الكشف عن األمكنة ليالً وهنارً

ويسمى مثل هذا بالرباط، كام أن املحافظني عىل حراسته ومحايته يسمون باملرابطني. وورد 

  !*" »ر�اط يوم خ� من ادلنيا وما فيها«أحاديث كثرية، و  يف فضل الرباط

 وكان الصحابة يتطوعون باملرابطة، وأهنا أفضل من التطوع بالصالة والصيام واحلج.

 عد الساعدي.أخرجه البخاري من حديث سهل بن س )١(
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واملرابطة دون دخول الشيوعية إىل بلدان املسلمني هي من اجلهاد يف سبيل اهللا. وكان 

ا لعبد اهللا بن املبارك، ف سافر الفضيل بن عياض إىل مكة للتعبد الفضيل بن عياض صديقً

بالطواف والصالة يف املسجد احلرام. وسار عبد اهللا بن املبارك إىل طرطوس للمرابطة يف الثغر، 

فكتب الفضيل بن عياض إىل عبد اهللا بن املبارك خيربه بصحة حاله، وصالح أعامله. فلام جاء 

مت عىل السفر إىل مكة فأخربين، فجاءه الكتاب إىل عبد اهللا بن املبارك قال للرسول: إذا عز

فأخربه بعزمه، فكتب عبد اهللا بن املبارك جواب الكتاب إىل الفضيل بن عياض، وضمنه هذه 

 األبيات التي يذكر فيها اغتباطه بمقامه يف املرابطة يف سبيل اهللا، وهي:

ـــ ـــو أبص ـــرمني ل ـــد احل ـــا عاب  رتناـي
 

 لعلمــت أنــك يف العبــادة تلعــب 
 

 خـــده بدموعـــهمـــن كـــان خيضـــب 
 

ـــــدمائنا تتخضـــــب  ـــــا ب  فنحورن
 

 أو كــــان يتعــــب خيلــــه يف باطــــل
 

 فخيولنـــا يـــوم الصـــبيحة تتعـــب 
 

 ريـــح العبـــري لكـــم ونحـــن عبرينـــا
 

 رهــج الســنابك والغبــار األطيــب 
 

قال: فلقيت الفضيل بالكتاب يف املسجد احلرام، فلام قرأه ذرفت عيناه. وقال: صدق أبو 

 عبد الرمحن، ونصحني.

ا غري بلده؛ من تاجر واملقصو د أن األمر الذي جيب بيانه وننصح بموجبه أن كل من أتى بلدً

أو طالب علم، ومن نيّته اإلقامة هبا مدة طويلة، كأربعة أشهر أو أقل أو أكثر، فإنه جيب عليه إمتام 

ا من املقيمني ال  الصالة، وصيام رمضان، وال حيل له أن يرتخص برخص السفر، لكونه معدودً

 افرين.املس

أما الذي دخل البلد حلاجة العالج له، أو لقريبه، أو حلاجة التجارة، ومن نيته عدم اإلقامة، 

فإنه جيوز له أن يرتخص برخص السفر، من قرص الصالة، ما مل جيمع عىل إقامة، لكون هذه 

 اإلقامة ال تقطع نية السفر، أشبه إقامته يف الرب.
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يف قرص الصالة يف السفر والفطر  ٨٠ يف رسالة له صقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 .!*"وأحكام السفر

: وأما اإلقامة فهي خالف السفر. فالناس رجالن: مقيم، ومسافر؛ وهلذا كانت أحكام قال

 الناس يف الكتاب والسنة أحد هذين احلكمني: إما حكم مقيم، وإما حكم مسافر. وقد قال تعاىل:

﴿ ُ نَۡ�ٰمِ ۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُ�م ّمِن ُجلُودِ َجَعَل َلُ�م مِّ  َوٱ�َّ
َ
وَ�َها يَۡوَم  ٱۡ� ُ�ُيوٗتا �َۡسَتِخفُّ

فجعل الناس يوم ظعن، ويوم إقامة. واهللا تعاىل أوجب  .]٨٠النحل: [ ﴾َظۡعنُِ�ۡم َوَ�ۡوَم إِقَاَمتُِ�مۡ 

ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ﴿ الصوم وقال: ۡو َ�َ
َ
َخرَ َوَمن َ�َن َمِر�ًضا أ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � فمن ليس  .]١٨٥البقرة: [ ﴾ة

ا وال عىل سفر، فهو الصحيح املقيم. ولذلك قال النبي  إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر «: ملسو هيلع هللا ىلصمريضً

 فمن مل يوضع عنه الصوم وشطر الصالة فهو املقيم. انتهى. !+"»الصوم، وشطر الصالة
عليه من أحكامه ورخصه، وقرر اإلقامة قرر شيخ اإلسالم حكم السفر وصفته، وما يرتتب 

 وحقيقتها، وما يرتتب عليها من األحكام.

ثم رد عىل فقهاء املذاهب يف حتديدهم مسافة السفر الذي تقرص فيه الصالة بيومني، وقال: إنه 

ال دليل عىل هذا التحديد، بل كل ما يطلق عليه اسم السفر فإنه سفر تقرص فيه الصالة. وضعَّف 

وقال: إن أهل مكة قرصوا مع  .!,"»أهل مكة ال تقرصوا الصالة يف أقل من أر�عة بُرديا «حديث: 

ا. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   يف سفرهم إىل عرفة، ومسافة عرفة من مكة بريد، نقلوا له الزاد واملزاد فصار سفرً

ال صحة  .!-"»يا أهل مكة، أتموا فإنا قوم سفر«وما يذكره بعض الفقهاء من أنه قال هلم بمنى: 

إنه إنام قال هلم هذا ببطن مكة، حني صىل هبم الظهر يوم العيد يف املسجد احلرام، حني طاف له. ف

 طواف اإلفاضة.

 هـ.١٣٤٥هذه الرسالة هي من مطبوعات صاحب املنار حممد رشيد رضا. قام بطبعها واعتنى بتصحيحها سنة  )١(

 رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن األربع عن أنس بن مالك. )٢(

 بن عباس.أخرجه الدارقطني يف السنن والطرباين يف الكبري والبيهقي يف السنن الكرب من حديث عبد اهللا  )٣(

 أخرجه مالك والطياليس يف مسنده من حديث عمر بن اخلطاب. )٤(

                          



 ٢٥١  الة يف السفر) أحكام قرص الص٦(

التي تقرص فيها الصالة بأربعة أيام وقال: ال دليل  اإلقامةكام رد عىل الفقهاء يف حتديدهم 

ا يقرص ملسو هيلع هللا ىلصعىل هذا التحديد؛ فإن رسول اهللا   الصالة، أقام بمكة عام الفتح تسعة عرش يومً

وإقامته هذه مل خترجه عن حكم السفر؛ ألنه جلس لتنظيم شؤون الفتح، وألنه فتح عظيم، دخل 

ا طائعني، لكون عرب احلجاز ونجد تريثوا بإسالمهم حتى فتح مكة،  الناس به يف دين اهللا أفواجً

عليه وقالوا: إن كان رسوالً، فسيظهر عىل قريش ويفتح مكة، وإن مل يكن رسوالً، فستظهر 

مي عام تسع بعام  قريش. وملا فتح اهللا له مكة أقبلت العرب من كل فج يظهرون إسالمهم، وسُ

الوفود. فإقامته بمكة هذه املدة الطويلة مل خترجه عن حكم السفر، ومل حيلل حزام السفر عنه، بل 

 باق عىل حالة شدة السفر ومشقته، الذي رشع قرص الصالة ألجله.

طراف احلجاز ونجد لنرش دعوته، وانتظر بم يرجع املرسلون. وقد وقد بعث البعوث إىل أ

عزم عىل غزو هوازن فخرج إليهم يف حنني، فهو يف سفر مستمر كل مدة إقامته. ومثله يقال يف 

غزوة تبوك، وأنه بعث بعض أصحابه إىل من حول تبوك يبلغهم رسالته، ويدعوهم إىل دين 

ا يقرص الصالة، ومل حيلل عنه حزام السفر، واخليل اإلسالم، فأقام يف انتظار رسله عرشين  يومً

قائمة عىل سوقها، والرواحل معقولة، والناس باقون يف شعثاء السفر ومشقته، يشتغلون بعلف 

رواحلهم وسقيها ورعايتها. وما إقامته هذه إال بمثابة إقامته يف الرب النتظار رفيق يلحق به، أو 

فهم مل خيرجوا بإقامتهم هذه عن حكم السفر. ويقاس  ضالة ينتظر ردها، أو متريض صاحب.

 ملسو هيلع هللا ىلصعليهم ما هو مثلهم يف العذر، ال ما هو بعيد عن مشاهبتهم، وأن من كان عىل مثل حالة النبي 

ا و  ا أو شهرً وحالة أصحابه يف الفتح، ويف تبوك، فإنه يباح له قرص الصالة، سواء كان عرشين يومً

 أقل و أكثر.

ح اخلف ثالثة أيام بلياليها، وغري ذلك من رخص السفر التي تصدق وجيوز له الفطر، ومس

اهللا هبا عىل عباده لتخفيف مؤنة السفر وتكاليفه عنهم، ملا رو أمحد وأصحاب السنن وصححه: 

 .»إن اهللا وضع عن املسافر الصيام وشطر الصالة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
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نّا؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصوملا قالوا للنبي  ها صدقة تصدق اهللا بها علي�م فاقبلوا إن«: كيف نقرص وقد أمِ

إن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحد�م عن نومه وذلته، فإذا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  !*"»صدقته

 .!+"»قىض أحد�م نهمته، فليعجل الرجوع إىل أهله

أما من قدم البلد ومن نيّته أن يقيم هبا مدة طويلة، كشهرين وثالثة، أو نصف سنة، أو عىل 

يصطاف هبا، سواء كان معه أهله، أو هو وحده، وسواء كان يف جتارة، أو يف طلب علم، عزم أن 

فهذا ملتحق بحكم املستوطن بالبلد يف سائر أحكامه، من وجوب إمتام الصالة، ومن وجوب 

ا وليلة، كاملقيم؛ لكونه قد ختىل عن مؤنة  الصيام، ومن وجوب اجلمعة، واملسح عىل اخلف يومً

فالتحق بحكم احلرض، وزال عنه اسم السفر، لكون احلكم إذا ثبت بعلة زال  السفر وتكاليفه،

 بزواهلا، فهذا مقتىض حكم القرآن والسنة يف القرص والفطر.

 إن الناس ينقسمون إىل قسمني:

: املسافر، فيعطى أحكام السفر حتى لو ختلل سفره إقامة مل خترجه عن حكم السفر، أحدمها

بمكة وتبوك،  ملسو هيلع هللا ىلصومل يلق عنه جلباب السفر وتكاليفه، كام فعل النبي ومل حيل فيها حزام سفره، 

ا، ويستبيح رخص السفر كلها،  وكام فعل الصحابة يف فتوح البلدان. فهذا مسافر حكامً وعرفً

صدقة من اهللا عليه، وما هذه اإلقامة إال بمثابة إقامته يف الرب، النتظار رفيق، أو متريض صديق، أو 

 هبا عن حكم السفر. رد ضالة، فال خيرج

: املقيم بالبلد إقامة طويلة، كالصيفية ونحوها، أو كنصف سنة للتجارة، أو القسم الثاين

طلب علم، فهذه اإلقامة حكمها حكم االستيطان يف سائر األحكام من وجوب إمتام الصالة، 

و من ووجوب الصيام، ووجوب اجلمعة، واالقتصار يف مسح اخلف عىل يوم وليلة، وسائر ما ه

واجبات احلرض؛ لكون األصل يف املقيم بالبلد اإلمتام، وسائر ما يلزم احلرض املستوطنني. أما 

ا أو مقيامً يعرف بالبدهية من أمره وترصفه.  املسافر فإن له إباحة سائر رخص السفر. وكونه مسافرً

 رواه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب. )١(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ٢٥٣  الة يف السفر) أحكام قرص الص٦(

 ملسو هيلع هللا ىلص : أن من أحب العصمة يف عمله، والثقة يف أمره، فليتمسك بسنة رسول اهللاواحلاصل

ا  القولية والفعلية، يف سفره وإقامته، وليدع عنه التحويالت البعيدة التي يقال فيها: إن فالنً

ا أقام سنة يقرص الصالة، وإن الصحابة أقاموا  الصحايب أقام سنتني يقرص الصالة، وإن فالنً

 ة.بأذربيجان أربعة أشهر يقرصون الصالة، وإهنم أقاموا برامهرمز سبعة أشهر يقرصون الصال

فإن هذه األقوال كلها حتتاج إىل نظر يف صحتها، ثم إىل نظر يف معرفة أسباهبا، لكون معرفة 

السبب مما يعني عىل معرفة طريق احلكم. وأكثر هذه القضايا، أو كلها، وقعت يف فتوح البلدان، 

ة. حيث كان الصحابة يقيمون يف منازلة البلد يف فتحها الشهرين والثالثة، وهم يقرصون الصال

فنقل قدماء الفقهاء قرصهم للصالة يف املدة الطويلة وأمهلوا ذكر سببها، وكوهنا إقامة مل خترجهم 

 عن حكم السفر، بل هم باقون عىل شدة السفر ومشقته، مل حيلّوا حزامهم منه.

وعىل فرض صحة هذه النقول، فإهنا أعامل وقعت من الصحابة والتابعني عىل سبيل االجتهاد 

 حايب فضالً عن التابعي إنام حيتج بروايته ال برأيه، لكون الرأي خيطئ ويصيب.منهم، والص

القولية والفعلية يف سفره ويف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا: وإن العصمة والثقة يف التمسك بسنة رسول اهللا 

 .إقامته، فام آمنٌ يف دينه كمخاطر. واهللا أعلم، وصىل اهللا عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم

 

 هـ. ١٣٩٩خرة سنة مجاد اآل ٩

* * * 
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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اهللا وصحبه أمجعني.

 أما بعد:

عىل فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد جعل الشمس والقمر آيتني من آياته؛ هبام يستدل املسلمون 

أداء كثري من العبادات، فالصالة والصيام واحلج وغريها يتوقف القيام هبا عىل معرفة أحوال 

 الشمس من رشوق وغروب وزوال وعىل معرفة ظهور اهلالل واختفائه.

ِامّ يؤسف له ما يشاهد يف واقع املسلمني من اختالف يف رؤية هالل رمضان وهالل  وإنه ملَ

ر معه االختالف املشاهد يف بدء الصوم وانتهائه، ويف حتديد أيام شوال وهالل ذي احلجة، مما جي

 احلج ووقتها مع أنه يمكن رؤية اهلالل يف أقطار اإلسالم كافة يف ليلة واحدة.

ومع ذلك نر االختالف املؤسف يف بدء الصوم وانتهائه إىل احلد الذي يصل إىل أن تصوم 

م األخر، وكذا يف فطرها، كام حدث يف هذا بعض بالد العامل اإلسالمي بعد يومني من صيا

 العام.

ام املسلمني عىل  ويف الرسالة التالية التي وجهتها إىل العلامء األجالء حيثام وجدوا، وإىل حكّ

اختالف ديارهم، دعوة إىل االلتزام بالرشع احلنيف يف إثبات رؤية اهلالل، وإىل التحقق الواجب 

ة مما سيؤدي  يف إعالن بدء الصوم وانتهائه، ويف إىل  -إن شاء اهللا تعاىل  -إهالل هالل ذي احلجّ

توحيد بدء أداء هذه العبادات يف حياة املسلمني، إذ إن االختالف يف هذا األمر ناشئ بدون شك 

عن أحد سببني: إما عدم التثبت من رؤية اهلالل، مما جير معه األخذ بالشهادة الكاذبة، وإما عدم 

ؤية اهلالل مؤلفة من عدول ثقات، مشهود هلم بالصالح واخلري، يوكل وجود هيئة مسؤولة عن ر

ا يف التامس اهلالل.  إليها أمر رؤية اهلالل، وهذا ال ينفي بالطبع واجب املسلمني مجيعً
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أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يلهم علامء املسلمني وحكامهم واملسؤولني فيهم إىل التقيّد 

ها احلسن يف نفوسهم، فيعملوا بام جاء فيها من عرسالة موقبالرشع الرشيف، وأن جتد هذه ال

اقرتاحات. وحسبنا أننا نبذل اجلهد والطاقة يف سبيل خدمة هذا الدين احلنيف حمتسبني يف ذلك 

 ﴾٥٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ تَنَفُع  ٱّ�ِۡكَرىٰ َوَذّكِۡر فَإِنَّ ﴿ األجر والثواب من اهللا، وعمالً بقوله سبحانه:
 واهللا ويل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. .]٥٥الذاريات: [

* * * 



كم الرشعي يف إثبات رؤية اهلالل٧(  ٢٥٩  ) احلُ

 الرسالة املوجهة إىل العلامء واحلكام

 يف شأن رؤية اهلالل

ام الكرام وإىل قضاة رشع اإلسالم هذه الرسالة الوجيزة  أرفع إىل العلامء األعالم وإىل احلكّ

ح يف سبيل بيان احلق، التي تدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم؛ ألن من واجب العلامء التناص

والتوايص بام ينفع اخللق؛ ألن احلق أحق أن يتبع، والعلم جدير بأن يُستمع، واملخلص يف حمبته 

هو من جيرع صديقه الدواء املرّ ليقيه من الوقوع يف الرض. وإن النهـي عام جيب إنكاره هو ما يقلل 

 فشوه وانتشاره، ويبقى الود ما بقي العتاب.

 ا الـود مـن أحـدما ناصـحتك خبايـ
 

ــذل  ــن الع ــروه م ــك بمك ــا مل ينل  م
 

ــــأبى أن تســــاحمني ــــك ت ــــوديت ل  م
 

 بـــأن أراك عـــىل يشء مـــن الزلـــل 
 

هـ. قد وقع يف غري موقعه الصحيح بناء عىل ١٤٠٠: فإن عيد الفطر من هذه السنة وبعد

حة ال يف ليلة الشهادة الكاذبة برؤية اهلالل ليلة االثنني، حيث مل يره أحد من الناس الرؤية الصحي

ا  االثنني وال يف ليلة الثالثاء، مما يستلزم بطالن هذه الشهادة، وقد تكرر مثل هذه اخلطأ أعوامً

عديدة، إذ من رشط صحة الشهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا، والناس مل يروا اهلالل إال يف الليلة 

ا جرمه ومنخفضة منزلته، كهال ل أول ليلة من الشهر. ويف الثالثة أي ليلة األربعاء، رأوه صغريً

ا، وكان الصحابة يصلّون العشاء  اللغة أن الشهر ليلة الثالثة ال يسمى هالالً، وإنام يسمى قمرً

 غيبوبة القمر ليلة الثالثة. ذكره أبو داود يف سننه حديثًا.

ومن قواعد الرشع أن اهلالل متى رآه الناس، فإنه أول ليلة من الشهر، سواء أكان جرمه 

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ ا ومنزلته عالية أم مل يكن، لقوله سبحانه:كبريً 
َ
قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس  ٱۡ�

ۗ وَ    .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ
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ا لشهرته، لقوله  فسمى اهللا اهلالل هالالً الرتفاع األصوات برؤيته، كام سمي الشهر شهرً

هۡ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ﴿ سبحانه:   .]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  رَ ٱلشَّ
هلذا يتبني جلميع الناس أن دعو رؤيته بليلة االثنني أهنا كذب وزور، وأن احلكم بصحتها 

 وقع خطأ، ويغفر اهللا ملن حكم بصحته.

وإن من رشط صحة الشهادة املقبولة كوهنا تنفك عام يكذهبا، فمتى شهد أحد برؤية اهلالل 

ا أن الشهادة ليلة االثنني ثم مل يره  مجيع الناس ليلة االثنني وال ليلة الثالثاء، فإنه من املعلوم قطعً

م رؤية خيالية حسبها هالالً فكانت ابِۢ بِقِيَعٖة َ�َۡسُبُه ﴿ كاذبة، أو أن الشاهد توهّ ۡ� َكَ�َ  انُ  َٔ ٱلظَّ
ٰٓ إَِذا َجآَءهُ    .]٣٩النور: [ ﴾ا ٔٗ لَۡم َ�ِۡدُه َشۡ�  ۥَمآًء َح�َّ

ا يف الناس وكثريً  ا ما يقع الوهم والتخيالت يف رؤية اهلالل، ومتى كان الكذب موجودً

َها ﴿ بكثرة، فإن من العجز الثقة بكل أحد، فاحرتسوا من الناس بسوء الظن ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َءاَمُنٓواْ إِن  ٱ�َّ

 ْ  أي تثبتوا. .]٦احلجرات: [ ﴾َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا
بَّ شـــــــــه ـــــــــزورورُ  ادة وردت ب

 

ــــهْ    أقــــام لنصــــها القــــايض عدولَ
 

يا معرش العلامء الكرام، ويا معرش قضاة رشع اإلسالم، لقد وقعنا يف صومنا وفطرنا يف اخلطأ 

ك إلنكاره أحد، عىل أن التدارك  ر كل عام، ومن أجل كثرته عاد كاألمر املعتاد فال يتحرّ املتكرّ

، وا  ألخذ باحلزم هو من فعل أُويل العزم.ممكن، واألخذ باألمر اليقني متيرسّ

 وإن املسلمني قد انقسموا يف صومهم وفطرهم إىل قسمني:

من يعتمدون عىل الرؤية املحققة التي يروهنا بأعينهم يف بلدهم ويف البلدان املجاورة  منهم

هلم، فال يعتمدون يف صومهم وفطرهم إال عىل رؤية مجاعة من العدول الذين ال يمكن تواطؤهم 

ىل الكذب؛ فيدخلون يف صومهم بيقني وخيرجون منه بيقني وال يبالون بمن خالف رؤيتهم، ع

وهؤالء هم أسعد الناس بالصواب، فهنيئًا هلم تقبل اهللا منا ومنهم حيث امتثلوا أمر اهللا سبحانه 

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ﴿ بقوله: بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك أمر رسوله  .]١٨٥البقرة: [ ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
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ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، «وبحديث:  !*"»صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«

 متفق عليه من حديث ابن عمر. »فإن غّم علي�م فاقدروا هل
: هم الذين يعتمدون يف صومهم وفطرهم عىل أدنى خرب يأتيهم من إحد والقسم الثاين

ا رؤية اهلالل ليلة االثنني، وأن العيد  البلدان بأنه رئي الليلة فيعلنون باملذياع بأنه ثبت رشعً

صبيحة االثنني، فيفطر الناس بدون أن ير اهلالل أحد، وحتى الليلة الثانية، فإنه مل يره أحد 

سو إشاعة هذا اخلرب الذي هو حقيقة يف الكذب، فيصومون شيئًا من شعبان ويفطرون شيئًا من 

رب املكذوب، فيدخلون يف صومهم وخيرجون منه عىل غري بصرية من رمضان بناءً عىل هذا اخل

ا بدون رؤية وال  أمرهم، وهذا هو حقيقة ما عليه عمل البلدان العربية، حيث يقلد بعضهم بعضً

ة. وقد قيل:  يّ وِ وهذه كلمة مأخوذة من حديث رواه اإلمام أمحد أن  »ليس املخرب اكملعاين«رَ

عاين، إن موىس أخربه ر�ه بأن قومه قد عبدوا العجل فلم يلق ليس املخرب اكمل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»األلواح، فلما رآهم بعينه ألىق األلواح وأخذ برأس أخيه �ره إيله

وإنني يف والية عميل ويف حمل قضائي أسري مع قافلة هؤالء لكوهنم مشاخيي وأوسع مني 

، خشية أن أُرمى بجريمة الشذوذ عن اجلامعة، ثم يطبّق ع يلّ وعيد من شذّ شذّ يف النار، ثم علامً

د احلكم  أُسيل نفيس بالتأيس بغريي قائالً: إن اإلنحاء باملالم وتوجيه اآلثام يقع عىل من تعمّ

باخلطأ ودعا الناس إىل متابعته وإىل العمل به بدون تثبت وال تريث وال عمل باليقني، وليس 

 الشك كاليقني.

هللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيّه قد نصب للناس فيا معرش علامء الفقه يف الدين، إن ا

عالمات جلية ظاهرة هيتدون هبا يف صومهم وفطرهم، فنصب اهلالل يف السامء ليكون عالمة 

ساطعة جلميع الناس يف الرب والبحر، ويف احلرض والبادية، وللرجال والنساء، وأكد االهتداء به 

 لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ بقوله سبحانه:
َ
ۗ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  هِلَّةِ� ٱۡ� وكام  .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
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ا لشهرته فقال: ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ﴿ سامه شهرً فمتى طلع اهلالل  .]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ

 عىل احلقيقة، فإن الناس كلهم يرونه، أهل املرشق كأهل املغرب.
صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن «هذا بام يقتيض تأكيده، فقال: عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد عقب النبي 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت «ومثله حديث:  »غّم علي�م فأ�ملوا العدة ثالث�

 روامها البخاري. »تروه، فإن غّم علي�م فاقدروا هل

الرؤية. واخلرب بأن فالنًا وهذا احلديث فيه الزجر بالنهي عن الصوم أو عن الفطر قبل حتقق 

رآه يف بلد كذا ال يصدق عليه أن الناس قد رأوه، لكون اخلرب حيتمل الصدق والكذب، والغالب 

 عىل دعو رؤية اهلالل الكذب لوقوع التوهم والتخيالت يف الرؤية.

إننا متى أمهلنا اليقينيات من هذه النصوص البيّنات فإننا ال بد أن نقع يف املتاهات 

هاالت الناتج عنها سوء الترصف يف الصوم والفطر، ومتى ساء الترصف ساء العمل واجل

 وساءت النتيجة، ثم نكون عرضة للطعن علينا بعدم العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا.

إن اهلالل لن يُطلب من جحور اجلرذان والضبان، بحديث يراه واحد دون الناس كلهم، 

 مجيع الناس يف صومهم وحجهم وسائر مواقيتهم الزمانية:وإنام نصبه اهللا يف السامء الهتداء 

هِلَّةِ� لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
ۗ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ٱۡ� ا للناس  .]١٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ وما كان ميقاتً

لزم أن يشاهدوه جليا كمشاهدهتم لطلوع الفجر عندما يريدون اإلمساك للصوم وعندما يريدون 

ِي ُهوَ ﴿ الفجر، وقال:صالة  ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُمواْ َعَدَد  ۥنُوٗر� َوقَدَّ
نِ�َ  ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ٱلّسِ ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ   .]٥يونس: [ ﴾ٱۡ�َّقِ
لناس معكم من هذا اخلطأ فيا معرش علامء اإلسالم، أنقذونا وأنقذوا أنفسكم وأنقذوا ا

 املتكرر كل عام، حتى صار عند أكثر الناس من املألوف املعروف.

فابنوا أمركم يف صومكم وفطركم وحجكم عىل التثبت واليقني الذي ال يعرتيه الشك يف 

حقيقة رؤية اهلالل يف بلدكم، بشهادة عدد من العدول الثقات، واتركوا عنكم تناقل األخبار من 

نه رآه فالن وفالن مما يكذهبا احلس والواقع من عدم رؤية الناس تلك الليلة وال الليلة البلدان بأ
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الثانية، مما يدل عىل كذب تلك الشهادة، إذ إن من رشط صحة الشهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا، 

 وأنه متى تم العمل بنظام ما ذكرنا فإننا نكون عاملني يف صومنا وفطرنا عىل اليقني، ويرتتب عىل

ذلك صوم مجيع أهل اإلسالم وعيدهم يف يوم واحد كل عام، متى تم بناء نظام العمل يف الصوم 

ا حلكومة اململكة العربية السعودية؛ إذ أكثر املسلمني الذين  واحلج، فإنّ مجيع الناس سيكونون تبعً

عربية يسكنون بريطانيا وفرنسا وأمريكا، كلهم أو أكثرهم يراقبون خرب اهلالل باململكة ال

 السعودية حرسها اهللا تعاىل.

* * * 

 حكم صوم أهل البلدان البعيدين عن خط االستواء

مّ  إن أكثر البلدان التي تطلع عليها الشمس كل يوم فإهنم يرون اهلالل كام نراه، إذا مل يكن ثَ

 مانع من غيوم مرتاكمة، إذ اهلالل يتبع الشمس يف جمراها ومغيبها.

جهة املرشق فإنه يغيب قبلها فال يراه أحد، أو طلع مع الشمس فمتى طلع قبل الشمس من 

فإنه يغيب معها فال يراه أحد لشدة ضوء الشمس، وإذا تأخر عن الشمس بقدر يمكن الناس أن 

فإنه يمكن أن يراه الناس. ذكر ذلك شيخ  -وقدروه بعرش دقائق إىل مخس عرشة دقيقة  -يروه 

 لة اهلالل.رسااإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

إنه بمقتىض املشاهدة والتجربة لرؤية اهلالل يف بلدان الغرب كربيطانيا وفرنسا وأملانيا، فإنه 

متى صفا اجلو وزالت السحب، فإن الناس يرون اهلالل كام يراه أهل نجد واحلجاز عىل حد 

ناه سواء، وكذلك منزلته يف ليايل اإلبدار كثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة، قد شاهد

بالعيان، كمنزلته يف نجد واحلجاز عىل حد سواء، وال عربة بكون اليوم يف البلدان الغربية أطول 

ا ولن يتغري به مطلع اهلالل، إذ هو يتبع  جدا منه يف بلدان نجد واحلجاز، فإن هذا معلوم قطعً

معها كحالته  الشمس يف كل بالد الغرب، حتى إذا نزلت الشمس إىل البلدان التي حتتنا، فإنه ينزل
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ۡمُس ﴿ عندنا، إذ نوره مقتبس من ضوء الشمس، يقول سبحانه: ۚ َ�ٰلَِك  َوٱلشَّ ََّها َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل
ٰ َ�َد كَ  َوٱۡلَقَمرَ  ٣٨ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ۡقِديُر  ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ ۡمُس  َ�  ٣٩ ٱۡلَقِديمِ  ٱۡلُعرُۡجونِ قَدَّ  ٱلشَّ

ن تُۡدرَِك يَ�َبِ� لََهآ 
َ
ُۡل َوَ�  ٱۡلَقَمرَ أ � َسابُِق  ٱ�َّ ٞ ِ� َفلَٖك �َۡسَبُحوَن  ٱ�ََّهارِ   .]٤٠-٣٨يس: [ ﴾٤٠َوُ�ّ

* * * 

 حكم الصوم يف بلدان القطبني الشاميل واجلنويب

يبقى الكالم يف البلدان البعيدة عن خط االستواء والتي تغيب عنها الشمس فرتة من 

غيب عنها الشمس نصف السنة، ثم تطلع عليها نصف السنة، وهذه الزمان، إذ توجد بلدان ت

البلدان مغمورة بالثلوج والسحب، ويوجد فيها أناس من املسلمني يسألون عن صالهتم 

ا عىل  وصيامهم فأصدر العلامء هلم فتاو باعتامد التقدير بالساعات يف صومهم وصالهتم قياسً

عليها الشمس يف كل يوم، مهام كان اليوم فيها طويالً  أقرب بلد منهم من سائر البلدان التي تطلع

ا إال وسعها، ويف احلديث:  ا، ألن اهللا سبحانه ال يكلف نفسً ما أمرت�م �يشء فأتوا منه «أو قصريً

فيقدرون لإلمساك ساعات معدودة عىل قدر أقرب بلد منهم، وكذلك سائر  .!*"»ما استطعتم

 أوقات الصالة تتم بالتقدير.

كل بلد تطلع فيها الشمس وتغرب، فإنه ال جيوز هلم التقدير فيها، وكأن هذه  وليعلم أن

: ما ملسو هيلع هللا ىلصالفتو مقتبسة من حديث ورد يف أرشاط الساعة وأن اليوم كالسنة، فقيل لرسول اهللا 

هكذا رأيت احلديث وال حيرضين إسناده،  !+"»اقدروا هل قدره«نصنع بالصالة والصيام فيه؟ قال: 

بالشمس واهللا أعلم. بل جيب اإلمساك فيها للصيام من حني يتبني الفجر إىل  ولعله بعد اخلسوف

ْ َوُ�ُواْ وَ ﴿ غروب الشمس، لقوله سبحانه: ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
 ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان. )٢(
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ۡسَودِ 
َ
ْ  ٱۡلَفۡجرِ� ِمَن  ٱۡ� وا تِمُّ

َ
َيامَ ُ�مَّ أ ِۡل� إَِ�  ٱلّصِ إذا أقبل الليل «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .]١٨٧[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 .!*" »من ههنا وأدبر انلهار من ههنا وغر�ت الشمس فقد أفطر الصائم
لقد شاهدنا الصيام يف لندن، وكان صوم يوم فيها ومقداره سبع عرشة ساعة أخف بكثري 

ف عىل الصائم فال من صوم يوم يف نجد أو يف اخلليج أو يف العراق، لكون برودة اجلو هناك تلط

ا.  حيس معها بجوع وال ظمأ وأكثر يومه يكون نومً

ويف الغالب أن أكثر املصطافني يف تلك البلدان متى أفطروا رمضان فإهنم لن يستطيعوا 

ا  القضاء من أجل كسلهم وضعف إيامهنم، فكان صومهم مع الناس والتأيس هبم مما يعد خفيفً

 عليهم.

ؤية اهلالل بعني اليقني، ولسنا بحاجة للمسابقة لنرش خرب إننا بحاجة ملحة إىل حتقيق ر

 اهلالل بني املسلمني، فكثري ما يقع الوهم والتخيالت يف رؤيته.

* * * 

 كثرة اعرتاض الوهم والتخيالت يف رؤية اهلالل

قد حدثني رجال عدول من أمراء آل ثاين قائلني: خرجنا يف اليوم التاسع والعرشين من 

اء لنر اهلالل، فبينام ننظر إليه من جهته فوقع نظرنا عىل قطعة سحابة صغرية شعبان إىل الصحر

تشبه اهلالل، فأخذنا نكرب ونقول: هالل خري ورشد ال نشك يف أنه اهلالل، فبينام نحقق النظر فيه 

 رأيناه يتمزق، ثم اضمحل فعلمنا أهنا سحابة.

وعيدهم ليس نتيجة اختالف يف  واملقصود أن منشأ هذا االختالف بني املسلمني يف صومهم

العقيدة أو العبادة، وال عن التفاوت يف مطلعه، بحيث يراه قوم دون آخرين. وإنام يعود إىل 

 من حديث ابن أيب أوىفمتفق عليه  )١(
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التثبت يف الرؤية وعدمها لوقوع االختالف من الرائي ال املرئي، وهبذه األسباب ختتلف األحوال 

 يف املحالت يف احلكم برؤية اهلالل.

س يف هذه املشكلة هو زعمهم باختالف مطلع اهلالل بتباعد وأكرب شبهة تعرتي النا

األقطار، وهذا االعتقاد يكذبه الواقع املحسوس، فإن كنتم يف شك مما قلنا فاسألوا أهل املغرب: 

متى رأيتم هالل الفطر من هذه السنة؟ خيربونكم بأهنم رأوه ليلة األربعاء وصار عيدهم 

أهل باكستان واهلند خيربوكم بمثل ذلك؛ مما يعلم به اتفاق باألربعاء، ثم اسألوا أهل املرشق، ك

ِ ُصۡنَع ﴿ مطلعه يف كال اجلهتني عىل حد سواء، ِيٓ  ٱ�َّ �  ٱ�َّ ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
  .]٨٨النمل: [ ﴾�

ومثله ما ثبت عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه أنه كان يف جمتمع من الناس، منهم إياس بن 

. فقال أنا رأيت اهلالل هو ذاكوكان أنس قد طعن يف السن، فقال أنس: معاوية يلتمسون اهلالل، 

إياس بن معاوية: حمال أن يراه أنس، وحمال أن يتعمد أنس الكذب، ثم فرك بمشافر عينيه فقال: 

فعلموا أهنا هدبة اعرتضت لعينيه  أما اآلن فال أراه.هل تراه؟ قال أنس:  -رمحك اهللا  -انظر 

ۡ� ابِۢ بِقِيَعةٖ َ�َۡسُبُه َكَ�َ ﴿ فحسبها هالالً  ٰٓ إَِذا َجآَءهُ  انُ  َٔ ٱلظَّ   .]٣٩[النور:  ﴾ا ٔٗ لَۡم َ�ِۡدهُ َشۡ�  ۥَمآًء َح�َّ
فالفقهاء من األحناف القائلون بأنه ال بد من االستفاضة بخرب الرؤية بأن يشهد هبا عدد من 

ء فإنه ال يكتفى برؤيته بشخص العدول يبعد تواطؤهم عىل الكذب، ألنه متى كان اهلالل يف السام

 أو شخصني دون بقية الناس الحتامل التوهم منهام.

فالقائلون بذلك هم جمتهدون ومصيبون يف حكمهم فال يالمون عىل ما فعلوا من احلزم، 

وأحزم احلزم سوء الظن بالناس، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسائله 

قال: إنه ال يعتد برؤية الواحد وال االثنني للهالل والناس مل يروه الحتامل املتعلقة باهلالل، ف

 التوهم منهام يف الرؤية إذ لو كانت الرؤية صحيحة لرآه أكثر الناس... انتهى.

عون لرؤيته جمهولني أو غائبني عن البلد لوقوع التفاوت يف اخلرب بني  ال سيام إذا كان املدّ

 احلارض والغائب، كام قيل:

 االخبـــار فيهـــا مـــن بعيـــد تفـــاوت
 

 فــام بــال إذ جــاء النبــا مــن بعيــدها 
 



كم الرشعي يف إثبات رؤية اهلالل٧(  ٢٦٧  ) احلُ

وهذا هو حقيقة ما اعتمده ابن عباس يف حديثه املشهور، كام رواه مسلم يف صحيحه عن 

كريب: أن أُم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية ريض اهللا عنهم بالشام، قال: فقدمت الشام 

وأنا بالشام، فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة فقضيت حاجتها واستهل عيلّ رمضان 

يف آخر الشهر، فسألني عبد اهللا بن عباس، ثم ذكر اهلالل فقال: متى رأيتم اهلالل؟ فقلت: رأيناه 

ليلة اجلمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معهم معاوية. فقال: لكن 

 ال نصوم حتى نراه.رأيناه ليلة السبت، فال نز

، وكأنه يشري إىل قول ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث هو بمثابة املرفوع، حيث قال: هكذا أمرنا رسول اهللا 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا، و�ذا رأيتم «وكذا حديث:  !*"»صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  إذا كان جمهوالً.واخلرب بأنه رآه فالن ال تعترب رؤيته رؤية صحيحة السيام !+" »فأفطروا

هلذا امتنع ابن عباس عن خرب الرؤية حتى مع قبول معاوية وهو أمري الكوفة، وقال: أما 

نحن فال نزال نصوم حتى نراه. أراد أن يتم صوم رمضان عن يقني وبصرية من أمره بدل إحالته 

 عىل خرب جمهول ال يعرف عن صحته.

يب قالوا: إنام رد ابن عباس شهادة ثم إن الكثريين من رشاح حديث ابن عباس مع كر

كريب ومل يعمل هبا من أجل أنه شاهد واحد واملفروض شاهدان احتياطًا وحفظًا هلذه الفريضة، 

ا كام سبق القول  ا ثابتًا. وال كون الرائي عدالً صادقً إذ ما كل قول برؤيته يف أي بلد يكون صحيحً

 التفاوت، كام سبق منا بيانه.به من الفقهاء املتقدمني، واحلق عدم صحة القول ب

وقد استنبط الفقهاء املتقدمون من هذا احلديث القول باختالف املطالع إذا تباعدت 

ا من مفهوم هذا احلديث بدون أن يقع له ذكر  األقطار، وأن أهل كل قطر يعملون برؤيتهم أخذً

م، لكنه ال يلزم عىل اجتهاده -إن شاء اهللا تعاىل  -فيه وهم جمتهدون يف زماهنم ومأجورون 

 صحة ما قالوا وال العمل به ما دامت احلقائق تكذبه.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٢(
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فهم قالوا بذلك يف حالة انقطاع السبل وتباعد أخبار األقطار فال يعلم أهل املرشق عن 

 كيفية صوم أهل املغرب وفطرهم وال عن كيفية طلوع اهلالل عندهم.

والذي صار أهل املرشق خياطبون به أما يف هذا الزمان عند وجود آلة التليفون والتلفزيون 

أقىص أهل املغرب شفهيا بصوت جيل غري خفي ليكلم من يف املرشق صاحبه يف املغرب: متى 

ا لكان  رأيتم اهلالل؟ ومتى صمتم ومتى أفطرتم؟ فيخربه بواقع األمر واحلال، إذ لو كان صحيحً

من مغيب الشمس الذي يُر أهل املغرب أحق بالسبق إىل رؤية اهلالل من أهل املرشق لقرهبم 

اهلالل قريبًا من غروهبا، وواقع احلال أنه متى رأ أهل املغرب اهلالل جليا، فإنه يراه أهل املرشق 

 كذلك بال فرق.

أما كون الشمس تغرب عن أهل املرشق ساعات عديدة واهلالل يتبعها، فهذا معلوم ولن 

ا يغري من حكمة الرب يف خلق القمر، فقد جرت العادة م ن اهللا أن الشهر يكون أحيانًا ثالثني يومً

ا تسعة وعرشين، وأن اهللا سبحانه قد رسم له يف سريه ثامين وعرشين منزلة ينزل كل ليلة  وأحيانً

ا وأربعني  منها منزلة ال يتخطاها وال يقرص دوهنا، ويقول علامء الفلك: إن بني كل منزلتني مخسً

ليلتني فال يراه أحد، وما زعموه أنه من املمكن أن ير  دقيقة، ثم خيتفي عن أعني الناس ليلة أو

بني الفجر وطلوع الشمس من جهة املرشق ثم ير من ذلك بعد غروب الشمس من جهة 

ۡمُس  َ� ﴿ املغرب، فإن هذا حمال وغري ممكن ن تُۡدرَِك  ٱلشَّ
َ
ٓ أ وإنام  .]٤٠يس: [ ﴾ٱۡلَقَمرَ يَ�َبِ� لََها

ا منهم عىل الرؤية ا جليا، ثم  قالوه قياسً الكاذبة، حيث يراه الناس وقبل طلوع الشمس واضحً

يدعي أحد الكاذبني أنه رآه مساء ذلك اليوم، فالقياس عىل هذه الرؤية وهذه الدعو من القياس 

الفاسد. فإن اهلالل متى تقدم عىل الشمس يف طلوعه من املرشق بعد الفجر، فإنه يغيب قبل 

لشمس يف طلوعه من الفجر، فإنه يتأخر عن الشمس ثم ير، الشمس بيقني. أما إذا تأخر عن ا

ِي ُهوَ ﴿ يقول اهللا تعاىل: ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ ْ َعَدَد  ۥنُوٗر� َوقَدَّ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُموا
نِ�َ  ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ٱلّسِ ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ   .]٥يونس: [ ﴾ٱۡ�َّقِ
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ۡمُس ﴿ وقال: ََّهاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  َوٱلشَّ ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل  َوٱۡلَقَمرَ  ٣٨ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ِۡري لُِمۡسَتَقّرٖ ل قَدَّ
ٰ َ�َد كَ  ۡمُس  َ�  ٣٩ ٱۡلَقِديمِ  ٱۡلُعرُۡجونِ َح�َّ ن تُۡدرَِك  ٱلشَّ

َ
ُۡل َوَ�  ٱۡلَقَمرَ يَ�َبِ� لََهآ أ � َسابُِق  ٱ�َّ  ٱ�ََّهارِ

ٞ ِ� فَلَٖك �َۡسَبُحوَن    .]٤٠-٣٨يس: [ ﴾٤٠َوُ�ّ
امن وبلدان  وملّا كان أهل املرشق كمسلمي اهلند وباكستان وأفغانستان وتركيا وسلطنة عُ

الشيعة، ملا كانوا يعتمدون الرؤية املحققة يف صومهم وفطرهم رأيناهم يتفقون مع أهل املغرب 

ار عيد اجلميع يف هذا الزمان باألربعاء، أي بعد بالرباط عىل صوم واحد وفطر واحد، كام ص

 عيدنا بيومني.

ولو اعتمدنا الرؤية املحققة التفقنا وإياهم عىل صوم واحد وعيد واحد. فأهالً وسهالً 

 باليوم الذي جيمع شمل أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام.

والعيان، وذلك أننا يف  وهنا قضية هي لنا بمثابة العظة والعربة تنبئك عن الفرق بني اخلرب

ا، ويف ليلة الثالثني ورد علينا اخلرب بأنه ثبت رؤية  عام ماض صمنا رمضان تسعة وعرشين يومً

اهلالل هذه الليلة فاعتمدوا صالة العيد صبيحتها، فاحتسبنا ذلك وذهبنا إىل املصىل ألداء صالة 

ا هبا ، وقد جرت العادة بأنه ال العيد، وبعد طلوع الشمس وارتفاعها رآها كل الناس خمسوفً

تكسف الشمس إال يف حالة اإلرسار، أي يوم ثامنية وعرشين وتسعة وعرشين، وقال الفلكيون: 

 إن سبب كسوفها هو توسط القمر بني األرض والشمس.

كام أن القمر ال خيسف به إال يف حالة اإلبدار، أي ليلة الثالث عرش والرابع عرش واخلامس 

 ة األرض بني القمر والشمس واهللا أعلم.عرش، وأن سببه حيلول

واحلاصل أن هذا العيد وقع قبل أن يتم رمضان، وتكرر هذا بدون كسوف وال خسوف، 

فباهللا قل يل: هل استدعي هذا املدعي لرؤية اهلالل وأدب عىل تغرير الناس يف فطرهم يف وقت 

َو�ِيُ�ۡم  ٱۡلفِۡتَنةَ َ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿ قني:صومهم؟ فإننا ال نسمع بتنكيله عىل كذبه، وقد قال اهللا يف املناف
ُٰعوَن لَُهۡمۗ   مما يدل عىل أن الكذب قد يروج عىل الناس حتى عىل الصحابة. .]٤٧التوبة: [ ﴾َس�َّ
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بوا حتى عىل الشمس أهنا هتان إذا ب، فإن قيل: فام تصنعون  وقد كذَ َ حان الطلوع وتُرضْ

أين رأيته فصام  ملسو هيلع هللا ىلصل رمضان فأخربت النبي بحديث عبد اهللا بن عمر، قال: تراء الناس هال

وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه احلاكم وابن حبان. ومثله حديث  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

. »أ�شهد أن ال � إال اهللا؟«فقال: إين رأيت اهلالل. فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس: أن أعرابيا جاء إىل النبي 

فأذن يف انلاس يا بالل بأن «. قال: نعم. قال: »أ�شهد أن �مًدا رسول اهللا؟«قال: نعم. قال: 

 . رواه اخلمسة صححه ابن خزيمة وابن حبان والنسائي.»يصوموا غًدا

: أنه ليس يف احلديثني ما يدل عىل حرص الرؤية يف هذين الشخصني، إذ من املحتمل فاجلواب

ه تلك الليلة غريمها، أن يكونا أول من رأ اهلالل، ثم رآه غريمها، إذ ليس يف احلديث أنه مل ير

وقد جرت العادة يف الناس حينام يرتاءون اهلالل أنه يسبق أحدهم إىل النظر إليه، ثم يراه الثاين 

والثالث واخلمسة والعرشة، فيشتهر وينترش خربه، فاكتفي يف احلديث بذكر ابن عمر عن غريه 

ه اكتفاء بظهوره وشهرته. مل يبعث إىل قر املدينة ليخربهم برؤيت ملسو هيلع هللا ىلصلشهرته بدليل أن النبي 

أضف إىل ذلك معرفة النبي بعدالة الشاهدين، ومن لك بمثل ابن عمر وهو الصحايب اجلليل، 

 أشبه الرجل خيرب القوم بطلوع الفجر، ثم خيرب به الثاين، ثم يكتفى بانتشاره وشهرته.

 ويوم العيد. ومثله حتقق رؤية هالل ذي احلجة حتى ال يقع خالف وال نزاع يف يقني يوم عرفة

عن ابن عمر، قال:  البخاري ومسلمثم إن هذا احلديث مدفوع بام هو أصح منه وهو ما رواه 

 .»و�ذا رأيتموه فأفطروا، و�ن لم تروه فانظروا، فإن غم علي�م فاقدروا هل«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي 

يقود الناس  فاحلكم املطلوب هو حتقيق رؤية الشهر ال املسابقة إىل نرش اخلرب، فمن أراد أن

إىل متابعته يف الصوم والفطر عىل بصرية من األمر، فإنه يستعمل التثبت واحليطة يف الرؤية 

املحققة التي تشهد بصحتها أبصار الناظرين؛ لكون احلكم يف هذا خيتلف باختالف األحوال 

أحاهلم عىل أمته قبول أي شاهد يشهد برؤيته، وإنام  ملسو هيلع هللا ىلصواألزمان واألمكنة، ومل يوجب الرسول 

 .!*" »إذا رأيتم اهلالل فصوموا و�ذا رأيتموه فأفطروا«إىل حقيقة الرؤية، فقال: 

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )١(
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ومل حيلهم إىل قبول أي خرب يأتيهم من إحد البلدان ال يعلمون صدقه من كذبه، مع كون 

الغالب عىل هذه األقوال الكذب لقيام الدليل والربهان عىل بطالهنا من كون الناس كلهم مل يروه 

ا ملن تلك  الليلة وال الليلة الثانية، ومن رشط صحة الشهادة كوهنا تنفك عام يكذهبا، خصوصً

ه فيام  يتصد إلصدار احلكم إىل مجيع املسلمني يف تعميم الصوم والفطر، فإنه جيب أن يتقي ربّ

تواله فال حيمل الناس يف حكمه وفتواه عىل صيام يشء من شعبان وال فطر يشء من رمضان، مع 

أن مجيع الدنيا بأرسها قد صارت يف انتشار أخبارها بمثابة املدينة الواحدة، وصارت  العلم

أقاليمها بمثابة الغرف املتجاورة، بحيث ينترش خرب احلكم يف اهلالل يف الدنيا كلها يف دقائق أو يف 

ة ساعة، وهو أمر يوجب قوة العزم واألخذ باحلزم مما يرجى أن يوفق هذا القائد جلمع شمل كاف

 أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام، وما ذلك عىل اهللا بعزيز، واهللا أعلم.

 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

* * * 





 
 

 

ا:  ثـانيــً

 قسم األحوال الشخصية





 

 

 
 

)١( 

 حكمة إباحة تعدد الزوجات

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ    � ا�َّ

بدين كامل ورشع شاف شامل، قد نظم حياة الناس  ملسو هيلع هللا ىلصا إن اهللا سبحانه بعث نبيه حممدً 

أحسن نظام يف جمتمعهم وفيام بني أهلهم وعياهلم باحلكمة ومراعاة املصلحة والعدل واإلحسان، 

مبني عىل جلب املصالح ودفع املضار، فهو عدل اهللا يف أرضه، ورمحته جلميع عباده. يقول اهللا 

ٓ ﴿ تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ  َوَما
َ
فهو دين الفطرة السليمة  .]١٠٧األنبياء: [ ﴾١٠٧رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� أ

والطريقة املستقيمة، قد نسخ مجيع الرشائع ورفع اآلصار واألغالل وأباح للناس الطيبات من 

َم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ احلالل، ِ َمۡن َحرَّ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ وَ  ۦأ ِيَن َءاَمُنواْ  ِق� ٱلّرِزۡ ِمَن  ٱلطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�    .]٣٢األعراف: [ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱ�ُّ
فال يرشع شيئًا من األعامل واملباحات إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرم 

 شيئًا من املحرمات إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة.

لنظام، ورشيعته منزلة عىل جلب املصالح ودفع املضار، غري أن أعداء فهو دين الكامل وا

ا من الزور والبهتان. فهم ينكرون كل ما ليس  اإلسالم قد شوهوا سمعة اإلسالم وألبسوه أثوابً

ا عندهم، وما ليس بمعهود يف بلدهم، فينكرون حكم اهللا يف القصاص، ويف قطع يد  معروفً

 َولَوِ ﴿ عىل اجلناة لتقليل اجلرائم، ومنه إنكارهم لتعدد الزوجات السارق وإقامة احلدود الرشعية
ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ 

َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن    .]٧١املؤمنون: [ ﴾٧١ذِۡكرِهِم مُّ
كوارث وانتشار الفواحش من القتل والنهب والرسقة وهتك لكنهم عندما يبلون بال

األعراض وكثرة النساء األيامى الالئي ليس هلن أزواج، فعند ذلك يندبون اإلسالم ويقولون: 

سالم اهللا عىل رشيعة اإلسالم التي حتكم بقتل القاتل وقطع يد السارق والقبض عىل أيدي اجلناة، 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٧٨

بعض عقالئهم إىل استحسانه بعد إنكارهم له، ألهنم يف وحتى إباحة تعدد الزوجات فقد رجع 

هذه األزمان ملا انتبهوا ملصالح نسائهم ورأوا البنات جيلن يف األسواق كالقطعان من الغنم كلهن 

أو أكثرهن أيامى ليس هلن أزواج، أخذوا يدعون قومهم وينادون بإباحة التعدد بني الزوجات، 

 ول احلياة.إذ هو خري من بقاء البنات أيامى ط

ومثله الطالق فقد كانوا ينحون باملالم عىل اإلسالم يف مرشوعية الطالق، وعندما رأوا كثرة 

ا من مسؤوليته، وألن القانون ال يمكنه من  البغاء وعزوف الرجال عن الزواج الرشعي فرارً

جله طالقها متى ساءت العرشة بينهام فصاروا يفضلون التمتع باملرأة عىل سبيل السفاح. فأل

اضطروا إىل الرجوع إىل رشيعة اإلسالم فصاروا يوقعون الطالق عىل أدنى سبب، فتوسعوا يف 

اإلرساف فيه، وصار أحدهم يفضل العزوبة عىل حتمل مؤنة الزوجة ونفقتها ونفقة عياله منها، 

 وال يزال الناس يرجعون بداعي الرضورة إىل العمل برشيعة اإلسالم، ألهنا رشيعة للناس أمجعني

ورمحة للعاملني. فيعودون يعرتفون لإلسالم بفضله بعد أن شبعوا من ثلبه، فهم وإن مل يطبقوا 

 العمل به لكنهم يعرتفون بصالحية احلكم به يف كل زمان ومكان.

وال يزال الناس حيتاجون بداعي الرضورة إىل الرجوع إليه يف املشاكل العظام، السيام عند 

تي تقيض بفناء الرجال، وناهيك بمفاسد فتنة لبنان وكيف قضت ظهور الفتن يف آخر الزمان ال

بحصاد عرشات األلوف أو مئات األلوف من الرجال من سو اجلالء الذي يؤول هبم إىل الفناء 

مع قضائها عىل مشيد املنازل والعمران والفنادق والقصور العظام والنهب والقتل وهتك 

بوقوعها يف آخر الزمان حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي األعراض. وهذه احلروب هي مصداق ما أخرب 

تظهر الفنت و�قل العلم و�ثبت اجلهل و�قل الرجال وت�رث النساء حىت ي�ون خلمس� امرأة «
كام يف البخاري عن أنس ريض اهللا عنه قال: ألحدثنكم حديثًا ال حيدثكم به أحد  »القيم الواحد

يقل العلم و�ظهر اجلهل و�ظهر الزنا  من أرشاط الساعة أن«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبعدي، سمعت رسول اهللا 

 .»وت�رث النساء و�قل الرجال حىت ي�ون خلمس� امرأة القيم الواحد
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إن اإلسالم جيمع بني مصالح الدنيا والدين وبني مصالح الروح واجلسد ليس بحرج وال 

زينة أغالل وال يقيد عقل مسلم عن احلضارة وال التوسع يف التجارة املباحة والتمتع بأنواع ال

َم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ املباحة. يقول اهللا تعاىل: ِ َمۡن َحرَّ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ وَ  ۦأ قُۡل  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ

ِيَن َءاَمُنواْ ِ�  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�َ لِ�َّ والنساء هن من أفضل  .]٣٢األعراف: [ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱ�ُّ

َهَ�ٰتِ لِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّ�ِنَ ﴿ نة الدنيا ومن أفخر اللذائذ. يقول اهللا تعاىل:زي  ﴾ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلشَّ

ُحبِّب إيل من دنيا�م الطيب والنساء، وجعلت «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواملزيِّن هو اهللا. والنبي  .]١٤عمران:  آل[

 . رواه اإلمام أمحد والنسائي من حديث أنس.»قرة عي� يف الصالة
ا للنسل ولو بلغ ثامنني سنة، وأن واق تضت حكمة الباري سبحانه أن يكون الرجل مستعدًّ

ا ومخسني. ومن نظر  املرأة إذا بلغت اخلمسني من عمرها يئست من احلمل واحليض وقيل: مخسً

ية بعني االعتبار إىل التباين بني الرجل واملرأة جيد املرأة أكثر شغالً وتعبًا من الرجل يف احلياة املنزل

لقيامها بأعباء احلمل والوالدة والرضاع وتربية األوالد وشغل البيت من إصالح الطعام وغريه 

ا.  من املتاعب التي تقتيض احلط من قوهتا وصحتها حتى قيل: إنه لن ينبت عمر إال وقد أكل عمرً

ا وزوجها حيب أن تكون له ذرية، وقد تصاب بمرض معد  أضف إىل ذلك أهنا قد تكون عاقرً

 تيض بعدها عن زوجها وبعده عنها زمانًا طويالً.يق

هلذا صار الرجل يف اإلسالم جيوز له اجلمع بني املرأتني والثالث متى علم من نفسه القدرة 

ا  ا وعرفً عىل القيام عليهن بالعدل، ملا يف ذلك من العون عىل العفاف وتكثري النسل املطلوب رشعً

ا من  سائر األنبياء، ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يباهي به النبي  وحتى يكون املسلمون بكثرة نسلهم أكثر عددً

ةَ َرَدۡدنَا لَُ�ُم  ُ�مَّ ﴿ عدوهم فيظهر بذلك فضلهم وعظمتهم أمام عدوهم كام قال تعاىل:  ٱۡلَكرَّ
ۡ�َ�َ نَِفً�ا 

َ
ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

َ
ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

َ
فكثرة املسلمني  .]٦اإلرساء: [ ﴾٦َعلَۡيِهۡم َوأ

  من قلتهم مع ما فيه من حفظ النوع اإلنساين الذي يرتتب عليه عامر الكون يف الدنيا.خري
والتعدد فيه حماسن ومساوئ، فبعض اخلواص من الناس قد شارك يف موضوع التعدد 

لسبب يقتضيه، لكنه دخل فيه بعدل واعتدال وحسن سرية وسياسة يف األهل والعيال فصار قرير 
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نكاد واألكدار، وذلك بربكة العدل بني الزوجات؛ إذ إن حكمة اهللا فوق العني به سليامً من األ

ْ فَ ﴿ رأي كل حكيم. �َّ  ٱلّنَِسآءِ َما َطاَب َلُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
َ
َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

  .]٣النساء: [ ﴾َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً 
* * * 

 النصارى حيرمون التعدد

ا وجي اقانونً  يزونه عادة وعرفً

إن النصار واملبرشين يشنعون عىل اإلسالم واملسلمني يف تعدد الزوجات وينسبونه إىل 

جمرد التشهي والتنقل يف اللذات، وينتقدون اإلسالم نفسه يف مرشوعية ذلك، وما منهم أحد إال 

ا عن زوجته، فهم حيرمونه قانونًا وحيلونه ا وال  وله خليلة وخليلتان خيلو هبام رسًّ عادة وعرفً

يعدون الزنا جريمة، وقد بدأ النصار رجاالً ونساءً يعرفون وجه احلاجة بداعي الرضورة إىل 

التعدد، وأخذوا ينادون بإباحته قانونًا يف صحفهم وحمارضاهتم وأنديتهم، كام أخذوا يعرتفون 

ياة الناس أحسن بفضل دين اإلسالم يف مرشوعيته وأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ينظم ح

 نظام، فهو الكفيل بحل مشاكل اخلاص والعام، ودونك الشاهد واملشاهد ألحواهلم وأعامهلم.

قال جوستاف لوبون وهو العامل الشهري عندهم: إن نظام تعدد الزوجات هو يف احلقيقة نظام 

جد قبل حممد  ا  ملسو هيلع هللا ىلصمستقل، وُ ا بني الفرس ومسنونً بني بني شعوب الرشق وأممه، وكان مرشوعً

ا بني العرب، فلم يكن يف مقدرة أي دين من األديان وإن أويت قدرة كرب عىل تغيري  اليهود وساريً

ا مثل هذا النظام الذي جاء به دين القرآن ويعمل عىل  اآلداب واألنظمة واألخالق أن يلغي نظامً

 ة التي يعيشها.إبطاله، ألنه النتيجة الرضورية للجو والغاية املجتمعة ملزاج الرشق ونوع احليا

أما عن تأثر اجلو فال حاجة إىل البسط فيه والرشح وحسبك أن مطالب األمومة والوالدة 

واألوجاع واألمراض وغريها تضطر املرأة إىل أن تظل أغلب دهرها بعيدة عن زوجها، وهذه 
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العزوبة الوقتية للرجل مستحيلة حتت جو كجو الرشق ومزاج كمزاج الرشق. وهذا هو الذي 

 تعدد الزوجات أوجب الرضوريات. جعل

ا والطبائع أخف حرارة إال أنك مع ذلك قل أن تلقى  أما عن الغرب وإن كان اجلو أهدأ تأثريً

ا بفردية الزوجية إال يف القوانني فقط. وأما يف العادات واآلداب فام أقل العناية هبا وما  ا مقتنعً فردً

 أندره.

ال يوجد يف أوروبا إال يف القوانني، وال يعمل به ومعنى ذلك أن االقتصار عىل زوجة واحدة 

ا عندهم.  إال األقلون، وأن تعدد الزوجات واقع يف الغرب بني أهله وإن مل يكن مرشوعً

: ال أعرف ملاذا يعترب هذا التعدد الرشعي للزوجات عند الرشقيني أحط منزلة من إىل أن قال

جد العلم باألسباب التي جتعل األول أسمى هذا التعدد الفاحش عند الغربيني؟! وإن كنت أعلم 

ا من اآلخر. أما وقد فهمنا األسباب التي عملت عىل ترشيع هذا التعدد يف الرشق  مكانًا وأرفع قدرً

 فليس من الصعب علينا أن نفهم السبب الذي محل الدين عىل اإلقرار عليه واالعرتاف به.

عرتف به يف عيشة األرسة، وعواطف إن رغبة الرشقيني يف اإلكثار من النسل وذوقهم امل

العدل التي تتنازعهم وال تسمح هلم هبجران املرأة التي مل تعد تعجبهم، هي األسباب التي 

فقد عرفت مقالة هذا  !*"جعلت الدين يقر عىل هذا النظام الناشئ عن اآلداب والطبائع. انتهى

ا وينكرون  ه حالالً.الكاتب اخلبري وأن النصار يستبيحون التعدد حرامً

 ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ إن اإلسالم دين السامحة والسهولة واليرس

ولكونه ليس املقصود من النكاح هو التمتع بالشهوة اجلنسية فقط فإهنا من اليشء  .]٧٨احلج: [

ا واملرغب فيه املشرتك بني اإلنسان وبني هبائم احليوان، وإنام القصد هو كثرة النسل امل طلوب رشعً

ا والذي يباهي به النبي  سائر األنبياء، ثم هو حيفظ به نوع اإلنسان، وكانت بعض  ملسو هيلع هللا ىلصعرفً

 ).١٦ص  ٢من كتاب: حكمة الترشيع وفلسفته ملؤلفه عيل أمحد اجلرجاوي (جزء )١(
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلكومات تدفع مرتبات شهرية للنسل للرتغيب يف كثرته، ويف احلديث أن النبي 

 .!*"»تزوجوا الولود الودود؛ فإ� ماكثر ب�م األمم يوم القيامة«
ا إحصان كل من الرجل واملرأة، فإحصان املرأة بكفالة الرجل هلا والقصد من الن كاح أيضً

وقيامه بكفاية مؤنتها وحسن عرشته هلا، ويسعى عليها بكل ما تشتهي من احلاجات والنفقات، 

وجيعلها سيدة بيت وسيدة عشرية وأم بنني وبنات كام أن املرأة كرامة ونعمة للرجل، جتلب إليه 

بطة واحلبور، وتقاسمه اهلموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك األنس والرسور والغ

 اخلدوم والسيد املحشوم.

ــــا يقلنــــي متهــــا كانــــت فراشً  إذا رُ
 

ــــق  ــــد فراغــــي خــــادم يتمل  وعن
 

هلذا كانت املرأة عند بعض األمم تبذل للرجل املهر عىل أن تكون زوجة له حتت عصمته 

ها إىل كفالته وكفايته وأهنا بانفرادها عن الزوج ذليلة ورعايته وتشاطره النفقة، لعلمها بحاجت

 ذميمة كام قيل: مسكينة مسكينة امرأة بال زوج، وتدعى األيم واألرملة.

فالرشيعة اإلسالمية الصادرة من احلكيم العليم تنظر إىل حالة مجيع الناس وحاجتهم يف 

 ﴾٤٧ُ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيٌم فَإِنَّ َر�َّ ﴿ حارضهم ومستقبلهم نظرة رمحة وإحسان إىل مجيعهم
  .]٤٧النحل:[

هلذا أباح اهللا التعدد رمحة منه جلميع الناس، ذكرهم وأنثاهم ألنه من املشاهد بالعقل والثابت 

من أن الرجال يقلون  ملسو هيلع هللا ىلصبالنقل أن النساء يف كل بلد أكثر من الرجال، طبق ما أخرب به النبي 

ن به، وذلك عند ظهور الفتن وتكثر النساء حتى يكون خلمسني امرأة القي لُذْ م الواحد، يَ

ا يف آخر الزمان.  واحلروب التي حتصد الرجال حصدً

أفَرت رشع اإلسالم املبني عىل مصالح اخلاص والعام، هيمل جانب هؤالء النساء األيامى 

 فال جيعل هلن حظًّا وال نصيبًا من العلوق مع الرجال بطريق مباح رشعي، لكون الرجل أقو

 رواه النسائي من حديث معقل بن يسار. )١(
                          



 ٢٨٣  ) حكمة إباحة تعدد الزوجات١(

ر عىل العمل وسائر وسائل الكسب من املرأة، أفال خيفف هذا الضغط بإباحة التعدد بنكاح وأقد

من ترغب يف نكاحه ويرغب يف نكاحها بطريق مرشوع غري حمظور؟ إذ هذا أصلح وأحب إىل اهللا 

من أن تبقى أيامً تذهب نرضهتا طول حياهتا أو تتاجر ببضعها، بحيث تكون عرضة وطعمة لكل 

 بدون زوج تأنس به ويأنس هبا. ساقط والقط،

ولو سألنا األيامى العوانس: هل األفضل هلن البقاء عىل حالتهن الراهنة من العزوبة أو 

العلوق مع الرجال بطريق املشاركة مع الرضائر؟ الخرتن العلوق بكلمة اإلمجاع، ألنه أنفع 

واحدة حتب احلجر عىل وأصلح هلن. والرشع ينظر إىل حالة وحاجة مجيع الناس، ال إىل امرأة 

زوجها يف حضنها وحضانتها وال تريد االشرتاك معها يف مودته والتمتع به، لكون الثانية تدعى 

الرضة، وهي من أخطر ما يكون عىل األوىل بحيث ختشى أن تنفرد بمودته عنها فهي تكره 

األوىل ففي  قد حذر املرأة أن تشرتط عىل اخلاطب طالق زوجته ملسو هيلع هللا ىلصاملشاركة معها فيه، والنبي 

. أي من املحبة هنى رسول اهللا أن تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إنائها: البخاري ومسلم

والغبطة بزوجها، فمصلحة التعدد ال خيرجه عن كونه رمحة للعاملني؛ ما حصل عىل هذه املرأة من 

من املصالح العمومية مرضة مشاركة الرضة هلا يف زوجها، فإن املضار اجلزئية الفردية تغتفر يف ض

 أشبه قتل القاتل، وقطع يد السارق، وإقامة احلد عىل شارب اخلمر.

وقد وجد يف هذا الزمان ومن قبل أزمان كثريون من األدباء والكتاب والكاتبات من 

النصار، يدعون قومهم إىل إباحة التعدد بمقتىض القانون، وذلك حينام رأوا أكثر النساء األيامى 

سواق كالقطعان من البقر، وحينام رأوا الزنا قد فشا وانترش بكثرة هائلة، مما سبب قلة مشني يف األ

نسلهم. وحينام رأوا الرجال يعدلون عن النكاح الرشعي إىل الزنا، وقد ثبت بطريق املشاهدة 

والتجربة أن منع التعدد قد وسع يف بلداهنم من خطورة الزنا لكون النفوس متى ضيق عليها يف 

 رشوعها اقتحمته إىل حمظورها بشغف وحرص كام قيل:منع م

ــه ــوع ب ــأكثرت الول ــيئًا ف ــت ش  منع
 

 أحــب يشء إىل اإلنســان مــا منعــا 
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: إن التعدد أصول علم االجتامعمن ذلك ما قاله الفيلسوف اإلنجليزي (سبنرس) يف كتابه 

زوجة واحدة.  رضورة لألمة التي يفنى رجاهلا يف احلروب، ومل يكن لكل رجل من الباقني إال

فإذا طرأت عىل األمة حال اجتاحت رجاهلا احلروب وبقي نساء عديدات بال أزواج فإنه ينتج 

 عن ذلك نقص يف املواليد ال حمالة.

فإذا تقاتلت أمتان إحدامها ال تستفيد من مجيع نسائها باالستيالء فإهنا ال تستطيع أن تقاوم 

قتىض التعدد للزوجات. وتكون النتيجة أن األمة خصيمتها التي يستولد رجاهلا مجيع نسائها بم

 املوحدة للزوجة تفنى أمام األمة املعددة للزوجات. اهـ

وكأن هذا هو السبب يف الرضر الذي ابتليت به الدول األوروبية ومن عىل شاكلتهم حينام 

ليهم أثر تساهلوا يف انتشار الزنا ومل يعتربوه جريمة، ويعدونه من كامل احلرية للمرأة، فظهر ع

رضره وسوء عاقبته بشكل ينادي بقلة عددهم وتقويض دعائم صنائعهم وأعامهلم، لكون النسل 

جيل املستقبل وقد أصبح عاطالً عن العمل وعن الزواج الرشعي من رجل وامرأة، ويكتفون 

 بالزنا بدله وال شك أن املرأة املسافحة يقل نسلها لكون أحد الرجال يفسد حرث اآلخر.

 ة قلة النسل وانتشار الفساد يف األرض هو أعظم من رضورة التعدد بكثري.إن رضور

فهؤالء الذين يبالغون يف التشنيع عىل املسلمني يف وصف مفاسد التعدد للزوجات ما منهم 

ا عن  أحد يكتفي بزوجة واحدة يقترص عليها، بل لكل واحد منهم خليلة وخليلتان خيلو هبام رسًّ

مسافحون ومتخذو أخدان كام أن أكثر نسائهم مسافحات ومتخذات  زوجته الرشعية، فأكثرهم

أخدان، حتى إن رجاهلم أخذوا ينفرون من الزواج الرشعي لكون الزوجة بزعمه ال تقترص عليه 

وحده، وحتدث له عداوة األغيار الذين يشاركونه يف التمتع هبا، ويقول بعضهم: كيف تطيب 

خذ بيدها ويذهب هبا كيف شاء وأنا ال استطيع صدها عنه نفيس أن أتزوج امرأة ثم أر رجالً يأ

وال رصفه عنها؟! ثم إنه يراها بمثابة الغل يف عنقه، والقيد يف رجله، متى اشتدت كراهيته هلا، ومل 

يتمكن بمقتىض القانون من طالقها. فكانوا يتمتعون بالزنا ويؤثرونه عىل النكاح الرشعي، وكان 
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َوِ�ٓ  ٱ�فَاقِ َءاَ�ٰتَِنا ِ�  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ زنا، وقلة النسل، يقول اهللا تعاىل:هذا هو السبب يف انتشار ال
نَُّه 

َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
ۗ أ   .]٥٣فصلت: [ ﴾ٱۡ�َقُّ

* * * 

 تعصب النصارى ضد اإلسالم

 وضد النبي حممد عليه الصالة والسالم

د صار التعدد موضع جلاج وجدال منهم مع إن غالة النصار من املبرشين والقسيسني ق

املسلمني، حتى صار جل حديثهم يف حمارضاهتم وأنديتهم ويف صحفهم وكتبهم. وال نعلم قضية 

كثر فيها اللجاج واجلدال كهذه القضية، عىل أهنا قضية واضحة جلية. وإنه ال يمكن أن يعيش 

 جمتمع بدوهنا سواء كان التعدد عن طريق مرشوع أو حمظور.

فهم يبالغون يف إنكار التعدد عىل رشيعة اإلسالم وعىل خاصة نبينا حممد عليه الصالة 

والسالم يف مجعه لتسع نسوة. فيعربون عن إنكاره بأبشع تعبري، من كل ما ينفر الكبري والصغري 

عن اإلسالم وعن التصديق بنبوة حممد عليه الصالة والسالم. العتقادهم أن ما هم عليه من 

بواحدة هو احلسن اجلميل وأن ما عليه اإلسالم هو يشء قبيح. فهم يتوارثون التعصب  االنفراد

 ضد اإلسالم وضد النبي حممد عليه الصالة والسالم جيالً بعد جيل.

ا  ليس ببدع من الرسل فيه فقد مىض للرسل أمثاهلا وما هو أكثر منه  ملسو هيلع هللا ىلصواحلق أن النبي حممدً

 فيها.

 -كام جاء يف التوراة  -تسعون زوجة، وكان لنبي اهللا سليامن فقد كان لنبي اهللا داود تسع و

سبعامئة زوجة من احلرائر وثالثامئة من اجلواري وكن أمجل أهل زماهنن، وكذلك أنبياء بني 

 إرسائيل معددون للزوجات من لدن إبراهيم عليه السالم.
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ة امرأة تلد كل امرأة قال سليامن بن داود عليه السالم: ألطوفن الليلة بامئ«ورو البخاري: 

ا يقاتل يف سبيل اهللا. فقال له امللك: قل إن شاء اهللا. فلم يقل ونيس، فطاف هبن فلم تلد منهن إال  غالمً

 .»امرأة نصف إنسان

 .»لو قال: إن شاء اهللا. لم �نث و�ن أرىج حلاجته«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 فيه. ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي حممد وعلامء النصار يعرفون هذا كله ويصدقون به فال وجه لإلنكار 

إن اهللا سبحانه خيتص برمحته من يشاء، وقد خص اهللا أنبياءه بمزايا ال يشاركهم فيها غريهم، 

لتسع نسوة كام مجع  ملسو هيلع هللا ىلصأمهها نزول الوحي الذي هو أفضل املزايا عىل اإلطالق. ثم مجع النبي 

ةٗ وَ ﴿ األنبياء قبله أكثر منهن. يقول اهللا تعاىل:
َ
ۡؤِمنَ  ٱۡمَرأ َراَد مُّ

َ
ِ إِۡن أ ن  ٱ�َِّ�ُّ ًة إِن وََهَبۡت َ�ۡفَسَها لِلنَِّ�ّ

َ
أ

فأباح اهللا لنبيه يف هذه اآلية ما مل  .]٥٠األحزاب: [ ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۗ �َۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة لََّك ِمن ُدوِن 

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبي يبحه لسائر املؤمنني. وملا أسلم غيالن بن سلمة وكان حتته عرش نسوة أسلمن معه فأمره ا

ا ويفارق الباقي  .!*"أن خيتار منهن أربعً
َها﴿ وملا نزلت آية التخيري وهي قوله تعاىل: ُّ�

َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
 ٱۡ�ََيٰوةَ قُل ّ�ِ

ۡ�َيا اٗحا َ�ِيٗ�  ٱ�ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ن� ٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ارَ وَ  َ َفإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
  .]٢٩-٢٨األحزاب: [ ﴾٢٩أ

بأن ال يفارقهن  ملسو هيلع هللا ىلصفلام خريهن واخرتن اهللا ورسوله والدار اآلخرة أكرمهن اهللا بأن أمر نبيه 

ۡزَ�ٰٖج َولَۡو  ٱلّنَِسآءُ َ�ِلُّ لََك  �َّ ﴿ فقال تعاىل: وال يتزوج عليهن.
َ
َل بِِهنَّ ِمۡن أ ن َ�َبدَّ

َ
ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ

ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ 
َ
 إىل أمر اهللا واقترص عليهن. ملسو هيلع هللا ىلصفانتهى رسول اهللا  .]٥٢األحزاب: [ ﴾أ

* * * 

 وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث سامل عن أبيه.رواه أمحد والرتمذي  )١(
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 االقتصار عىل زوجة واحدة أفضل من التعدد

كر أن االقتناع بزوجة واحدة متى حصل املقصود منها أهنا أفضل من إننا ال نشك وال نن

التعدد؛ ألن اهللا سبحانه حينام أباح تعدد الزوجات مل يبحه بطريق التوسع فيه عىل حسب التشهي 

�َّ ﴿ والتنقل يف اللذات، وتنوع املشتهيات، وإنام أباحه برشط العدل بني الزوجات
َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ ألن العدل قوام الدنيا والدين وصالح املخلوقني، وله وضعت  .]٣النساء: [ ﴾فََ�ِٰحَدةً َ�ۡعِدلُوا

املوازين، وهو اإللف املألوف تتألف به القلوب وتلتئم به الشعوب ويشملهم الصالح وأسباب 

 النجاح والفالح.
ث فالقناعة بزوجة واحدة هي األصل يف تسميتها زوج، وكام يسمى الرجل زوج. ويف احلدي

ادلنيا متاع، وخ� املتاع الزوجة الصاحلة، اليت إذا نظر إيلها رسته، و�ن أمرها «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

وبذلك يسلم من التنكيد والتكدير عليه يف  !*"»أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل

 حياته من كل ما يثريه أحقاد الرضائر كام قيل:

ــ ــع الضّ ــن مج ــذةـَوم ــب ل  رات يطل
 

 بـات يف األرضار غـري سـديد فقد 
 

ونحن معرش املسلمني عىل دين وسط بني طرفني، وهد بني ضاللتني، بني الغايل فيه 

 واجلايف عنه.

فالذواقون الذين يتنقلون يف مراتع الشهوات من واحدة إىل أخر متشيًا مع رغبتهم، 

 نكاح املتعة ودواعي شهواهتم، ليسوا بمحمودين عىل عملهم، وربام يدخلون بمقصدهم يف

املحرم يف اإلسالم، متى تزوجها ومن نيته أن يطلقها وال يستديم بقاءها، وقد ورد الوعيد 

الشديد يف الذواقني من الرجال والذواقات من النساء، ومن كانت هذه سجيته فلن تدوم 

 صحبته.

 أخرجه عبد الرزاق يف اجلامع ملعمر مرسالً من حديث جماهد. )١(
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ت، فإهنا ومن طبيعة النفوس متى اسرتسل صاحبها معها يف تنقلها يف اللذات وتنوع املشتهيا

ا، بل كلام تزوج بامرأة مجيلة حيسن السكوت عىل مثلها ثم ذكر له أخر غريها  لن تشبع نفسه أبدً

تاقت نفسه ألخذها. حتى قيل: إنه لو كان عند رجل مجيع نساء العراق فقدمت امرأة من الشام 

 ووصف له مجاهلا فإهنا تتوق نفسه ألخذها وال يقنع بام عنده كام قيل:

ــبع  ــرزهال يُش ــني حت ــنفس يشء ح  ال
 

ــــر  ــــريه وط ــــا يف غ ــــزال هل  وال ي
 

 وال تــــزال وإن كانــــت هلــــا ســــعة
 

ــ  ــا إىل الش ــرـهل ــه نظ ــر ب  يء مل تظف
 

 والنفس من صاحبها فإن أطمعها تاقت وطمعت، وإن سالها سلت وسمحت.

 وما النفس إال حيث جيعلها الفتى
 

 فإن أطعمت تاقت وإال تسلت 
 

،  وقد قيل: اجلدة تذهب اللذة، ، وإن قنعت فكل يشء كافٍ وما كل ما فوق البسيطة كافٍ

ۡن َخلََق َلُ�م ّمِۡن  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ فأهنأ العيش وأسعده هو ما أرشد إليه القرآن الكريم يف قوله:
َ
أ

 ۚ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
وهذه املودة والرمحة  .]٢١الروم: [ ﴾أ

ال تدرك وال تتفق غالبًا إال يف حالة انفراد الزوج بزوجة واحدة يأنس هبا وتأنس به ويطمئن 

ْ ﴿ إليها، وهذا هو الذي أرشد إليه القرآن الكريم بقوله: نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡ�  ٱل�َّ

ُ واْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُ  واأليامى هم  .]٣٢النور: [ ﴾ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 كل من ال زوج له من رجل وامرأة، إذ هذا هو األصل يف تسمية الزوج والزوجة.
غري أن الرشيعة اإلسالمية السمحة أباحت التعدد برشط التزام العدل وهو من متام حماسنها 

بداء التوسع يف املشتهيات من النساء كام أخرب بطريق  ملسو هيلع هللا ىلصبي وعموم مصاحلها. وقد أخرب الن

رواه  ».إذا رأ أحدكم امرأة فأعجبته فليذهب إىل امرأته فإن معها الذي معها«عالجه فقال: 

 الدارمي عن ابن مسعود ورواه مسلم عن جابر.

ا، ألن لكل زمان أ حواالً ثم إنه يتضاعف رضر التعدد عىل الفقري وكل من كان مرتبه حقريً

وأعامالً تناسبه من السهولة واليرس ومن الشدة والعرس، فقد مىض عىل الناس زمان يكتفون فيه 
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بالقليل من القوت والغذاء واملالبس، وكان غالب ما يأكلونه ويستعملونه هو من نتاج بلدهم، 

باس الذي وكان عمدة قوت الكثري منهم الرب والتمر وال حيتاجون إىل يشء من اخلارج ما عدا الل

 عسى أن يستعمل أحدهم الثوب الواحد غالب السنة ال جيد له بديالً.

ا، وربام يساعدنه يف سعة رزقه بام تستعمله  هلذا كان التعدد بني الزوجات ال يشق عليهم أبدً

 إحداهن من املهنة كخياطة ونشازة وشؤون احلرث والزراعة حتى قيل: امرأة الصعلوك إحد

 يديه.

هذا الزمان فقد تبدلت احلاالت وجتددت احلاجات وصار كل شهر يتجدد هلم أما اآلن ويف 

ا منها من مكيفات وغساالت وثالجات ومفروشات فضالً عن  حوائج ومؤن ال جيدون بدًّ

السيارات، وكل امرأة تطالب بحقها من ذلك حسب عرف البلد وعادة الناس، وبذلك يتزايد 

من حيث ال حيتسب، ويصعب عليه اخلروج منها  الرصف ويشتد رضره وترتاكم الديون عليه

ألن دخوله يف تعدد الزوجات بشهوة وشهامة يعود عليه باملالمة والغرامة، فالذين ينقادون مع 

 شهواهتم إىل استحسان التعدد بدون تفكري يف عواقبه هم يقعون غالبًا يف سوء العاقبة واملصري.

ة ووقعت قي نفسه موقع احلظوة ثم إن بعض هؤالء متى استجد أحدهم نكاح امرأ

والرغبة، أقبل عليها بكليته ووحدها باتصاله وصلته وقطع صلته باألوىل وقطع نفقته عليها وعىل 

عياله منها، حتى يدعها معلقة ال هي ذات زوج وال مطلقة، فيتضاعف عليها الرضر من كل 

يف املبيت وال يف النفقة، وإن مثل  احلاالت، لعجز الزوج عن القيام بكفاءة املرأتني ال يف البيت وال

 هذا يستحق أن ال يسمح له بالتعدد لعجزه عن القيام بواجبه، وإلخالله برشطه لقوله تعاىل:

�َّ َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً ﴿
َ
 .]٣النساء: [ ﴾فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

رهاق يف إن العقل املعييش يعقل الرجل املقل عن التعدد لغري رضورة ملا يرتتب عليه من اإل

ا من العيال ال يستطيع سقيه وال القيام بمؤنة كلفته.  اإلنفاق، ثم هو يزرع زرعً
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كام أن التعدد يرتتب عليه اإلرهاق يف صحته بسبب املباضعة التي هي هدم يف قوته، فإن 

بأنه مخ ساقيه ونور عينيه، فهو روح  ملسو هيلع هللا ىلصماءه خيرج من ساللة جسمه، وقد وصفه رسول اهللا 

 ام قيل:نشاطه وقوته ك

ــه ــتطعت فإن ــا اس ــك م ــل نكاح  أقل
 

ـــاة يُصـــب يف األرحـــام  ـــاء احلي  م
 

ا، فإنه إن وفاها حقها أهنك جسمه وإن  ا طعن يف السن، وقد تزوج بكرً السيام إذا كان شيخً

 قرص عنها أبغضته.

 حكمة مرشوعية الطالق

قاء النوع بام أن اهللا سبحانه قد رشع النكاح لعموم منفعته وشمول مصلحته التي أمهها ب

اإلنساين ملا يرتتب عليه من عامر الكون، فكذلك رشع فسخ هذا النكاح عند وجود ما يقتضيه 

 من وقوع الشقاق وعدم الوفاق أو شدة كراهية الزوج لزوجته أو كراهيتها له، يقول اهللا تعاىل:

ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسكُ ﴿
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
ْۚ فَأ َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ  .]٢٣١البقرة: [ ﴾وُهنَّ ِ�َ

رواه  »أبغض احلالل إىل اهللا الطالق«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالطالق بغيض إىل اهللا ملا رو ابن عمر أن النبي 

 أبو داود وابن ماجه وصححه احلاكم.
ا إىل اهللا من أجل أنه يسبب العداوة والبغضاء بني األصهار، وملا يعقبه من  وإنام كان بغيضً

تشتت الشمل وانقطاع النسل بني الزوجني. لكنه بمثابة الدواء الكريه املر يعالج به ما ال بد منه؛ 

ألنه متى ساءت الطباع وفسدت األوضاع بني الزوج والزوجة واستمر بينهام الشقاق وأعيت 

مع  احليل يف الوفاق فام أحسن الفراق إذا مل تتالءم األخالق؛ فإنه ال عيش وال أنس وال سعادة

شدة كراهية أحد الزوجني لصاحبه، وهذا يعد من حماسن اإلسالم الذي جعل اهللا فيه للمؤمن 

ا وغالًّ يف عنقه ال تنفك عنه  ا، ومل جيعل الزوجة الكرهية يف نفسه حرجً ا وخمرجً من كل ضيق فرجً

حتى يموت أحدمها كزوجة النصار، وهلذا رجع النصار مضطرين إىل العمل برشيعة 
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يف الطالق، ومن أجل منع القانون لوقوعه بدون سبب صار أحدهم يفضل العزوبة عىل  اإلسالم

 حتمل مؤنة الزوجة ونفقتها ونفقة عياله منها.

وال يزال الناس يرجعون بداعي الرضورة إىل العمل برشيعة اإلسالم ألهنا رشيعة اهللا للناس 

 !*"مرشوعيته بعد أن شبعوا من ثلبه أمجعني ورمحة للعاملني، فيعودون يعرتفون بفضل اإلسالم يف

والطعن يف أحكامه، فهم وإن مل يطبقوا العمل بموجبه لكنهم يعرتفون بفضله وصالحية احلكم 

 به يف كل زمان ومكان.

* * * 

 إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق

إهنا متى ساءت الطباع فسدت األوضاع ثم ساءت النتيجة، وقد جعل اهللا يف الرشيعة 

ا. ا ومن كل هم فرجً  اإلسالمية للمؤمن من كل ضيق خمرجً

ونحن نعتقد وال شك بأن الرشيعة اإلسالمية عدل اهللا يف أرضه ورمحته لعباده، وقد أباحت 

الزواج بأربع نسوة متى علم من نفسه القدرة التامة عىل القيام بالعدل والكفاية يف النفقة وسائر 

لقسم يف الدخول واملبيت والنفقة الواجبة، بخالف ميل الواجبات الزوجية، وذلك يف وجوب ا

القلب باملحبة وما يستدعيها من الشهوة اجلنسية فإهنا ال تدخل يف مسمى القسم ألهنا ليست من 

ن َ�ۡعِدلُواْ َ�ۡ�َ  َولَن﴿ إمكانية الشخص كام قال تعاىل:
َ
واْ َولَۡو َحَرۡصُتۡمۖ َفَ� تَِميلُ  ٱلّنَِسآءِ �َۡسَتِطيُعٓواْ أ

سميت معلقة لكوهنا ال ذات زوج وال مطلقة.  .]١٢٩النساء: [ ﴾ٱلُۡمَعلََّقةِ� َ�َتَذُروَها كَ  ٱلَۡمۡيلِ ُ�َّ 

ا� هذا قس� فيما أملك، فال تلم� فيما ال «يقسم لنسائه ويعدل ويقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 يعني القلب ودواعيه. !+"،»أملك

 الثلب: شدة اللوم واألخذ باللسان. )١(

ا عن عائشة. )٢(  أخرجه أبو داود والبيهقي والدارمي واحلاكم يف املستدرك، مجيعً
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أين أنا «نزل كل امرأة من نسائه وكان يقول: يف حالة مرضه حيمل إىل م ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

ض يف بيت عائشة فكانت تقول: تويف رسول اهللا  »غًدا؟ يريد يوم عائشة، فأذِنَّ له أزواجه أن يُمرّ

 .!+"ونحري !*"بني سحري

إما لفقره أو لعجزه عن املبارشة اجلنسية أو  أما إذا مل يستطع إعطاء كل واحدة منهن حقها

ونفقته الواجبة، فإن تنازلت إحداهن عن حقها من ذلك فهو صحيح عدم عدله يف قسمه 

ويسقط حقها باختيارها متى خريها زوجها عىل البقاء معه بدون قسم أو الطالق، فإن اختارت 

البقاء بدون قسم فال بأس إذ القسم من حقها وهلا إسقاطه للمصلحة الراجحة من استدامة بقائها 

سودة قسمها لعائشة، فكان النبي يقسم لعائشة ريض اهللا عنها يف عصمته بدون قسم، فقد وهبت 

 يومها ويوم سودة.

أما إذا طالبت بحقها من ذلك كله فإنه حيكم هلا به، وعند امتناعه يعترب ظاملًا هلا بحيث 

 تستحق الفسخ من عصمته بطلبها.

ضعة أو عدم قسمه فإذا مل يستطع إعطاء كل امرأة منهن ما تستحقه من النفقة الواجبة أو املبا

هلا فإهنا تعترب واحلالة هذه أسرية حتت قهره وظلمه، لكون الرجل ال يستحق استدامة القوامة 

ُٰموَن َ�َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ عليها إال بالنفقة عليها مع قيامه بسائر واجباهتا؛ يقول اهللا تعاىل:  ٱلّنَِسآءِ قَ�َّ
َل  ُ بَِما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ  َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
  .]٣٤النساء: [ ﴾َو�َِمآ أ

ما هو معروف من القلة فكان يميض عليهم الشهر  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كان من حالة عيش النبي 

والشهران وما أوقد يف بيت من بيوته نار، فاجتمع نساؤه يطالبنه بالنفقة عالية أصواهتن عليه، 

؟! ملسو هيلع هللا ىلصأنفسهن أهتبنني ومل هتبن رسول اهللا فسمع عمر أصواهتن وزجرهن وقال: يا عدوات 

َها﴿ فأنزل اهللا سبحانه آية التخيري: ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
َيٰوةَ قُل ّ�ِ ۡ�َيا ٱۡ�َ  ٱ�ُّ
اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ

ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ۡدَن ُكنُ�َّ تُرِ  �ن ٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعاَلۡ�َ أ ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

حر (بتثليث احلاء): الرئة. )١(  السَّ

 تفق عليه من حديث عائشة.م )٢(
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َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
فقلن كلهن:  .]٢٩-٢٨األحزاب: [ ﴾٢٩أ

 .!*"نريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة ولن نعود إىل املطالبة بالنفقة بعد اليوم
بالفسخ عند قطع النفقة عنها بال سبب يوجبه منها،  وفيه دليل عىل جواز مطالبة املرأة

وكوهنا جتب إجابتها إىل ذلك لكونه ال يستحق القوامة عليها إال ببذل النفقة التامة، فمتى كان 

هذا التخيري النازل يف القرآن وقع يف حق الرسول مع زوجاته، مع العلم بواسع عذره من عوزه 

ا أفال تستحق املطالبة بفسخ وقلة موجوده، فام بالك بمن قطع نفقت ا وعنادً ه عن زوجته إرضارً

نكاحها وإجابة دعوهتا يف ختليصها من عصمته؟ إذ ال حق له يف استدامة نكاحها إذ هذا من 

 الرضر الذي جيب إزالته.

أما إذا اتصف باجلنف ومال إىل واحدة دون األخر فإنه ينهدم نظام منزله وتسوء معيشة 

عائلته العداوة له، ثم العداوة من بعضهم لبعض فيستبدلون األلفة بالنفرة  عائلته وحيتقب أفراد

واملحبة بالبغض كله من أجل اجلنف الذي عامل به إحد نسائه عىل األخر، وأنه عندما يشتد 

النزاع ويستمر الشقاق ويتعذر الوفاق بينهام فقد جعل اهللا هلن سبيالً، فقد أنزل اهللا آية التخيري يف 

ْ ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ  �نۡ ﴿ سول مع زوجاته أمهات املؤمنني، ثم أنزل اهللا تعاىل:حق الر  ٱۡ�َعُثوا
ۡهلِهِ 

َ
ۡهلَِهآ إِن يُرِ�َدآ إِۡصَ�ٰٗحا يَُوّ�ِِق  ۦَحَكٗما ّمِۡن أ

َ
ُ وََحَكٗما ّمِۡن أ ۗ  ٱ�َّ ٓ وهذان  .]٣٥النساء: [ ﴾بَۡيَنُهَما

لوفاق واإلنفاق أو الفراق فهام حكامن مستقالن بنص الكتاب احلكامن يريدان اإلصالح من ا

بحيث يقرران الفراق عند تعذر احليلة يف الوصول إىل الوفاق، أو يقدمان اقرتاحهام إىل القايض 

 وحيكم بتنفيذه سواء كان عىل عوض مايل أو بدون عوض.
ن شامس أتت والدليل الثالث ما رو البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ب

فقالت: يا رسول اهللا، ثابت بن قيس ال أعيب عليه يف خلق وال دين، ولكني أكره  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اقبل «قالت: نعم. فقال:  »أتردين عليه حديقته؟«: ملسو هيلع هللا ىلصالكفر يف اإلسالم. فقال رسول اهللا 

 متفق عليه من حديث سعد بن أيب وقاص. )١(
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ا وخم»احلديقة وطلقها تطليقة ا. فجعل هلا النبي فرجً ا مما . ويف رواية قالت: إين ال أطيقه بغضً رجً

وقعت فيه من البغض الشديد الذي سبب الشقاق وتعذر معه الوفاق، فام بالك بالقضاة الذين 

حيكمون عىل مثل هذه املرأة هبجراهنا وقطع النفقة عنها كل السنني الطويلة مع أن اهللا سبحانه قد 

ا مما وقعت فيه، ۡو َ�ُِّحوهُ ﴿ جعل هلا خمرجً
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
نَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ فَأ

 ْۚ َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ   .]٢٣١البقرة: [ ﴾ِ�َ
ويف نفس هذا املقام وما يقتضيه من األحكام فإنني أذكر الناس فضيلة العدل وحسن ما 

يرتتب عليه من صالح األهل واملال والعيال، فإن العدل قوام الدنيا والدين وصالح املخلوقني 

ن من كل خمُوف، به تتألف القلوب وتلتئم الشعوب، ويشملهم وهو اإللف ا ملألوف املؤمِّ

ا من أهل الصالح والتقى يتزوج أحدهم  الصالح وأسباب النجاح والفالح، فقد رأينا أناسً

ا حسنًا قي عيشة راضية مرضية وأخالق كريمة زكية بدون تنكيد  باثنتني وثالث ويتمتع هبن متاعً

ن بركة العدل وحسن اخللق، وعىل أثره ينشأ األوالد متحابني متجانسني وال تكدير، وذلك كله م

 متآنسني كأهنم بنو أب وأم واحدة، والعدل يُمنٌ واجلنف واجلور شؤم.

إن من مساوئ عدم العدل يف القسم أو النفقة وقوع الضجر عليه من كثرة التشكي واملطالبة 

اق واالضطراب السيام إذا كان ضيق الصدر باحلقوق مما عسى أن يضجره كثرة هذا القلق والشق

سيئ اخللق، فيوقع الطالق عىل زوجته أم أوالده وبناته عىل أثر املشاجرة، فيكون طالقه بمثابة 

الصاعقة النازلة عليها يف بيتها فينهدم البيت ويتفرق شمل العيال فيندم حيث ال ينفعه الندم كام 

 قيل:

 نـــدمت ومـــا تغـــن الندامـــة بعـــدما
 

ـــرجن   ـــعخ ـــن رجي ـــا هل ـــا م  ثالثً
 

ــى ــىل الفت ــالل ع ــرمن احل ــالث حي  ث
 

 ويصدعن شمل الدار وهـو مجيـع 
 

فتخرج من بيته ودمعها يسيل عىل خدها حزينة عىل فراق زوجها وعىل فراق عياهلا، وإنه ال 

أسوأ من حالة أم العيال متى خرجت وليس هلا من تأوي إليه وال من يصرب عىل عياهلا من أهلها، 



 ٢٩٥  ) حكمة إباحة تعدد الزوجات١(

هنا وأسفها السيام متى علمت أن زوجته اجلديدة تعامل عياهلا بالسوء وخشونة الرتبية فيشتد حز

 من الطرد والتقريع وسوء املعيشة.

إننا بتولينا للقضاء كل السنني الطويلة قد عرفنا من حالة الناس ما ال يعرفه من ال يبتىل 

 بالقضاء.

طلقته إن كانت حامالً حتى تضع لقد عرفنا أن القايض الرشعي يكلف الزوج بالنفقة عىل م

ٰ يََضۡعَن ﴿ محلها ثم ينفق نفقة الرضاع لقول اهللا تعاىل: نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
�ن ُ�نَّ أ

�َضۡعَن لَُ�ۡم َ� 
َ
ۚ فَإِۡن أ ُجورَُهنَّ  َٔ َ�ۡلَُهنَّ

ُ
فينفق عليها وعىل عياله منها ما  .]٦الطالق: [ ﴾اتُوُهنَّ أ

 اموا يف حضانتها العتبار أهنا هلم بمثابة اخلادم إلصالح أمرهم وحسن تربيتهم.د
وكل ما أوجب اإلنفاق فإنه يوجب السكنى فهو وإن كلفته املحكمة الرشعية بأن حتكم عليه 

 .]٢٣٣: البقرة[ ﴾رِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ  ۥَ�ُ  ٱلَۡمۡولُودِ َوَ�َ ﴿ بذلك طبق ما أوجبه اهللا عليه يف قوله:

لكن أكثر الناس من أجل عدم العدل واإلنصاف ال يستجيبون هلذا احلكم وال ينقادون لتسليم ما 

وجب عليهم إال مكرهني، وأكثر الناس وإن تسموا بأهنم مسلمون لكنهم ال ينصفون من 

أنفسهم، وحتى بعض العلامء وبعض القضاة رأينا أحدهم هيمل عياله مع كثرهتم عند أمهم 

 فقتهم عنها ويرتكها تقايس مرارة أكدارهم بدون نفقة وال اهتامم بأمرهم.ويقطع ن
واملرأة ال تستطيع أن تطالب بحقها عند احلاكم الرشعي يف كل شهر فال تقدر عىل الذهاب 

إىل املطالبة يف املحكمة، وختتار أن يذهب حقها وال تربز للمطالبة والشكو، هلذا تبقى حائرة 

ا إىل أبيهم ضاعوا، وإن استدامت بقاءها هبم عند أهلها سئموا وملوا، حزينة إن أرسلت عياهل

وحتى اخلطاب يمتنعون عن الزواج هبا مهام كان من حسنها ومجاهلا من أجل عياهلا، لعلمهم أهنم 

امً مدة شباهبا تتجرع غصص الفاقة والذل يف سبيل تربية عياهلا،  يكونون عبئًا ثقيالً عليهم فتبقى أيِّ

 جها بمثابة من محلها ثم أمهلها.وصار زو
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فهذه معاملة غالب  !*"»كىف باملرء إثًما أن يضيع من يقوت«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي 

الناس يف حال التزوج باجلدد من النساء ووقوع الطالق منه عىل أم عياله، كأهنم مل يفهموا حكمة 

ذالء الرذالء الذين ساءت طباعهم اهللا يف مرشوعية الطالق واإلنفاق، وهؤالء يعتربون من الن

 وفسدت أوضاعهم فال أخالق وال إنفاق وال كرم ووفاق.

ويستثنى من ذلك ذوو الرشف واليسار ومن هلم حظ ونصيب من الكرم واألخالق فإهنم 

ا ألداء ما وجب عليهم وزيادة يف  قد ينفقون النفقات الكثرية عىل مطلقاهتم وأوالدهم اتباعً

ر وجودهم، وهذا كله يعود إىل التخلق بمحاسن األخالق؛ ألن اهللا سبحانه الفضل، وهؤالء يند

اللهم اهدين «فاوت بني اخللق يف األخالق كام فاوت بينهم يف األرزاق، ومن الدعاء املأثور: 

 .!+"»ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال أنت، وارصف عني سيئها ال يرصف عني سيئها إال أنت

 اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.واهللا أعلم، وصىل 

 هـ١٣٩٦مجاد اآلخرة سنة  ٤حرر يف 

 أخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمرو. )١(

 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي وأمحد من حديث عيل بن أيب طالب. )٢(

                          



 

 

 
 

)٢( 

 حتديد الصداق ومعارضة املرأة

 لعمر بن اخلطاب يف ذلك





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا.

 أما بعد:

َرد�ُُّم  �نۡ ﴿ : قوله تعاىلفقد ذكر العالمة ابن كثري رمحه اهللا عىل
َ
َ�َن َزۡوٖج  ٱۡستِۡبَداَل أ َزۡوٖج مَّ

ْ ِمۡنُه َشۡ�  ُخُذوا
ۡ
ُخُذونَهُ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ

ۡ
تَأ

َ
� ۚ بِيٗنا  ۥا  َوَ�ۡيَف  ٢٠ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

ُخُذونَهُ 
ۡ
ۡفَ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ۥتَأ

َ
َخۡذَن ِمنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا  َوقَۡد أ

َ
 .]٢١-٢٠النساء:[ ﴾٢١َوأ

: أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل هبا غريها فال يأخذ مما كان أصدق األوىل قال

ا من املال.  شيئًا ولو كان قنطارً

 : ويف هذه اآلية دليل عىل جواز اإلصداق باملال اجلزيل.قال

طاب هنى عن كثرة اإلصداق، ثم رجع عن ذلك، فرو اإلمام : وقد كان عمر بن اخلقال

أمحد: حدثنا إسامعيل، حدثنا سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين، قال: نبئت عن ابن أيب 

ال تغالوا يف صدقات النساء، فإهنا لو العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن اخلطاب يقول: 

أوالكم هبا رسول اهللا، إنه ما أصدق رسول اهللا امرأة  كانت مكرمة يف الدنيا أو تقو عند اهللا كان

من نسائه وال أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عرشة أُوقِيَّة، وإن كان الرجل ليبتىل بصداق 

. ثم رواه اإلمام أمحد وأهل السنن من طرق، وقال الرتمذي: امرأته حتى يكون هلا عداوة يف نفسه

طريق أيب يعىل، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن  حديث حسن صحيح. ثم ساقه من

إبراهيم، حدثنا أيب عن ابن إسحاق، قال: حدثني حممد بن عبد الرمحن عن جمالد بن سعيد عن 

أهيا الناس ما إكثاركم يف ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالشعبي عن مرسوق، قال: ركب عمر منرب رسول اهللا 

الصدقات فيام بينهم أربعامئة درهم فام دون ذلك، صداق النساء، وقد كان رسول اهللا وأصحابه و
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ولو كان اإلكثار يف ذلك تقو عند اهللا أو كرامة مل تسبقوهم إليها، فال أعرفن ما زاد رجل يف 

 قال: ثم نزل. صداق امرأة عىل أربعامئة درهم.

ت: يا . قال: فاعرتضته امرأة من قريش فقالفمن زاد ألقيت الزيادة يف بيت املالويف رواية: 

ْ ِمۡنُه َشۡ� ﴿ أمري املؤمنني أما سمعت اهللا يقول: ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� َفَ� تَأ  ﴾ا

ا، كل الناس أفقه من عمر. ثم ركب املنرب فقال: كنت هنيتكم عن ]٢١النساء:[ ؟ فقال: اللهم غفرً

من ماله ما أحب فليفعل. قال أبو الزيادة يف صدقات النساء عىل أربعامئة فمن أحب أن يعطي 

 يعىل: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي.
وقال ابن املنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن 

فقالت امرأة: ليس  .ال تغالوا يف مهور النساءأيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي، قال عمر: 

ْ ِمۡنُه َشۡ� ﴿ك لك يا عمر، إن اهللا يقول: ذل ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ قال:  .﴾ا

. فقال عمر: إن »فال �ل ل�م أن تأخذوا منه شيًئا«وكذلك هي يف قراءة عبد اهللا بن مسعود: 

ن بكار.. انتهـى كالم امرأة خاصمت عمر فخصمته. ثم ساقها من طريق فيه انقطاع عن الزبري ب

ابن كثري رمحه اهللا. أما ابن جرير فإنه مل يتعرض يف تفسري اآلية لنهي عمر عن املغاالة وال 

 العرتاض املرأة عليه، لكنه فرس هذا اإليتاء بالصداق. ثم إنه ساق بسنده إىل جماهد يف قوله:

ْ ِمنۡ ﴿ ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ ُه َشۡ� َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� َفَ� تَأ َرد�ُُّم  �نۡ ﴿ .]٢٠النساء: [ ﴾ا

َ
َزۡوٖج  ٱۡستِۡبَداَل أ

َ�َن َزۡوجٖ  ا..  ﴾مَّ أي طالق امرأة مكان أخر، فال حيل له من مال املطلقة يشء ولو كان كثريً

 انتهى.

وهذا التفسري هو أرجح وأمجع ممن قرص اإليتاء عىل الصداق فقط، وخص استبدال الزوجة 

ا عىل  األغلب، وإال فإن مال امرأته األوىل حرام عليه، سواء طلقها أو استبقاها. بأخر جريً

أما البغوي فقد ذكر يف تفسريه لآلية هني عمر عن املغاالة يف الصداق ومل يذكر شيئًا من 

 اعرتاض املرأة وال غريه.



 ٣٠١  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

النسائي كام أن هني عمر عن املغاالة قد ثبت من رواية الثقات األثبات، فرواه اإلمام أمحد و

والرتمذي وابن ماجه والدارمي والبغوي وأبو داود الطياليس وصححه ابن حبان واحلاكم، 

ا ملا أمهل  ا صحيحً كلهم بدون ذكر املرأة وبدون ذكر رجوع عمر عن رأيه فيه، إذ لو كان واقعً

 املحدثون ذكره العتبار أنه بمثابة النسخ لقوله السابق.

قال: أصل قول  البخاريعىل باب الصداق من ح الباري فتوهلذا قال احلافظ ابن حجر يف 

عمر: ال تغالوا يف صدقات النساء. هو عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان واحلاكم بدون 

 ذكر املرأة.

وعىل كال احلالني، فإن االستدالل هبذه اآلية عىل إباحة التوسع يف املهور ال يصح لكون 

ن أخذ يشء من مال املرأة سواء كانت مطلقة أو معلقة من اآلية وردت مورد الزجر يف املبالغة ع

ا، وفرس القنطار  كل ما ملكته من زوجها بطريق العطاء أو الصدقة أو الصداق، ولو كان قنطارً

بملء مسك ثور، وفرس بألف ومائتي أوقية ذهبًا، وسواء ما آل إليها منه قبل النكاح أو بعده، إذا 

الرجوع، من ارتكاهبا الفاحشة أو نفرهتا عن الزوج بدون سبب مل يقع منها ما يكون سببًا يف 

يوجبه، فتفتدي منه برد ماله إليه يف ختليص نفسها من عصمته، وهذا جائز بالكتاب والسنة. ثم 

 إن هذا البحث يف هذه القضية يتعلق به أمور ال بد من كشف إشكاهلا:

 : صحة ثبات معارضة املرأة لعمر يف حتديد الصداق.أحدها

: صحة ثبات رجوع عمر عن رأيه فيه واعرتافه بخطئه يف حتديده، وأمره الناس األمر الثاين

 بأن يبقوا عىل حالتهم من التوسع فيه عىل حسب رغبتهم وإرادهتم.

ا أو أن رجوع عمر عن رأيه األول فاجلواب : أنه لو كان هذا االعرتاض منها صحيحً

ا صحيح، ملا أمهل ذكره أهل الصحاح والسنن،  ومل ينفرد أبو يعىل بذكره دوهنم العتباره ناسخً

 لرأيه األول.
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ا ملا خفي عىل الصحابة رجاهلم ونسائهم وقد خطب به  ولو كان رجوعه عن رأيه صحيحً

 ملسو هيلع هللا ىلصعىل رؤوسهم، فلم حيفظ عن أحد منهم القول به مع العلم أن احلق معه، فقد هنى رسول اهللا 

 عن املغاالة وحث عىل امليارسة.

عارضة املرأة لعمر أول من أخرجها سعيد بن منصور عن هيثم عن جمالد عن وقضية م

الشعبي، وهيثم مدلس وجمالد ضعيف. وقال يف التقريب: ليس بالقوي وقد تغري يف آخر 

عمره... وأخذ العلامء ينقلون هذه القضية من واحد إىل آخر حتى تغلغلت يف األذهان وانترشت 

 يف كل مكان.

هبذه الرواية الضعيفة، وهو إنام تويف عام سبع وثالثامئة وانفرد هبا عن وقد أخذ أبو يعىل 

مجهور املحدثني من أهل الصحاح والسنن، ودخل يف روايته من الزيادات ما يستبعد وقوعها ومل 

فنهى عن املغاالة يف املهور،  ملسو هيلع هللا ىلصنر من قال هبا غريه، من ذلك قوله: إن عمر صعد منرب رسول اهللا 

َ حترمنا شيئًا قد أباحه اهللا لنا؟ إن اهللا تعاىل يقول:وبعد معارضة امل
َوَءاتَۡيُتۡم ﴿ رأة له وقوهلا: ملِ

ْ ِمۡنُه َشۡ�  ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ قال عمر: إن امرأة خاصمت عمر  .]٢٠النساء: [ ﴾ا

قات النساء عىل أربعامئة فخصمته. ثم صعد املنرب مرة ثانية، فقال: كنت هنيتكم عن الزيادة يف صد

درهم، فمن أحب أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. قال أبو يعىل: وأظنه قال: فمن طابت 

 نفسه فليفعل. انتهـى.

فهذه الزيادات قد انفرد هبا أبو يعىل عن أئمة احلديث مع زعمه أن كال األمرين وقعا من 

رب رسول اهللا بزعمه، فكيف حيفظ عمر يف مكان واحد ويف زمان واحد. وقد خطب هبا عىل من

ا له؟! وقد أخذ العالمة  أهل السنن والصحاح هنيه عن املغاالة يف املهور وهيملون ما يعد ناسخً

ابن كثري برواية أيب يعىل وقو سندها عىل ضعفها، قال: ويف هذه اآلية داللة عىل جواز اإلصداق 

 باملال الكثري.

 عن كثرة اإلصداق، ثم رجع عنه.ثم قال: وقد كان عمر بن اخلطاب هنى 



 ٣٠٣  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

ثم ساق رواية عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي، 

َوَءاتَۡيُتۡم ﴿ قال عمر: ال تغالوا يف مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك، إن اهللا تعاىل يقول:
ْ ِمۡنُه َشۡ�  ُخُذوا

ۡ
ۚ  ًٔ إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته، ثم ساقه  ﴾ا

 عن طريق فيه انقطاع.

عدة طرق كلها تثبت هني عمر عن املغاالة بدون ذكر املرأة  مصنفهثم إن عبد الرزاق ساق يف 

وبدون ذكر رجوعه عن رأيه، فمنها ما رو عبد الرزاق عن معمر عن ابن سريين عن أيب 

ال تغالوا يف صداق النساء؛ فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقو  العجفاء السلمي أن عمر قال:

، إنه ما أُصدقت امرأةٌ من بناته وال من نسائه أكثر من اثنتي ملسو هيلع هللا ىلصعند اهللا كان أوالكم هبا النبي 

عرشة أوقية، وإن الرجل يغيل باملرأة يف صداقها فيكون حرسة يف صدره، فيقول: كلفت إليك 

الثوري: قوله: كلفت إليك علق القربة: أي تعلقت القربة يف املفاوز إليك قال  !*".علق القربة

 خمافة العطش.

ثم ساقه بسنده إىل عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع، قال عمر: ال تغالوا يف مهور النساء. 

ء وساق أثر عمر يف هنيه عن املغاالة بتاممه بدون ذكر املرأة. وفيه قال: وكان عمر إذا هنى عن اليش

 .إين قد هنيت عن كذا والناس ينظرون إليكم كام تنظر احلدأة إىل اللحم فإياكم وإياهقال ألهله: 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم ساق بسنده عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن حممد عن عيل بن حييى أن النبي 

ا، ولو اكن أفضل اكن أوالهن بذلك بنات رسول اهللا«
ً
 .»ليس خيار �سائ�م أفضلهن صداق

معارضة املرأة لعمر يف الطرق كلها، إال أنه يف آخر الباب من مصنفه ساق هذا  ومل يذكر

 األثر الذي ذكره ابن كثري وليس فيه الترصيح برجوع عمر عن هنيه عن املغاالة.

لْق القرابة، أي: حبلها الذ )١( لْق القربة أي: كلفتُ كل يشء من أجلك حتى عِ ي تعلق به، ويرو: عرق عِ

القربة، أي: حتى عرقت كعرق القربة وهو املاء الذي يسيل عليها من اخلارج، أو حتى عرقت كعرق من 

 حيمل القربة، وقيل املراد: حتى كلفت املستحيل.
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وبذلك يتبني أن أبا يعىل وحده قد انفرد هبذه الزيادة التي فيها أن عمر بعد اعرتاض املرأة 

 مرة ثانية يف احلال، ثم قرر رجوعه عن رأيه يف هنيه عن املغاالة. ملسو هيلع هللا ىلصعليه صعد منرب رسول اهللا 

هلذا تعترب روايته شاذة ملخالفتها ملا هو أصح منها، فال يعتمد عليها لكون الشاذ هو ما رواه 

ا ملا هو أرجح منه، مع العلم أن استدالل املرأة باآلية أنه واقع يف غري موقعه لظنها أن  املقبول خمالفً

خمصصة للتوسع يف الصداق وليست كذلك، وكيف نصدق بأن عمر الفاروق احلازم يف اآلية 

أمره واحلكيم يف رأيه، قد كرست مهته وفلّت عزمه هذه املرأة إىل حالة اعرتافه بصواهبا وخطئه، 

واحلق معه، والنصوص الصحيحة تؤيده والنفوس من مجيع الناس مفطورة عىل استحسان رأيه 

 النكاح وكراهة املغاالة. وقد أشار إىل بعض مساوئ ما جيره التغايل يف املهور: يف التساهل يف مؤن

 : إنه ليس بمكرمة يف الدنيا وال تقو عند اهللا. وكل ما ليس بمكرمة فإنه رذيلة.فقال: أوالً 

: إن الناس ينظرون إليكم نظرة احلدأة إىل اللحم: يشري إىل أن الناس يقتدون والثاين قوله

غاالة فيه فيعم الرضر عىل الرجال املقلّني واملتوسطني، ويكون رضره عىل النساء أكثر بكم يف امل

لكون الناس يقتدي بعضهم ببعض يف العادات النافعة والعادات الضارة، مما جيعل النساء 

العذار عوانس وأيامى يف بيوت آبائهن، يأكلن شباهبن وتنطوي أعامرهن بدون زوج يؤنسهن 

والعزاب هم أراذل األحياء ورشار األموات سنة بعد سنة، وكأن مثار حتديد وال نسل يرثهن، 

 الصداق لسبب اقتضاه.

وذلك أن عمر كان يميش بالطريق بالليل فرأ دواب حتمل ماالً، فقال: ما هذا املال؟ قالوا: 

كر هذا صداق مصعب بن الزبري عىل عائشة بنت طلحة. فقال: هذا املال الكثري؟! قالوا: نعم. وذ

وهو قدر كثري يف زماننا الذي قاءت فيه  ،!*"أنه أصدقها مائة ألف دينار التاريخابن كثري يف 

األرض أفالذ كنوزها، فام بالك بزمان الصحابة الذي فيه النقود قليلة الوجود، فرأ عمر أن 

 مصعب بن الزبري سلك مسلك اإلرساف عىل نفسه ويف ماله مما خيشى أن يقتدي به غريه، لكون

 ذكرها يف ترمجة مصعب بن الزبري. )١(
                          



 ٣٠٥  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

الناس يقتدي بعضهم ببعض يف العادات الضارة والنافعة والبادي بالرش أظلم، هلذا خطب عمر 

ال تغالوا يف صدقات النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقو عند اهللا كان الناس وقال: 

اثنتي  ، إنه ما أصدق امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته أكثر منملسو هيلع هللا ىلصأوالكم هبا رسول اهللا 

. رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه والدارمي والبغوي وأبو داود عرشة أوقية

 الطياليس، كلهم بدون ذكر املرأة.

أفيهدم هذا الرصح الذي بناه عمر إلصالح مجيع الناس رجاهلم ونسائهم بدعو هذه املرأة 

هلا، واعرتافه بخطئه، ومل يثبت عن أحد املجهولة؟! والذي مل يشهد أحد من الصحابة بقول عمر 

ا ملا أمهلوا ذكره، إذ هو بمثابة الناسخ لقوله، ويبعد عنهم أن  منهم ذكر ذلك، فلو كان واقعً

ا عن قصد عمر وإرادته، ولو  حيفظوا املنسوخ ويضيعوا الناسخ، وقد اعرتضت بام يعد بعيدً

 د وأمره املفيد.فرضنا صحته فإننا ال نقبله وال نستقيله عن رأيه السدي

إن كان الرجل ليبتىل بصداق امرأته : أنه أشار إىل مساوئ املغاالة يف املهور، فقال: والثالث

يشري عمر ريض اهللا عنه إىل بعض أجناس من الناس الرذالء الذين  .حتى يكون هلا عداوة يف نفسه

يسن له السكني ليفصل  يعدون بناهتم بمثابة املتاجر، فمتى خطب أحد منهم ابنته أو موليته أخذ

ما بني حلمه وعظمه، بحيث يفيض إىل زوجته وهو عظم بال حلم وجسم بال روح، كله من أجل 

التكاليف الشاقة والتطلبات املرهقة التي تلجئه إىل حتمل الديون والتي من لوازمها اهلموم 

موم عقوبات والغموم من كل ما يقيض بانرصاف رغبته وعدم فرحه بزوجته، لكون اهلموم والغ

ا،  ا والسمني نحيفً تتواىل ونار يف القلب تتلظى، ال تزال تنفخ يف اجلسم حتى جتعل القوي ضعيفً

 كام قيل:

 واهلـــــم خيـــــرتم اجلســـــيم نحافـــــة
 

 ويشـــيب ناصـــية الصـــبي وهيـــرم 
 

إن من رأي احلزم وفعل أويل العزم تكاتف العقالء عىل مراعاة التسهيل والتيسري وعدم 

 يسري يمن وبركة، فيرسوا وال تعرسوا.التعسري، فإن الت
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وإن النكاح الرشعي من سنن املرسلني ومن رضوريات بقاء حياة اآلدميني، وإنه السبب يف 

ْ ﴿ إجياد املال والبنني، وقد أمر اهللا بإنكاح األيامى يف كتابه املبني، فقال تعاىل: نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
 ٱۡ�

ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم ِمۡن ِعَبادِ  ٱل�َّ ُ ُ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُوا ُ وَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
واأليامى هم كل من ال زوج له من رجل وامرأة، يقال: رجل أيم  .]٣٢النور: [ ﴾٣٢َ�ِٰسٌع َعلِيٞم 

جابة اخلاطب بام وامرأة أيمة، فأمر اهللا عباده بأن ينكحوا األيامى، وال ينبغي أن يستنكفوا عن إ

حيسونه من فقره، فإن الفقر وصف عارض يقع فيزول، فكم فقري عاد بعد الزواج غنيًّا. فمتى 

كان األمر كذلك، فإن من الواجب عىل العقالء فتح أبوابه وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك 

طريق بالقضاء عىل التطلبات املرهقة والتكاليف الشاقة التي هي بمثابة العقبة الكؤود يف 

املعوزين واملتوسطني من أبناء املسلمني، بحيث حتول بينهم وبني من يرغبون نكاحه من بنات 

 عمهم وأهل بلدهم.
وجيب عىل العقالء أن يعقدوا االجتامعات عىل إثر االجتامعات لتبادل اآلراء النافعة يف 

ؤن تكاليف سبيل ما خيترص هلم الطريق ويزيل عن شباهبم احلرج والضيق، وذلك بتخفيف م

النكاح التي يذهب أكثرها يف سبيل اإلرساف والتبذير والتوسع يف اهلدايا وسوء التدبري، فيكون 

 خسارة عىل الزوج وعىل أهل الزوجة.

خ� انلاكح أ�رسه، وخ� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواملرأة حرة وليست بسلعة توضع للمزايدة، والنبي 

 وإنام تقاطع الناس بالتكلف. !*"»انلاكح أقله لكفة

وإن الفضالء من الكرماء ال يرون كثرة الصداق يف نفوسهم شيئًا، وإنام جل رغبة أحدهم 

هو اختيار الكفء ملوليته ليضع أمانته عنده ويتصل حبله بحبل خمطوبته يف راحة ورفاهية، فهم 

حياربون اإلرساف الضار بالزوج وأهل الزوجة وال يستنكف أحدهم عن خطبة الرجل الكفء 

ليته، كام عرض عمر بن اخلطاب ابنته حفصة عىل عثامن بن عفان، فاعتذر بعدم رغبته البنته أو مو

 أخرجه أبو داود من حديث عمر بن اخلطاب. )١(
                          



 ٣٠٧  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

فتزوجها، واعتذر أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصيف النكاح، ثم عرضها عىل أيب بكر، فسكت، ثم خطبها رسول اهللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقد ذكرها، قال: فام كنت ألفيش رس رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصبأن رسول اهللا 

العذار عوانس وأيامى يف بيوت آبائهن، يأكلن إن التطلبات املرهقة قد تركت البنات 

شباهبن وتنطوي أعامرهن سنة بعد سنة، واجلريمة جريمة التكاليف الشاقة والتعاظم وعدم 

التواضع، خيطب اخلاطب فيقولون: هذا ليس بتاجر، ثم خيطب اآلخر فيقولون: هذا مرتبه ليس 

الً، فتذهب نضارة البنت يف سبيل هذا بكثري، ثم خيطب آخر فيقولون: هذا ال يدفع لنا إال قلي

إذا خطب إيل�م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن ال «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالرتديد والتلديد، والنبي 

 .!*"»تفعلوا ت�ن فتنة يف األرض وفساد عر�ض

واهللا إنه ليبلغنا عن الرجل الكريم وصاحب اخللق القويم معاملة صهره بالتسامح 

التي ال توجعه، ثم سلم له زوجته يف حالة راحة وعدم كلفة فريتفع والتسهيل، حيث أخذه باليد 

 يف نفوسنا قدره وينترش بني الناس رشفه وفخره، ألن هذا هو النكاح اجلدير باليمن والربكة.

إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف هنيه عن املغاالة يف املهور، ينظر بفراسته إىل األجيال 

ىل األجيال احلارضة، وقد وقع حمظور ما هنى عنه يف زماننا هذا، حيث آل البعيدة املقبلة كنظره إ

بالكثري من شباب املسلمني إىل التزوج باألجنبيات الوثنيات وبالنساء العربيات امللحدات الاليت 

ال دين هلن وال خلق، والاليت يتظاهرن برتك الصيام والصالة وجيهرن بعدم وجوب يشء من 

َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّونَ ﴿ وم أن نكاح مثلهن حرام عىل املسلم،العبادات، ومن املعل  َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل
 ۖ كام أن تزويج املرأة املسلمة بمن يستبيح ترك الصالة والصيام ال ينعقد  .]١٠املمتحنة: [ ﴾لَُهنَّ

َ� َوَ� ُمتَِّخِذٓي ُ�ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِحِ ﴿ نكاحه هبا أصالً، بل تبقى معه كشبه الزانية، قال تعاىل:
ۡخَداٖن� 

َ
  .]٥املائدة: [ ﴾أ

* * * 

 يث أيب هريرة.رواه الدارمي من حد )١(
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 وليمة العرس

إن هني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عن املغاالة يف املهور يشمل النهي عن املغاالة يف سائر 

مؤن النكاح، إذ االقتصاد خري كله، فهو حيب أن يبقى نشاط الشخص املتزوج لراحته وراحة 

ما يشق عليه، ومن ذلك وليمة العرس، فإن كالمه يشمل مراعاة االقتصاد  أهله فال يكلف نفسه

بأهنا رش الطعام، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من  ملسو هيلع هللا ىلصواالقتصار فيها، وقد وصفها رسول اهللا 

يأتيها، فينبغي اجتناب التوسع فيها، ويقترصون عىل قدر الكفاية عمالً بالسنة، ملا يف الصحيح أن 

قال: تزوجت امرأة عىل  »ما هذا؟«عىل عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة، فقال: رأ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 »أولم ولو �شاة«فقوله:  »بارك اهللا عليك، أولم ولو �شاة«: ملسو هيلع هللا ىلصوزن نواة من ذهب. فقال رسول اهللا 

 قيل: للتكثري. وقيل: للتقليل.

 عىل بعض نسائه بمدين من شعري وهو سيد اخللق أمجعني. ملسو هيلع هللا ىلصوقد أومل النبي 

ام يفعله بعض الناس من كون أحدهم يذبح يف وليمة العرس مخسني ذبيحة وأربعني ف

ا من اإلبل ويتبعها األرز والفواكه، وغالب الناس يعتذرون عن  وثالثني وربام ذبح معها بكرً

ا أهلها حتى حتمل  احلضور إليها وخاصة الفضالء فتبقى اللحوم والطعام بحاهلا ويضيق هبا ذرعً

 موضع القاممة وبطون األنعام ونفوس الكثري من الناس حتن إىل القدر.ويقذف هبا يف 

 وال شك أن هذا مال ضائع عىل الزوج وعىل أهل الزوجة، كام قيل:

ـــــد يشء ـــــاع املج ـــــظ مض  ومل حيف
 

ــــال املضــــاع   مــــن األشــــياء كامل
 

فهذه التكاليف التي بعضها أكرب من بعض قد أفضت بشباب املسلمني وبالشابات إىل 

حمجمني عن الزواج مع حاجة كل واحد منهم إىل ذلك، ولو وكل األمر إليهم وأخذت  بقائهم

 رغبتهم واختيارهم لعملوا عملهم يف التسهيل بكل سبيل واهللا أعلم.



 ٣٠٩  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

والصحيح أن اآلية شاملة لنهي الرجل عن الرجوع فيام ملكته زوجته عن طريقه من العطايا 

أصابت امرأة وأخطأ عمر، فإن هذا خرج منه والصداق وغري ذلك، ثم عىل فرض صحة قوله: 

خمرج األدب مع اآلية والتواضع مع املرأة، إذ مدلول اآلية رصيح وأنه حيرم عىل الرجل أن يأخذ 

من مال امرأته شيئًا مما أعطاها، فهـو مع هنيه عن املغاالة يبيح لكل شخص بعد دخوله بزوجته 

ا.  أن يعطيها من ماله ما يشاء ولو كان كثريً

: أصل قول عمر: ال تغالوا يف صدقات النساء. هو فتح الباريوقال احلافظ ابن حجر يف 

 عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان واحلاكم، وليس فيه قصة املرأة، انتهـى.

وعىل كل حال، فإن اآلية ليست مؤسسة جلواز التوسع يف صدقات النساء كام أهنا ليست 

صداق فقط، بل هي شاملة لسائر ما أعطى زوجته عن طيب خمصصة للرجوع فيام بذله هلا من ال

ا أو بعد الدخول، فكل مال آل إليها من  نفس منه، سواء كان يف صلب العقد بام يسمى صداقً

ا، فإنه ال جيوز له الرجوع فيه، لقوله تعاىل: ا تامًّ  زوجها بطريق الصداق أو العطاء فملكته ملكً

َرد�ُُّم  �نۡ ﴿
َ
ْ ِمۡنُه َشۡ� زَ  ٱۡستِۡبَداَل أ ُخُذوا

ۡ
َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ اۚ  ًٔ ۡوٖج مَّ

ُخُذونَهُ 
ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا  ۥ� ُخُذونَهُ  َوَ�ۡيَف  ٢٠ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

ۡ
َخۡذَن  ۥتَأ

َ
ۡفَ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض َوأ

َ
َوقَۡد أ

ا عىل  .]٢١-٢٠ساء: الن[ ﴾٢١ِمنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا  وخص النهي باالستبدال هبا غريها، جريً

 األغلب، وإال فإن النهي شامل، سواء استدام بقاءها أو أراد فراقها.
وفرس اإلفضاء باجلامع، وامليثاق الغليظ بام يؤخذ عىل الزوج عند العقد، من اإلمساك 

وجته بدون سبب يوجبه منها باملعروف أو الترسيح بإحسان، وال شك أن من أوقع الطالق عىل ز

ا  من ارتكاهبا الفاحشة أو نفرهتا عن زوجها، ثم تعد عليها بأخذ ماهلا، فإنه يعترب عاصيًا خمالفً

لنظام الرب وللعدل واملروءة، وقد رسحها بحالة اإلساءة ال اإلحسان، حيث مجع هلا بني أمل 

ة، متى أراد  فراقه وأمل أخذ ماهلا، وإنام خص الزوجة بالذكر لكثرة وقوع اةِ الظَّلَمَ ذلك من اجلُفَ

 أحدهم أن يتزوج امرأة أخر غريها، أخذ يضار امرأته األوىل لتفتدي منه برد ماله إليه.
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َ�ٰقُ ﴿ نظريه قوله تعاىل: ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ َلُ�ۡم  ٱلطَّ
َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

ُخُذواْ مِ 
ۡ
ن تَأ

َ
آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ� أ �َّ يُقِيَما ُحُدوَد  ًٔ مَّ

َ
ن َ�َاَفآ �

َ
ٓ أ ِۖ ا إِ�َّ   .]٢٢٩البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

ۡو َ�ُِّحوُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ َطلَّۡقُتُم  �َذا﴿ ومثله قوله تعاىل:
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
َ�َبَلۡغَن أ

ْۚ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوهُ  َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ   .]٢٣١البقرة: [ ﴾نَّ ِ�َ
َها﴿ وقوله: ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ن تَرِثُواْ  ٱ�َّ

َ
َكۡرٗهاۖ َوَ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ ِ�َۡذَهُبواْ  ٱلّنَِسآءَ َءاَمُنواْ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

  .]١٩النساء: [ ﴾بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ 
ويف الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم ورو البخاري، قال: كانوا إذا ت

تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا مل يزوجوها، فهم أحق هبا من أهلها. ورو أبو داود عن 

 ابن عباس يف اآلية أن الرجل كان يرث امرأة من قرابته، أو يعضلها حتى متوت، أو ترد إليه صداقها.

د أن ذكر أقوال السلف يف اآلية، قال: وأوىل هذه األقوال بع !*"التفسريقال ابن جرير يف 

بالصحة قول من قال: هنى اهللا جل ثناؤه زوج املرأة عن التضييق عليها واإلرضار هبا وهو 

لصحبتها كاره ولفراقها حمب؛ لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق، إذ من املعلوم أن الويلَّ 

ا أن الذي عنى اهللا بنهيه عن ليس ممن أتاها شيئًا فيعضلها ليذه ب ببعض ما آتاها، فكان معلومً

ا لتفتدي منه... انتهـى.  عضلها هو زوجها الذي له السبيل إىل عضلها رضارً

َرد�ُُّم  �نۡ ﴿ فكل هذه اآليات سيقت مساق
َ
َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ  ٱۡستِۡبَداَل أ َزۡوٖج مَّ

ُخذُ 
ۡ
ُخُذونَهُ  ًٔ واْ ِمۡنُه َشۡ� قِنَطاٗر� فََ� تَأ

ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا  ۥاۚ �   .]٢٠النساء: [ ﴾٢٠ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

ا، وتنهـى أشد النهي عن ظلم املرأة بأخذ يشء من  فكلها من النظائر التي يؤكد بعضها بعضً

إن «: ملسو هيلع هللا ىلصماهلا من كل ما ملكته من زوجها بطريق الصداق أو العطاء لدخوله يف عموم قوله 

 .!*"»ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«وقوله:  !+"»�م وأموال�م علي�م حرامدماء

 .٨/١١٣تفسري ابن جرير جـ )١(

 أخرجه البخاري من حديث أيب بكرة. )٢(

                          



 ٣١١  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

لكن متى ملكت شيئًا من ماله عن غري رىض وال طيب نفس منه، كأن تسخط عليه بدون 

سبب يوجبه منه ما عدا أنه تزوج عليها، ثم تفرض عليه أال ترىض عليه وال تعود إليه إال بيشء 

كبيت وغريه، فيوافق عىل ذلك حيث ير أنه ال سبيل إىل رضاها إال به فيكتب  تفرضه من املال،

هلا عليه. فهذا مما جيوز له الرجوع فيه لبطالن العطاء من أصله يف بدايته خلروجه بدون رىض منه، 

 .»ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ضا واالختيار وقد تم متلكها له، فإنه ال رجوع له فيه أما العطاء اخلارج منه إليها بطريق الر

ا.  ولو كان كثريً

العائد يف هبته اكللكب ييقء «: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس، قال: قال رسول اهللا  البخاري ومسلمويف 

 »ليس نلا مثل السوء، العائد يف هبته اكللكب ييقء ثم يرجع يف قيئه«وللبخاري:  »ثم يرجع يف قيئه

ا.قال قتادة: وال أر   القيء إال حرامً

ال �ل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر وابن عباس أن النبي 

وصححه  ،رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه »فيها إال الوادل فيما يعطي ودله

 الرتمذي وابن حبان واحلاكم.

ق الالصحيحني ويف  بينهام، فقال الرجل: مايل يا رسول اهللا.  ملسو هيلع هللا ىلصنبي يف قصة املتالعنني، ملا فرّ

إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، و�ن كنت كذبت «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 .»عليها فهو أبعد لك منها

ر مْ قْبى !+"وحتى العُ ملن أعمرها ولن تعود إىل مالكها،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد حكم هبا رسول اهللا  !,"والرُّ

 هي حياة عمرك أو عمري، أو حياة رقبتك أو رقبتي. والعمر: هي أن يقول: لك

 أخرجه أمحد من حديث أيب حرة الرقايش عن عمه. )١(

ر: هبة يشء مدة عمر املوهوب ـ أو الواهب ـ برشط االسرتداد بعد موت املوهوب له. )٢( مْ  العُ

قْبي: هو أن يقول الرجل للرجل  )٣( ا وقد  -الرُّ ، وإن متُّ قبلك فهي -وهب له دارً تْ إيلّ : إن متَّ قبيل رجعَ

 لك.
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 .»العمرى ملن وهبت هل«: ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر، قال: قال رسول اهللا  البخاريففي 

أمسكوا علي�م أموال�م وال تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى ف� لليت «وملسلم، قال: 

عمرها حيًّا وميًتا، ولعقبه
ُ
 .»أ

ء الذي ال حيل للزوج وال لغريه الرجوع فيه بأخذ فكل هذه األشياء بعد قبضها هي من اإليتا

 يشء لشمول اآليات واألحاديث للنهي عنه.

يبقى الكالم يف التوازن بني رأي عمر يف حتديد الصداق وختفيفه وبني معارضة املرأة له يف 

إطالق رساحه عىل حالة التوسع فيه، فنقول: إنه بمقتىض العقل والنقل واحلس واملشاهدة أن 

يل يف املهور شؤم عىل كافة اجلمهور، ورضره عىل النساء أكرب، وقد أشار عمر يف هنيه عن التغا

املغاالة بأنه يورث البغضاء يف قلب الرجل المرأته، سواء كان حاالًّ أو دينًا يف ذمته، وقد استعمل 

الرجل عن أكثر أهل األمصار تكثري الغالب يف الصداق يف ذمته مع التساهل يف احلالّ ليقيدوا به 

الترسع إىل طالق امرأته، بحيث يذكر إغرامه بمطالبته بالصداق املؤخر عند حلوله، فيمتنع عن 

 الترسع يف طالقها، كام قيل:

 مهـــر الفتـــاة إذا غـــال صـــون هلـــا
 

هـــا  ها تطليقَ  عــن أن يبـــت عشـــريُ
 

يَ الفــراق وخــاف مــن إغرامــه  هــوِ
 

 فـــــــأدام يف أســـــــبابه تعليقهـــــــا 
 

 هبـــــا ولـــــربام ورثتـــــه أو ســـــبقت
 

ـــدار ميتتهـــا فكـــان طليقهـــا  !*"أق

 

ا يف سبيل املعوزين واملتوسطني من الناس، بحيث  إن التغايل يف املهور قد صار عقبة كؤودً

ا عىل  ا رشًّ حيول بينهم وبني من يرغبون نكاحه من بنات عمهم وأهل بلدهم، كام أنه صار شؤمً

أة تتعاظم يف نفسها وتفتخر بجامهلا أو بنات األرس واألكابر وأهل البيوت الفاضلة، وأن كل امر

نسبها أو ماهلا، فإهنا تبقى عاطلة عن الزواج مع متنيها له، بخالف املرأة املتواضعة املتذللة، فإن 

الناس يتسابقون إىل خطبتها لسهولة احلصول عليها بدون كلفة، وبدوام استمراره يصري من 

 من شعر أيب العالء املعري. )١(
                          



 ٣١٣  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

س وأيامى يف بيوت آبائهن يأكلن شباهبن أسباب قلة الزواج، وتبقى األبكار العذار عوان

وتنطوي أعامرهن سنة بعد سنة، واجلريمة هي جريمة التكاليف الشاقة، حيث يكلف الرجال ما 

ال طاقة هلم به، وقلة الزواج تفيض إىل كثرة الزنا والفساد، فنحن نشك يف رجوع عمر عن رأيه يف 

ة يف معارضته، لورود األحاديث ختفيفه، كام نشك يف ترصحيه بخطئه وتصويب رأي املرأ

الصحيحة يف الصحاح والسنن واملسانيد، مما يدل عىل هنيه عن املغاالة بشدة بدون ذكر رجوعه 

 عن رأيه، كام حقق ذلك احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف باب الصداق.

ومن املعلوم أن معارضة املرأة لعمر قد اشتهرت وانترشت وعم العلم هبا مجيع مشارق 

األرض ومغارهبا، فال جتد عاملًا وال عاميًّا إال وحيفظها، فكانت من الضعيف املشهور، وقد 

ا من مفهوم اآلية، وال دليل فيها عىل  استدل هبا بعض العلامء عىل جواز التوسع يف املهور أخذً

 ذلك.

فنحن نتكلم عليها بناء عىل فرض صحتها، ونقول: إن الرشيعة اإلسالمية جاءت بجلب 

صالح وتكثريها ودرء املضار وتقليلها، ويظهر لنا بمقتىض الدالئل العقلية والنقلية أن عمر عىل امل

جانب من الصواب يف رأيه ونظره، وأنه أسعد بإصابة احلق من املرأة، وأن اعرتاضها عليه يعترب 

األدلة  بأنه واقع يف غري موقعه، وهذا مما جيعلنا نستبعد رجوعه عن رأيه، إذ األصل معه وعموم

تتبعه، والذي جعل القضية تشتهر هو نسبة تواضعه للمرأة، وإال فإن األحاديث متواترة يف األمر 

، قال: إين تزوجت امرأة ملسو هيلع هللا ىلصبتخفيف الصداق كام قدمنا، فقد رو مسلم أن رجالً جاء إىل النبي 

أنما تنحتون ك«: ملسو هيلع هللا ىلصقال: عىل أربع أواق. فقال له النبي  »ىلع �م تزوجتها؟«من األنصار. فقال: 

 .»الفضة من عرض اجلبل، ما عندنا ما نعطيك، ول�ن عىس أن نبعثك يف بعث فتصيب منه

رواه أمحد، وعن عائشة  »خ� انلاكح أ�رسه مؤنة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو عقبة بن عامر أن النبي 

 بمعناه.

ثم إن مجيع العقالء قاطبة متفقون عىل استحسان ختفيف مؤن النكاح لشمول نفعها جلميع 

رجال والنساء، وإن التقليل يف املهر ويف سائر مؤن النكاح مندوب إليه، ألن املهر إذا كان قليالً ال
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ا  مل يستصعب الزواج عىل الفقراء الذين هم األكثر يف الغالب غري متزوجني، أما إذا كان املهر كثريً

لنساء أكثر، إذ قد فإنه ال يتمكن من الزواج إال أرباب األموال الكثرية ويكون الرضر فيه عىل ا

يؤول هبن إىل سوء احلالة فيقعن يف رد الفعل فتصري النساء هن الاليت يعطني املهور للرجال 

إذا خطب «من عاقبة هذا الفعل، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصليتزوجوهن، كام هي عادة النصار، وقد حذر النبي 

رواه  »ر�ضإيل�م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا ت�ن فتنة يف األرض وفساد ع

 الرتمذي من حديث أيب هريرة.

ا، بل أجازه بنعلني، وبخاتم من حديد، وبوزن نواة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا مل جيعل النبي  ا حمدودً ألقله حدًّ

من ذهب، وبتعليم يشء من القرآن، ومن أعطى ملء كفيه من طعام فقد استحل، فليس هو من 

فال يزاد فيها وال ينقص منها، بل هو  أمور العبادات، كالصيام والصالة التي جيب التوقيف فيها،

 من أمور احلياة املوكول تنظيمها إىل اجتهاد أهل العقول واملعرفة، كبناء البيوت وغريها.

فمتى رأ احلاكم حتديد الصداق بقدر معلوم يتالءم مع مصلحة مجيع الناس غنيهم 

ا بال شك، وليس يف الرشع ما يمنعه، إذ هو  من املصالح املرسلة املالئمة وفقريهم، فإنه جائز قطعً

 .!*"»�رسوا وال تعرسوا«ملقاصد الشارع كام يف احلديث: 

وجيب طاعة ويل األمر يف ذلك وعدم خمالفته، إذ إن طاعته يف هذا تعترب من طاعة اهللا 

َها﴿ ورسوله، ومعصيته تعترب من معصية اهللا ورسوله، وتدخل يف عموم قوله تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ِطيُعواْ َءا
َ
َ َمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
  .]٥٩النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

ورأيُ عمر يف النهي عن املغاالة بتحديد الصداق ال يمنع من كون الرجل يتربع لزوجته 

ا متى دخل هبا، إذ له الترصف التام يف العطاء وامل  نع.بيشء من ماله قليالً كان أو كثريً

وقد فعل عمر والصحابة شيئًا من أمور احلياة مما تقتضيه املصلحة العامة، فصارت سنة 

بعن زمن النبي   .ملسو هيلع هللا ىلصمتبعة، من ذلك عتق أمهات األوالد وكن يُ

 متفق عليه من حديث أنس. )١(
                          



 ٣١٥  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

ال تباع وال توهب وال تورث، فعن ابن عمر قال: هنى عمر عن بيع أمهات األوالد، قال: 

 رواه مالك والبيهقي. .يستمتع هبا ما بدا له، فإذا مات فهـي حرة

ا عند عمر إذ  وكان سبب هذا ما أخرجه احلاكم وابن املنذر عن بريدة، قال: كنت جالسً

. فذهب ثم رجع فقال: هذا صوت جارية من يا بريدة انظر ما هذا الصوتسمع صائحة، فقال: 

تى امتألت . فدعوهتم له، فلم يمكث ساعة حادع يل املهاجرين واألنصارقريش تباع أمها. فقال: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأما بعد، فهل كان فيام جاء به حممد الدار واحلجرة منهم، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: 

ن  َ�َهۡل ﴿ . ثم قرأ:قال: فإهنا قد أصبحت فيكم فاشية؟ قالوا: ال. القطيعة
َ
ُۡتۡم أ َعَسۡيُتۡم إِن تََو�َّ

�ِض ُ�ۡفِسُدواْ ِ� 
َ
رَۡحاَمُ�ۡم  ٱۡ�

َ
ُعٓواْ أ وأي قطيعة أقطع من أن تباع ثم قال:  .]٢٢حممد: [ ﴾٢٢َوُ�َقّطِ

؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب إىل اآلفاق: أن ال تباع أم وقد أوسع اهللا لكم، أم امرئ منكم

 حر. وقد انعقد اإلمجاع عىل املنع من بيعهن، فلم يبق فيه خمالف.
ه الصحابة عن االنتقال عن املدينة وسكناهم الشام أو  العراق، لتقو بيضة ومنها منعُ

 اإلسالم يف املدينة، فلم ينتقلوا إال يف خالفة عثامن.

ومن ذلك التسعري يف حالة احلاجة والرضورة ومراعاة عموم املصلحة، متى زادت قيم 

الطعام عىل الناس زيادة غري معتادة وكان الطعام أو السلع ترد عىل أشخاص معينني، بحيث 

ا فوق القيمة املعتادة، فقد قال بعض العلامء بجواز التسعري يستطيعون أن يتحكموا يف أثامهن

عليهم، وبعضهم قال بوجوب التسعري واحلالة هذه، وأول من نسب عنه هذا األمر هو عمر بن 

. إما أن تبيع كام يبيع الناس أو ترتفع عن سوقنااخلطاب ريض اهللا عنه، كان يمر بالبياع ويقول: 

إن التسعري منه ما هو  :)٢٤٠(ص احلسبةية رمحه اهللا يف رسالة وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيم

ظلم ال جيوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم عىل الوجه املعروف من غري 

ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة اليشء وإما لكثرة اخللق، فهذا إىل اهللا، فإلزام الناس بأن 

إكراه بغري حق، ويدل له ما رو أنس، قال: غال السعر باملدينة عىل عهد  يبيعوا بقيمة بعينها
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ر لنا يا رسول اهللا؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  إن اهللا هو املسعر القابض ابلاسط، و�� أرجو «فقالوا: سعّ

 رواه أبو داود والرتمذي. »أن ألىق اهللا وليس أحد يطلب� بمظلمة يف أهل وال مال

السلع من بيعها إال بزيادة عىل القيمة املعروفة والناس يف حالة احلاجة  وإما أن يمتنع أرباب

والرضورة، أو أن يكون هذا الطعام وغريه ال يبيعه إال ناس معروفون، فيجب التسعري عليهم، 

 بحيث ال يبيعون إال بقيمة املثل.. انتهـى.

، إذ إنه ال يقل يف فتحديد املهور والقول بجوازه يتمشى عىل القول بجواز تسعري الطعام

 الرضر عنه.

 وهذه كلها من الترصفات اجلائزة املتعلقة بأمور احلياة، وال عالقة هلا بالعبادات.

ومنها هنيه عن التزوج بالكتابيات: نرصانيات أو هيوديات. ورو اإلمام حممد ابن احلسن 

أن خلّ ريض اهللا عنه: أن حذيفة بن اليامن تزوج هيودية يف املدائن، فكتب إليه عمر بن اخلطاب 

أعزم عليك أال تضع . فكتب إليه حذيفة: أحرام هي يا أمري املؤمنني؟ فكتب إليه عمر: سبيلها

كتايب هذا من يدك حتى ختيل سبيلها، فإين أخاف أن يقتدي بك املسلمون، فيختاروا نساء أهل 

 الذمة جلامهلن وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني.

ته، وهو احلكيم يف سياسته وسيادته وحسن تربيته لرعيته، فإنه لو وهذا من حسن نظره لرعي

ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ﴿ فتح هذا الباب للشباب الختاروا نكاحهن عىل نساء املسلامت
ۡخَداٖن� 

َ
لكون الشباب ينظرون بعني شهواهتم، فيفضلون القبيح عىل  .]٢٥النساء: [ ﴾ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ا، ولكن احلسن. وإال ا ومجاالً وخلقً  فإن النساء العربيات املسلامت هن أفضل منهن دالًّ وأدبً

 حبك اليشء يعمي ويصم.
ومن سوء عاقبة هذا االستحسان ما أفادته التجارب من سوء العواقب، وأن أوالد 

ا، بحيث ينشؤون عىل عقيدة أمهم ويسلكون طريقتها  النرصانية من املسلم يكونون نصار حمضً

ب تربيتها هلم، لكون الغاذي شبيه باملغتذي فيقولون بألوهية املسيح ويعلقون الصلبان عىل حس

 صدورهم، وهذا أمر مشهور مشهود به يف مرص ولبنان والعراق وغريها.



 ٣١٧  ) حتديد الصداق ومعارضة املرأة لعمر بن اخلطاب يف ذلك٢(

إنه متى تيرس قِران الشخص بامرأة ذات حسب ودين، فليعلم أنه قد حتصل عىل سعادة 

ادلنيا متاع وخ� املتاع الزوجة الصاحلة؛ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عاجلة وكرامة وافرة، ففي احلديث أن ا

 .!*"»اليت إذا نظر إيلها رسته، و�ن أمرها أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل

فمن واجب شكر هذه النعمة معارشة هذه الزوجة بكرم األخالق ومجيل الوفاق. ففي 

قال:  »سنهم خلًقا، وخيار�م خيار�م لنسائهمأ�مل املؤمن� إيمانًا أح«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي 

 !+".»وأنا خ��م أله�«

السيام املرأة ذات احلسب والدين، فإهنا خري ما خيزنه املسلم يف حياته ويف بيته، لكوهنا تريب 

 بناهتا عىل األخالق احلسنة والدين.

قاسمه اهلموم فاملرأة كرامة ونعمة للرجل، جتلب إليه األنس والرسور والغبطة واحلبور وت

والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك املخدوم والسيد املحشوم، فمسكني رجل بال امرأة، 

 والعزاب هم أراذل األحياء ورشار األموات.

كام أن الزوج كرامة ونعمة للمرأة، يرفع مستو ضعفها وينرش جناح وحدهتا ويسعى عليها 

سيدة بيت وسعيدة عشرية وأم بنني وبنات، وقد  بكل ما تشتهي من احلاجات والنفقات، وجيعلها

ر اهللا عباده هبذه النعمة، فقال: ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ ذكّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق َلُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�تَ  َودَّ ُروَن إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ   .]٢١الروم: [ ﴾٢١َفكَّ
فقد جيعل اهللا سبحانه املودة يف الرجل وال جيعل فيه الرمحة، كام يوجد من أخالق اجلفاة، 

حيب أحدهم زوجته لكنه يعاملها معاملة املبغض من الرضب واللعن وشتم اآلباء واألمهات، 

ها احلاجة وسوء احلالة إىل وقد يكلفها أعامالً شاقة ويضيق عليها يف النفقة الواجبة حتى تلجئ

طلب النفقة والكسوة من أهلها، وقد يتزوج عليها فيقطع صلته هبا ونفقته عليها وعىل عياله 

 منها، حتى جيعلها معلقة ال هي ذات زوج وال مطلقة.

 أخرجه عبد الرزاق يف اجلامع عن معمر مرسالً من حديث جماهد. )١(

 أخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة من حديث أيب هريرة. )٢(
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وهؤالء يعتربون من أراذل الناس الذين ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، فال أخالق 

 ق.وال إنفاق وال كرم وال وفا

وقد جيعل اهللا الرمحة يف الشخص وال جيعل فيه املودة، كام يوجد من أخالق بعض الفضالء، 

يقع يف نفس أحدهم عدم املودة الصافية منه لزوجته، لكنه يعارشها بكرم األخالق ومجيل الوفاق 

وبالعطف واللطف واإلنفاق. وأصفى الرسور اجتامع املودة والرمحة، وبذلك تتم السعادة 

 ية بينهام.الزوج

إن الناس متفاوتون يف األخالق، كام أهنم متفاوتون يف األرزاق، وإن الكامل التام متعذر من 

رجل وامرأة، فام من أحد إال وفيه يشء من النقص بحسبه، غري أن الناس يتعارشون بالرشف، 

 وتندر البيوت املبنية عىل املحبة.

ال أو يف اجلامل أو عدم التدبري، كام يف فقد يوجد يف املرأة يشء من التقصري، إما يف احل

ا ريض منها  -أي: ال يبغض مؤمن مؤمنة  -ال يفرك مؤمن مؤمنة «احلديث:  إن كره منها خلقً

فالرجل الكريم وصاحب اخللق القويم يغض عن اليشء اليسري، فام استقىص كريم قط،  !*"»آخر

ا، قاموا ا كرامً بنفعه ونرشوا فخر ذكره، وعسى أن  فكم من رجل كره امرأة فأنجبت له أوالدً

ا. وكم من رجل فُتن بمحبة امرأة فأفسدت عليه دينه ودنياه  ا كثريً تكرهوا شيئًا وجيعل اهللا فيه خريً

ْ َشۡ� ﴿ وأهله وخلقه ن تَۡ�رَُهوا
َ
 يقول اهللا تعاىل: .]٢١٦البقرة: [ ﴾ا وَُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ � لَُّ�ۡم فَ ءَ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ

َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
واهللا  .]١٤التغابن: [ ﴾ٱۡحَذُروُهمۚۡ اَمُنٓواْ إِنَّ ِمۡن أ

 أعلم، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
 هـ.١٣٩٦رمضان سنة  ١١حرر يف 

* * * 

 يث أيب هريرة.أخرجه مسلم من حد )١(
                          



 

 

 
 

)٣( 

 التزوج بالكتابيات وعموم رضره

 عىل البنني والبنات





 
 

 

 ِ   الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات 

ا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وسلم  الشياطني. وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدً

ا.  تسليامً كثريً

 أما بعد:

ْ إَِ�َۡها  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ فقد قال اهللا تعاىل: ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

 ۚ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ فأخرب اهللا سبحانه بامتنانه عىل عباده، أن خلق هلم من  .]٢١الروم: [ ﴾وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ

ا ليسكنوا إليها ويأنسوا هبا، وجعل بينهم مودة ورمحة لت تم بذلك سعادهتم وكامل أنفسهم أزواجً

أنسهم وانسجامهم، فمسكني مسكني رجل بال امرأة، والعزاب هم أراذل األحياء ورشار 

األموات، وقد سمى اهللا الزوجة بالسكن والصاحب باجلنب، ومنه يُعلم أن اهللا خلق املرأة كرامة 

لغموم، ويكون ونعمة للرجل، جتلب إليه األنس والرسور والغبطة واحلبور وتقاسمه اهلموم وا

بوجودها بمثابة امللك املخدوم والسيد املحشوم، كام أن اهللا سبحانه جعل الزوج كرامة للمرأة، 

يرفع مستو ضعفها ويسعى عليها بكل ما تشتهي من احلاجات والنفقات، وجيعلها سيدة بيت 

 وسعيدة عشرية وأُم بنني وبنات.
ْ ﴿ وهلذا أنزل اهللا تعاىل: نِ�ُحوا

َ
َ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  َ�ٰ ٱۡ� ِمۡن ِعَباِدُ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن  ٱل�َّ

ُ يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم  واأليامى: هم كل من ال زوج له من رجل  .]٣٢النور: [ ﴾ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 إذا خطب إيل�م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا ت�ن فتنة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوامرأة، والنبي 

ومفهوم احلديث: أنه إذا خطب إليكم من ال ترضون دينه وال أمانته  !*"»يف األرض وفساد عر�ض

 رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(
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وال خلقه فال تزوجوه، ممن عرف برتك الصالة واستباحة رشب املسكرات أو اإلحلاد والنفاق، 

َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّونَ ﴿ فهذا ال جيوز تزوجيه بمسلمة. يقول تعاىل: ۖ  َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل   .]١٠املمتحنة:[ ﴾لَُهنَّ
ته بفاجر فقد قطع رمحه منها«وروي: 

ِّ
وألن للزوج السيادة والسلطة عىل  !*" »من زّوج مويل

ا لفساد عقيدته، ولتكون عىل  زوجته، وبطول معارشته هلا يوقعها يف الفتنة يف دينها وعقيدهتا، تبعً

أة مسلمة عىل رجل فاجر ال يصيل حسب عقيدته وطريقته، عىل أنه ال ينعقد النكاح أصالً بامر

وال يصوم وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر وال يدين دين احلق وتبقى معه كحالة الزنا، كام أنه ال حيل 

 ملسلم أن يتزوج بامرأة كافرة ال تصوم وال تصيل وتكذب بالقرآن وبالرسول، لقول اهللا تعاىل:

َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّونَ ﴿ وقوله: .]١٠تحنة: املم[ ﴾ٱۡلَكَوافِرِ َوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿ ۖ  َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل  ﴾لَُهنَّ

فمتى تيرس قِران الشخص بامرأة ذات حسب ودين، فإهنا الكنز الذي يقتنى  .]١٠املمتحنة: [

ادلنيا متاع وخ� املتاع الزوجة الصاحلة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواجلوهر الذي يتمنى، ففي الصحيح أن النبي

فهذه  !+" »إيلها رسته، و�ن أمرها أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهلاليت إذا نظر 

الصفات اجلميلة ال تتفق إال مع املسلمة الصاحلة اجلليلة، أما غري الصاحلة والتي هي غري مسلمة، 

فإهنا جديرة بأن ختون زوجها يف نفسه وماله وعياله، كام ختونه يف نفسها؛ ألن الدين هو أعظم 

 ملسو هيلع هللا ىلصإىل التحيل بالفضائل وأعظم رادع عن منكرات األخالق والرذائل؛ وهلذا حث النبي  وازع

تنكح املرأة ألر�ع: ملاهلا وجلماهلا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيح عىل نكاح ذات الدين كام يف

ألن الدين ما كان يف شخص إال زانه، وما  ؛!," »وحلسبها ودلينها، فاظفر بذات ادلين تر�ت يداك

 شخص إال شانه. نزع من
ــه ــال فاستمســك ب ــدين رأس امل  وال

 

 فضــــياعه مــــن أكــــرب اخلرســــان 
 

 أخرجه ابن حبان يف الضعفاء وابن اجلوزي يف املوضوعات. )١(

ا. )٢(  أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو خمترصً

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 ٣٢٣  م رضره عىل البنني والبنات) التزوج بالكتابيات وعمو٣(

إن الزوجة مدرسة ألوالدها وبناهتا وألهل بيتها، وراعية عىل بيت زوجها ومسؤولة عن 

رعيتها، فصالحها ينجم عنه صالح بناهتا وأوالدها وأهل بيتها، إذ هي املربية باألصالة، وهلذا 

إياكم ومن وصايا بعض احلكامء:  !*"،»دساس«أو قال:  »إن العرق نّزاعخت�وا نلطف�م ف«ورد 

 . واهللا تعاىل يقول:املرأة اجلميلة يف املنبت السوء. قيل: وما خرضاء الدمن؟ قال: وخرضاء الدمن

ّيَِ�ُٰت لِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�َبِيُثونَ لِۡلَخبِيثَِ� وَ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿ ّيِبَِ� وَ  ٱلطَّ ّيِ لِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  ُبونَ ٱلطَّ  ﴾لِلطَّ
فكل خبيث يميل بطبعه إىل من يشاكله يف اخلبث؛ ألن شبيه اليشء منجذب إليه  .]٢٦النور:[

ا، فاخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، وهذا هو رشع اهللا وقدره الذي ارتضاه لعباده،  طبعً

ويف  !+" »الزا� املجلود إال مثلهال ينكح «والطيبات من النساء للطيبني من الرجال، ويف احلديث: 

اِ� ﴿ حمكم القرآن: ۡو ُمۡ�َِ�ٗة وَ  ٱلزَّ
َ
ا�َِيةُ َ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ۡو ُمۡ�ِٞكۚ  ٱلزَّ

َ
ٓ إِ�َّ َزاٍن أ َ� يَنِكُحَها

افحة. وهلذا حيرم عىل املؤمن العفيف أن يتزوج بمس .]٣النور: [ ﴾٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ وَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ 

فمتى عرفنا هذا، فلن خيفى علينا سبب نزوع هذا الشباب الطائش من أبناء املسلمني بداعي 

شهوهتم البهيمية إىل نكاح النرصانيات الاليت ال دين هلن وال خلق، ويرتكون نكاح بنات عمهم 

ۡخَداٖن� ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ٰ ﴿ وأهل بلدهم وملتهم الكواعب احلسان،
َ
 ﴾ِت أ

وما ذاك إال من ضعف اإليامن وعمى الرأي عن سوء عاقبة هذا االستحسان، فقد  .]٢٥النساء: [

ا بحيث ينشؤون عىل  أفادت التجارب أن أوالد النرصانية وبناهتا من املسلم يكونون نصار حمضً

ن املعلوم أن عقيدة أمهم وسلوك طريقتها حسب تربيتها هلم؛ ألن املغتذي شبيه بالغاذي. وم

األوالد والبنات هم أعلق باألم يف القدوة واالحتذاء منهم بأبيهم، وقبول التعليم منها أعلق يف 

نفوسهم، سواء كان التعليم سيئًا أو حسنًا وهذا أمر مشهور، مشهود به يف مرص ولبنان وغريمها 

من املسلم يستبحن  من سائر البلدان التي يشيع فيها مثل هذا الزواج، وحتى بنات النرصانية

ا لرغبة أمهن، كام جر ذلك يف بعض البلدان، وهو حمرم يف رشع اإلسالم،  النكاح بالنصار تبعً

 ».وانكحوا األكفاء«أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بلفظ:  )١(

 أبو داود وأمحد من حديث أيب هريرة.أخرجه  )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٢٤

وخاصة إذا تويف أبوهم، فإن األم تستويل عليهم االستيالء التام، فينشؤون نصار عىل عقيدهتا 

هلا أحكام املقاصد  وطريقتها، يعلقون الصليب عىل صدورهم فيتم بذلك تنرصهم؛ ألن الوسائل

 واألمور منوطة بأسباهبا.
ـــيه ـــذه العص ـــن ه ـــا م ـــك العص  تل

 

 هــــــل تلــــــد احليــــــة إال حيــــــه 
 

فكأن أباهم أدخل أوالده يف النرصانية عىل سبيل االختيار؛ ألن احلكم منوط بالسبب يف 

 سائر األحكام.

 فــال جتــزعن مــن ســرية أنــت رسهتــا
 

 فــأول راضٍ ســـرية مــن يســـريها 
 

ين يرغبون يف نكاح النرصانيات يرتجح من أخالقهم أنه ال قيمة للدين يف لكن هؤالء الذ

ْ ﴿ أنفسهم، وليس له أثر يف أخالقهم وأعامهلم َ �َُسوا والشباب قطعة  .]٦٧التوبة: [ ﴾فَنَِسَيُهمۚۡ  ٱ�َّ

ا.  من اجلنون، وحبك اليشء يعمي ويصم، فهم ال يفكرون يف العواقب أبدً
ــ ــت هل ــا فقل ــدتك جمنونً ــت عه  اقال

 

 إن الشـــباب جنـــون بـــرؤه الكـــرب 
 

ثم إن هذه املرأة النرصانية، متى توفيت مل يرثها زوجها، كام أهنا لن ترثه؛ ألن الكافر ال يرث 

 املسلم بالنص واإلمجاع.

إن أكثر ما يتشدق به عشاق املرأة النرصانية قوهلم: إهنا متعلمة متهذبة. وخفي عليهم أن هذا 

لته من املدرسة أنه غاية يف اجلهل والضالل ويف اخلالعة والقباحة، التعلم والتهذيب الذي مح

والرتيب عىل املنكرات ورشب املسكرات وترك الطاعات، ثم الكفر باهللا واعتقاد ألوهية املسيح، 

ثم التعليم بإعطاء املرأة كامل حريتها تترصف يف نفسها كيف شاءت بدون مانع كالرجل، وغري 

، ذلك من مساوئ التعلم وا لتعليم عندهم، غري أن مسلوب العقل ير القبيح حسنًا واجلهل علامً

ا ونظافةً وهتذيبًا منهن، يقول اهللا تعاىل: َمةٞ ﴿ وبال شك إن املرأة املسلمة األمية أحسن دَالًّ وأدبً
َ
َوَ�

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ 
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ  .]٢٢١البقرة: [ ﴾مُّ



 ٣٢٥  م رضره عىل البنني والبنات) التزوج بالكتابيات وعمو٣(

عرف لغة قومها وتكتب الكتابة هبا، وهذا غاية ما يفتخر به عشاقها، وهو عمل نعم... إهنا ت

حقري يف جنب ما حتمله من فنون الرش الكثري، حيث تعلمت إباحة الزنا ورشب اخلمر وإباحة 

العري وخلع رسبال احلياء، بحيث تسبح عارية بمرأ من الرجال، كام تسافر للسياحة وحدها، 

يف الترصف يف نفسها، بحيث تصاحب من حتب من أخداهنا وختلو به وخيلو وأن هلا كامل احلرية 

هبا، غري حمجور عليها يف نفسها وترصفها إىل حالة أن زوجها يطرق عليها الباب وعندها خدهنا، 

ا عليه وال عليها لرتبيتها عىل  فتقول لزوجها: ارجع حتى نفرغ من خلوتنا. وال ير يف ذلك عارً

 وءة والعفاف.ذهاب الغرية واملر

ومن األخالق السائدة بينهم كوهنم ال يعدون الزنا جريمة وإن كانوا يرونه نقيصة إذا زنى هبا 

مكرهة أو زنى هبا عىل فراش الزوج، ثم إن من طبيعة النرصانية حماولة العلو واالرتفاع عىل زوجها، 

خالقها ما هو معروف بحيث جتعله بمثابة اخلادم الذميم والتابع الذليل، ثم إن من مساوئ أ

 ومألوف من عادهتن. وكل ما ذكرنا فإنه من العمل السائد يف عرفهن وعوائدهن، فكن كام قيل:

ـــــني مجاهلـــــا وفعاهلـــــا  قايســـــت ب
 

ـــي  ـــة ال تف ـــة بالقباح ـــإذا املالح  ف
 

فقس بينها وبني املرأة املسلمة النظيفة الظريفة املهذبة اخلارجة من بيت طاهر ومنبت طيب 

ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ﴿ وجوب الطهارة: أي النظافة عند كل صالة،التي تعتقد 
ۡخَداٖن� 

َ
 الصاحلات القانتات احلافظات للغيب بام حفظ اهللا. .]٢٥النساء: [ ﴾ُمتَِّخَ�ِٰت أ

واهللا سبحانه قد فاوت بني الناس رجاالً ونساء، فجعل منهم من هو أفضل من املالئكة 

أو قال:  !*" »خت�وا نلطف�م فإن العرق دساس«رش من الشياطني، وهلذا ورد  وجعل منهم من هو

املرأة ، قيل: وما خرضاء الدمن؟ قال: إياكم وخرضاء الدمن، ومن كالم بعض احلكامء: »نزاع«

 .احلسناء يف املنبت السوء

 ».وانكحوا األكفاء«أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بلفظ  )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٢٦

هللا وقد يستدل بعضهم بأن نكاح النرصانية جائز يف الرشع ويف القرآن، ونحن نؤمن برشع ا

وال نكذب بكتاب اهللا، فقد أباح اهللا ذلك للتوسع والتسهيل يف دخول دين اإلسالم وانتشاره بني 

األمم بإظهار سامحته، حيث إن النرصانية حتت املسلم متى عرفت دين اإلسالم وحماسنه، مل تلبث 

، فكانت إال أن تعتقده بحيث إن السيادة والسلطة يف قديم الزمان لإلسالم عىل سائر األديان

تؤمن به طائعة خمتارة، ثم تقوم بواجبها من الدعوة إليه. كام أن مجيع األمم عىل اختالف أدياهنم 

ا طائعني خمتارين رجاالً ونساء، بسبب انتشار  ا أفواجً رجاهلم ونساءهم دخلوا يف دين اهللا أفواجً

 الدعوة إليه من الرجال والنساء.

صنات، أي عفيفات غري مسافحات وال ثم إن نكاح الكتابيات مرشوط بأن يكن حم

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ متخذات أخدان. يقول اهللا تعاىل: وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
َُّهۡمۖ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 .]٥ائدة: امل[ ﴾ِمن َ�ۡبلُِ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

وغالب نساء النصار يف هذا الزمان هن مسافحات أو متخذات أخدان، لكون الزنا وإن كانوا 

ا ورذيلة لكنه قد صار يف عرفهم من األمر الذي جيوز للمرأة أن تتمتع به برشط أال  يعدونه نقصً

إباحة الزنا تفعله عىل فراش زوجها فقط؛ ألن النصار يف هذه األزمنة قد تساهلوا وتوسعوا يف 

واللواط ورشب اخلمر، بام يعدونه من إعطاء الشخص كامل حريته ويفتخرون بذلك، فهم ال 

 يعدون الزنا جريمة، فأين اإلحصان املرشوط يف القرآن واحلالة هذه؟!
وقد أثبت التاريخ الباحث عن أخالق النصار، أن املرأة ال تقبل خطبة الرجل إال من بعد 

الصحبة الطويلة بينها وبينه، بحيث خيلو هبا وخيترب أحدمها حالة صاحبه االختبار والتجربة و

ويقوم بالتجربة معه، ال أقول يف يشء دون يشء، بل يف كل يشء، ويف الغالب أنه ينرصف عنها 

بعد عمل التجربة معها؛ ألنه إذا نكح احلب فسد، ثم إن الكثري منهم خيتار البقاء عىل املخادنة 

عىل عقد النكاح الرشعي، وير عقد النكاح ثقيالً عليه يف نفسه، من أجل أنه والسفاح، ويفضله 

متى ساءت طباعها مل يمكنه القانون من طالقها، ومن أجله صاروا خيتارون السفاح عىل عقد 

النكاح. فأين العفاف وأين اإلحصان املرشوط يف نص القرآن واحلالة هذه؟! وال تنس أن نساء 



 ٣٢٧  م رضره عىل البنني والبنات) التزوج بالكتابيات وعمو٣(

ن هلن عوائد قديمة حسنة من العفاف واإلحصان غري عوائد نساء هذا الزمان الكتابيات األُول كا

الاليت استفاض من أخالقهن جواز الزنا الواقع بالرتايض، لكون نظام قانوهنم يبيح ذلك هلن، كام 

 أباحوا يف هذا الزمان جواز اللواط بني الرجال، وجر األمر بإباحته قانونًا من برملاهنم.

باب املسلمني من أهل البلدان العربية يف زواج من يشتهونه من إنه متى سمح لش

النرصانيات واليهوديات، فإنه يرتتب عليه فتنة يف األرض وفساد كبري، فإن من لوازمه أن تبقى 

البنات العذار املسلامت عوانس وأيامى يف بيوت آبائهن، يأكلن شباهبن وتنطوي أعامرهن سنة 

لطائش يشتهـي هذا اليشء املمنوع منه ويطلبه بشغف. وأحب يشء بعد سنة، لكون هذا الشباب ا

 إىل اإلنسان ما منع.

رو اإلمام حممد بن احلسن أن حذيفة بن اليامن تزوج هيودية يف املدائن، فكتب إليه عمر بن 

. فكتب إليه حذيفة: أحرام هي يا أمري املؤمنني؟! فكتب أن خل سبيلهااخلطاب ريض اهللا عنه: 

أعزم عليك أال تضع كتايب هذا حتى ختيل سبيلها، فإين أخاف أن يقتدي بك املسلمون،  إليه عمر:

 فيختاروا نساء أهل الذمة جلامهلن وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني.

وهذا من حسن نظره لرعيته وهو احلكيم يف سياسته وسيادته، حيث سد باب هذه الفتنة عن 

املسلامت ما يغني شباهبم ويكفيهم عن النساء الكافرات، املسلمني، إذ عندهم من النساء احلسان 

واملسؤولية أمام اهللا وأمام خلقه تقع عىل كاهل حكام املسلمني الذين جعلهم اهللا رعاة عىل العباد 

ا للبالد عن دخول الكفر واإلحلاد، وألن من واجب الراعي الشفيق أن يمنع دخول  وحراسً

ا من أن تعدي بدائها. ومن املعلوم أن عدو األخالق الناقة اجلرباء مع اإلبل الصحاح، ح ذرً

أرض وأعلق من عدو األبدان، والوقاية خري من العالج، والدفع أيرس من الرفع، ومن ابتغى 

ال تصاحب إال «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاخلري اتقى الرش، وقد سمى اهللا الزوجة بالصاحب باجلنب، والنبي 

 .!*"»مؤمًنا، وال يأ�ل طعامك إال تيق

 أخرجه أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(
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 دخلت اخلالعة والتكشف عىل نساء العرب املسلامت كله من أجل اختالطهن بالنساء وإنام

املتفرنجات من نرصانيات وعربيات ال دين هلن وال خلق، فطفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة 

املزرية الرذيلة لبسة العري والعار، ولبسة الذل والصغار، ولبسة املتشبهات بنساء الكفار، فكانت 

ي يدهيا إىل العضد أو اإلبط ورجليها إىل الركبة أو إىل نصف الساق، ومتيش حارسة املرأة تبد

الرأس والوجه والرقبة يف األسواق، ال يثنيها وجل وال يلوهيا حياء وال خجل، وهذا هو تربج 

َج ﴿ اجلاهلية األوىل الذي هنى عنه القرآن بقوله: �  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
 ﴾ٱۡ�

وأخذت ترسي هذه اللبسة يف بيوت األرس والعائالت بطريق العدو والتقليد  .]٣٣األحزاب:[

 األعمى، بدأت بالصغار، ثم ختلق هبا الكبار.
وكلام ضعف دين املرأة وفسد خلقها أوغلت يف التربج وأخالق التفرنج؛ ألهنا ناقصة عقل 

التخلق بزي اإلسالم واملسلامت من  ودين ومشبهة عقوهلن بالقوارير، فمن واجب املسلمة

استعامل اللباس السابغ الساتر الذي تغطي به مجيع جسمها، فللمسلمة دينها وسرتها وحياؤها 

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ ﴿ ورشفها، وللكافرة خالعتها وكفرها
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ

َ
 ﴾َوَ�

  .]٢٢١البقرة:[
ني، إن اهللا رشفكم باإلسالم وفضلكم به عىل سائر األنام، متى قمتم فيا معرش شباب املسلم

 .بالعمل به عىل التامم، وإن الشباب نعمة من اهللا يُسأل عن شكره كل إنسان

فمن واجب الشاب النجيب أن حيفظ شبابه عن ذهابه يف اتباع شهواته، وأن يزكي نفسه 

ريته امرأة مسلمة صاحلة حتفظه يف نفسها وماله بالفضائل واجتناب الرذائل، فيختار لبيته وتربية ذ

ادلنيا متاع وخ� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعياله، وتكون له وزير صدق يف سائر أعامله. ففي احلديث أن النبي 

متاعها الزوجة الصاحلة اليت إذا نظر إيلها رسته، و�ن أمرها أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف 
 .!*"»نفسها وماهل

 

 أخرجه عبد الرزاق يف اجلامع عن معمر مرسالً من حديث جماهد. )١(
                          



 ٣٢٩  م رضره عىل البنني والبنات) التزوج بالكتابيات وعمو٣(

اوخري النسا من رست ال  زوج منظرً
 

ــهد  ــب ومش ــه يف مغي  ومــن حفظت
 

ـــــا ـــــدة بيته ـــــاظ قعي ـــــرية ألف  قص
 

 قصرية طرف العني عن كل أبعـد 
 

ا  حســـيبة أصـــل مـــن كـــرام تفـــز إذً
 

ـــد  ـــارة فاقص ـــرامٍ والبك ـــدٍ ك لْ  بوُ
 

وقد سمى اهللا الزوجة بالصاحب باجلنب، فمن عالمة ضعف الرأي ونقص العقل، كون 

مؤمنة وغري أمينة ال عىل نفسه وال عىل ماله وعياله، فكم  الشخص خيتار ملصاحبته امرأة غري

قتلت امرأة زوجها وهو ال يشعر، ويف التاريخ عرب يف كثرة الشواهد هلذا اخلرب، وكل ما ذكرنا من 

النهي والتحذير عن نكاح النرصانيات أو اليهوديات، فإنه ينطبق من باب أوىل عىل نكاح كل 

ربية، فكل امرأة عربية أو غري عربية ال حتافظ عىل واجباهتا، من امرأة ليست بمسلمة ولو كانت ع

ا من النرصانية وال  طهارهتا وصالهتا وصيامها، وال تطيع زوجها إذا أمرها بذلك، فإهنا تعترب رشًّ

َُّهۡم َوَ� ﴿ حيل ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يمسك بعصمتها ويستديم نكاحها، َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل
ۖ  لُّونَ ُهۡم َ�ِ   .﴾ٱۡلَكَوافِرِ َوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿ .]١٠املمتحنة: [ ﴾لَُهنَّ

ا من هؤالء الشباب عىل مذهب اإلباحيني الذين يفضلون اإلباحة عىل كل ما يقيد  لكن كثريً

الشهوة من عقل وأدب ودين، فهم من عشاق الصور الذين ينظرون إىل الصور بعني شهواهتم ال 

يختارون الرذيلة عىل الفضيلة، يظنون من رأهيم القصري وعزمهم احلقري أن بعني عقوهلم، ف

احلضارة واملدنية والرقي والتقدم يف معاقرة اخلمور وجماراة النصار يف اخلالعة والسفور، قد 

 رضهبم من اجلهل رسادق ومن الغباوة إطباق وغرهم باهللا الغرور.

ة املذلة ورضوا بأخالق املذمة، التي ساقهم تاهللا لقد سلكوا شعاب الضاللة وسقطوا يف هو

إليها ودهلم عليها رصيح اجلهل وسفالة األخالق وجمالسة الفساق، فإن داموا عىل ما هم عليه ومل 

ا  يعدلوا سريهتم ومل يرجعوا إىل طاعة رهبم والتأدب بأخالق دينهم صاروا مثاالً للمعايب ورشقً

السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني الذين لنبال املثالب، وسيسجل التاريخ مساوئهم 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٣٠

رشفوا عليهم بالتمسك بالدين وطاعة رب العاملني، فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون! 

 واهللا أعلم.

 وصىل اهللا عل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 هـ.١٣٩٥/ املحرم/٢٢حرر يف 

* * * 



 

 

 
 

)٤( 

 الئلبطالن نكاح املتعة بمقتضى الد

 من الكتاب والسنة





 
 

 مقدمة الرسالة

 احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

 أما بعد:

فإن النكاح الرشعي هو من سنن املرسلني ومن رضوريات بقاء اآلدميني، به ينتظم العفاف 

ص� وأرقد، وأصوم«يقول يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلصواإلحسان وحفظ األنساب. والنبي 
ُ
 لك� أ

ا إال إذا كان  !*"»وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس م� وال يسمى النكاح زواجً

ا اللتقاء الرجل باملرأة،  ا وحيدً عن طريق رشعي. فلقد رشع اهللا سبحانه هذا الزواج ليكون طريقً

سالم فكل لقاء بينهام خارج نطاق الزواج الرشعي، بأركانه ورشوطه، هو لقاء حمرم حياربه اإل

 أشد املحاربة.

هذا وإنه تظهر بني حني وآخر دعوات إلباحة أنواع من األنكحة خارج نطاق الزواج 

الرشعي، من ذلك دعوة بعضهم يف هذه األيام إىل حلِّية نكاح املتعة ورضورة األخذ به يف الوقت 

ا زمن اجلاهلية وبدء البعثة، كإباحة الرب ا ورشب اخلمر، احلارض، إن نكاح املتعة وإن كان مباحً

ا إىل يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة إىل غري الكعبة، إال أن رسول اهللا   .حرمه بعد ذلك حتريامً مؤبدً

ويف هذه الرسالة مناقشة هادئة مدعمة باألدلة الرشعية واملنطقية لدعاو القائلني بنكاح 

عليهم ال  املتعة، تبني ضعف دليلهم، وزيغ قصدهم، وقصور حجتهم، بل كون هذا الدليل حجة

ا  هلم، إذ إن دليلهم الوحيد يف ذلك هو حديث ابن عباس يف هذا املوضوع، وهم يأخذون شطرً

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿ من احلديث ويرتكون الشطر اآلخر، كام أهنم يأخذون قوالً ويدعون آخر
َ
 ِض أ

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. )١(
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ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ ُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ� َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ۡ�َيا َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ
َشّدِ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 

َ
إذ إن ابن عباس نفسه يرصح بأن نكاح املتعة قد  .]٨٥البقرة: [ ﴾ٱۡلَعَذاِب� يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ

حرم كتحريم امليتة والدم وحلم اخلنزير عىل أن ابن عباس برش خيطىء ويصيب، وقد سبقه القرآن 

يَۡ�ُٰنُهۡم َفإِ�َُّهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ� ﴿ ريم بتحريمه بقوله سبحانه:الك
َ
ۡو َما َمَلَكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ   ٣٠إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن 
ُ
فاتفق الكتاب والسنة  .]٣١-٣٠املعارج: [ ﴾٣١ ٱۡلَعاُدونَ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

نكاح املتعة. نسأل اهللا سبحانه أن يسدد خطانا، وأن جيعلنا من الذين وإمجاع املسلمني عىل حتريم 

 يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
* * * 



 ٣٣٥  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

 رسالة إىل اخلاقاين

رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية إىل عيسى عبد  -من عبد اهللا بن زيد آل حممود 

 احلميد اخلاقاين.

صادرة منك يف يوم اجلمعة املوافق وبعد، فإنني وقفت عىل مقالتك املسجلة وال

م. وسمعت ما تضمنت من احلث والتحريض للشباب والشابات إىل التمتع من ٢٠/٢/١٩٧٩

بعضهم مع بعض بنكاح املتعة الذي يستأجر فيها الرجل امرأة لوطئها باليوم أو األسبوع بأجر 

تهم الرشعية وتدنيهم مسمى معلوم، وقد أثرت هذه الفتنة يف الشباب لتفسد هبا أخالقهم وأنكح

إىل اإلباحة املحرمة املطلقة التي يعدها العلامء زنا من عمل اجلاهلية. وقد وردت النصوص 

يف حتريمها إىل يوم القيامة يف أحاديث مشهورة  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحة الرصحية القطعية عن رسول اهللا 

 عنه، قال: عن اإلمام عيل ريض اهللا الصحيحني ومنشورة يف رسالتي هذه، وأصحها ما ثبت يف

متعة  ملسو هيلع هللا ىلص: حرم رسول اهللا ويف احلديث اآلخر عنهعن متعة النساء عام خيرب.  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا 

. وثبت مثله ال أوتى بمستمتعني إالّ رمجتهام. وثبت عنه أنه قال: النساء واحلمر األهلية عام خيرب

د انعقد إمجاع ، وقملسو هيلع هللا ىلصعن سربة بن معبد. وعن سلمة بن األكوع عن رسول اهللا  صحيح مسلميف 

الصحابة عىل حتريمها كتحريم الزنا، وكلّ املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا جممعون عىل 

ا إىل يوم القيامة، وال عربة بشذوذ الشيعة القائلني بإباحتها، إذ القول الشاذ ال  حتريمها حتريامً مؤبدً

حمارمهم وبناهتم، فال نسمع  يعتد به.. ثم إن الشيعة أنفسهم ال يعملون هبا يف أنفسهم وال مع

ا  ا أو شهرً برجل منهم ال من أغنيائهم وال من فقرائهم أنه أجر ابنته أو موليته لرجل يطؤها أسبوعً

ا هلا العتقادهم  باسم نكاح املتعة، فهم أبعد الناس عن هذه العملية الدنيئة، وأشدهم بغضً

 بطالهنا وعدم إباحتها.
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قدهم الصحيح، ثم تقودهم إىل اإلباحة املحرمة وأنت حتاول أن تزيغ الناس عن معت

ا. وكأنك إنام قصدت هذه البالد لقصد إثارة الفتن فيها التي هذه من  بزخرف القول غرورً

 مجلتها، ومتى أردت بنا فتنة أبينا.

ا من التعرض إلثارة  وبام أنني رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية فإنني أمنعك منعا باتًّ

فتنة التي تزيغ الناس عن معتقدهم الصحيح، ثم تدنيهم من اإلباحة املحرمة، ولو مثل هذه ال

كان عن جهل منك لعذرناك ولكنه عن قصد إلثارة الفتنة بني أهل السنة فعزلناك. فمن واجبك 

التزام األدب الذي هو من صاحلك وصاحلنا وعدم التعرض إلثارة الفتن الضارة وال األقوال 

 املتعة هو من األمر اجليل الذي ال خيالطه غبار من الشك.الشاذة، إذ حتريم 

وستجد يف رسالتنا ما يشفي ويروي الغليل مما ال شك يف صحته. وإين أرجو أن تكون لك 

 وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع. والسالم. ،بمثابة العظة النافعة

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود
 ينيةرئيس املحاكم الرشعية والشؤون الد

* * * 



 
 

 والسنة الكتاب الدالئل من بمقتضى املتعة نكاح بطالن

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

د رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن متسك بسنّته واتبع  احلمد هللا ثم الصالة والسالم عىل حممّ

 :أما بعدهداه، 

بإباحة متعة النساء وحيث فيها يقول فيها  !*"فإنني رأيت مقالة صادرة عن أحد علامء الشيعة

الشباب والشابات عىل فتح أبواب التمتع من بعضهم مع بعض بالنكاح املؤقت باليوم واليومني 

واألسبوع والشهر، ليشبعوا بذلك شهوهتم بدون تكلف النكاح الرشعي الذي يشق عليهم فعله 

 وفعل ما يرتتب عليه من الصداق والنفقة.

أبواب الزنا والتوسع فيه، مما جيعل الشباب ينرصفون عن النكاح وهذه دعوة سافرة إىل فتح 

الرشعي، وكانت هذه القضية هي مما عفا عليه األثر ومل يبق عند علامء املسلمني كافة أي اهتامم هبا 

 وال ذكر، لكوهنا معلومة البطالن بواضح الكتاب والسنة واإلمجاع.

 الصحيحة وباألحاديث املنسوخة، فرتاه يقول ثم إنه يستدل لتأييد رأيه بالنقول الباطلة غري

ذكر البخاري يف كتابه كذا وذكر مسلم كذا وذكر الرازي كذا بام ال حقيقة له، ومل أجده ذكر يف 

ا بلفظه أو معناه، لكنه عندما يسوق حديثًا كحديث اإلمام عيل ريض اهللا عنه  مقالته حديثًا واحدً

ا أن رسول اهللا رخص يف املتعة يف أول اإل سالم، ثم هنى عنها عام خيرب وقبل عام الفتح هنيًا عامًّ

ا  ملسو هيلع هللا ىلصدائامً إىل يوم القيامة، فرتاه حيتج باملنسوخ من قوله رخص النبي  يف املتعة ويرتك الناسخ تغريرً

 اخلاقاين. املقالة صادرة عن عيسى )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٣٨

ا بلفظه يؤيد صحة ما  ا صحيحً ا ألسامع الناس، مع العلم أنني مل أره ذكر حديثًا واحدً وتدليسً

ا قد بطل العمل به.ذهب إليه، إال أن ي  كون منسوخً

(إن املتعة كانت مباحة، وإن أول من قال بتحريمها هو إن أول كلمة بدأ هبا مقالته هي قوله: 

يعني: عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، فهو حياول إلصاقها بعمر ليستبيح بذلك حرمة  اخلليفة الثاين)

م معرفته أحاديث النسخ هلا وإمجاع حتريمها وينزه الرسول عنها، وهذا ليس حمموالً عىل عد

ا عىل أسامع الناس، كام قال سبحانه وتعاىل: ۡهَل ﴿ الصحابة عىل حتريمها، وإنّام فعله تلبيسً
َ
أ ٰٓ�َ

ِ  ٱۡ�َقَّ لَِم تَۡلبُِسوَن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َقَّ َوتَۡ�ُتُموَن  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب
َ
  .]٧١ عمران: [آل ﴾٧١َوأ

بْس احلق با لباطل هو تغطيته به، بحيث يظهر الباطل يف صورة احلق، فيظهر للناس باطله ولَ

 يف صورة احلق وهو يف احلقيقة باطل.

ومن لوازم هذا التدليس كتامنُ احلق وعدم بيانه، ألنه لو بينه للناس لعرفوا حقيقة بطالن 

 قوله كله.

ا من وإباحته يف بدء اإلسالم إنام نشأت عن بقاء الناس عىل حالتهم يف  اجلاهلية، وكان هذا نوعً

عن عائشة ريض اهللا عنها  صحيح البخاريأنكحتهم، ويسمى يف القرآن باملتخذات أخدان. كام يف 

أخربته أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن شهاب قال: أخربين عروة بن الزبري أن عائشة ريض اهللا عنها زوج النبي 

لِيَّته أو النكاح يف اجلاهلية كان عىل أربعة أنحاء: منها نكاح الناس ا ليوم، خيطب الرجل إىل الرجل وَ

ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها: أرسيل إىل 

ا حتى يتبني محلها من ذلك الرجل الذي  فالن فاستبضعي منه. ويعتزهلا زوجها وال يمسها أبدً

أحب، وإنام يفعل ذلك رغبة يف نجابة الولد، فكان  تستبضع منه، فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا

هذا النكاح نكاح االستبضاع، ونكاح آخر: جيتمع الرهط ما دون العرشة، فيدخلون عىل املرأة 

كلهم يصيبها، فإذا محلت ووضعت ومرّ عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم، فلم يستطع 

هلم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت،  رجل منهم أن يمتنع حتى جيتمعوا عندها تقول

فهو ابنك يا فالن. تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها ال يستطيع أن يمتنع به الرجل، 



 ٣٣٩  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ونكاح رابع: جيتمع الناس الكثري فيدخلون عىل املرأة ال متتنع ممن جاءها، وهنّ البغايا، كن ينصبن 

، فمن أر ادهن دخل عليهن، فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها عىل أبواهبنّ رايات تكون علامً

مجعوا هلا ودعوا هلم القافة ثم أحلقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه ال يمتنع من ذلك. 

 باحلق هدم نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم. ملسو هيلع هللا ىلصفلام بعث حممد 

خۡ ﴿ وبه يعلم أن نكاح املتعة هو من قبيل
َ
ۡهَل ﴿ .]٢٥[النساء:  ﴾َداٖن� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

َ
أ لَِم  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

ِ  ٱۡ�َقَّ تَۡلبُِسوَن  نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َقَّ َوتَۡ�ُتُموَن  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب
َ
بحيث خيتص هبا  . ]٧١[آل عمران:  ﴾٧١َوأ

واحد بدون مشارك يف زمن حمدود، كام هو الواقع من فعل كثري من النساء الزواين الاليت يراعني 

ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  ٱنِ�ُحوُهنَّ فَ ﴿ رت، وبذلك أنزل اهللا تعاىل قوله:التس
َ
ِ  �ِإِۡذِن أ ُجورَُهنَّ ب

ُ
 ٱلَۡمۡعُروِف أ

ۡخَداٖن� 
َ
ا  .]٢٥[النساء:  ﴾ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ فسمى اهللا الصداق أجرة وأجرً

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ ﴿ كام قال سبحانه: ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِمن  ٱۡلِكَ�َٰب أ

جُ 
ُ
ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ ۡن ﴿ ويف قصة موسى قول شعيب: .]٥[املائدة:  ﴾ورَُهنَّ َ�ۡبلُِ�ۡم إَِذا

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ إِّ�ِ

نِ�َحَك إِۡحَدى 
ُ
ُجَرِ� ثََ�ِٰ�َ ِحجَ  ٱبۡنََ�َّ أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ � فَِمۡن ِعنِدَكۖ َ�َٰتۡ�ِ َ�َ ۡ�َمۡمَت َعۡ�ٗ

َ
 ﴾ٖج� فَإِۡن �

ا. فليس يف الرشيعة  .]٢٧[القصص:  لها عرشً فتزوجها موسى برعاية غنم شعيب ثامين سنني ثم كمّ

ا غريمها فأولئك هم العادون،  اإلسالمية نكاح مباح إال نكاح الزوجة أو األمة، فمن ابتغى نكاحً

ا مؤقتا بيو  م أو يومني فهم املتعدون حلدود اهللا واملستحلون ملحارمه.أي: الذين يطلبون نكاحً
ثم إن صاحب املقالة رد عىل من قال بجواز االستمناء باليد يعني بذلك الشيخ يوسف 

حيث طرق موضوع هذه القضية، ثم قال بجواز االستمناء  احلالل واحلرامالقرضاوي يف كتابه 

قول والزور جلواز ارتكاب أدنى الرضرين لدفع باليد عند الرضورة، وليس رأيه هذا ببدع من ال

وال يعزر من استمنى بيده، أي لقوة  اإلقناعأعالمها، وهو عمل جائز يف مذهب احلنابلة، قال يف 

 .!*"اخلالف فيه وضعف القول بحرمته

 ذكره صاحب اإلقناع يف باب التعزير من كتاب احلدود من املجلد الثالث. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٤٠

إن أبناء املهاجرين واألنصار يف غزواهتم الطويلة كانوا  :وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا، فإخراج يسرتحيون  باالستمناء باليد، وهذا االستمناء هو كاسمه حقيقة ومعنى وال يسمى نكاحً

هذا املني إىل الرتاب أو إىل الفراش أيرس من وضعه يف فرج حرام. وقال شيخ اإلسالم يف فتاويه: 

إن اضطر الشخص إىل االستمناء بيده مثل أن خياف الزنا إن مل يستمن أو خياف املرض فهذا فيه 

 .!*"ن مشهوران، وقد رخص يف هذه احلال طوائف من السلف واخللفقوال

هذا وإن أساطني الشيعة ورؤساءهم يتعففون عن هذا العمل، فال نسمع بغني وال فقري أنه 

ا باسم نكاح املتعة، فهم يرتفعون  ا أو شهرً ا أو يومني أو أسبوعً سلم ابنته لرجل باستئجاره هلا يومً

سقوط فيه لدناءته، فهو نكاح مفسدة وتنقل يف اللذات، وحتى إن عن العمل هبذا أو عدم ال

جريمة الزنا قليلة فيام بينهم، وليس فيه يشء من املصالح سو قضاء وطر الشهوة، بخالف 

ن الزوج  النكاح الدائم الرشعي، فإنه يرتتب عليه مصالح كثرية منها اإلحصان ويعني أنه حيصّ

ا،  نها هي أيضً ومتى أرشك مع زوجته غريها من األخدان فإنه يفسد به عن غري زوجته وحيصّ

 نظام الزوجية الرشعية، فيبغض زوجته وتبغضه.

ومنها أن اهللا سمى الزوجة سكنًا، فيسكن إليها الزوج وتسكن إليه ويأنس هبا، فقال 

ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنوٓ  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ سبحانه:
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م أ ا

 ۚ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ فالزوج سكن للمرأة يسكن إليها ويطمئن هبا، فتجلب إليه األنس  .]٢١الروم: [ ﴾مَّ

والرسور والغبطة واحلبور، وتقاسمه اهلموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك املخدوم 

العزاب هم أراذل األحياء ورشار والسيد املحشوم. فمسكني مسكني رجل بال زوجة، و

األموات. كام أن الزوج كرامة ونعمة للزوجة، يرفع مستو ضعفها وينرش جناح وحدهتا، 

ويسعى عليها بكل ما تشتهي من احلاجات والنفقات، وجيعلها سيدة بيت وسعيدة عشرية وأُمّ 

 بنني وبنات.

 من املجلد األول لفتاو ابن تيمية. ٦٢ص ٣٨املسألة  )١(
                          



 ٣٤١  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ا، والذي هو حملٌّ إلنشاء  النسل املحبوب تكثريه عند الرشع، ومنها أن اهللا سمى الزوجة حرثً

مم يوم القيامة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث أن النبي 
ُ
وال  ،!*"»تزوجوا الولود الودود فإ� ُماكثر ب�م األ

 ملسو هيلع هللا ىلصتوجد هذه امليزات يف نكاح املتعة الذي غايته قضاء وطر الشهوة ال غري، وهلذا أمر النبي 

ْرُق ما ب� احلالل واحلرام «وقال:  !+"»انلاكحأعلنوا «: ملسو هيلع هللا ىلصبإعالن النكاح واشتهاره لرشفه، فقال 
َ
ف

لكون النكاح احلرام يبالغ أهله يف إخفائه وعدم بيانه، فنكاح املتعة غايته تفنُّن  !,"»الرضُب بادلف

الذوق والتنقل يف اللذات بدون رغبة منه وال منها يف إنجاب البنني والبنات، بل إنه من األسباب 

ا وعند التي ينقطع هبا النسل، أل نه متى تعاقب الرجال عىل املرأة بحيث تكون عند أحدهم شهرً

اآلخر الشهر الثاين فإنه بذلك يفسد نظام احلمل من أجل اختالط املياه يف الرحم، إذ هي هبذه 

 الصفة من قبيل املتخذات أخدان.

إىل أمد  ويف مذهب الزيدية: أن النكاح مؤبد، فال جيوز عندهم نكاح املتعة أو النكاح املؤقت

ا أو أكثر من ذلك. فقد حدث زيد بن عيل عن أبيه  جمهول أو معلوم وغايته إىل مخسة وأربعني يومً

 .هنى عن املتعة عام خيرب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا عن جده عن عيل ريض اهللا عنهم: 

وغريهم من طريق مالك عن ابن رشح التجريد وأخرج البخاري ومسلم واملؤيد باهللا يف 

د بن عيل عن أبيهام عن عيل ابن أيب طالب: شهاب عن عبد اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا واحلسن ابني حممّ

 .!-"هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسيّة

وأخرج البيهقي عن طريق عبد اهللا بن هليعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن عيل 

املتعة. قال: وإنام كانت ملن مل جيد، فلام عن  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال: 

 أنزل النكاح والطالق والعدة واملرياث بني الزوج واملرأة نسخت.

 أخرجه النسائي من حديث معقل بن يسار. )١(

 أخرجه أمحد من حديث عبد اهللا بن الزبري. )٢(

 يث حممد بن حاطب.أخرجه النسائي وابن ماجه وأمحد من حد )٣(

 أخرجه الدارمي وابن أيب شيبة من حديث عيل. )٤(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٤٢

ا أن رجالً سأل عبد اهللا بن عمر عن املتعة فقال: حرام ا  .وأخرج البيهقي أيضً قال: فإن فالنً

. وهذا يدل مسافحني حرمها يوم خيرب وما كنا ملسو هيلع هللا ىلصواهللا لقد علم أن رسول اهللا يقول فيها. فقال: 

 عىل حتريم املتعة.

 ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ ثم إن الشيعة متسكوا يف استدالهلم عىل نكاح املتعة بقوله سبحانه:
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ� 

ُ
ۚ  أ وهذا االستدالل ال صحة له، فإن هذه اآلية  .]٢٤النساء: [ ﴾فَرِ�َضٗة

علم من نظمها فيام قبلها وما بعدها، وأن يكون سيقت يف بيان ما حيل وحير م من نكاح النساء كام يُ

الغرض املقصود من النكاح هو اإلحصان وطلب النسل دون التمتع بسفح املاء والتنقل يف 

اللذات والتي يكون حظ احليوان فيها أكثر من حظ اإلنسان، ثم إن السنة تفرس القرآن وتبني ما 

 ة هذا االستمتاع وأن املراد به النكاح الرشعي.أشكل منه، وقد فرست السن
استوصوا بالنساء خ�ًا، فإنهن خلقن من ضلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقد رو البخاري ومسلم أن النبي 

أعوج، و�ن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن استمتعت بها استمتعت و�ها عوج و�ن ذهبت تقيمها 

ها
ُ
رْسُها طالق

َ
َ�َما ﴿ فس ما دلت عليه اآلية، وأن املراد بقوله:. فدل هذا احلديث عىل ن»كرستها، و�

أي بالنكاح الرشعي الذي يتخلله الطالق عند عدم الوفاق، كام قال:  ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتم

ونكاح املتعة ليس فيه طالق وال نفقة وال مرياث، فيجوز عندهم أن يستأجرها  »و�رسها طالقها«

ا أو  فهو يتمشى عىل !*"بنكاح املتعة طريقة السفاح، بحيث إن الرجل يتفق مع املسافحة أسبوعً

ا بأجر مسمى عىل سبيل االختصاص بدون مشارك، ثم يتفق الثاين معها كذلك، إال أهنم ال  شهرً

 يذكرون فيه نكاح املتعة. وهلذا قال عيل ريض اهللا عنه: ال أوتى بمستمتعني إالّ رمجتهام.

ِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ فقوله: ا كام رو اإلمام أمحد  ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦهِ ب أي متتعتم، والزوجة تسمى متاعً

ادلنيا متاع وخ� متاعها الزوجة الصاحلة، اليت إذا نظر إيلها رسته، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالدارمي أن النبي 

. ثم إن النكاح الرشعي املؤبد خيالف »و�ن أمرها أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل

بل إهنم جييزون نكاح املتعة باملرة واملرتني ومع بنت هلا عرش سنني ولو بدون إذن أبيها، قاله يف النهاية من  )١(

 كتب الشيعة: (وهبذا فهو ال يغادر من الزنا صغرية وال كبرية إال أحصاها).

                          



 ٣٤٣  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

املقدر بيوم أو أسبوع أو شهر، فإن نكاح املتعة ليس فيه سو قضاء وطر الشهوة نكاح املتعة 

فقط، بحيث يسفح ماءه يف فرجها، فهو يزيد يف الولوع والشغف يف التنقل يف اللذات، فكلام 

سفح ماءه يف امرأة انرصف عنها إىل غريها، لكون احلب إذا نكح فسد، ولكون املتمتع بنكاح 

حصان وإنام يقصد جمرد السفاح والتنقل يف اللذات بني املشتهيات، فتزداد به املتعة ال يقصد اإل

املرأة جنونًا ال إحصانًا، بحيث تنرصف برغبتها عن النكاح الرشعي، ومن رشوط النكاح 

الرشعي هو أن يكون عن رغبة يف استدامة بقائها إلحصانه هبا وطلب النسل منها، أما إذا 

بعد يوم أو يومني أو أسبوع، أو عىل نية أن يبيحها لزوجها األول فإن  تزوجها عىل عزم أن يطلقها

 هذا نكاح باطل وال ينعقد وال حتل به املرأة لزوجها األول، ويسمى التيس املستعار.

. رواه أمحد والنسائي والرتمذي املحلِّل واملحلَّل له ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهللا عن ابن مسعود قال: 

 وصححه.

ِينَ ﴿ أخرب اهللا عنهم بقوله:ومن صفة املؤمنني ما  ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  َوٱ�َّ َ�َ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن  ٣٠أ

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 تجاوزون ما أحل اهللا هلم إىل ما حرم عليهم.أي: امل ]٣١-٢٩املعارج: [ ﴾٣١ ٱۡلَعاُدونَ 
ا كانت من عمل اجلاهلية،  ا أو شهرً ا أو أسبوعً إن متعة النساء يف استئجار املرأة لوطئها يومً

ثم بقيت عىل حالة اإلباحة يف أول اإلسالم حيث كان الناس يف شدة وحاجة، فلام وسع اهللا 

ا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصرة حرمها رسول اهللا عليهم باملال يوم فتح خيرب أي عام ستة من اهلج عن اهللا حتريامً مؤبدً

إ� كنت أذنت ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم «يوم القيامة، وقال: 

 .!*"»القيامة، فمن اكن عنده منهن يشء فليخل سبيلها، وال تأخذوا ما آتيتموهن شيًئا

الم كحالتهم يف اجلاهلية حيث كانوا مصابني فلقد أُبيحت متعة النساء هلم يف أول اإلس

بالفقر الشديد والفاقة وباجلوع والعراء، حيث كانوا يتقاسمون يف بعض أسفارهم بالتمرة 

 حديث سربة اجلهني. أخرجه مسلم من )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٤٤

الواحدة، وحيث كان يوجد من بينهم سبعون رجالً ما منهم رجل عليه إزار ورداء، بل إما إزار 

فقالت: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصمرأة جاءت إىل النبي أن ا الصحيحنيوإما رداء قد ربطوها يف أعناقهم. ويف 

رأسه، فلام رأت  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا جئت أهب لك نفيس. فنظر إليها ثم صوب نظره، ثم طأطأ رسول اهللا 

املرأة أنه مل يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل فقال: يا رسول اهللا إن مل يكن لك هبا حاجة 

قال:  »انظر ولو خاتًما من حديد«: فقال: ال واهللا. قال »هل عندك من يشء؟«فزوجنيها. فقال: 

واهللا ما عندي وال خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. وليس عليه سو إزار، فقال 

بَِسْته لم ي�ن عليك «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َ
ما تصنع بإزارك؟ إن لبْسَته لم ي�ن عليها منه يشء و�ن ل

اذهب «سورة كذا وكذا. قال: فقال: نعم، معي  »منه يشء، ول�ن هل معك يشء من القرآن؟

. مما يدل عىل أن متعة النساء قد أبيحت يف زمان أُبيح فيه أكل »فقد زوجتكها بما معك من القرآن

امليتة، وهذا معنى الفتو التي قيل: إن ابن عباس أفتى هبا. عىل أنه ليس بمعصوم، وقد زجره 

 ملسو هيلع هللا ىلصا هنيّاتك، أما علمت أن رسول اهللا اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه فقال: ما أراك تاركً 

 قد حرمها؟!

وجاء سعيد بن جبري إليه فقال: ما هذه الفتو التي سمعت الناس يتحدثون هبا؟ فقال: ما 

يقولون؟ قال: يقولون: إنك أبحت متعة النساء، وقد سمعت ركاب اإلبل يتغنون هبا. فقال: ما 

 يقولون؟ قلت: يقولون:

 هأقـــول للشـــيخ ملـــا طـــال جملســـ
 

 يا صاح هل لك يف فتو ابن عبـاس 
 

 رة األطـراف آنسـةـهل لك يف خصـ
 

ــاس  ــدر الن ــى مص ــواك حت ــون مث  تك
 

 فقال: واهللا ما قلت إال أهنا حمرمة كحرمة امليتة والدم وحلم اخلنزير.

وليس تأخري حتريم متعة النساء إىل زمن خيرب ببدع من القول للحكمة واملصلحة، فإن اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصما يشاء، وكانت األحكام من األمر والنهي واحلالل واحلرام تنزل عىل النبي حيدث من أمره 

ا يف نفس الصالة فقال هلم النبي  إن اهللا �دث «: ملسو هيلع هللا ىلصشيئًا بعد يشء، كام كان بعضهم يكلم بعضً



 ٣٤٥  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

۞َما ﴿ ويقول اهللا سبحانه: !*"»من أمره ما �شاء، و�ن ما أحدث من أمره أال تتلكموا يف الصالة
ۗ نَنَسۡخ مِ  ٓ ۡو ِمۡثلَِها

َ
ۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ِت ِ�َ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
فقد أُبيح للنّاس رشب اخلمر  .]١٠٦البقرة: [ ﴾ۡن َءايٍَة أ

لَٰوةَ َ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿ يف أول اإلسالم، فكان أول آية نزلت يف التمهيد لتحريمه هي قوله سبحانه:  ٱلصَّ
ْ َما �َ  ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ ثم أنزل اهللا بعدها .]٤٣النساء: [ ﴾ُقولُونَ َوأ

ۗ  ٱلَۡمۡيِ�ِ� وَ  ٱۡ�َۡمرِ  ۡفعِِهَما ۡ�َ�ُ ِمن �َّ
َ
  .]٢١٩البقرة: [ ﴾قُۡل �ِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَمآ أ

هللا يف السنة التاسعة من اهلجرة ومتى كان اليشء إثمه أكرب من نفعه وجب اجتنابه، ثم أنزل ا

َها﴿ قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما  ٱ�َّ

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ  تي هي من آخر وهذه من سورة املائدة ال .]٩٠املائدة: [ ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ٱلشَّ

القرآن نزوالً، فأحلوا حالهلا وحرموا حرامها. وهذا حتريم مؤبّد يكفر مستحلُّه، حتى إن 

ا وهي يف بطنه، فأنزل اهللا تعاىل: ِينَ َ�َ  لَۡيَس ﴿ الصحابة حزنوا عىل من قتل شهيدً َءاَمُنواْ  ٱ�َّ
 ْ ٰلَِ�ٰتِ وََعِملُوا ْ إَِذا َما  ٱل�َّ ْ ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓوا ْ  ٱ�ََّقوا ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ وََّءاَمُنوا  .]٩٣املائدة: [ ﴾ٱل�َّ

ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� ﴿لكون الرشائع ال تلزم إال بعد بلوغها لقوله سبحانه:  �َِ� َح�َّ  ﴾١٥َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
ل ومثله صالة الصحابة إىل جهة املرشق، وهو قبلة اليهود والنصار، حتى أنز. ]١٥اإلرساء: [

َمآءِ� نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ�  قَدۡ ﴿ اهللا: ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ٱلسَّ َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰها  ٱلَۡمۡسِجدِ فََلُنَوّ�ِ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ٱۡ�ََراِم�  وأتى رجل إىل بني عبد  .]١٤٤البقرة: [ ﴾ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا

لفجر مستقبلني املرشق، فقال: أشهد باهللا لقد أنزل اهللا عىل رسوله قرآنًا، األشهل وهم يصلون ا

 وأمر أن نستقبل القبلة. فاستداروا وهم يف صالهتم إىل جهة القبلة.
إن اهللا سبحانه ال حيرم شيئًا من املحرمات كاخلمر وامليرس ومتعة النساء إال ومرضته واضحة 

امة احلد عىل من يستحل متعة النساء إلمجاع الصحابة ومفسدته راجحة، وهلذا أوجب العلامء إق

والتابعني وسائر علامء املسلمني عىل حتريمها إىل يوم القيامة، وال عربة بشذوذ الشيعة يف هذا. وما 

 أخرجه أبو يعىل من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٤٦

عىل فرض  -فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصنسبوه إىل أحد الصحابة كأيبٍّ وابن مسعود من أهنام فعال املتعة زمن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصحتريمه. وإال فحاشا وكالّ أن يستبيحا فعلها بعد حتريم النبي  حممول عىل فعله قبل -صحته 

هلا وانعقاد إمجاع الصحابة عل حتريمها بالنصوص الصحيحة الرصحية. ومثله ما نسبوه إىل عيل 

. فإن هذا من الكذب املفرت لوال هني عمر عن املتعة ملا زنى إال شقيريض اهللا عنه من قوله: 

ريض اهللا عنهام بشهادة عيل عىل ذلك، فإن له يف البخاري حديثني يبني  رصحيًا عىل عيل وعىل عمر

حرم املتعة واحلمر األهليّة عام خيرب، ومل حيرمها عمر من تلقاء نفسه كام  ملسو هيلع هللا ىلصفيهام أن رسول اهللا 

 يقوله أعداؤه.

فقد أخرج البيهقي عن طريق عبد اهللا بن هليعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن 

عن املتعة. قال: وإنام كانت ملن مل جيد فلام أنزل النكاح  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا اهللا عنه قال:  عيل ريض

. وأما احتجاج الشيعة بام رو مسلم عن والطالق والعدة واملرياث بني الزوج واملرأة نسخت

كر وأيب ب ملسو هيلع هللا ىلصكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام عىل عهد رسول اهللا جابر بن عبد اهللا: 

ا، فام كان هني عمر إال حتى هنى عنها عمر . فدعو إسناد إنشاء التحريم إىل عمر هو باطل قطعً

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف حتريمها، إذ هو من واجبه، والنبي  ملسو هيلع هللا ىلصبمثابة التبليغ والتنفيذ حلكم رسول اهللا 

 .»فليبلغ الشاهد من�م الغائب، فرّب مبلغ أوىع من سامع«

. فإن هذا خمالف لألحاديث الصحيحة التي ل اهللا وأيب بكركنا نتمتع عىل عهد رسوثم قوله: 

رواها البخاري ومسلم عن عيل وعن سلمة بن األكوع وعن ابن عمر، وال يبعد أن يكون حديث 

ا عليه أو أنه دخل فيه يشء من زيادة بعض الرواة. والصحيح هو ما رواه مسلم عن  جابر مكذوبً

إ� كنت أذنت ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصربيع بن سربة عن أبيه أن النبي 

قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن اكن عنده يشء منها فليخّل سبيلها، وال تأخذوا ما آتيتموهن 
عن اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص. فهذا احلديث فيه ذكر الناسخ واملنسوخ، وكون التحريم صدر عن رسول اهللا »شيًئا

 سبيل التبليغ والتنفيذ عن اهللا سبحانه وتعاىل.ومل يقع من عمر ابتداءً إال عىل 



 ٣٤٧  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ومثله احلديث الذي احتج به صاحب املقالة عن ابن مسعود ريض اهللا عنه وهو يف 

ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول اهللا أال نختيص؟.  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نغزو مع رسول اهللا الصحيحني قال: 

َها﴿ . ثم قرأ ابن مسعود:فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ  َحلَّ  ٱ�َّ
َ
ُ َءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َمآ أ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ لَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ﴾٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

  .]٨٧املائدة: [
ل به ويرتك إن من عادة صاحب املقالة أن حيتج باملنسوخ الذي زال حكمه وبطل العم

 الناسخ املحكم الذي جيب العمل به واحلكم بموجبه.

ونحن ال ننكر إباحة متعة النساء يف أول اإلسالم عىل حسب حالتهم يف اجلاهلية وكوهنم 

يستأجرون املرأة يف أسفارهم الطويلة بالثوب وبالقبضة من التمر وبالقبضة من الدقيق، فابن 

يتحدثان عن حالتيهام يف اجلاهلية قبل حتريمها، كام  - عىل فرض صحة حديثيهام -مسعود وجابر 

يتحدث الصحابة عن رشهبم اخلمر قبل أن حترم عليهم، وكام يتحدثون عن صالهتم إىل املرشق 

قبل أن حيولوا إىل جهة الكعبة، وكام يتحدثون عن كون أحدهم يكلم صاحبه بحاجته وهو يف 

ِ َ�ٰنِتَِ� َوقُومُ ﴿ حتى أنزل اهللا ملسو هيلع هللا ىلصصالته زمن النبي  : ملسو هيلع هللا ىلصأي: ساكتني. فقال هلم النبي  ﴾٢٣٨واْ ِ�َّ

. لكون أحكام »إن اهللا �دث من أمره ما �شاء. و�ن ما أحدث من أمره أال تتلكموا يف الصالة«

الرشائع من الفرائض واملحرمات تنزل شيئًا بعد يشء، وإنام يؤخذ باألخري فاألخري من أقوال 

مالك األمر خوامته، وكل الصحابة جممعون عىل حتريمها كالزنا وأفعاله وأحكامه، و ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

سو ما نسب إىل ابن عباس للمضطر، وقد حتامل عليه اإلمام عيل ريض اهللا عنه باللوم 

والتعنيف وقال له: إنك امرؤ تائه، فرجع ابن عباس عن فتواه، والصحابة كغريهم خيطىء 

 أحدهم يف فتواه ويصيب.

 :!*"قال يف الروضة الندية

 .١٥لصاحبها اإلمام صديق بن حسن بن عيل احلسيني القنوجى البخاري. يف اجلزء األول: ص  )١(
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ا ثم هنى عنها. أما الرتخيص أوالً فلمكان  ملسو هيلع هللا ىلص: رخص فيها احلجة ونكاح املتعة قال يف أيامً

حاجة تدعو إليه، كام ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس هبا أهله. أشار ابن عباس إىل أهنا مل 

ا يف ضمن حاجات من باب تدبري ا عىل جمرد البضع، بل كان ذلك مغمورً  تكن يومئذ استئجارً

املنزل، كيف واالستئجار عىل جمرد البضع انسالخ عن الطبيعة اإلنسانية ووقاحة يمجها الطبع 

 السليم؟!

ا ففي جريان الرسم به  وأما النهي عنها فالرتفاع تلك احلاجة يف غالب األوقات، وأيضً

ري اختالط األنساب، ألهنا عند انقضاء تلك املدة خترج من حيزه، ويكون األمر بيدها فال يد

ماذا تصنع؟ وضبط العمدة يف النكاح الصحيح الذي بناؤه عىل التأبيد يف غاية العرس فام ظنك 

باملتعة وإمهال النكاح الصحيح املعترب يف الرشع، فإن أكثر الراغبني يف النكاح إنام غالب داعيتهم 

ا فإن من األمور التي يتميز هبا النكاح من السفاح التوط ني عىل املعاونة قضاء شهوة الفرج، وأيضً

الدائمة، وإن كان األصل فيه قطع املنازعة فيها عىل أعني الناس... انتهـى. ويف رشح السنة اتفق 

 العلامء عىل حتريم املتعة، وهو كاإلمجاع بني املسلمني...

* * * 



 ٣٤٩  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

 إن احلاجة إىل النكاح ليست من الرضورة

 التي تبيح املحظور من الزنا ونكاح املتعة

وع احلرة وال تأكل بثدهيا، وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها. إن قول صاحب ولقد قيل: جت

 املقالة:

(إن نكاح املتعة أُبيح يف حالة الرضورة، وإن أكثر الشباب ال يستطيعون النكاح الرشعي لصعوبة 

التكاليف املرتتبة عليه من الصداق وغريها، فصاروا واقعني يف هذه الرضورة التي تبيح هلم نكاح 

 .ملتعة أشبه إباحة أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ورشبة اخلمر لدفع اللقمة التي يغص هبا)ا

 فاجلواب أن هذا اخلطاب بعيد عن الصواب.

ما نهيت�م عنه فاجتنبوه، وما أمرت�م به فأتوا منه ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث أن النبي 

مجيع املنهيات من األشياء التي  . رواه البخاري ومسلم من رواية أيب هريرة، فجعل»استطعتم

جيب اجتناهبا وال يعذر أحد بارتكاهبا كالربا والزنا ورشب اخلمر؛ ألن هذه كلها ليست بأمحال 

عىل اجلسم، وليست بأكل ورشب مما يفتقر إليه اجلسم، بل كلها من الرتوك، بل كل املنهيّات 

عزم يف انرصاف النفس عنها، بخالف  كهذه تركها أنفع من فعلها، وإنام حتتاج إىل شدة حزم وقوة

ا فإن مل تستطع فعىل جنب؛  األوامر فإهنا عىل حسب االستطاعة: صل قائامً فإن مل تستطع فقاعدً

ا إال وسعها.  ألن اهللا سبحانه ال يكلف نفسً

فلو فعل أحد شيئًا من املنهيات واحلدود وجب أن يعاقب بام يستحقه من احلد أو التعزير 

فَةٞ ِ� دِيِن ﴿ إىل اجتهاد احلاكم الذي يرجع فيها
ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ِ َوَ� تَأ ألن من  .]٢النور: [ ﴾ٱ�َّ

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ ال يكرم نفسه ال يكرم، ۡكرٍِ��  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ ألن اهللا سبحانه رشع  .]١٨احلج: [ ﴾ِمن مُّ

ها، فكام أنه ال يستجاب ملرتكب احلدود للزجر هبا عن مواقعة املنهيات كالزنا ونكاح املتعة وغري

 كبرية الزنا يف دعو الرضورة، فكذلك نكاح املتعة وهو حمرم كالزنا.
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فقول بعضهم: إن نكاح املتعة حمرم كتحريم امليتة والدم وحلم اخلنزير. فإن هذا التعريف 

 قارص عن حدود التعريف بتحريمها، وفيه يشء من التدليس والتلبيس عىل أسامع الناس.

 ملسو هيلع هللا ىلصن نكاح املتعة حرام إىل يوم القيامة، كام رو مسلم عن ربيع بن سربة عن أبيه أن النبي فإ

إ� كنت أذنت ل�م يف االستمتاع من النساء و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن اكن «قال: 

م بذلك عا ملسو هيلع هللا ىلصوخطب النبي  .!*"»عنده منهن يشء فليخل سبيلها وال تأخذوا ما آتيتموهن شيًئا

إن اهللا فرض «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالفتح. فهذا هو التعريف الكايف الشايف كام رواه الدارقطني أن النبي 

فرائض فال تضيعوها، وحّد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة 
ؤبد إىل يوم . وحتريم امليتة والدم وحلم اخلنزير ليس من حتريم امل»ل�م غ� �سيان فال تبحثوا عنها

القيامة بل له أجل ينتهي إليه وهو وجود الرضورة املقتضية إلباحته، فمتى أُصيب اإلنسان 

باجلوع الشديد الذي أشفى منه عىل اهلالك أُبيح له أن يتناول من امليتة أو حلم اخلنزير ما يسدّ به 

دّ عاصيًا. وقد قال بعض العلامء: إنني لن أوتى برجل  رمقه، ولو مات بدون أن يتناول منها عُ

ا ومل يأكل من امليتة، فإنني ال أُصيل عليه. لكونه قد أعان عىل قتل نفسه، واملطلوب منه  مات جوعً

ا.  إحياؤها ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعً

ومثله إباحة الدم للرضورة، وقد صار من أكرب العوامل واألدوية عند األطباء يف تدارك 

البليغة وبالرصاص الذي ينزف الدم عن اجلسم، فيكون يف حالة  صحة املصابني باجلروح

رضورة يف تدارك عالجه بالدم لرسيانه يف اجلسم مما عسى أن تتدارك به حياته وصحته، لكونه ال 

بقاء للجسم بعد خروج الدم منه، بخالف نكاح املتعة فإنه ال رضورة إليه، وإنام يزداد صحة 

 . وقيل:»أقلِل من انلاكح فإنه نور عينيك وقوة ساقيك«رجل: ل ملسو هيلع هللا ىلصبرتكه، وقد قال رسول اهللا 

ــه ــتطعت فإن ــا اس ــك م ــل نكاح  أقل
 

ـــاة يصـــب يف األرحـــام  ـــاء احلي  م
 

 رواه مسلم عن ربيع بن سربة عن أبيه. )١(
                          



 ٣٥١  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ولو كانت شهوة النكاح التي جيدها اإلنسان يف نفسه تبيح له نكاح املتعة لقيل بجواز الزنا 

ا، فإن الزنا يستخفي به أهله أما للرضورة إذ مها يف احلكم سواء، بل إن نكاح املتعة أشد من الزن

 نكاح املتعة فيجهرون به.

ا ينادين  وقد حدثني رجل من الثقات قال: أتيت أصفهان فوجدت نساء كثريات صفوفً

 الرجال بأصوات عالية: املتعة... املتعة!!

ة واملرتني  ومتى كان يف مذهبهم وعقيدهتم أنه جيوز استئجار املرأة باليوم واليومني وباملرّ

ا، و ليها علمت حينئذٍ أنه الزنا قطعً جيوز مع بنت ابنة تسع سنني وعرش سنني بدون إذن أبيها أو وَ

 ال يغادر صغرية وال كبرية من الزنا إال أحصاها.

 ملسو هيلع هللا ىلصتبقى تسميته باملتعة، واألسامء ال تغري املسميات عن حقائقها وأوصافها، كام أخرب النبي 

 سمها.عن أناس يرشبون اخلمر يسموهنا بغري ا

 ومن القواعد األُصولية أن االعتبار يف العقود بمقاصدها ومعانيها ال بألفاظها ومبانيها.

فدعو عدم صربه عنها حجة داحضة، نظري إحالة ارتكابه هلا عىل القضاء والقدر، وما 

ما محلك عىل أذنب القضاء والقدر ولكنهم املذنبون، وملا جيء عمر بن اخلطاب بسارق فقال له: 

. فأمر به وأنا أقطع يدك بقضاء اهللا وقدره؟ قال: محلني عليها قضاء اهللا وقدره. فقال: قةالرس

 .!*"فقطعت يده

وقد رشع اهللا احلدود لتكون بمثابة الزواجر عن ارتكاب اجلرائم. وحد يقام يف األرض خري 

ا؛ ألن احلدود تقلل من فشو انتشار املنكرات م ن الزنا ألهلها من أن يمطروا أربعني صباحً

ورشب اخلمر، فال يقبل من أحد دعو رضورته وعدم صربه عند تغلب شهوته عىل عقله، ولو 

 كان كذلك لفسد باب األمر والنهي اللذين عليهام مدار أحكام الرشع.

 أخرجه الرامهرمزي يف املحدث الفاصل من حديث عمرو. )١(
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ِينَ وَ ﴿ أفيقال: إن الزنا مباح للرضورة يف حق من ال يستطيع الصرب عنه واهللا تعاىل يقول:  ٱ�َّ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  ٢٩ۡم َ�ٰفُِظوَن ُهۡم لُِفُروِجهِ  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َمِن  ٣٠إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ 
ُ
ا غري  .]٣١-٢٩املعارج: [ ﴾٣١ ٱۡلَعاُدونَ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ فجعل كل من طلب نكاحً

 أنه من املعتدين حلدود اهللا. ومثله دعو عدم الصرب عن النكاح الدائم الرشعي وملك اليمني

 رشب اخلمر.
فكيف يقاس أكل امليتة للمضطر التي لو ترك أكلها ملات؟! وقد قال بعض العلامء: لو ترك 

أكلها فامت ال يصىلَّ عليه، فكيف يقاس هذا عىل رضورة الشهوة إىل النكاح التي ال خيشى عىل 

لناس يؤثر البقاء عىل العزوبة مع توفر الشهوة. ومثله لو غص بلقمة أحد اهلالك برتكه، وبعض ا

 فدفعها برشبة مخر التي هي نادرة الوقوع ولعلها مل يقع هلا نظري يف الدنيا.

وقد رأينا بعض العلامء من جعل هذه حجة يف إباحة ربا النسيئة للمضطر الذي يكفر من 

ايف، واألحكام الرشعية جيب أال تعارض قال بإباحته، وال شك أن هذا من باب الرتخص اجل

، وال حتمل عىل علة تُوهن االنقياد للحكم. د غالٍ ، وال تشدُّ  برتخص جافٍ

إن ر�ا اجلاهلية «حرم الربا بموقف مجيع الناس بعرفة عام حجة الوداع فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .!*"»موضوع، وأول ر�ا أضع ر�ا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع لكه

ا بدون استثناء مع كونه عمدة جتارهتم، فقد اشتهرت قريش فحرم الر با حتريامً عامًّ

بالتجارات الواسعة من أجل رحالهتم الصيفية والشتوية ومن أجل توسعهم يف املعامالت 

الربوية، مع العلم أن مجيع العرب سوادهم يف حاجة وفقر شديد، فكانوا يقتسمون الزاد بالتمرة 

تعاطي الربا  ملسو هيلع هللا ىلصالقريبة من حجة الوداع، ومع هذا فلم يبح رسول اهللا  الواحدة يف غزوة العرسة

لكون الشخص متى صحت نيته  ،!+"»ما نهيت�م عنه فاجتنبوه«للمضطر لدخوله يف عموم قوله: 

 وصدقت عزيمته سهل عليه مفارقة املألوفات املحرمة، كام قيل:

 من حديث جابر بن عبد اهللا..أخرجه مسلم  )١(

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ٣٥٣  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

 والنفس كالطفل إن هتمله شبَّ عـىل
 

ضاع وإن تفطمـ   ه يـنفطمحب الرَّ
 

وهلذا عزف الصحابة عن التعامل بالربا، فلم يبق له ذكر بينهم امتثاالً ألمر اهللا وطاعة 

ا منه َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ لرسوله، ومل يقولوا: ال نستطيع تركه؛ ألن من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خريً  ٱ�َّ
 ُ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ ۡو فَإَِذا ﴿ .]٤الطالق: [ ﴾٤�ُۡ�ٗ

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
بَلَۡغَن أ

 ْ �ِيُموا
َ
ْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ ۡشِهُدوا

َ
َ�َٰدةَ فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلشَّ َمن  ۦِ�َّ

 ِ ِ َ�َن يُۡؤِمُن ب َ َوَمن َ�تَِّق  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ ُ  َ�ۡعَ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥل �َّ
 َ�َ ۡ ِ َوَمن َ�َتَو�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ قَۡد َجَعَل  ۦۚ َ�ٰلُِغ أ ٖء قَۡدٗر�  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

 ﴾٣لُِ�ّ
ا ونشؤوا عىل حبها ومثله عزوفهم عن اخلمر التي كانوا قد شبوا عىل رشهب .]٣-٢الطالق: [

وإدمان رشهبا، وملا بلغهم حتريمها أخذوا يرمون األوعية من أيدهيم، ثم خرجوا إىل السوق وبه 

ظروف اخلمر فجعلوا يطعنوهنا بالسكاكني حتى سالت باألزقة وهم يقولون: واهللا إن كنا 

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ لنكرمك عن هذا املرصع وأما اليوم فقد أهانك اهللا. ۡكرٍِ��  ۥَما َ�ُ �َ  ٱ�َّ  ﴾ِمن مُّ

ومل يقولوا: ال نستطيع تركها. ومل يتعالوا بدعو الرضورة، وهكذا يقال يف نكاح  .]١٨احلج:[

 املتعة.
والشعري،  !+"من األقط !*"فقد كان العرب يف جاهليتهم يستأجرون املرأة بالثوب وباألتوار

نت أذنت ل�م يف االستمتاع من النساء، إ� ك«قائالً:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا بلغهم خرب حتريمها وخطبهم النبي 

و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن اكن عنده منهن يشء فليخل سبيلها، وال تأخذوا ما 
رواه مسلم. فعزفوا عنها كلهم غنيهم وفقريهم لكوهنا من التحريم املؤبد إىل يوم  »آتيتموهن شيًئا

اح قد يصرب عنه بعض الناس السنني الطويلة مع القيامة كام يدل له لفظ احلديث، ثم إن النك

ا الرؤساء واملجاهدين واملشتغلني بالعلم والتجارة والصناعة،  رجوليتهم وقوة شهوهتم خصوصً

فإهنم ينرصفون عنه االنرصاف الكيل بدون أن حيسوا بشدة، وكانوا يتغربون عن أهلهم السنتني 

 األتوار: مجع تور، والتور هو اإلناء من نحاس أو حجارة. )١(

 األقط: لبن جمفف يابس مستحجر يطبخ به. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٤

ا من تعب العزوبة، وكنت ممن تغرب عن األهل يف طلب العلم أربع  والثالث وال جيدون مسًّ

سنني ومل أجد مشقة يف الغربة وال يف العزوبة، لكون االشتغال بالعلم وباألعامل الدينية واملالية 

 يستدعي االنرصاف الكيل، عىل حد ما قيل:

 قـــوم إذا حـــاربوا شـــدوا مـــآزرهم
 

ــار  ــت بأطه ــو بات ــاء ول ــن النس  ع
 

والعكوف بينهن هم الفارغون البطالون الذين ليسوا يف وإن الذين يولعون بمجالسة النساء 

عمل دنيا وال دين، وكذا الذواقون الذين يتنقلون يف اللذات بني املشتهيات، فال يشبع هنمة 

أحدهم يشء، حتى قيل: إنه لو كان مع رجل مجيع نساء أهل العراق، فقدمت امرأة من الشام، 

 افة إىل نساء أهل العراق. وقد قيل:وذكر له مجاهلا لتمنى أن تكون زوجة له مض

ــرزه ــني حت ــنفس يشء ح ــبع ال ش  ال يُ
 

ـــر  ـــريه وط ـــا يف غ ـــزال هل  وال ي
 

 وال تــــزال وإن كانــــت هبــــا ســــعة
 

 يء مل تظفـر بـه نظـرـهلا إىل الشـ 
 

ات يطلب لذة فقد بات يف األرضار غري سديد.  لكن من قرَّ عينًا بعيشه نفعه، ومن مجع الرضَّ

عرب كامرئ القيس وزهري وعمر بن أيب ربيعة وكثري عزة رأيناهم هلذا رأينا شعراء ال

ا  يكثرون املديح واملبالغة يف أوصاف النساء وذكر حماسنهن بدقة األوصاف اجلميلة، خصوصً

عندما يريد تقديم قصيدة عىل فاضل، كام قدم زهري قصيدته يف معشوقته سعاد، ألن عندهم متى 

. فبالغوا يف الغوص عىل األوصاف الشائعة املشتملة عىل جاد املدح يف املليح فالنسيب مقدم

الصدق والكذب، حتى قيل: أعذبه أكذبه، كله من أجل غلبة الفراغ عليهم وكثرة اختالطهم 

 بالنساء يف البادية زمن اجلاهلية.

غري أن عشقهم يُتصور عىل ألسنتهم، وإال فمن املشهور اتصافهم بالعفاف واحلصانة، كام يف 

فقالت هند:  !*"»ال �رش�ن باهللا شيًئا وال �رسقن وال تزن�«للنساء حينام قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قصة بيعة

ا لذلك، لكون الزنا إنام يعرف يف اإلماء، ولسنا هبذا ننكر  أوتزين احلرة يا رسول اهللا؟! استنكارً

 أخرجه أمحد من حديث أم عطية األنصارية. )١(
                          



 ٣٥٥  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

لكن هذه شدة حاجة الرجل إىل املرأة احلاجة الرضورية من جهة الناحية اجلنسية أو االجتامعية، 

احلاجة الرضورية ال ينبغي أن ترقى إىل درجة استحالل املحظورات من الزنا ونكاح املتعة لكوهنا 

َهَ�ٰتِ ُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ من اللذات ونعيم احلياة، يقول اهللا سبحانه:  ﴾ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلشَّ

وقد  !*".»ن دنيا�م الطيب والنساءُحّبب إيل م«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواملزيِّن هو اهللا، والنبي  .]١٤عمران:  آل[

 تكلمنا يف بعض مذكراتنا عىل شدة حاجة الرجل إىل املرأة وحاجتها إليه عند قوله سبحانه:

ٗة  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ َودَّ ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق َلُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

 ۚ   .]٢١وم: الر[ ﴾َورَۡ�ًَة
فقلنا: إن املرأة سكن للزوج، جتلب إليه األنس والرسور، والغبطة واحلبور، وتقاسمه 

اهلموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك املخدوم والسيد املحشوم، فمسكني رجل بال 

ا امرأة، والعزاب هو أراذل األحياء ورشار األموات، فمتى تعامال بينهام باملودة والرمحة فإهن

السعادة الزوجية يف احلياة، كام أن الزوج كرامة للمرأة، يرفع مستو ضعفها، وينرش جناح 

وحدهتا، ويسعى عليها بكل ما تشتهي من احلاجات والنفقات، وجيعلها سيدة بيت وسعيدة 

 عشرية وأُم بنني وبنات. وال توجد هذه امليزات يف املنكوحة باملتعة ألهنا ليست بزوجة.

 مرأة إىل عمر بن اخلطاب جتادله يف خصومة هلا أنشدها:وملا جاءت ا

 إن النســــاء شــــياطني خلقــــن لنــــا
 

ـــياطني  ـــن رش الش ـــاهللا م ـــوذ ب  نع
 

 فقالت ليس كذلك ولكن قال الشاعر:

ـــم ـــن لك ـــاحني خلق ـــاء ري  إن النس
 

 وكلكــم يشــتهي شــمَّ الريــاحني 
 

يف زاد املعاد، وهو كذب منه  ثم رأينا صاحب املقالة حيتج بام زعم بأنه قول العالمة ابن القيم

 فإن العالمة جيزم بتحريمها.

 أخرجه البيهقي بنحوه من حديث أنس بن مالك. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٦

لكنه يف بحثه يف فتح مكة طرق موضوع حتريم متعة النساء، قال: من العلامء من قال: إهنا 

 .البخاريحرمت يوم خيرب. وعليه تدل أحاديث عيل يف 

ة بن ومنهم من قال: إنام حرمت عام فتح مكة. ورجح هذا القول ملا رو مسلم عن سلم

 هنى عن متعة النساء عام أوطاس. أي يوم حنني، وهو عام فتح مكة. ملسو هيلع هللا ىلصاألكوع: أن النبي 

ثم طرق موضوع اخلالف وهل حتريمها كتحريم امليتة وحلم اخلنزير؟ أو هو حتريم مؤبد يف 

إ� كنت «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلرض والسفر، وهذا هو الصحيح حلديث ربيع بن سربة عن أبيه أن النبي 

ثم قال العالمة ابن  !*"»االستمتاع من النساء و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة أذنت ل�م يف

للرضورة واحلاجة يف الغزو، فمن  -أي يف ذلك الزمان  -القيم: إن رسول اهللا رخص فيها 

رخص فيها يف احلرض مع كثرة النساء وإمكان النكاح الرشعي املعتاد فقد اعتد، واهللا ال حيب 

 انتهـى.املعتدين. 

وبه يعلم أن النصوص الصحيحة الرصحية ترد عىل من ادعى أن بدء حتريم متعة النساء وقع 

ا منه واستجاب الصحابة له من أجل هيبته، وهذا كله من الكذب عىل اهللا  من عمر اجتهادً

 ورسوله وعىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه.

ا وال حسنًا، بل هو  ا صحيحً من نوع الكذب املفرت عىل عمر لكون ومل نر هلذا القول سندً

الشيعة يبغضون عمر أشد البغض، وهلذا شددوا يف اإلنكار عىل من يقول بتحريم املتعة مع 

 ظواهر النصوص الرصحية املؤيدة للتحريم مع اإلمجاع العام وال عربة بشذوذ املخالفني.

، وهو رأي رآه. أما هني عمر عن التمتع يف احلج فإن له أصالً من الصحة يف الصحاح

والرأي خيطىء ويصيب، وليس الصحايب بمعصوم، فقد رأ أن يفرد احلج بسفرة ويفرد العمرة 

ة الوداع ومل  ملسو هيلع هللا ىلصبسفرة، فخالفه الصحابة عىل ذلك، وإن رسول اهللا  متتع بالعمرة إىل احلج يف حجّ

ا  هبا إىل احلج، فإذا ينسخها يشء وبقي العمل هبا إىل اآلن، وصفة التمتع أن حيرم بالعمرة متمتعً

 سلم.رواه م )١(
                          



 ٣٥٧  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة قرصّ من شعره، ثم يلبس ثيابه ويتمتع بام هو مباح له 

من الطيب والنساء وغري ذلك من املحظورات كحالته قبل اإلحرام، فإذا كان يوم الثامن حيرم 

ن ينزل عليكم : يوشك أ-حني هنى عمر عن التمتع  -باحلج، فهذه هي التي قال فيها ابن عباس 

حجارة من السامء، أقول: قال رسول اهللا. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أما القول بالنهي عن 

ا هلا، ليبلغ الشاهد الغائب. -عىل فرض صحته  -متعة النساء فإنام ذكره  ا للسنة واشتهارً  إبالغً

ا ما نسبوه إىل عيل من قوله: لوال هني عمر عن املتعة ما   .!*"زنى إال شقيومن الكذب أيضً

 ملسو هيلع هللا ىلصمن طريقني أن النبي  الصحيحنيفهذا مما ال صحة له وينزه اإلمام عيل عنه، فقد ثبت عنه يف 

عام أوطاس يف  ملسو هيلع هللا ىلصرخص رسول اهللا هنى عن متعة النساء عام خيرب، وعن سلمة بن األكوع قال: 

رسول اهللا عن املتعة عام هنى . رواه مسلم. وعن عيل ريض اهللا عنه قال: املتعة ثالثة أيام ثم هنى عنها

هنى عن متعة النساء وعن احلمر األهلية يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا . متفق عليه. وعنه ريض اهللا عنه خيرب

 . رواه البخاري ومسلم والنسائي والرتمذي وابن ماجه واإلمام أمحد وابن حبان.خيرب

 االستمتاع من إ� كنت أذنت ل�م يف«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ربيع بن سربة عن أبيه أن رسول اهللا 

النساء، و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن اكن عنده منهن يشء فليخل سبيلها، وال 
. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه واإلمام أمحد »تأخذوا ما آتيتموهن شيًئا

: وال جيوز نكاح وابن حبان يف صحيحه. قال أبو حممد بن حزم يف املحىل، اجلزء احلادي عرش

، ثم نسخها اهللا تعاىل عىل لسان ملسو هيلع هللا ىلصاملتعة وهو النكاح إىل أجل، وكان حالالً عىل عهد رسول اهللا 

ا إىل يوم القيامة. ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  ا باتًّ  نسخً

ثم قال بعد ذكره للخالف بني الصحابة يف بداية حتريمها: ونقترص من احلجة يف حتريمها عىل 

ق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خرب ثابت وهو ما رويناه من طري

. فذكر احلديث، وفيه: فقال: ملسو هيلع هللا ىلصعن الربيع بن سربة اجلهني عن أبيه قال: خرجنا مع رسول اهللا 

من اكن تزوج امرأة إىل أجل فليعطها ما س� هلا «عىل املنرب خيطب ويقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا 

 كتاب جواهر الكالم يف رشائع اإلسالم للشيخ حممد حسن بن حممد باقر النجفي. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٨

. قال أبو حممد: »�فارقها فإن اهللا قد حرمها علي�م إىل يوم القيامةوال �سرتجع ما أعطاها شيًئا و

 ما حرم إىل يوم القيامة فقد أمنّا نسخه.

فهذه النصوص الصحيحة املرحية تكذب ما نسبوه إىل عيل من قوله: لوال هني عمر عن املتعة 

 ما زنى إال شقي.

ممنوعها إال ويفتح هلا باب  وإن من حكمة اهللا يف رشعه وخلقه أنه ال يسد عن النفوس باب

ۡمِسُكوُهنَّ ﴿ مرشوعها، ألن من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا ما هو خري منه،
َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ

َ
ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
َ�َٰدةَ بَِمۡعُروٍف أ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُ  ٱلشَّ وَ�ُظ ِ�َّ

ِ  ۦبِهِ  ِ َمن َ�َن يُۡؤِمُن ب َ َوَمن َ�تَِّق  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ ُ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥ َ�َۡعل �َّ
 َ�َ ۡ ِ َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ قَۡد َجَعَل  ۦۚ َ�ٰلُِغ أ ءٖ قَۡدٗر�  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

لُِ�ّ
َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ .]٣-٢الطالق: [ ﴾٣ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ   .]٤الطالق: [ ﴾٤�ُۡ�ٗ

 عىل النكاح الرشعي لكونه من أسباب الغنى لقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصهلذا حث النبي 

﴿ ْ نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡ� ْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم  ِمۡن ِعَبادُِ�مۡ  ٱل�َّ �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُوا

 ُ  .فكم فقري عاد بعد الزواج غنيًّا .]٣٢النور: [ ﴾ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
يا معرش الشباب «أمته عىل فتح أبوابه وتسهيل طرقه وأسبابه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك حث النبي 

ومل يقل: ومن مل يستطع  !*"»لفرجمن استطاع من�م ابلاءة فليزتوج فإنه أغض للبرص وأحصن ل

 فعليه بنكاح املتعة.

كلفة، وقد أجاز نكاح امرأة بنعلني،  !,"وخري النكاح أقله !+"»خ� الصداق أ�رسه«وقال: 

وبوزن نواة من ذهب، وبخاتم من حديد، وبتعليم سورة أو سورتني من القرآن، وكذلك 

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(

 أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر. )٢(

 جاء يف حتفة األحوذي، أقله أي: أيرسه. )٣(

                          



 ٣٥٩  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أومل النبي  ،!*"»ولو �شاة أولم«التخفيف من مؤونة وليمة العرس وغريها، فقال: 

ا من بناته بأكثر من  ا من نسائه وال زوج أحدً بعض نسائه بمدين من شعري، ومل يتزوج أحدً

، وال يكلف  مخسامئة درهم، وهو قدر يقل عن مائة ريال، فال يزين مع هذه التسهيالت إال شقيّ

 .!+"اخلاطب الزيادة يف الصداق إال بخيل

تدلون عىل رأهيم بام هو معلوم البطالن لتضليل العوام وضعفة العقول ثم إن الشيعة يس

واألفهام، فهم يوردون لتأييد رأهيم ما دب ودرج من األحاديث املوضوعة واألخبار املنكرة 

(قلت أليب جعفر ريض اهللا عنه: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك املكذوبة، ومن ذلك قوهلم: 

ا عىل من أنكرها، مل يكلمها كلمة إال كتب اهللا له هبا جنة، ومل يمد يده إليها إال وجه اهللا تعاىل، وخال فً

كتب اهللا له حسنة، فإذا دنا منها غفر اهللا له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر اهللا له بقدر ما مر من املاء عىل 

 .شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر)

رسي يب إىل السماء حلق� جرب�ل عليه السالم، فقال: يا  إ� ملا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوهلم عن النبي 
ُ
أ

متك من النساء
ُ
 .»�مد إن اهللا تبارك وتعاىل يقول: إ� غفرت للمتمتع� من أ

. قال بعد ذكره ألقوال ٣ذكر أبو زهرة يف كتابه موسوعة الفقه اإلسالمي املجلد األول ص

يها مجهورهم، لكن يوجد يف أعقاب هذه القائلني بإباحة املتعة: وهي مذهبهم واعتقادهم وعل

 األقوال من ينكر متعة النساء من علامء الشيعة وينهـى عنها أشد النهي.

ا عن اإلمامني أيب جعفر حممد بن الباقر وأيب عبد اهللا  من ذلك أن حتريم املتعة نقل صحيحً

ا الصرييف س أل أبا عبد اهللا جعفر جعفر الصادق ومها إمامان من أئمة اإلمامية: فقد رووا أن بسامً

الصادق عن املتعة ووصفها له، قال ريض اهللا عنه: ذلك هو الزنى، وإهنا من املخادنة التي هنى اهللا 

ۡخَداٖن� ﴿ تعاىل عنها يف كثري من آيات القرآن مثل قوله:
َ
 ﴾ُ�ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذٓي أ

ۡخَداٖن� ُ�َۡصَ�ٰ ﴿ وقوله تعاىل: .]٥[املائدة: 
َ
ولقد  .]٢٥[النساء: ﴾ٍت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. )١(

 استحباب ختفيف الصداق وجواز حتديده فلرتاجع.ولنا رسالة يف  )٢(
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عىل كراهية  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف الكايف عن احلسن بن حييى بن زيد فقيه العراق أنه قال: أمجع آل رسول اهللا 

 املتعة والنهي عنها. والكراهية مع النهي تقتيض التحريم.
ا، فقد قال ورأس األئمة باإلمجاع عندهم هو عيل كرم ا هللا وجهه قد هنى عن املتعة هنيًا مؤكدً

وهو أحد املصادر األربعة لفقههم  الكايف. وقد نقل ال أوتى بمستمتعني إال رمجتهامريض اهللا عنه: 

النهي عنها. وقد وجدنا يف كتب الزيدية عن أئمة آل البيت عامة، وعن اإلمام جعفر الصادق 

نا. كام نسب هذا القائل القول بإباحة املتعة إىل البخاري خاصة ما يثبت أنه ير املتعة من الز

وغريها من الكتب، ليوهم الناس أن  النهايةوعن ابن كثري يف زاد املعاد ومسلم وعن ابن القيم يف 

هؤالء يقولون بإباحتها إىل يوم القيامة، وهو كذب رصيح عليهم، فإهنم جممعون كغريهم عىل 

 حتريمها إىل يوم القيامة.

: أن املتعة ليست إال من قبيل اختاذ األخدان الذي هو معروف من عادات اصلواحل

ا حتى جييء الوقت املعني إلعالن التحريم،  ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهلية، وسكت عنه النبي  يف أول اإلسالم عفوً

وإنه بال ريب ال  -أي عام ستة من اهلجرة، وقيل: عام الفتح  -وقد حان وقت حتريمه زمن خيرب 

مقاصد اإلسالم من العالقة بني الرجل واملرأة التي أحلها اهللا سبحانه وتعاىل  تتفق املتعة مع

 بكلمته، وال يمكن أن حيل اهللا تعاىل بكلمته اختاذ األخدان.

ثم إن هذا القرآن الكريم النازل عىل حممد عليه أفضل الصالة والتسليم ال يغادر صغرية وال 

قطع النزاع فيها ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع يف شأن كبرية مما حيتاج إليه الناس إال جاء بام ي

 هذه القضية وغريها.

فقد حكى القرآن الكريم عن الرجل املعدم الفقري الذي يشتهي النساء بشدة وال يستطيع 

صداق املحصنات احلرائر فامذا يصنع؟ أحيل له أن يستأجر امرأة بأجرة زهيدة إىل أجل مسمى 

َوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم ﴿ عني القضية التي نحن بصددها قال سبحانه: ليتمتع هبا أم ال؟ وهي
ن يَنِكَح 

َ
يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت َطۡوً� أ

َ
ا َملََكۡت �  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� فَِمن مَّ



 ٣٦١  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ُ وَ  ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  ٱ�َّ
َ
ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  وُهنَّ ٱنِ�حُ أ

َ
ُجورَُهنَّ  �ِإِۡذِن أ

ُ
أ

 ِ ۡخَداٖن�  ٱلَۡمۡعُروِف ب
َ
  .]٢٥النساء: [ ﴾ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ا  فليتمتع  -والطول هو الغنى بالصداق  -ومل يقل: ومن مل يستطع منكم طوالً أي صداقً

ا ﴿ ىبامرأة بأجر معلوم إىل أجل مسم فلو كان حالالً ملا سكت عنه  ﴾٦٤َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ

ا للمحصنات،  القرآن. ولو كانت املتعة تباح بحال ألبيحت هلذا املضطر الذي مل جيد صداقً

ولكون املقام مقام رضورة، واملقال جر عىل حالة املَخرج من هذه الرضورة، فأباح اهللا له أن 

ا ألُمهم، أما إذا كان غنيًّا جيد صداق  ينكح اجلارية اململوكة مع علمه باسرتقاق أوالده فيها تبعً

احلرة املحصنة فإنه ال جيوز له أن ينكح أمة مملوكة، لكونه يذل نفسه باسرتقاق أوالده إال إذا 

ا له، وقد نزلت هذه اآلية يف زمان كان األرقاء فيه كثريين، فنكاح األمة يف مثل حالة  كانت ملكً

ل هو نكاح رشعي يرتتب عليه لوازم النكاح الرشعي، فحرصت هذه اآلية النكاح يف هذا املق

أربعة أمور، منها: اثنان حالالن، واثنان حرامان. فإن احلالل هو نكاح الرغبة الرشعي الدائم، 

 ومنه زواج الفقري باملرأة اململوكة.
 : النكاح بملك اليمني.والثاين

 ملسافحات الاليت يزين هبن كل أحد.: نكاح اوأما النكاح احلرام فمنه

: املتخذات أخدان أي التي تزين مع خليل واحد ال يشاركه فيها أحد، وقد جعل والثاين

ِينَ وَ ﴿ العلامء نكاح املتعة من قبيل املتخذات أخدان، وهذه اآلية تشبه قوله سبحانه: ُهۡم  ٱ�َّ
ۡزَ�ِٰجهِ  ٢٩لُِفُروِجِهۡم َ�ِٰفُظوَن 

َ
ٰٓ أ ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ� إِ�َّ َ�َ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
 ﴾٣٠ۡم أ

ا يف سبيل نكاح املتعة ال تسمى زوجة ال لغة وال . ]٣٠-٢٩املعارج:[ ا أو أسبوعً واملستأجرة يومً

ا، وال ينطبق عليها أحكام الزوجة الرشعية من الويل واإلشهاد والنفقة والطالق واملرياث.  عرفً
يا معرش الشباب من استطاع من�م ابلاءة فليزتوج، فإنه «: ملسو هيلع هللا ىلصاآلية قول النبي ويدل هلذه 

أي يكرس من حدة  .!*" »أغض للبرص وأحصن للفرج، ومن لم �ستطع فعليه بالصوم، فإنه هل وجاء

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(
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ا  شهوته، ومل يقل: ومن مل يستطع فليتمتع بامرأة بأجر معلوم إىل أجل مسمى، فلو كان جائزً

اغ كتامنه لكونه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه، إذ األمر بنكاح لوجب بيانه وملا س

 املتعة أيرس من الصوم الذي ال يطيقه أكثر الناس وخاصة الشباب، مما يدل عىل عدم إباحة املتعة.

ومثله إباحة نكاح الفقري لألمة اململوكة، فإن هذه األمة ال توجد يف كل زمان ومكان 

ا.وخاصة يف هذا ال  زمان الذي تم فيه إبطال الرق العام وصار الناس كلهم أحرارً

ومما ينبغي أن يعلم أن اهللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيه ال حيرم شيئًا من املحرمات كالربا 

 والزنا ورشب اخلمر ونكاح املتعة إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة.

تعة الذي هو سهل وميرسَّ لكل أحد بحيث وأنه لو انفتح للشباب والشابات إباحة نكاح امل

يستأجر املرأة بنقد يسري يف زمن قصري كيوم أو أسبوع أو مرة واحدة عىل مذهبهم يتمتع هبا فإنه 

 يفضل هذا عىل الزواج وحتمل تبعته وتكاليفه.

فلو فتح هلم إباحة هذا النرصفوا برغبتهم عن النكاح الرشعي، وكذلك تؤثر املرأة أن تبقى 

ة من األزواج وبريئة من احلمل وأعباء مشقته وتكاليفه، لكون املسافِحة ال ترغب أن حتمل خالي

وال رغبة هلا يف الزواج الرشعي الدائم لكوهنا مسحورة بالتنقل يف اللذات، وكذا الرجل يفضل 

الذواقني من  ملسو هيلع هللا ىلصالتنقل من واحدة إىل أخر، وبذلك يقل النسل أو ينقطع، وقد لعن رسول اهللا 

جال والذواقات من النساء، ويوجد يف هذا من املضار ما يوجد يف السفاح من قلة النسل الر

 واختالط األنساب والعداوة بني األغيار.

ا له، فال  وهلذا رأينا من عرفنا من الشيعة أهنم أبعد الناس عن هذا العمل، وأشدهم بغضً

ا أو نسمع بغني وال فقري وال رشيف وال حقري أنه أجر ابنته أو مول يته رجالً يتمتع بنكاحها أسبوعً

ا بأجرة معلومة، فهم يرتفعون برشفهم واحرتام حمارمهم عن السقوط يف هذه املهانة، حتى  شهرً

ُ  يُرِ�دُ ﴿ كانت جريمة الزنا نادرة الوجود فيام بينهم، وهلذا ختم اهللا هذه اآلية بقوله: َ  ٱ�َّ ِ�ُبَّ�ِ
ِ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  ُ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ينَ ٱ�َّ ُ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ يُرِ�ُد  َوٱ�َّ



 ٣٦٣  ) بطالن النكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنة٤(

ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد 
َ
ِينَ أ َهَ�ٰتِ يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما  ٱلشَّ

َ
 .]٢٧-٢٦النساء:[﴾٢٧أ

 واهللا أعلم.
* * * 

 م أمحدتقريظ الدكتور فؤاد عبد املنع

 عبد اهللا بن زيد آل حممود الشيخ صاحب الفضيلة

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية بدولة قطر

ا إىل اخلري وصالح األعامل، وأُصيل وأُسلم  أمحد إليكم اهللا تبارك وتعاىل الذي يوفقكم دوامً

، واتبع طريقته عىل رسوله األمني املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه، ومن سار عىل هديه

 إىل يوم الدين

 وبعد:
 

 الن نكاح املتعة بمقتىض الدالئل من الكتاب والسنةبطسعدت باالطالع عىل رسالتكم 

 وتتبعت مصادرها.

وقد تبني يل أن الغاية من الرسالة: بيان حكم الرشع يف نكاح املتعة إزاء الفتنة بإباحته يف 

تي قد جتد هلا هو بني نفوس الشباب والشابات يف العرص احلديث عىل يد أحد علامء الشيعة، وال

ا لغالء املهور ووجود أزمة اإلسكان،  املجتمع القطري وغريه من املجتمعات اإلسالمية، نظرً

 وتعد من عوامل اهلدم لكيان املجتمع اإلسالمي.

، وتبدو قيمة الرسالة يف كشف التزييف والتدليس الذي اعتمد يف األدلة إلباحة نكاح املتعة

وهدم رأهيم بأقوال أئمتهم، وباألدلة القاطعة من الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم من ذوي 

 العقل الراجح.
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وتتميز الرسالة بأسلوب علمي هادئ ومقنع، وتدل عىل رجاحة عقل مؤلفها، ونقاء قلبه 

م وإخالصه لإلسالم، ورصده ملا يعرتي املجتمع اإلسالمي من شبهات للزيع والضالل، وتقدي

ا عام يقدم  الدواء الناجع باألدلة القاطعة املعتمدة. فجز اهللا الشيخ عبد اهللا بن زيد خريً

 لإلسالم، وأجر عىل يديه النفع لألمة اإلسالمية، وبارك اهللا يف عمره وعمله ونفع به.

 

 الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد

 رئيس حمكمة من الفئة األوىل باإلسكندرية

ا للبح  وث اإلسالميةومعار خبريً

 برئاسة املحاكم الرشعية

 م١٩٨٠يونيه  ٨ -هـ  ١٤٠٠رجب ٢٥

* * * 



 

 

 
 

)٥( 

 االقتصاد يف مؤن النكاح

 ومراعاة التيسري والتسهيل





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

د رسول اهللا.  احلمد هللا ثم الصالة والسالم عىل حممّ

 أما بعد:

ا فإن اهللا سبحانه خلق آدم حني خلقه  ا فريدً ا سويًّ من تراب ثم قال له: كن، فكان، فصار برشً

ا قبل أن يوجد يف الدنيا أحد. فكان هييم يف الفلوات ويستوحش يف اخللوات، ال يقرّ له  وحيدً

قرار وال يأوي إىل أهل وال دار. فبينام هو كذلك إذ نام نومة فاستيقظ، فإذا حواء خملوقة من 

ي إنسانًا من أجل أنسه بغريه، ألن اإلنسان اجتامعي ضلعه األيرس، فسكن إليها وأنس  مّ هبا، وسُ

 بطبعه.

ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها وََجَعَل  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡو�ٖ  َودَّ ُروَن  بَۡيَنُ�م مَّ   .]٢١الروم: [ ﴾٢١َ�َتَفكَّ
إن املرأة خلقت من «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد دل احلديث الصحيح عىل ما دلت عليه اآلية من قول النبي 

ضلع أعوج، و�ن أعوج ما يف الضلع أعاله. فإن استمتعت بها استمتعت و�ها عوج، فإْن ذهبَت 

ۡن َخلََق  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ :رواه مسلم، وهذا معنى قوله تعاىل »تقيمها كرستها، و�رْسها طالقها
َ
أ

ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
 .﴾لَُ�م ّمِۡن أ

فاملرأة سكن للرجل وكرامة ونعمة له، جتلب إليه األنس والرسور، والغبطة واحلبور، 

 وتقاسمه اهلموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك املخدوم والسيد املحشوم، فمسكني

ار األموات، كام أن الزوج كرامة ونعمة  زاب هم أراذل األحياء ورشِ مسكني رجل بال امرأة، والعُ

للمرأة، يرفع مستو ضعفها، وينرش جناح وحدهتا، ويسعى عليها بكل ما تشتهي من احلاجات 
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وََجَعَل ﴿ والنفقات، وجيعلها سيدة بيت وسعيدة عشرية وأُم بنني وبنات. وهلذا قال تعاىل:
ٗة َورَۡ�َةً بَ  َودَّ  .]٢١الروم: [ ﴾ۡيَنُ�م مَّ

إن أصفى الرسور هو اجتامع املودة والرمحة بني الزوجني؛ ألهنا هي السعادة الزوجية، 

بحيث حيب أحدمها اآلخر، ويكرم أحدمها صاحبه، ويعيشان عيشة هنيئة مرضية بأخالق كريمة 

ۚ وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ ﴿زكية. وهذا معنى قوله تعاىل:  ٗة َورَۡ�ًَة  .﴾َودَّ

لكن قد جتعل املودة يف الشخص وال جتعل فيه الرمحة، كام يوجد من أخالق بعض األجالف 

اجلفاة، حيب أحدهم زوجته ولكنه يعاملها كمعاملة املبغض من الرضب والسب واللعن، وشتم 

وة الواجبة، حتى اآلباء واألُمهات، وربام يكلفها األعامل الشاقة، ويضيق عليها يف النفقة والكس

 تلجئها احلاجة وسوء احلالة إىل االستنفاق من أهلها.

وقد يتزوج أُخر عليها، فيقطع صلته هبا ونفقته عليها وعىل عياله منها، حتى تكون عنده 

كاملعلقة، ال هي ذات زوج وال مطلقة. فهؤالء يعتربون من أراذل الناس وأرشارهم الذين 

 ال أخالق وال إنفاق وال كرم وال وفاق.ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، ف

وقد جيعل اهللا الرمحة وال جيعل املودة، كام يوجد من أخالق بعض الفضالء الكرماء، يقع يف 

نفس أحدهم عدم املودة الصافية منه لزوجته، لكنه يعاملها معاملة املحب بالعطف واللطف، 

ألرزاق، فام أُعطي أحد عطاء أفضل من ألن الناس يتفاوتون يف األخالق، كام أهنم يتفاوتون يف ا

 خلق حسن.

إنه ما من أحد من الناس إال وفيه يشء من النقص، فقد يوجد يف املرأة يشء من النقص أو 

ا من كل رجل  التقصري، إما يف اجلامل أو يف احلال، أو عدم التدبري، لكون الكامل التام متعذرً

ال يفرك مؤمن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث أن النبي  وامرأة، غري أن الكرماء يتعارشون بالرشف، كام

 . رواه مسلم.»إن كره منها خلًقا ريض منها آخر«. أي: ال يبغض مؤمن مؤمنة. »مؤمنة

فالرجل الكريم وصاحب اخللق القويم يغض عن اليشء اليسري، فام استقىص كريم قط، 

ا فكم من رجل كره امرأة فصارت ناصيتها ميمونة عليه وعىل عياله وأهل ب يته، فأنجبت له أوالدً



 ٣٦٩  ) االقتصاد يف مؤن النكاح ومراعاة التيسري والتسهيل٥(

ْ َشۡ� ﴿ كرماء قاموا بنفعه ونرشوا فخر ذكره. قال تعاىل: ن تَۡ�َرُهوا
َ
ُ ا َوَ�ۡجَعَل  ٔٗ َ�َعَ�ٰٓ أ �ِيهِ  ٱ�َّ

� َكثِٗ��    .]١٩النساء: [ ﴾١٩َخۡ�ٗ
وكم من رجل فتن بمحبة امرأة أو بجامهلا فأفسدت عليه دينه ودنياه وخلقه وعياله. قال 

ن ُ�ِبُّواْ َشۡ� وَ ﴿ تعاىل:
َ
ٞ لَُّ�مۚۡ  ٔٗ َعَ�ٰٓ أ   .]٢١٦البقرة: [ ﴾ا وَُهَو َ�ّ

إنه متى تيرس قران الشخص بامرأة صاحلة ذات حسب ودين، فليعلم أنه قد حتصل عىل 

ادلنيا متاع، وخ� املتاع الزوجة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسعادة عاجلة وكرامة وافرة، ففي احلديث أن النبي 

 .!*"»ها رسته، و�ن أمرها أطاعته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهلالصاحلة، اليت إذا نظر إيل

فمن واجب شكر هذه النعمة معارشة هذه الزوجة بكرم األخالق ومجيل الوفاق. ففي 

ًقا، وخيار�م خيار�م لنسائهم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي 
ُ
. »أ�مل املؤمن� إيمانًا أحسنهم ُخل

الرتمذي وابن حبان يف صحيحه، السيام املرأة ذات اخللق احلسن  . رواه»وأنا خ��م أله�«وقال: 

والدين، فإهنا من خري ما حيظى به اإلنسان يف حياته ويف بيته، لكوهنا تريب بناهتا وأهل بيتها عىل 

تنكح املرأة ألر�ع: ملاهلا، وجلماهلا، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاخللق احلسن والدين، ويف البخاري: أن النبي 

 .!+"»فاظفر بذات ادلين تر�ت يداك وحلسبها، ودلينها،

إنه متى كان النكاح الرشعي من سنن املرسلني، ومن رضورات بقاء نوع اآلدميني، فإن من 

الواجب عىل العقالء فتح أبوابه وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك بالقضاء عىل املتطلبات املرهقة 

عوزين واملتوسطني من أبناء املسلمني، والتكاليف الشاقة، التي هي بمثابة العقبة الكؤود يف طريق امل

هم وأهل بلدهم، فيجب أن  بحيث حتول بينهم وبني االتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمّ

يعقدوا اجلمعيات عىل أثر اجلمعيات يف تبادل اآلراء النافعة يف سبيل ما خيترص هلم الطريق، ويزيل 

ا من حديث عبد اهللا بن عمر بلفظ:  )١( . »ادلنيا لكها متاع، وخ� متاع ادلنيا الزوجة الصاحلة«رواه مسلم خمترصً

 هل من زوجة صاحلة، إن أمرها ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا خ�«ورواه ابن ماجه عن النبي أنه قال: 

 .»أطاعته، و�ن نظر إيلها رسته، و�ن أقسم عليها أبرته، و�ن اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل

 متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه. )٢(
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النكاح، الذي يذهب أكثرها يف سبيل عن شباهبم احلرج والضيق، وذلك بتخفيض مؤن تكاليف 

اإلرساف والتبذير والتوسع يف العطايا واهلدايا وسوء التدبري، فيكون خسارة عىل الزوج وعىل أهل 

 الزوجة، واملرأة ليست بسلعة توضع للمزايدة بل هي حرة، وإنام تقاطع الناس بالتكلف.

ال تغالوا يف ني عمر بن اخلطاب: ويقول أمري املؤمن ،!*"»خ� الصداق أ�رسه«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

صدقات النساء، فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا، أو تقو عند اهللا لكان أوالكم هبا رسول اهللا، 

ا من نسائه، وال أُصدقت امرأة من بناته أكثر من مخسامئة درهم . وهو قدر يقل فإنه ما أصدق أحدً

رة الصداق يف نفوسهم شيئًا، وإنام جل عن مائة ريال، ألن الفضالء من الكرماء ال يرون كث

قصدهم اتصال حبل اخلاطب الكفء باملخطوبة يف حالة راحة ورفاهية، فهم حياربون اإلرساف 

 الضار بالزوج وأهل الزوجة.

وال يستنكفون عن خطبة الرجل الكفء لبنت أحدهم وموليته، كام عرض عمر ابن 

عدم رغبته يف النكاح، ثم عرضها عىل أيب بكر اخلطاب ابنته حفصة عىل عثامن بن عفان فاعتذر ل

 فتزوجها. ملسو هيلع هللا ىلصالصديق فسكت ومل جيب بنفي وال إثبات، ثم خطبها رسول اهللا 

إن املتطلبات املرهقة والتكاليف الشاقة قد تركت البنات األبكار العذار عوانس وأيامى 

هي جريمة التكاليف يف بيوت آبائهن، يأكلن شباهبن وتنطوي أعامرهن سنة بعد سنة، واجلريمة 

الشاقة، خيطب اخلاطب فيقولون: هذا ليس بتاجر، وخيطب اآلخر فيقولون: هذا مرتبه ليس 

بكثري، وخيطب اآلخر فيقولون: هذا ال يدفع لنا إال قليالً. فتذهب نضارة البنت يف سبيل هذا 

ىل ما تيرس، الرتديد، كأنه يضع ابنته للمزايدة، ولو ترك هلا اخليار لقبلت اخلاطب الكفء ع

 وقالت: رزقي ورزقه عىل اهللا تعاىل.

ْ ﴿ واهللا تعاىل يقول: نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡ� ِمۡن ِعَباِدُ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن  ٱل�َّ

ُ يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم    .]٣٢النور: [ ﴾ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 أخرجه أبو داود واحلاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر. )١(
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ل وامرأة، يأمر اهللا عباده بأن يسهلوا ويساعدوا عىل واأليامى هم كل من ال زوج له من رج

تزويج األيامى. ومعنى اآلية أنه ال ينبغي لكم أن متتنعوا عن إجابة اخلاطب الكفء بام حتسونه 

من قلة ماله وضعف حاله، فإن الزواج من أسباب الغنى، وألن الفقر وصف عارض يقع 

 فيزول، وكم من فقري عاد بعد الزواج غنيا.

إذا خطب إيل�م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا ت�ن فتنة يف «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبي والن

إن بعض الناس يعدون بناهتم بمثابة املتاجرة، فمتى خطب أحد منهم ابنته  !*"»األرض وفساد كب�

أو أُخته وأجاب خطبته أخذ يسن له السكني ليفصل ما بني حلمه وعظمه، بحيث يفيض إىل 

بال حلم وجسم بال روح، هذا كله من أجل التكاليف الشاقة التي تلجئه إىل زوجته وهو عظم 

حتمل الديون التي من لوازمها اهلموم والغموم، ومل يشعروا أن راحة الزوج ورمحته هي من راحة 

 ابنتهم ورمحتها.

فمن رأي احلزم وفعل أويل العزم تكاتف العقالء عىل مراعاة التسهيل والتيسري وعدم 

فإن التيسري يمن وبركة، فيرسوا وال تعرسوا. واهللا إنه ليبلغني عن الرجل الكريم  التعسري،

وصاحب اخللق القويم معاملة صهره بالتسامح والتسهيل، حيث يأخذه باليد التي ال توجعه، ثم 

يسلم إليه زوجته يف حالة راحة وعدم كلفة، فريتفع يف نفوسنا قدره، وينترش بني الناس رشفه 

 هذا هو النكاح اجلدير باليمن والربكة. وفخره، ألن

ا لزوجها عىل نوائب الدهر بام  ومن نصيحتي للمرأة ذات اخللق والدين أن تكون عونً

تستطيعه، فقد قيل: امرأة الصعلوك إحد يديه. وال ينبغي أن تطالبه بام يعجزه ويشق عليه من 

ك من الكامليات التي قد يعجز نفقة زائدة عىل احلاجة، كساعة ثمينة أو صيغة ذهب أو غري ذل

عنها املوظف الصغري ذو الدخل القليل، وحرام عليها أن تقلق راحة زوجها، أو هتجر فراش 

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(
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انظروا إىل «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصزوجها، أو خترج من بيته يف سبيل مطالبته بام يعجز عنه ويشق عليه. والنبي 

 .!*"» تزدروا نعمة اهللا علي�ممن هو أسفل من�م، وال تنظروا إىل من هو فوق�م، فهو أجدر أن ال

فزوجة املوظف الصغري ال ينبغي هلا أن تنظر إىل زوجة التاجر أو امللوك، فإن جود الرجل 

من موجوده، وكل إناء ينضح بام فيه، وعادم اليشء ال يعطيه. فمن واجبها الصرب عىل حالته 

ا.  وقلته، وعسى اهللا أن جيعل له بعد عرس يرسً

به مراعاة االقتصاد واالقتصار يف وليمة العرس، التي وصفها رسول  ومما ينبغي أن ننصح

بأهنا رش الطعام يدعى إليها من يأباها ويُمنعها من يأتيها، فيتجنبون التوسع فيها،  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

. رواه الشيخان، »أولم ولو �شاة«: ملسو هيلع هللا ىلصويقترصون عىل قدر الكفاية، عمال بالسنة حيث قال النبي 

 قيل: للتقليل.قيل: للتكثري، و »لو«و 

بمدين من شعري، وهو سيد  -وهي صفية بنت حيي  -عىل بعض نسائه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أومل النبي 

اخللق أمجعني. فام يفعله بعض الناس من كون أحدهم يذبح يف وليمة العرس مخسني ذبيحة أو 

ا من اإلبل، ويتبعها األرز والفواكه، و غالب أربعني ذبيحة أو أقل أو أكثر، وربام ذبح معها بكرً

ا الفضالء، فتبقى اللحوم والطعام بحاهلا، بحيث  الناس يعتذورن عن احلضور إليها خصوصً

حتمل ويقذف هبا يف مواضع القاممة وبطون األنعام، ونفوس الكثري من الفقراء حتن إىل القدر. 

 وال شك أن هذا مال ضائع عىل الزوج وعىل أهل الزوجة كام قيل:

ـــــدِ يشءٌ  ـــــاعَ املج ضَ ـــــظ مُ  ومل حيف
 

ــــالِ املضــــاعِ    مــــن األشــــياء كامل
 

إن هذه التكاليف قد أفضت بالكثري من شباب املسلمني إىل التزوج بالوثنيات من اهلنديات 

أو بالنساء الكافرات الاليت ال دين هلن وال خلق، والاليت يتظاهرن برتك الصالة والصيام وسائر 

 رشائع اإلسالم، وجيهرن بعدم وجوب ذلك عليهن.

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 ٣٧٣  ) االقتصاد يف مؤن النكاح ومراعاة التيسري والتسهيل٥(

َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّونَ ﴿ وم أن نكاح مثلهن حرام عىل املسلم،ومن املعل ۖ  َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل  ﴾لَُهنَّ

  .]١٠املمتحنة: [ ﴾ٱۡلَكَوافِرِ َوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿ .]١٠املمتحنة: [
كام أنه حيرم عىل املسلم أن يزوج ابنته أو موليته لرجل ملحد، يعرف أنه ال يصيل وال يصوم، 

عرف عنه أنه يستحل فعل املنكرات ورشب املسكرات، ألن تزويج مثل هذا خطر عىل املرأة أو ي

يف دينها وعقيدهتا ونسلها ونفسها، وقد قيل: من زوج موليته بفاجر فقد قطع رمحه منها. وتزويج 

املسلمة بمن يستبيح ترك الصالة والصيام ال ينعقد بذلك النكاح، بل تبقى معه كشبه الزانية، 

ّيَِ�ُٰت لِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�َبِيُثونَ لِۡلَخبِيثَِ� وَ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿  تعاىل يقول:واهللا ّيِبَِ� وَ  ٱلطَّ ّيُِبونَ لِلطَّ  ٱلطَّ
ّيَِ�ِٰت�    .]٢٦النور: [ ﴾لِلطَّ

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، ومتسكوا بدينكم، وحافظوا عىل فرائض ربكم، 

 نتم مؤمنني.وأطيعوا اهللا ورسوله إن ك

* * * 
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 مقدمة الرسالة

 احلمد هللا ربّ العاملني وبه نستعني عىل أمور الدنيا والدين...

اللهم ربّ جربائيل وميكائيل وإرسافيل، فاطر الساموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، 

ن، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفو

 تشاء إىل رصاط مستقيم.

 أما بعد:

ه من أمر الدنيا  فإن من واجب العامل أن ُيبنيّ للناس ما وصل إليه علمه، وغايةَ ما بلغه فهمُ

 قرآنأضواء البيان يف تفسري الوالدين، نصيحةً هللا ولعباده املؤمنني. وإنني نظرت يف كتاب عنوانه 

ث الشهري الشيخ حممد أمني الشنقيطي رمحه اهللا، وقد عرفت هذا  ملؤلفه العامل الكبري واملحدِّ

الرجل من أزمان متطاولة، وحرضت الدرس الذي كان يلقيه بعد العشاء يف مسجد فضيلة 

الشيخ العامل حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا مفتي اململكة العربية السعودية، فسمعت من 

ا من حسن تعبريه وبالغة حتبريه وسعة اطالعه، ورسعة  الشيخ حممد أمني ما أعجبني جدًّ

استنباطه واستشهاده، حتى متنيت أن لو سعى هذا العامل يف إنشاء تفسري ينتفع به الناس عىل نسق 

وّ ما سمعوه من إلقائه، وقد متنَّى هذا اليشء كثري من العلامء مثيل، وسمعت يف ذلك الزمان أن سم

األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن آل فيصل آل سعود رمحه اهللا قد ألحّ عىل الشيخ يف إنشاء هذا 

ه وبدأ بتأليفه. ويف العام املايض وصل إيل هذا التفسري  التفسري، وأن الشيخ حممد أمني امتثل أمرَ

أن فيه شيئًا من ، وبعد أن نظرت فيه رأيته دون ما سمعت منه، وأضواء البيان يف تفسري القرآنأي 

ا، وقد  ا الزمً ا صحيحً املدارك عليه، كقوله بصحة الطالق بالثالث بلفظ واحد، وكونه طالقً
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صال وجال يف االستدالل عىل هذا املقال، يسلك لتصحيحه كل سبيل، ويأيت بفنون من التبديل 

 وركوب التعاسيف يف التأويل.

 ذهبه:وقد قال يف خامتة بحثه ممّا يدل عىل شدة تعصبه مل

عن ابن العريب: اتفق علامء اإلسالم وأرباب احلل والعقد لألحكام، عىل أن الطالق الثالث 

ا يف قول بعضهم، وبدعة يف قول اآلخرين، فإنه طالق الزم.  يف كلمة وإن كان حرامً

ا أنه حرام وبدعة، واحلرام والبدعة ال ينفذ احلكم به  فحسبُنا اعرتافه هبذا الطالق الواقع مجيعً

ا. ومل نجد يف رشع اإلسالم حكامً يقول فيه علامء اإلسالم: إنه بدعة وحرام، ثم حيكم فيه رش عً

 القضاة بالصحة واإللزام إال هذا الطالق البدعي.

ومن عجيب ما نقدت عىل فضيلة الشيخ إعراضه عن االستدالل واالستشهاد بيشء من 

ا، لعلمه أن االستدالل به آيات القرآن يف بحثه الطويل العريض الذي يقع يف مخسة  وأربعني وجهً

ن القرآن مجيع ما حيتاج إليه من شأن  يكون حجة عليه ال له؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد ضمّ

وقد سبق إىل بيان كل فريضة وفضيلة من اآليات  الطالق ولوازمه وما يرتتب عىل صحته،

ب مع اهللا فيه، وبيان حالله املحكامت املتضمنة لبيان أصل الطالق الرشعي وتفصيله، واألد

ة، ومن تستحق النفقة والسكنى  عَ جْ وحرامه، وبيان عدد النساء مع اختالف أنواعها، وبيان الرَّ

 ومن ال تستحق ذلك، وغري ذلك من األحكام املتعلقة هبذا الشأن.

ني، الذي رشعه اهللا يف  وكل ما ذكر اهللا من أحكام الطالق فإنام يعني به الطالق الرشعي السُّ

وأصحابه وزمن نزول القرآن.  ملسو هيلع هللا ىلصكتابه وعىل لسان نبيه، والذي هو معروف زمن النبي 

ا عليه بكتامنه وعدم بيانه.  فمخالفة الكاتب للقرآن ال تتحمل صربً

وحسبنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعني وسائر علامء املسلمني من الرد من بعضهم 

. وما من الناس إال راد عىل بعض يف أصول الدين وفروعه، وال جي دون فيه غضاضة وال هضامً

 .ملسو هيلع هللا ىلصومردود عليه إال رسول اهللا 
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ومالقاة التجاوب بني الرجال تلقيح أللباهبا، كام يقولون: فالن حنّكه التجاوب وحكمته 

التجارب. فأنا وإن رددت عىل هذا العامل، فإنني أعرتف بعلو قدره وغزارة بحره يف سائر العلوم 

 والفنون.

ـــــبْقٍ حـــــائزٌ تفضـــــيال فهـــــو  بسَ
 

ســــــتوجبٌ ثنــــــائيَ اجلمــــــيال   مُ
 

 لكنه رمحه اهللا من شدة تعصبه ملذهبه ال يبتغي عنه حتويال.

هلذا عزمت واحتزمت عىل رد ما عسى أن أراه خمالفة للحق، نصيحة هللا وكافة اخللق، وإين 

ا، ونعوذ  ا، وعلمنا وعملنا صاحلًا مربورً ا أو أسأل اهللا أن جيعل سعينا مشكورً باهللا أن نقول زورً

ا.  نغشى فجورً

* * * 





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا... ونستعني باهللا... وال حول وال قوة إال باهللا.

إننا يف كتابتنا هلذه الرسالة نعتمد فيها ويف العمل بموجبها عىل الكتاب والسنة، اللذين جيب 

 احلَكم القسط، يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان خالفهم إىل اللجوء إليهام عند التنازع، فهام

 مواقع اإلمجاع.

وق أقوال الراسخني يف العلم واملعرفة، كشيخ اإلسالم ابن تيمية،  ولن نستغني عن سَ

والعالمة ابن القيم، والطحاوي، وابن عبد اهلادي، والصنعاين، ونحوهم ممن هلم رسوخ يف العلم 

ا هلا وهبا، واملعرفة، والتوسع  يف النصوص واألصول، واملعقول واملنقول، فنسوق أقواهلم استئناسً

ا من دعو الشذوذ بام قلنا؛ فقد سمعت من ألسنة بعض الناس قوهلم: إن شيخ اإلسالم  حذرً

ابن تيمية وابن القيم وأمثاهلم أهنم جمتهدون خيطئون ويصيبون، فال يكون قوهلم حجة عىل 

م برش من البرش ليسوا بمعصومني، وليسوا بأرباب وال أنبياء وال غريهم، ونقول: نعم. إهن

 مالئكة، لكنهم جمتهدون، هلم أجر عىل خطئهم وأجران عىل إصابتهم.

َوَمآ ﴿ ثم إننا مأمورون من كتاب ربنا بأن نسأل أهل الذكر وهم العلامء، قال سبحانه:
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡ 

َ
ۡهَل  َٔ ِهۡمۖ فَۡ� أ

َ
ِ  ٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت ب

ُ�رِ� وَ  نَزۡ�َآ إَِ�َۡك  ٱلزُّ
َ
ُروَن  ٱّ�ِۡكرَ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ   .]٤٤-٤٣النحل:[ ﴾٤٤ِ�ُبَّ�ِ

ة فاغتسل فامت، فقال: يف الذي أصاب ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا   سألوا «ته شجَّ
ّ
قتلوه قتلهم اهللا. هال

 .!*"»إذا لم يعلموا، فإنما شفاء اليِعِّ السؤال

 أخرجه أبو داود من حديث جابر. )١(
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قتد بنا يف اخلري واالنتهاء عن  ا. أي: يُّ وقد أمرنا اهللا أن نقول: ربنا واجعلنا للمتقني إمامً

 الرش.

ن شأهنا أن ختفى عىل بعض وإن املشتغلني بالتأليف متى خاضوا املشاكل العويصة التي م

العلامء فضالً عن العامة، فإهنم يستعينون يف خوضهم فيها بأقوال من سبقهم من العلامء إليها، 

ا بأقواهلم. فهم يسوقون أقواهلم مساق االعتضاد ال االعتامد، مع العلم أن املعرتضني  استئناسً

م وقت حاجتهم إليها. إذ هم عليهم، والذين ال يعدون أقواهلم حجة، لن يستغنوا عن أقواهل

بَه الزائفة. يقول تعاىل: َولَۡو ﴿ أعلم منا ومنهم بالنصوص والقصود، وباملشاكل الغامضة والشُّ
وهُ إَِ�  ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َردُّ

ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ�  .]٨٣النساء: [ ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

: اليشء اخلفي الذي من شأنه أن خيفى عىل أكثر الناس، مأخوذ من استنباط املاء واالستنباط هو

 أي استنباعه.
 ومن املعلوم أن الرجال تُعرف باحلق، ال احلق بالرجال، إذ احلق كالنهار ليله كنهاره.

غ أوىع هل من سامع«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
َّ
غ الشاهد الغائب، فرب ُمبل

ِّ
رًءا نرضَّ اهللا ام«. وقال: »يلبل

سمع مقاليت فواعها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل من هو 
 .!*"»أفقه منه

ا باألولني دون  مما يدل عىل أن العلم واستنباطه، وبيان حكمته وحل مشاكله، ليس خمصوصً

 اآلخرين؛ فقد يظهر للمتأخرين من نصوصه والتفقه يف حكمته، ما عسى أن يغفل عنه

 املتقدمون، فكم ترك أول آلخر.

ـــــامهم ـــــامء يف أفه ـــــاوتُ العل  وتف
 

 يف العلــم فــوق تفــاوت األبــدان 
 

 .»من يُرد اهللا به خ�ًا يُفقهه يف ادلين«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري عن معاوية أن النبي 

نرض اهللا امرءا «رواه أمحد والطرباين وابن ماجه عن أنس بن مالك وعن جبري بن مطعم بمعناه، ويف رواية:  )١(

 .»سمع مقاليت فحفظها وواعها و�لغها من لم �سمعها
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وهلذا فاق ابن عباس أكثر الصحابة يف فهم النصوص واستنباطها، وحل مشاكل اآليات 

من الطائفة الطيبة التي قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، فالناس يتمتعون وبياهنا، فكان 

ا� فقهُه يف «له حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصباستنباطاته وكشف مشكالته إىل يوم القيامة، بربكة دعوة النبي 

 !*".»ادلين وعلمه اتلأو�ل

صف بأنه اإلمام املجتهد رأس مد رسة حترير العقول ومثله شيخ اإلسالم ابن تيميّة الذي وُ

من اخلرافات والبدع، والعامل الذي ال يُشق له غبار. وال يزال الناس يتمتعون بثامر علمه وتعليمه 

حتى عند املعادين له من غري املسلمني، وكذا أمثاله من سائر العلامء املجتهدين، وذلك فضل اهللا 

 يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم.

ا وله تكون العاقبة والعاقبة للتقو.. ومن املعلوم أن احلق  يبدو كرهً

ا، وحيسب  وقد علمنا أن الناس قد تربوا عىل إيقاع الطالق البدعي الواقع بالثالث مجيعً

أكثرهم أن هذا هو الطَّالق الرشعي، لكون أكثر العلامء يف بعض البلدان حيكمون بصحته 

 ولزومه.

ا قد  صار معرك جدل بني العلامء من قديم الزمان وإن هذا الطالق الواقع بالثالث مجيعً

وحديثه، بحيث تتناوبه فكرة املقلدين ألئمة مذاهبهم، كام تتناوبه فكرة املجتهدين املتمسكني 

 بالكتاب والسنة.

ا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، يف طهر  فاملقلدون يرون أنه متى وقع الطالق بالثالث مجيعً

ِلُّ املرأة واحد، فإهنم حيكمون بصحة هذا  ا بائنًا ال رجعة فيه، وال حتَ الطالق ولزومه، وكونه طالقً

 لزوجها إال بعد نكاح زوج غريه.

كنى هلا وال  ثم هم حيكمون بسقوط نفقتها وسكناها عىل الزوج، العتبار أهنا مبتوتة، فال سُ

ها نفقة، ويستدلون لذلك بام رو مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص طلق

 أخرجه أمحد من حديث ابن عباس. )١(
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ا فلم جيعل هلا رسول اهللا  نفقة وال سكنى، واحلديث صحيح، لكن مطابقته للمبتوتة غري  ملسو هيلع هللا ىلصثالثً

نني، وجيمعون  في حُ رصيح وال صحيح كام سيأيت بيانه. فهم يرسحون هذه املبتوتة إىل أهلها بخُ

 هلا بني احلشف وسوء الكيل والترسيح باإلساءة، فال نفقة وال سكنى وال رجعة.

هدون فإهنم يقولون: نحن متبعون للكتاب والسنة ولسنا بمبتدعني، ومل نجد يف أما املجت

طالق املبتوتة هبذه الصفة، فمتى طلق أحد امرأته بالثالث  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا 

بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، لكنه يف طهر واحد، فإننا نحكم يف هذا الطالق بجعله عن طلقة 

ا يف جملس  ملسو هيلع هللا ىلصبحكم رسول اهللا  واحدة، تأسيًا ا مجيعً يف طالق أيب ركانة حيث طلق امرأته ثالثً

. فراجعها. فهذا حكم »إنها واحدة، راجع امرأتك«: ملسو هيلع هللا ىلصواحد، فحزن عليها، فقال له رسول اهللا 

 وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ن ينظر إىل وجهها، أو أن تتجمل ثم إن هذه املرأة حيكم هلا بالبقاء يف بيت زوجها، وال بأس أ

ْ وَ ﴿ له رجاء مراجعتها، لقوله سبحانه وتعاىل: َ  ٱ�َُّقوا َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ�  ٱ�َّ
  .]١الطالق: [ ﴾َ�ۡرُۡجنَ 

فإن دام عىل طالقه هذا حتى خرجت من عدهتا، وهي ثالث حيض مما حتيض، أو ثالثة 

يسات، أو وضع محلها إن كانت حامالً، فإهنا تطلق من زوجها بينونة صغر، أشهر يف حق اآل

بحيث لو ندم فيام بعد فإنه جيوز له أن يتزوجها بعقد جديد، وهذا من بركة الطالق الرشعي؛ ألن 

نُفِسِهنَّ ثَ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ اهللا سبحانه جعل لكل مطلقة عدة، يقول اهللا سبحانه:
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َٰثَة َ�َ�َ

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق 
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ُ قُُروٓءٖ ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب

َ
ِ ِ�ٓ أ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك 
َ
  .]٢٢٨البقرة: [ ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

اجعتها، ومل يكن للعلم برباءة رمحها، فإن ففرض اهللا هذه العدة ملصلحة الزوجني رجاء مر

 هذا يُعرف من حيضة واحدة، كام يف قضية املسلامت املهاجرات واملسبيات وهن بعصم الكوافر.

ثم إن هذه املرأة ما دامت يف العدة فإن هلا حكم الزوجة من النفقة والسكنى والكسوة، ولو 

لورثها؛ أما رأيت كيف فرض اهللا سبحانه عىل  مات الزوج يف أثناء العدة ورثته، كام أهنا لو ماتت



 ٣٨٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ٰٓـِٔي﴿ املطلقة اآليسة من احلمل ثالثة أشهر، لقوله سبحانه: ِمن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  َوٱ�َّ
ۡشُهرٖ  ٱۡرتَۡبُتمۡ �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن 

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ   .]٤ :الطالق[ ﴾فَعِدَّ

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ ها يف عدهتا،وهذا كله حلكمة الرتوي والتفكر رجاء مراجعت ُ�ِۡدُث  ٱ�َّ
ۡمٗر� 

َ
وأما استدالهلم بسقوط النفقة عن املبتوتة بحديث فاطمة بنت  .]١الطالق: [ ﴾١َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

قيس، فإن زوجها قد طلقها آخر ثالث تطليقات، وقد قضت عدهتا يف بيته، فلم يبق هلا عليه نفقة 

 ق له رجعة عليها.وال سكنى، كام أنه مل يب
وقد أطلنا الكالم يف هذه املسألة عىل طالق املبتوتة من رسالتنا هذه لكثرة ما يلتبس فيها 

 األمر عىل أكثر العلامء وكل العامة.

ا  وإنني يف حمل قضائي وحكمي أحكم خلاصة أهل البلد، متى طلق أحدهم امرأته ثالثً

ا، بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، يف طهر  واحد، فإنني أجعل هذا الطالق عن طلقة واحدة مجيعً

إذا مل يسبقه طالق غريه، وآمره بمراجعة زوجته متى رغب يف ذلك، وأشهد عىل رجعتها، فتبقى 

عنده زوجة له كحالتها السابقة. فإن طلقها مرة ثانية بالثالث، فتُجعل عن طلقة ثانية، إىل أن 

ا غريه. يطلقها الثالثة، فتبني منه بينونة كرب، فال  حتل له حتى تنكح زوجً

ـــــا ن ـــــه علمُ ـــــذي أد إلي  هـــــذا ال
 

ـــــان  ـــــلَّ زم ـــــدين اهللا ك ـــــه ن  وب
 

 واهللا أعلم.

* * * 
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 الطـالق مـرتـان

 فإمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان

َ�ٰقُ ﴿ قال الكاتب يف قوله سبحانه: ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  ٱلطَّ
َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ  ﴾َمرَّ

 : ذكر بعض العلامء أن هذه اآلية الكريمة-أي الشيخ حممد أمني عفا اهللا عنه  -قال  .]٢٢٩بقرة: [ال

َ�ٰقُ ﴿ تَانِ�  ٱلطَّ  البخارييؤخذ منها وقوع الطالق الثالث يف لفظ واحد. وأشار  -اآلية  ﴾َمرَّ

ز الطالق الثالث)بقوله:  َ�ٰقُ ﴿ لقول اهللا تعاىل: (باب من جوّ تَانِ� فَ  ٱلطَّ ۡو َمرَّ
َ
إِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

والظاهر: أن وجه الداللة املراد عند البخاري هو ما قاله الكرماين من أنه تعاىل  ﴾�َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 

َ�ٰقُ ﴿ ملا قال: تَانِ�  ٱلطَّ تني مجع فيها بني تطليقتني، وإذا جاز مجع  ﴾َمرَّ علمنا أن إحد املرّ

 التطليقتني دفعة جاز مجع الثالث.
ردّ ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق؛ ألن مجع الثنتني ال يستلزم البينونة الكرب، و

 بخالف الثالث وجعل اآلية دليالً لنقيض ذلك. انتهى.

فاجلواب: بدأ الكاتب بحثه هبذه اآلية واستأنس هلا بقول الكرماين يف تفسريه أهنا كام جاز 

ا فكذلك وقوع الثال ا، وال دليل عىل ذلك والكرماين ال حيتج بقوله.وقوع الطلقتني مجيعً  ث مجيعً

ا،  ا أو مفرقً ا سواء كان جمتمعً ويظهر من كالم الكاتب أن الطالق من رشط صحته كونه ثالثً

كام أن هذا هو رأي كثري من الناس، وقد غلطوا يف فهمه، فإن الطالق يكون بواحدة متى أراد 

تركها حتى تنقيض عدهتا بغسلها من احليضة الثالثة فإهنا  إبانتها وترسحيها، فمتى طلقها واحدة ثم

فإن  ،تبني منه وحترم عليه إذا مل يراجعها يف عدهتا، فهذا هو طالق السنة. قاله يف املغني واملقنع

ا. ا فإهنا للسنة أيضً  طلقها الثانية يف طهر مل جيامعها فيه ومل تكن حائضً

َ�ٰقُ ﴿ ن بقوله:وهاتان الطلقتان مها اللتان عنامها القرآ تَانِ�  ٱلطَّ فإن الزوج بعد هاتني  ﴾َمرَّ

عن هذه  ملسو هيلع هللا ىلصاملرتني يكون باخليار بني اإلمساك باملعروف أو الترسيح بإحسان، وملا سئل النبي 



 ٣٨٧  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ألهنا من بعد غسلها من احليضة الثالثة تَبني  »� الترس�ح بإحسان«اآلية قيل له: أين الثالثة؟ قال: 

 �َذا﴿ و ندم عىل فراقها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، لقوله سبحانه:منه وحترم عليه، لكنه ل
ْ بَۡيَنُهم  ٱلّنَِسآءَ َطلَّۡقُتُم  ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡوا

َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ِ   .]٢٣٢[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� ب
ا غريه، لقوله سبحانه:لكنه لو طلقها الثالثة يف العد  فَإِن﴿ ة حرمت عليه حتى تنكح زوجً

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥَطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ    .]٢٣٠[البقرة:  ﴾ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
لكن الفقهاء يستحبون التحفظ بالثالثة لتكون له بمثابة الرصيد خشية أن يندم. واحلاصل أن 

ل الطالق بالثالث يف ترسيح املرأة متى رغب يف طالقها، فال حاجة الطلقة بالواحدة تعمل عم

ا بلفظ واحد هم  للتكلُّف بجعل الثنتني كالثالث، ثم إن القائلني بجواز إيقاع الثالث مجيعً

ا، ثم خالفوا  خيالفون رصيح القرآن بجعلهم الطالق مرة واحدة، ومل جيعلوه مرتني وال ثالثً

ا من أيب ركانة عن طلقة واحدة، وهي  ملسو هيلع هللا ىلصرصيح السنة حيث جعل النبي  الثالث الواقعة مجيعً

حجة قاطعة ملوضع النزاع. وقد نص الفقهاء عىل أنه لو رمى اجلامر السبع دفعة واحدة فإهنا ال 

تقع إال عن مرة واحدة، فتدخل اجلامر كلها ضمن املرة الواحدة، ويلزم تكميل البقية من غريها. 

ا وأنه ال يكون إال عن طلقة واحدة. فقوله سبحانه:وكذا يقال يف الطالق بالثال َ�ٰقُ ﴿ ث مجيعً  ٱلطَّ
تَانِ�  وأصحابه وعهد نزول القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلصيعني به الطالق الرشعي الذي كان عىل عهد النبي  ﴾َمرَّ

من أن أحدهم يطلق زوجته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه، ثم تبتدئ املرأة يف دخول العدة، 

ة األوىل واغتسلت من حيضها طلقها الطلقة الثانية، وهاتان مها الطلقتان فمتى حاضت احليض

 اللتان عنامها القرآن.

ثم هو قبل حيضتها الثالثة يفكر يف أمره، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن حاضت 

 احليضة الثالثة فإهنا خترج من العدة وتبني منه.

مفهوم اآلية قول الكرماين، أنه متى جاز وأما استدالل الشيخ، رمحه اهللا، حيث أخذ من 

طالقها بطلقتني جاز بثالث جمتمعة، فإن هذا بعيد عن مفهـوم القرآن، كام أنه بنفسه يضعفه، لكنه 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٨٨

َ�ٰقُ ﴿ استأنس بقول الكرماين من أنه تعاىل ملا قال: تَانِ�  ٱلطَّ علمنا أن إحد املرتني مجع فيها  ﴾َمرَّ

ا.بني تطليقتني، وإذا جاز مجع ال  تطليقتني دفعة جاز مجع الثالث أيضً

فهذا احلكم قد وافق هو الشيخ ومتشى عىل مذهبه، وكل اآليات املذكورة يف أحكام 

الطالق فإهنا إنام تعني الطالق املرشوع، الذي يقع مرة بعد أخر، فاجلمع بني طلقتني يف مكان 

نام يقع منه طلقة واحدة فقط يف واحد ويف طهر واحد وبلفظ واحد، هو بدعة وزيادة يف الدين، وإ

طهر مل يمسها فيه، بحيث إنه حمجور عليه عن الزيادة عىل الطلقة يف حالة الطهر الواحد، وتبقى 

نُفِسِهنَّ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ رجعية، والرجعية ال يلحقها طالق. ويدل له قوله سبحانه:
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ

 � مل عىل الطُّهر، فهو من ألفاظ و .]٢٢٨البقرة: [ ﴾ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ القرء: هو احليض، مع كونه حيُ

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق ﴿ األضداد، ثم قال:
َ
ُ َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب

َ
ِ ِ�ٓ أ  ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ 
َ
 أي: يف زمن العدة. .]٢٢٨البقرة: [ ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

 ..الطالق عند أول كل طهروهذا معنى قول ابن عباس: 

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلمام أمحد: إنه كان يفتي بلزوم الثالث يف بداية عمره، 

 ثم رجع عنها، وقال: إين تدبّرت القرآن والسنة فلم أجد فيهام الطالق إال رجعيًّا.

ا يناقضون قوله سبحانه:ثم إن القائلني َ�ٰقُ ﴿  بلزوم الطالق بالثالث مجيعً تَانِ�  ٱلطَّ َمرَّ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 

َ
فمعنى (مرتني) أي مرة بعد أخر، كل  .]٢٢٩البقرة: [ ﴾فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

ا. كام يف قوله سبحانه: ِينَ ِذنُ�ُم  ٔۡ لِيَۡسَ� ﴿ واحدة يف طهر مل جيامعها فيه، ومل تكن حائضً  ٱ�َّ
يَۡ�ُٰنُ�ۡم وَ 

َ
ِينَ َملََكۡت � ْ  ٱ�َّ ٰٖت� ّمِن َ�ۡبِل َصلَٰوةِ  ٱۡ�ُلُمَ لَۡم َ�ۡبلُُغوا وَِحَ�  ٱۡلَفۡجرِ ِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ

ِهَ�ةِ تََضُعوَن �َِيابَُ�م ّمَِن  � ثََ�ُٰث َعۡوَ�ٰتٖ ٱلۡ َوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ  ٱلظَّ   .]٥٨النور: [ ﴾عَِشآءِ
ذه املرات الثالث هي مفرقة يف األوقات املذكورة، وال يمكن مجعها يف زمان وال مكان. فه

ا. أو وكله بأن يطلقها ثالث  فلو أن رجالً وكل آخر عىل طالق زوجته بالواحدة فطلقها ثالثً

مرات يف ثالثة أشهر، إحداهن يف رجب، والثانية يف شعبان، والثالثة يف رمضان، فطلقها بالثالث 

جب، أفال يكون طالقه غري واقع ملخالفة أمر موكله، وهذا باإلمجاع. فام بالك بمخالفة يف ر



 ٣٨٩  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

الشخص ألمر اهللا سبحانه حيث طلق يف طهر جامعها فيه أو وهي حائض، أفال يكون هذا 

 الطالق باطالً ملخالفة أمر اهللا ورسوله؟!

ا وكوهنا بينونة كرب ال نفق ة بعدها وال سكنى وال رجعة، ثم إن القائلني بلزوم الثالث مجيعً

ٰٓـِٔيوَ ﴿ هم جيعلون قوله سبحانه: ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  ٱ�َّ فَعِدَّ
ۡشُهرٖ وَ 

َ
ٰٓـِٔيأ ْوَ�ُٰت  ٱ�َّ

ُ
ۡ�َالِ لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ

َ
ۚ َوَمن �َ  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
َ تَِّق أ ُ  ٱ�َّ ِمۡن  ۥَ�َۡعل �َّ

 ِ ۡمرِه
َ
�  ۦأ ۡمُر  ٤�ُۡ�ٗ

َ
ِ َ�ٰلَِك أ نَزَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق  ۥٓ أ  ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  ٱ�َّ

ۡجًرا 
َ
وُهنَّ  ٥أ ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ

َ
ۚ �ن ُ�نَّ  أ ْ َعلَۡيِهنَّ ِ�َُضّيُِقوا

�َضۡعَن لَُ�ۡم َ� 
َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ

َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
تَِمُرواْ  َٔ أ

ۡ
ُجورَُهنَّ َو�

ُ
اتُوُهنَّ أ

ُ�ۡم فََسُ�ِۡضُع َ�ُ  ۡخَرٰى  ۥٓ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن َ�َعاَ�ۡ
ُ
َ�ٰقُ ﴿ .]٦-٤الطالق: [ ﴾٦أ تَانِ�  ٱلطَّ َمرَّ

ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 
َ
ال معنى له، بل جيعلونه من حشو الكالم  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

لب عىل أمره  الذي ينزه عنه القرآن، فامذا يبقى مع املطلق بالثالث من اإلمساك باملعروف، وقد غُ

عمهم بينونة كرب ال حتل له إال بعد نكاح زوج غريه؟! وال أمر وال رأي باحلكم عليه بأهنا بز

ه، مع مناقضتها لقوله سبحانه: َها ﴿ ملُكرَ ُّ�
َ
� تِِهنَّ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ  ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِِعدَّ

بل عدهتن، والعدة هي الطهر .]١الطالق: [ ْ ﴿ أي يف قُ ۡحُصوا
َ
ۖ ٱۡلعِدَّ َوأ ٰٓـِٔيوَ ﴿ .]١الطالق: [ ﴾ةَ  ٱ�َّ

ۡشُهٖر وَ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن 
َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيفَعِدَّ ْوَ�ُٰت  ٱ�َّ

ُ
لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ

ۡ�َالِ 
َ
ۚ َوَمن َ�تَِّق  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
َ أ ُ  ٱ�َّ ِ مِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦۡن أ ۡمُر  ٤�ُۡ�ٗ

َ
ِ َ�ٰلَِك أ  ٱ�َّ

نَزَ�ُ 
َ
َ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق  ۥٓ أ ۡجًرا  ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  ٱ�َّ

َ
ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث  ٥أ

َ
أ

� ۚ ْ َعلَۡيِهنَّ وُهنَّ ِ�َُضّيُِقوا ْ َعلَۡيِهنَّ َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ نفُِقوا
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
ن ُ�نَّ أ

�َضۡعَن لَُ�ۡم َ� 
َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ ْ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن  َٔ َح�َّ تَِمُروا

ۡ
ُجورَُهنَّ َو�

ُ
اتُوُهنَّ أ

ُ�ۡم فََسُ�ِۡضُع َ�ُ  ۡخَرٰى  ۥٓ َ�َعاَ�ۡ
ُ
ْ وَ ﴿ ها وال تنقصوا منهاأي: ال تزيدوا في .]٦-٤[الطالق:  ﴾٦أ  ٱ�َُّقوا

 َ   .]١الطالق: [ ﴾َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ  ٱ�َّ
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 ثم إن هذه العدة التي أمر اهللا بإحصائها هي ثالث حيض يف حق من حتيض، لقوله سبحانه:

نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثةَ  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ  � أي: ثالث حيض، أو بوضع  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾قُُروٓءٖ

ٰٓـِٔيوَ ﴿ محلهن، أو ثالثة أشهر يف حق اآليسات من احلمل والصغريات. كام يف قوله سبحانه:  ٱ�َّ
ۡشُهرٖ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن 

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ فلو كانت  .]٤الطالق: [ ﴾فَعِدَّ

ٰٓـِٔيوَ ﴿ العدة تسقط عن أحد لسقطت عن هؤالء العجائز الاليت ال يُرجى محلهن. وقال: يَ�ِۡسَن  ٱ�َّ
ۡشُهٖر وَ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض ِمَن 

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيفَعِدَّ ْوَ�ُٰت  ٱ�َّ

ُ
ۡ�َالِ لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ

َ
 ٱۡ�

ن يََضۡعَن 
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۚ َوَمن َ�تَِّق أ َ َ�ۡلَُهنَّ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ ۡمُر  ٤�ُۡ�ٗ

َ
ِ َ�ٰلَِك أ نَزَ�ُ  ٱ�َّ

َ
 ۥٓ أ

َ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق  ۡجًرا  ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  ٱ�َّ
َ
ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم  ٥أ

َ
أ

ٰ يََضۡعَن ّمِن وُۡجِدُ�ۡم  نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
ۚ �ن ُ�نَّ أ وُهنَّ ِ�َُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َوَ� تَُضآرُّ

�َضۡعَن لَُ�ۡم َ� 
َ
ۚ فَإِۡن أ ُ�ۡم فََسُ�ِۡضعُ  َٔ َ�ۡلَُهنَّ تَِمُرواْ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن َ�َعاَ�ۡ

ۡ
ُجورَُهنَّ َو�

ُ
 اتُوُهنَّ أ

ۡخَرٰى  ۥٓ َ�ُ 
ُ
والضمري يف قوله: (أسكنوهن) يعود إىل أقرب املذكور وهن  .]٦-٤الطالق: [ ﴾٦أ

اآليسات من احلمل، فكام أوجب سبحانه النفقة والسكنى لذوات املحيض مدة عدهتن، وجاز 

للرجل إرجاع زوجته خالهلا، فكذلك أوجب السكنى والنفقة والرجعة لآليسات من احلمل، 

له احلق يف رجعتها يف أثناء عدهتا؛ وهذه أحكام مرشوعة ومفروضة كفرض الصالة وكون الزوج 

والصيام، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خيالفها، وقد استوعبتها سورة الطالق 

نُفسِ  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ ألهنا إنام نزلت بعد سورة البقرة التي قال اهللا فيها:
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ �  ﴾ِهنَّ ثََ�َٰثَة ُقُروٓءٖ

 أي: ثالث حيض. وبقيت عدة املتوىف عنها زوجها، وقد ذكرها اهللا بقوله: .]٢٢٨البقرة: [

ِينَ وَ ﴿ �ۖ  ٱ�َّ ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
 ﴾ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

ْوَ�ُٰت ﴿ امالً،هذا إن مل تكن ح .]٢٣٤البقرة:[
ُ
ۡ�َالِ َوأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
 .]٤الطالق: [ ﴾أ

 سواء يف ذلك املطلقة أو املتوىف عنها زوجها.
: ولو طلق رجل امرأته طالق بدعة، كام لو طلقها يف احليض، أو يف طهر املغنيقال يف 

 : أنه جيب رجعتها.-أمحد  أي اإلمام -جامعها فيه، فإنه يستحب له رجعتها، وعنه 



 ٣٩١  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

د  دَ عىل اختالف أنواعها وبيان ما يرتتب عليها من وجوب النفقة والسكنى  -وهذه العِ

كلها تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنها من  -وجواز الرجعة خالهلا 

اجبات إال ومصلحته مصالح العباد يف املعاش واملعاد؛ ألن اهللا سبحانه ال يوجب شيئًا من الو

م شيئا من املحرمات إال ومفسدته راجحة ومرضته واضحة  راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرِّ

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ� ﴿ -وحدود اهللا حمرماته  - ﴾ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ
َ تَۡدرِي لََعلَّ  ِ  ٱ�َّ ۡمٗر� ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰل

َ
  .]١الطالق: [ ﴾١َك أ

ويبقى عدة املختلعة باملال وبمعناها املفسوخة، قد ثبت يف البخاري من حديث ابن عباس أن 

قالت: يا رسول اهللا، ثابت بن قيس ال أعيب عليه يف  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة ثابت بن قيس بن شامس أتت إىل النبي 

ا. فقال رسول اهللا خلق وال دين، ولكني أكره الكفر يف اإلسالم. ويف رواية: ال : ملسو هيلع هللا ىلصأطيقه بغضً

. ويف »اقبل احلديقة وطلقها تطليقة«: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: نعم. فقال رسول اهللا  »أتـرُدِّين عليه حديقته؟«

رواية: أمرها أن تعتد بحيضة. وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن املختلعات 

 رجعة ألزواجهن عليهن. ويستفاد واملفسوخات يكفي إحداهن أن تعتد بحيضة واحدة، لكونه ال

من هذا احلديث أن الطالق املرشوع يقع بطلقة واحدة، فتبني املرأة إذا مل يكن لزوجها فيها رغبة، فإن 

ا، وفيام بني الطلقة الثانية إىل االغتسال من احليضة الثالثة يتفكر يف نفسه،  طلقها ثانية فإهنا للسنة أيضً

ىل رجعتها وتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة، وإن بدا له أن فإن بدا له أن يراجعها أشهد ع

يفارقها فإهنا تبني منه بغسلها من حيضتها الثالثة، وتسمى بينونة صغر، بمعنى أنه لو ندم عىل فراقها 

ا غريه. وهذا  فإنه جيوز له أن يتزوجها بعقد جديد، إال إذا طلقها الثالثة فإهنا ال حتل له حتى تنكح زوجً

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿ عنى قوله سبحانه:م   .]٢٣٠[البقرة:  ﴾ۥۗ مِۢن َ�ۡعُد َح�َّ
ا وكونه بينونة كرب، فإهنم بذلك  ثم إن املقلدين يف حكمهم بإلزام الطالق بالثالث مجيعً

َ�ٰقُ ﴿ خيالفون رصيح القرآن يف قوله: تَانِ�  ٱلطَّ ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ ﴿ ويف الثالثة: ﴾َمرَّ
َ
فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿ .]٢٢٩[البقرة:  ﴾�ِإِۡحَ�ٰٖن�  [البقرة:  ﴾ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
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يح فهم حيكمون بجعل هذا الطالق املفرق كالصادر عن مرة واحدة، فخالفوا بذلك رص .]٢٣٠

 القرآن وصحيح السنة.
َ�ٰقُ ﴿ ودونك ما ذكره العالمة ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: تَانِ�  ٱلطَّ قال: هذه اآلية  ﴾َمرَّ

الكريمة رافعة ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسالم، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 

ر عىل الزوجات، قرصهم اهللا عىل ثالث طلقها مائة مرة ما دامت يف العدة، فلام كان هذا فيه رض

جعة يف املرة والثنتني، وأباهنا بالكلية يف الثالثة، قال: َ�ٰقُ ﴿ طلقات، وأباح الرَّ تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ  ٱلطَّ َمرَّ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 

َ
  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾بَِمۡعُروٍف أ

الطلقات الثالث: عن عكرمة عن  باب نسخ املراجعة بعد :سننهقال أبو داود رمحه اهللا يف 

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخَلَق  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ ابن عباس:
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ

َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ ُ  ٱ�َّ

رَۡحاِمِهنَّ 
َ
وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن  ،اآلية .]٢٢٨البقرة: [ ﴾ِ�ٓ أ

ا، فنسخ ذلك فقال:ط َ�ٰقُ ﴿ لقها ثالثً تَانِ�  ٱلطَّ اآلية، وقال ابن أيب حاتم عن هشام بن عروة  ﴾َمرَّ

ا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا  عن أبيه: إن رجالً قال المرأته: ال أطلقك أبدً

. فأتت رسول اهللا  َ�ٰقُ ﴿ فذكرت ذلك له، فأنزل اهللا عز وجل: ملسو هيلع هللا ىلصأجلكِ راجعتكِ تَانِ�  ٱلطَّ  ﴾َمرَّ

وهكذا رواه ابن جرير يف تفسريه، ورواه عبد بن محيد يف تفسريه عن جعفر بن عون كلهم عن 

هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت يف العدة، وإن 

ل: رجالً من األنصار غضب عىل امرأته فقال: ال آويك وال أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قا

َ�ٰقُ ﴿ فأنزل اهللا عز وجل: ملسو هيلع هللا ىلصأطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول اهللا   ٱلطَّ
تَانِ�   قال: فاستقبل الناس الطالق، من كان طلّق ومن مل يكن طلّق. ﴾َمرَّ

وروي عن عائشة أهنا قالت: مل يكن للطالق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما مل 

ل من األنصار وبني أهله بعض ما يكون بني الناس، فقال: ألتركنّكِ ال تنقض العدة، وكان بني رج

ا.  أيِّامً وال ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقيض راجعها، ففعل ذلك مرارً
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َ�ٰقُ ﴿ فأنزل اهللا عز وجل فيه: ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  ٱلطَّ
َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ ت الطالق فوق ﴾َمرَّ

ا غريه. واختار ابن جرير أن هذا تفسري هذه اآلية  ثالثًا ال رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجً

ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� ﴿ وقوله:
َ
أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتني فأنت خمري فيها ما  ﴾فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

ا ا إلصالح هبا واإلحسان إليها، وبني أن ترتكها حتى دامت عدهتا باقية، بني أن تردّها إليك ناويً

سنًا إليها ال تظلمها من حقها شيئًا وال تضارَّ هبا. ا فتبني منك، وتطلق رساحها حمُ  تنقيض عدهتُ

وقال ابن أي حاتم عن سفيان الثوري عن إسامعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: 

ۡو ﴿ يت قول اهللا عز وجل:فقال: يا رسول اهللا أرأ ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي 
َ
فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

ا. »الترس�ح بإحسان اثلاثلة«أين الثالثة؟ قال:  ﴾�َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن�   ورواه اإلمام أمحد أيضً

 ما نصه: تفسري املناروذكر يف 

ح مجاهري العلامء ومنهم احلنفية بأن الطالق الرشعي هو ما كان مرة بعد مرة وأن مجع  رصّ

لثنتني أو الثالث بدعة وأنه حرام. وهذا هو قول عمر وعثامن وعيل وابن مسعود وابن عباس ا

وعبد اهللا بن عمر وعمران بن احلصني وأيب موسى األشعري وأيب الدرداء وحذيفة، وهم من 

 علامء الصحابة.

ه قال اإلمام: وهذا هو الطالق املرشوع يف كتاب اهللا تعاىل، وهو الطالق الرجعي عىل هذ

 الصفة وهبذا العدد، أما الطالق البائن فلم يرد يف كتاب اهللا.. انتهـى.

: إن الصحابة كانوا جممعني عىل أنه ال يقع بالثالث إعالم املوقعنيوذكر العالمة ابن القيم يف 

جمتمعة إال واحدة من أول اإلسالم إىل ثالث سنني من خالفة عمر، وأن هذا اإلمجاع مل ينقضه 

 إمجاع بعده.

ثم قال: ليس املراد جمادلة املقلدين، فإن أكثرهم يطلع عىل هذه النصوص يف كتب احلديث 

بايل هبا، ألن العمل عندهم عىل أقوال كتبهم وأئمة مذاهبهم دون كتاب اهللا تعاىل  وغريها وال يُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 
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والثالثني املجلد الثالث  جمموع الفتاوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الطالق من 

 ما نصه: ١٥٥، ١٥٤ص 

والطالق الذي ذكره اهللا تعاىل يف كتابه هو الطالق الرجعي. قال هؤالء: وليس يف كتاب اهللا 

طالق بائن حمسوب من الثالث أصالً، بل كل طالق ذكره اهللا تعاىل يف القرآن فهو الطالق 

ال طلقة رجعية، كام هو مذهب أكثر الرجعي... ولو قال المرأته: أنتِ طالق طلقة بائنة. مل يقع هبا إ

العلامء، وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد يف ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم الطالق إىل رجعي وبائن 

 تقسيم خمالف لكتاب اهللا. وهذا قول أهل احلديث، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أمحد.

* * * 

 الطالق بعد اللعان بني الزوجني لغو ال معنى له

 ل الكاتب:ثم قا

 (اعلم أن من أدلة القائلني بلزوم الثالث جمتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت يف

يف لعان عويمر العجالين وزوجه، فإن فيه: فلام فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول  الصحيحني

ا قبل أن يأمره رسول اهللا   .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا إن أمسكتها. فطلقها ثالثً

ووجه الدليل منه أنه أوقع الثالث  ،!*"يث حتت الرتمجة املتقدمة عنهأخرج البخاري هذا احلد

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف كلمة واحدة ومل ينكره رسول اهللا 

َ�ٰقُ ﴿ ثم استدل بقول الكرماين يف قوله تعاىل: تَانِ�  ٱلطَّ فيؤخذ منه جواز  :]٢٢٩[البقرة:  ﴾َمرَّ

 ة جازت الثالث).الطالق بالثالث بلفظ واحد، لكونه إذا جاز مجع الطلقتني دفعة واحد
لِم إىل غري فاجلواب : أن فضيلة الكاتب يظهر من تعصبه ملذهبه بام نُشاهد من رصفه الكَ

َ�ٰقُ ﴿ املعنى املراد منه، فقد فرسّ القرآنُ والسنةُ  تَانِ�  ٱلطَّ بكوهنا تقع مرة يف خالل العدة، وهي  ﴾َمرَّ

 اب من جوز الطالق الثالث).وهي: (ب )١(
                          



 ٣٩٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ل له ميدانًا من السعة بمدة وضع رمحة من اهللا لعباده، حيث مل جيعل الطالق مرة واحدة، بل جع

احلمل، أو بحيضها ثالث مرات، أو ببقائها يف العدة ثالثة أشهـر يف حق اآليسة والصغرية، 

و املطلِّق يف أمره وتذهب عنه ثورة الغضب واحلنَق، ثم يعاوده عقله وفكرته يف خالل هذه  لِيرتَ

جعية زوجية، بخالف من ير املدة، فرياجع زوجته بدون عقد وال ويل وال شهود، لكون  الرَّ

جواز وقوع الثالث دفعة واحدة يف مكان واحد، وتُسمى املبتوتة، فهؤالء يبطلون حكم اهللا فيام 

رشع لعباده من الرتبُّص والرتيث مدة بقاء العدة، وحيكمون بأنه ال نفقة هلا وال كسوة وال 

كنى، فيجمعون هلا بني احلشف وسوء الكيل والفراق السيئ   ال الترسيح بإحسان.سُ

وقد أبعد الكاتب النجعة يف استدالله بطالق عويمر العجالين بعد وقوع اللعان، واهللا 

ا، وكذلك حديث سهل حيث قال  سبحانه رشع اللعان، وهو بينونة كرب، ومل يذكر معه طالقً

ا قبل أن يأمر ه رسول اهللا عويمر العجالين: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول اهللا. فطلّقها ثالثً

ا يف غري موقعه الصحيح، أشبه من يطلق امرأة  بطالقها. وهذا الطالق يعترب فضوليًّا لكونه واقعً

مل يأمره بالطالق، وغاية ما استدل به  ملسو هيلع هللا ىلصليست له بزوجة، وكفانا يف بطالنه كون رسول اهللا 

 عنه. ملسو هيلع هللا ىلصالكاتب سكوت رسول اهللا 

يسكت دائامً عن اللغو  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وسكوته ال يدل عىل صواب طالق عويمر، فقد كان

ۡعَرُضواْ َ�ۡنُه َوقَالُواْ َ�َآ  ٱللَّۡغوَ َسِمُعواْ  �َذا﴿ فال جييب صاحبه، بل يعرض عنه عمالً بقوله تعاىل:
َ
أ

ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم َ� نَۡبَتِ� 
َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
 واللغو هو .]٥٥القصص: [ ﴾٥٥ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ أ

رديء الكالم، أشبه طالق عويمر العجالين ملن ليست له بزوجة، وقد كان اليهود يدخلون عىل 

امُ عليك. فيقول هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ، وقد فطنت عاثشة لتحريفهم »وعلي�م«ويقولون له: السَّ

ا عىل سوء قوهلم، فقالت هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصالكلم وكوهنم يدعون عىل رسول اهللا  باملوت، فلم تستطع صربً

ام واللعنة، وقالت: أمل تسمع ما قالوا يا رسول اهللا؟! فقال هلا الرسول علي مهالً يا «: ملسو هيلع هللا ىلصكم السَّ

 .!*"»اع�شة هل جتدي� فحاًشا؟! إن رش انلاس من تر�ه انلاس اتقاء فحشه

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
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ساكت مل يرد  ملسو هيلع هللا ىلصومثله ما وقع أليب بكر حني حتامل عليه رجل بسبه وذمه ورسول اهللا 

بُّه رد وهو متغريّ وجهه، فلحقه أبو بكر فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعليه أبو بكر، فقام رسول اهللا  عليه، فلام طال سَ

يا رسول اهللا إن هذا أطال يف سبي وأنا ساكت، فلام كلمته قمت وأثر الغضب عىل وجهك. فقال: 

ك ينافح دونك لّما كنت ساكًتا، فلما انترصت نلفسك انرصف امللك، «
َ
يا أبا ب�ر إنه مازال املل

 .!*"»فهوانرصفت بانرصا

لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصعن جواب هذا ال يدل عىل صوابه يف قوله وال إقرار الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصفسكوت الرسول 

وفعله، فاستدالل الكاتب بحديث عويمر العجالين هو بعيد عن موضع احلُجة، فقد حصلت 

الفرقة الكرب بمجرد اللعان، فكان طالقه الغيًا ال معنى له؛ ووضع البخاري ترمجته عىل هذا ال 

ىل تصويبه هلذا الطالق الواقع من عويمر العجالين بعد مالعنته لزوجته، إذ مدار الرشيعة يدل ع

 !+".»ما نهيت�م عنه فاجتنبوه وما أمرت�م به فأتوا منه ما استطعتم«عىل األمر والنهي حلديث: 

قال للمتالعنني:  ملسو هيلع هللا ىلصويدل له ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول اهللا 

إن كنت «. قال: يا رسول اهللا مايل. فقال: »ىلع اهللا، أحدكما اكذب، ال سبيل لك عليها حساب�ما«

َت عليها فهو بما استحللت من فرجها، و�ن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها
ْ
. فهذا »َصَدق

 حيث حكم بالفرقة بعد اللعان وكونه ال سبيل للزوج عليها. ملسو هيلع هللا ىلصحكم رسول اهللا 

الق الواقع من عويمر بعد اللعان هو استدالل واقع يف غري موقعه فاالستدالل هبذا الط

 الصحيح.

. يريد (إن الفرقة بنفس اللعان ال يدل عليها كتاب وال سنة رصحية وال إمجاع)ثم قال الكاتب: 

 هبذا استقامة احتجاجه بوقوع الطالق بالثالث من عويمر العجالين.

وقوع الفرقة بمجرد اللعان، كام سبق : أن النصوص الصحيحة الرصحية تثبت فاجلواب

فقال: يا  »ال سبيل لك عليها«: ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عمر بأهنام ملا فرغا من تالعنهام قال له رسول اهللا 

 أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث أيب هريرة. )١(

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(

                          



 ٣٩٧  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، و�ن كنت كذبت «رسول اهللا مايل. قال: 

 وهو حديث متفق عليه. .»عليها فهو أبعد لك منها

ا، والسنة تفرس القرآن وتُبنيِّ ما سكت عنه، وليس بعد كام أن ال قرآن مل يذكر مع اللعان طالقً

هذا بيان. ثم إنه قد وقع الفراق بني األزواج والزوجات بدون طالق، كزوجة املرتد عن دين 

اإلسالم، فإهنا تطلق منه بدون طالق وال صيغة فراق، وكذلك املسلامت املهاجرات وأزواجهن 

لرشك، فانفسخ نكاحهن بمجرد إسالمهن بدون طالق وال فرقة، أشبه فسخ نكاح باقون يف ا

املتالعنني، ومثله ما وقع يف سبايا أوطاس الالئي كن مع أزواجهن، وبمجرد سبيهن انفسخ 

ال توطأ حامل حىت تضع، وال غ� ذات محل حىت «: ملسو هيلع هللا ىلصنكاحهن بدون طالق. وقال رسول اهللا 

ث هل !*".»حتيض حيضة دِ ا.ومل حيُ  ن طالقً

* * * 

 نفقة املطلقة وسكناها

 ثم قال الكاتب:

 ملسو هيلع هللا ىلص(إن عدم النفقة والسكنى ال يتوقف عىل عدم الطالق، وأوضح دليل عىل ذلك ما صح عنه

 ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث فاطمة بنت قيس، أهنا طلقها زوجها آخر ثالث تطليقات، فلم جيعل هلا رسول اهللا

يح رصيح يف أن البائن بالطالق ال نفقة هلا نفقة وال سكنى. أخرجه مسلم يف صحيحه وهو نص صح

 .وال سكنى)

ا مع سقوط النفقة فاجلواب : أن هذا الكاتب حيوم حول جواز إيقاع الطالق بالثالث مجيعً

والكسوة والسكنى والرجعة، لكون صحة وقوع الطالق ال يستلزم وجوب النفقة والسكنى 

مسلم وأهل السنن، أهنا طلقها  بزعمه. ويستدل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس الذي رواه

 أخرجه أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(
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ا فلم جيعل هلا رسول اهللا  نفقة وال سكنى. فهو عند األئمة الذين جييزون الطالق  ملسو هيلع هللا ىلصزوجها ثالثً

 بالثالث بلفظة واحدة ويسموهنا مبتوتة كام قيل:

ــــا ــــكنى هل ــــالق ال س ــــة الط  مبتوت
 

ـــــــــا  ـــــــــىل زوج إذا أحبله  إال ع
 

 ويستدلون عىل ذلك هبذا احلديث.

يعرف من فحو لفظه، فإن حديث فاطمة بنت قيس يفيد أنه أرسل هلا زوجها  واجلواب عنه

وهو باليمن آخر ثالث تطليقات، مما يدل عىل أنه اإلمجاع السابق يف الطالق، وهو أن يكون مرة بعد 

مرة يف خالل األقراء، فطالق فاطمة بنت قيس ولو ذكره العلامء واملصنفون بلفظ الثالث فإنه وقع 

الطالق الرشعي، فآخر طلقة أرسلها هلا وهو باليمن، وأمر وكيله بأن يذهب هلا بشعري  دفعات حسب

 »إنه ليس لك عليه نفقة«: ملسو هيلع هللا ىلصتشكوه، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصومتر، فسخطته وذهبت إىل رسول اهللا 

 وهذا هو الواقع املطابق للحق والعدل.

نة كرب، فال نفقة هلا وال فقد أصبحت فاطمة بنت قيس بائنة من زوجها بالطلقة الثالثة بينو

سكنى، وال حتل لزوجها األول أيب حفص بحال إال بعد نكاح زوج غريه. لكن بعض الفقهاء 

وهنا  ومنهم الكاتب يتعصبون للمذهب بتصحيح وقوع الطالق بالثالث دفعة واحدة، ويسمّ

ويبطلون املبتوتة، فيحرموهنا من النفقة والكسوة والسكنى والرجعة من حني وقوع الطالق، 

 حكم اهللا يف قوله:

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡحُصواْ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
تِِهنَّ َوأ ۖ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ ةَ ْ وَ  ٱۡلعِدَّ ُقوا َ  ٱ�َّ َر�َُّ�ۡمۖ َ�  ٱ�َّ
�َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ 

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ  ودُ َبّيَِنةٖ� َوتِۡلَك ُحدُ ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ َوَمن َ�َتَعدَّ  ٱ�َّ

ِ ُحُدوَد  َ َ� تَۡدرِي َلَعلَّ  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
 .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

فاحلاكمون بجواز الطالق بالثالث دفعة واحدة، حيكمون بلزومها ولزوم ما يرتتب عليها 

ع النفقة والكسوة والسكنى وسائر احلقوق التي فرضها اهللا، وإن مات الزوج مل ترثه من قط

زوجته بعد وقوع لفظ الطالق، وإن ماتت الزوجة مل يرثها زوجها عندهم. وهلذا استدلت فاطمة 

بسقوط نفقتها  ملسو هيلع هللا ىلصبنت قيس عىل بعض الصحابة ملا دخل عىل بعضهم الشك ملا حكم رسول اهللا 



 ٣٩٩  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ ا، فتلت عليهم هذه اآلية وهي قوله تعاىل:وسكناها عن زوجه ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد  ٱ�َّ
ۡمٗر� 

َ
أي: فال  !*"قالت: وما هذا األمر الذي حيدث بعد وقوع الطالق الثالث مفرقة؟ ﴾١َ�ٰلَِك أ

 سكنى هلا عىل زوجها وال نفقة؛ ألهنا قد أمضت نفقتها وسكناها يف بيت زوجها وقت عدهتا.

ونحن نسوق حديث فاطمة بنت قيس يف ترصحيها بأن زوجها طلقها آخر ثالث تطليقات، 

مما يدل عىل أن مجع الطالق بالثالث يف لفظة واحدة أنه بدعة وغري معروف من الصحابة، 

 واحلكم بلزومه ولزوم ما يرتتب عليه خطأ وظلم.

حق الرجعة عليها يف حالة وأشارت فاطمة بنت قيس إىل أن النفقة ال تكون إال ملن هو له 

 عدهتا، وبعد الثالث املفرقة ال رجعة وال نفقة.

ا  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم عن فاطمة بنت قيس عن النبي  . »ليس هلا سك� وال نفقة«يف املطلقة ثالثً

ويف رواية ملسلم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخربته أهنا كانت 

 املغرية، فطلقها آخر ثالث تطليقات.عند أيب عمرو بن حفص بن 

فحديث فاطمة بنت قيس قد التبس عىل املحدثني وأئمة املذاهب وعىل الفقهاء، لوروده 

ا ومل جيعل يل رسول اهللا  نفقة وال سكنى. وهذا صحيح لكنها ثالث  ملسو هيلع هللا ىلصأحيانًا بقوله: طلقني ثالثً

 مفرقة ليست جمتمعة، واملفرس يقدم عىل املبهم.

إنما انلفقة والسك� «قال هلا:  ملسو هيلع هللا ىلصمحد من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ورو اإلمام أ

 .»للمرأة ىلع زوجها ما اكنت هل عليها رجعة، فإذا لم ي�ن هل عليها رجعة فال نفقة وال سك�

ويدل لذلك: ما رو أبو داود من حديث أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس أهنا أخربته أهنا 

ة، وأن أبا حفص بن املغرية طلقها آخر ثالث تطليقات، فزعمت كانت عند أيب حفص بن املغري

فاستفتته يف خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إىل بيت ابن أم مكتوم  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا جاءت رسول اهللا 

 لََعلَّ ﴿ مل رجعتها حتى يكون لقوله تعاىل:تقصد أن املـراد باملطلقة يف اآلية هي الرجعية؛ ألهنـا هي التي يـؤ )١(
 َ ۡمٗر� َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ُ�ِۡدُث  ٱ�َّ

َ
 معنى وبذلك تكون السكنى يف اآلية خاصة بالرجعية. ﴾١ أ
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األعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة يف خروج املطلقة من بيتها، ويف رواية أن مروان 

 ا فأخربته أهنا كانت عند أيب حفص.أرسل إىل فاطمة بنت قيس فسأهل

ر عيل بن أيب طالب عىل بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  قد أمّ

بتطليقة كانت بقيت هلا، وأمر عياش بن أيب ربيعة واحلارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقاال: واهللا 

 .» نفقة لك إال أن ت�و� حامالً ال«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصما هلا نفقة إال أن تكون حامالً. فأتت النبي 

فهذه النصوص الصحيحة الرصحية تدل عىل صحة حديث فاطمة بنت قيس، سواء وقع باسم 

الثالث، أو وقع بآخر طلقة، إذ املعنى واحد ال خيتلف، ويدل بطريق الوضوح عىل أن املفروض يف 

أن يوقعه دفعة واحدة الطالق هو أن يقع مرة بعد أخر يف خالل العدة، وكونه ال حق للرجل 

ا بلفظ  ملسو هيلع هللا ىلصفيقطع نفقة زوجته زمن العدة وسكناها. كام أن النبي  غضب عىل الذي طلق امرأته ثالثً

حتى قال رجل: أفال أقتله يا  »أيلعب ب�تاب اهللا وأنا ب� أظهر�م؟«واحد، فقام غضبان وقال: 

 ثَّقون.رسول اهللا؟ وذلك من شدة غضب الرسول عليه. رواه النسائي ورواته مُو

عىل هذا يدل عىل أن مجع الثالث بلفظ واحد أنه بدعة ومنكر من  ملسو هيلع هللا ىلصفشدة غضب الرسول 

القول وزور، ويدل عىل عدم وقوعه ملنافاته لنصوص القرآن والسنة، التي يأمر اهللا فيها بالطالق 

 .!*"»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«يف العدة أي الطهر. وملنافاته حلديث: 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:وهلذا 

إن الطالق الرشعي هو الطالق الرجعي املستلزم لوجوب النفقة والسكنى عىل الزوج 

خالل العدة، وإن مات الزوج ورثته لكون الرجعية زوجية، وإن ماتت الزوجة ورثها. وقال: 

ا عىل عهد النبي  ا بكلمة واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصوال نعرف أن أحدً بالثالث،  ملسو هيلع هللا ىلصفألزمه النبي طلق امرأته ثالثً

وي يف ذلك حديث صحيح وال حسن وال نقل أهل الكتب املعتمدة يف ذلك شيئًا.  وال رُ

وليس يف الكتاب والسنة ما يوجب اإللزام بالثالث بمن أوقعها مجلة بكلمة أو كلامت بدون 

 ورسوله.رجعة، بل إن ما يف الكتاب والسنة اإللزام بذلك من طلق الطالق الذي أباحه اهللا 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
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ا؛  ا نافذً ومتى وقع الطالق عىل خالف ما سنه اهللا يف كتابه وعىل لسان رسوله مل يكن الزمً

ألن األصل الذي عليه السلف والفقهاء، أن العبادات والعقود املحرمة إذا فعلت عىل الوجه 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ريض اهللا عنها عن النبي الصحيحني املحرم مل تكن الزمة وال صحيحة، ملا يف 

 .»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو َرد«

* * * 

 ملسو هيلع هللا ىلصغضب رسول اهللا 

ا بلفظ واحد  من الذي طلق ثالثً

 ثم قال الكاتب:

ا ما رواه النسائي:  (ومن أدلة وقوع الثالث مجيعً

ا،  ملسو هيلع هللا ىلص عن حممود بن لبيد قال: أُخرب رسول اهللا ا، فقام غضبانً عن رجل طلق امرأته ثالثًا مجيعً

حتى قال رجل: أفال أرضب عنقه يا رسول اهللا؟ أي:  »ب�تاب اهللا وأنا ب� أظهر�مأيلعب «فقال: 

من شدة غضبه عليه. ووجه االستدالل هبذا احلديث أن املطلِّق يظن الثالث املجموعة واقعة، فلو 

ن أهنا ال تقع، ألنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه، ويقول: إ ملسو هيلع هللا ىلصكانت ال تقع لبنيَّ النبي 

 املناسب ملرتكب اجلريمة التشديد ال التخفيف).

: أن هذا الكاتب قد حذق يف قلب احلقائق، وأن االحتجاج هبذا احلديث يعد من فاجلواب

جة عليه ال له؛ فاالحتجاج به عىل التحريم آكد ال اإلباحة، واالستدالل به عىل  قبيل ذلك، فهو حُ

ليس فيه، وال يدل عليه بيشء من وجوه  الوقوع من باب التكهن والزيادة يف احلديث ما

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالدالالت البتة، ولكن املقلد ال يبايل يف سبيل تقليده بام اتفق له، إذ كيف يُظن برسول اهللا 

أجاز عمل من استهزأ بكتاب اهللا تعاىل وصححه واعتربه يف رشعه وحكمه، ونفذه وقد جعله 

ا بكتاب اهللا تعاىل؟! وهذا رصيح يف أن اهللا  سبحانه وتعاىل مل يرشع مجع الثالث، وال مستهزئً

 جعله يف أحكامه.
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يف إنكاره، وهو ال يغضب إال إذا انتهكت حمارم اهللا،  ملسو هيلع هللا ىلصوحسبك شدة غضب رسول اهللا 

ِ ﴿ وإال فإن من صفته أنه  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِز�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب
وملا استبدل هذا الرجل الطالق الرجعي الذي هو سنة اهللا ورسوله بالطالق  .]١٢٨التوبة: [

عليه، حتى قال رجل: أفال أرضب عنقه يا  ملسو هيلع هللا ىلصالبدعي، فعند ذلك اشتد غضب رسول اهللا 

رسول اهللا؟ وليس من هديه أنه يقابل اإلساءة باإلساءة، وال يغضب إال إذا انتهكت حمارم اهللا. 

 كام قال بديل بن ورقة:
ـــــ ـــــرداف ـــــد جت ـــــول اهللا ق  يهم رس

 

ا وجهـــه تعربـــدا  ـــيمَ خســـفً  إن سِ
 

 ثم قال الكاتب:

ـا مـا رواه أبـو داود عـن ابـن عبـاس أن أبـا ركانـة  (ويدل عىل صحة وقوع الطالق بالثالث مجيعً

.استحلفه ما أراد هبا إال واحدة) ملسو هيلع هللا ىلصطلق أم ركانة البتة، وأن رسول اهللا 

اود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس وقد تعرض الكاتب حلديث ابن إسحاق عن د

ا يف جملس  أمحد وأيب يعىلعند  وصححه بعضهم قال: طلق أبو ركانة بن عبد يزيد امرأته ثالثً

ا، فسأله النبي  ا يف جملس واحد.  »كيف طلقتها؟«: ملسو هيلع هللا ىلصواحد، فحزن عليها حزنًا شديدً قال: ثالثً

 جتعها.فار »إنما تلك واحدة، فارجتعها إن شئت«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

 ثم قال الكاتب: (إن هذا احلديث مردود من ثالثة أوجه:

ال بداللة املطابقة، وال بداللة  -عىل فرض صحته  -األول: أنه ال دليل فيه البتة عىل حمل النزاع 

التضمن، وال بداللة االلتزام، ألن لفظ املتن أن الطلقات الثالث واقعة يف جملس واحد وال يلزم منها 

 احد).كوهنا بلفظ و

: أن هذا الكاتب عفا اهللا عنه، يظهر منه أنه ال يقبل إال احلديث الذي يتمشى عىل فاجلواب

ا.  مذهبه ولو كان ضعيفً

أما احلديث الصحيح الذي يثبت كون الطالق متى وقع بالثالث يف جملس واحد فإنه يرد إىل 

عنى املراد منه، وهذا احلديث واحدة كهذا وأمثاله، فإنه يقابله بالرد واإلنكار ورصفه إىل غري امل



 ٤٠٣  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

موافق حلكم اهللا ورسوله عىل أن الطالق بالثالث إذا وقع مجلة واحدة فإنه ال يكون إال عن 

 واحدة.

وأما دعواه بأنه مل يثبت كوهنا بلفظ واحد، فإهنا غلطة منه وعدم فقه منه بالطالق الرشعي، 

جملس واحد، فإنام يقع عليها واحدة فقط، فإنه متى طلقها بالثالث بلفظ واحد، أو بعدد ألفاظ يف 

ا يف الكالم، بحيث ال يعتد هبام، لكون الرجعية ال يلحقها طالق  والطلقتان الباقيتان تعتربان لغوً

يف طهرها. وال حيق لكل إنسان أن يطلق يف الطهر الذي مل جيامع زوجته فيه إال طلقة واحدة، 

كانت يف جملس أو يف جمالس، إذ الطالق الرشعي سواء وقعت بلفظ الثالث أو بواحدةٍ، وسواء أ

من رشط صحته كونه رجعيًّا. فدل هذا احلديث عىل بطالن الطالق بالثالث جمتمعة وأنه ال يقع 

 فيه إال واحدة بااللتزام واملطابقة والتضمن.

إنما تلك طلقة واحدة «أليب ركانة:  ملسو هيلع هللا ىلصويكفينا يف الرد عن هذا كله قول الرسول 

 وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع. .!*"»فارجتعها

 ونحن نسوق قول العالمة ابن القيم يف إغاثة اللهفان عن حديث أيب ركانة مفصالً قال:

 ضعف حديث أيب ركانة يف الطالق البتة:

استحلفه: ما أراد هبا إال  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث أيب ركانة أنه طلق امرأته البتة وأن رسول اهللا 

قال أمحد: حديث أيب ركانة  :العلل و الفرج بن اجلوزي يف كتابواحدة، فحديث ال يصح. قال أب

عن األثرم قلت أليب عبد اهللا: حديث أيب ركانة  :العلليف البتة ليس بيشء. وقال اخلالل يف كتاب 

يف البتة، فضعفه. وقال شيخنا: األئمة الكبار العارفون بعلل احلديث كاإلمام أمحد والبخاري 

حديث البتة، وكذلك أبو حممد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم جماهيل  وأيب عبيد وغريهم ضعفوا

ال تعرف عدالتهم وضبطهم. قال: وقال اإلمام أمحد: حديث أيب ركانة أنه طلق امرأته البتة ال 

ا: حديثٌ ليس بيشء؛ ألن ابن إسحاق يرويه عن داود بن احلصني عن عكرمة  يثبت، وقال أيضً

ا (عن ابن عباس أن أبا ركانة  ا. وأهل املدينة يسمون من طلق امرأته ثالثً  )البتةطلق امرأته ثالثً

 أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. )١(
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فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن أبا ركانة طلق امرأته 

ح أبو  ثالثًا؛ ألن أهل بيته أعلم. يعني وهم الذين رووا حديث البتة. قال شيخنا يف اجلواب: إنام رجّ

وي حديث ابن جريج من طريق فيها جمهول، فقال: داود حديث ال بتة عىل حديث ابن جريج ألنه رُ

حدثنا أمحد بن صالح حدثنا عبد الرب عن ابن جريج أخربين بعض ولد أيب رافع عن عكرمة عن ابن 

عباس: طلق عبد يزيد، أبو ركانة أم ركانة ثالثًا.. احلديث. ومل يرووا احلديث الذي رواه أمحد يف 

ن إبراهيم بن سعد حدثني أيب عن حممد بن إسحاق حدثنا داود بن احلصني عن عكرمة مسنده ع

 .طلق أبو ركانة بن يزيد امرأته ثالثًا يف جملس واحدعن ابن عباس ريض اهللا عنه: 

فلهذا رجح أبو داود حديث البتة عىل حديث ابن جريج، ومل يتعرض هلذا احلديث وال رواه 

ن احلديثني، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم ، وال ريب أنه أصح مسننهيف 

حديث أيب الصهباء إىل حديث ابن إسحاق إىل حديث ابن جريج مع اختالف خمارجها وتعدد 

طرقها أفادت العلم اليقيني، فإهنا أقو من حديث البتة بال شك، وال يمكن من شم روائح 

احلديث الضعيف الذي ضعفه األئمة  احلديث ولو عىل بعد أن يرتاب يف ذلك، فكيف يقدم

 .ورواته جماهيل عىل هذه األحاديث الصحيحة؟! انتهـى

* * * 

احلكم يف طالق ابن عمر المرأته وهي حائض

 ثم قال الكاتب:

(ومن مجلة األحاديث التي استدلوا هبا عىل الطالق بالثالث هو ما جاء يف روايات حديث ابن 

 فاحتسبت بواحدة. عمر من أنه طلق امرأته يف احليض،

وال خيفى سقوط هذا االستدالل، وأن الصحيح أنه إنام طلقها واحدة كام جاء يف الروايات 

 الصحيحة عند مسلم وغريه).



 ٤٠٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

: أن هذا احلديث له مدخل صحيح يف كون الثالث عن واحدة، ويف كون احلائض فاجلواب

 يمسها فيه. ولفظ احلديث هو ال يلحقها طالق، ويف كون الطالق الرشعي البد أن يقع يف طهر مل

ما رواه البخاري ومسلم: عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أنه طلق امرأته وهي حائض يف عهد 

مره فل�اجعها، ثم يلرت�ها حىت تطهر، «عن ذلك فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فسأل عمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

تلك العدة اليت أمر اهللا ثم حتيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك بعد، و�ن شاء طلق قبل أن يمس. ف
 .متفق عليه .»أن تطلق هلا النساء

. ويف رواية أخر: قال ابن »مره فل�اجعها، ثم يلطلقها طاهًرا أو حامالً «ويف رواية ملسلم: 

 .فردها عيلّ ومل يرها شيئًاعمر: 

وهذا احلديث هو نص من أصول الدين، ويبني بطريق الوضوح أدب الطالق ومرشوعيته 

ا أو واحدة، فقد أمره رسول اهللا وبدعته،   ملسو هيلع هللا ىلصوكل بدعة ضاللة، وعىل فرض كونه طلقها ثالثً

بارجتاعها، أي ردها لتبقى عنده كحالتها السابقة، لكون هذا الطالق يف احليض مل يصادف حمالًّ 

وهلذا كان ابن عمر  .للقبول، فكان باطالً. وهذا معنى قول ابن عمر: فردها عيلَّ ومل يرها شيئًا

وأصحابه وبام ثبت يف القرآن الكريم، ويقول ملن سأله: أما أنت  ملسو هيلع هللا ىلصبام كان عليه رسول اهللا  يفتي

أمرين أن أراجعها. العتبار أن هذا الطالق يعترب  ملسو هيلع هللا ىلصطلقتها واحدة أو اثنتني فإن رسول اهللا 

ا رجعيًّا ممّا يدل بطريق الوضوح أن الطالق بالثالث هو كالطالق بالثنتني، الذي أفتى  طالقً

ابن عمر بأن يردها ثم ليرتكها حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق هلا النساء.

ا فقد عصيت ربك فيام أمرك به من طالق امرأتكوأما قول ابن عمر:  . أما أنت طلقتها ثالثً

 رواه مسلم.

الكايف والذي جيب أن يقطع النزاع ويعيد اخلالف إىل مواقع  فهذا هو اجلواب الشايف

ا. ا هو كاملطلق بالثنتني مجيعً  اإلمجاع، وأن املطلق بالثالث مجيعً
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ا فقد عصيت ربك فيام أمرك به من طالق  وقد قال فيه ابن عمر: إن كنت طلقتها ثالثً

ليس عليه أمرنا فهو  من عمل عمالً «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصامرأتك. لكونه طالق بدعة غري مرشوع، والنبي 

، وهلذا قال: فردها عيلّ ومل يرها شيئًا. !*" »رد  وكفى بمعصية اهللا إثامً

. فإن هذه الرواية ينفيها صحة فردها عيلّ وحسبت تطليقةوأما الرواية األخر التي فيها: 

وله. احلديث، فإن الرسول ال حيتسب إال الطلقة الرشعية ال البدعية، كام عليه مدار نصوصه وأص

ويرتجح أهنا من قول بعض الرواة املقلدين ملذاهبهم، وهلذا كان ابن عباس ير أن الطالق عند 

 أول كل طهر.

ثم إن األصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود املحرمة إذا فعلت عىل 

فالصواب الوجه املحرم مل تكن الزمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكالم 

مع السلف وأئمة الفقهاء؛ ألن الصحابة والتابعني كانوا يستدلون عىل فساد العبادات والعقود 

 بتحريم الشارع هلا وهذا متواتر عنهم.

 ال وافق احلكـم املحـل وال هـو اســ
 

ــ  ـــ ــالنـتوىف الش ــان ذا بط  روط فك
 

ا) (باب الرجل إذا  :رشح معاين اآلثارقال أبو جعفر الطحاوي يف كتابه  ا معً طلق امرأته ثالثً

ا فقد وقعت  ثم ذكر حديث أيب الصهباء، ثم قال: فذهب قوم إىل أن الرجل إذا طلق امرأته ثالثً

ا يف غري مجاع. واحتجوا يف ذلك هبذا احلديث، وقالوا: ملا  عليها واحدة، وذلك أن تكون طاهرً

وا غري ما أمرهم به مل يقع كان اهللا عز وجل إنام أمر عباده أن يطلقوا الوقت عىل صفة، فطلق

ل رجالً وأمره أن يطلق امرأته يف رمضان فطلقها يف شعبان، أو  طالقهم. أال تر لو أن رجالً وكَّ

ا، فإن طالقه ال يقع ملخالفته ملا أُمر به. ثم ذكر حجج  أمره أن يطلقها واحدة فطلقها ثالثً

ن يف إنصاف خمالفيهم والبحث اآلخرين، واجلواب عن حجج هؤالء عىل عادة أهل العلم والدي

ر عينيه ويصول بمنصبه ال بعلمه،  معهم، ومل يسلك طريق جاهل ظامل يربك عىل ركبتيه، ويفجّ

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
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وبسوء قصده ال بحسن فهمه، ويقول: القول هبذه املسألة كفر يوجب رضب العنق. ليبهت 

ل قائل وقلبه). خصمه ويمنعه عن بسط لسانه واجلري معه يف ميدانه، واهللا تعاىل عند لسان ك

 انتهى كالم الطحاوي.

* * * 

عمر بن اخلطاب وإمضاء الطالق بالثالث

ثم قال الشيخ حممد أمني: احلديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن طاوس أن أبا الصهباء 

وأيب بكر واحدة!  ملسو هيلع هللا ىلصقال البن عباس: هات من هنَاتك، أمل يكن الطالق عىل عهد رسول اهللا 

الناس يف الطالق فأجازه عليهم. هذا لفظ  !*"لام كان يف عهد عمر تتايعفقال: قد كان ذلك، ف

 ، وهذه الطريقة األخرية أخرجها أبو داود.صحيحهمسلم يف 

ا قبل  وقال بدله: عن غري واحد. ولفظ املتن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثً

ا من إمارة عمر؟ قال ابن  وأيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصأن يدخل هبا جعلوها واحدة عىل عهد رسول اهللا  وصدرً

ا قبل أن يدخل جعلوها واحدة عىل عهد رسول  عباس: بىل كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثً

، يعني عمر، قد تتايعوا فيها قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ا من إمارة عمر، فلام رأ الناسَ وأيب بكر وصدرً

 أجيزوهن عليهم.

 وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة:

أن الثالث املذكورة فيه التي كانت جتعل واحدة، ليس يف يشء من روايات احلديث  :األول

ا أن تكون  الترصيح بأهنا واقعة بلفظ واحد، ولفظ طالق الثالث ال يلزم منه لغة وال عقالً وال رشعً

بلفظ واحد، فمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثالث مرات يف وقت واحد، 

ق الثالث، ألنه رصح بالطالق فيه ثالث مرات، وإذا قيل ملن جزم بأن املراد يف فطالقه هذا طال

  بدون تروٍّ وال تفكري.التتايع: هو التتابع يف الرش )١(
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احلديث إيقاع الثالث بكلمة واحدة؟ من أين أخذت كوهنا بكلمة واحدة؟ فهل يف لفظ من ألفاظ 

احلديث أهنا بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطالق الطالق الثالث عىل الطالق بكلامت متعددة؟ فإن 

ه: الطالق الثالث إال إذا كان بكلمة واحدة، فال شك يف أن دعواه هذه غري قال: ال يقال ل

صحيحة، وإن اعرتف باحلق وقال: جيوز إطالقه عىل ما أوقع بكلمة واحدة، وعىل ما أوقع بكلامت 

متعددة، وهو أسعد بظاهر اللفظ، قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة ال وجه له. وإذا مل 

كون الثالث بلفظ واحد، سقط االستدالل به من أصله يف حمل النزاع، مما يدل  يتعني يف احلديث

 عىل أنه ال يلزم من لفظ طالق الثالث يف هذا احلديث كوهنا بكلمة واحدة. انتهـى.

يف تقريره قد هتالك يف تقوية رأيه ونرص مذهبه، عىل  -رمحه اهللا  -: أن الشيخ فاجلواب

تى وقعت بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة فإنه طالق رشعي حسب ما يعتقد من جعل الثالث م

َ�ٰقُ ﴿ غري بدعي، فإن قوله سبحانه: تَانِ�  ٱلطَّ يريد به الطالق الرشعي، وكونه يقع عند ابتداء  ﴾َمرَّ

َها﴿ كل طهر. وهذا معنى قوله: ُّ�
َ
� تِِهنَّ وَ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ۡحُصواْ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِِعدَّ

َ
ۖ أ َة  ٱۡلعِدَّ

ْ وَ  َ  ٱ�َُّقوا َبّيَِنةٖ� َوتِۡلَك  ٱ�َّ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

ِۚ  ودُ ُحدُ  ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ  َ� تَۡدرِي لََعلَّ  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

بل عدهتن، كام قال ابن عباس:  .]١الطالق: [ ﴾١ ثم إنه  .!*"إن الطالق عند كل طهرأي يف قُ

إن حاول إدخال هذه الرواية الضعيفة التي فيها طالق غري املدخول هبا، فساق قول ابن عباس: 

، يوهم الناس أن اإلمجاع السابق ا جعلوها واحدةاإلنسان إذا طلق امرأته غري املدخول هبا ثالثً 

ا من خالفة عمر أنه طالق غري املدخول هبا  الذي كان عىل عهد رسول اهللا وأيب بكر وصدرً

.. كيف يتم رصف الكالم إىل غري املعنى املراد منه، فإن غري املدخول هبا تَبني !فسبحان اهللا

َها﴿ بواحدة بقوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إَِذا نََ�ۡحُتُم  ٱ�َّ ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َءاَمُنٓوا

اٗحا َ�ِيٗ�  ۖ َ�َمّتُِعوُهنَّ َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ وَ�َها ٖ َ�ۡعَتدُّ ة وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
 ﴾٤٩أ
ابة وال عند العلامء الذين ينكرون الطالق فهذه القضية ال خالف فيها بني الصح .]٤٩األحزاب: [

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث ابن عباس. )١(
                          



 ٤٠٩  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

بالثالث كشيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيّم وغريمها. ثم إن قوله: إن الرجل إذا قال 

ا. يريد أن جيعل هذا الطالق بصفته  المرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإهنا تعترب ثالثً

ا رشعيًا، ونحن إنام نحمل قوله مع جال لة قدره وسعة علمه عىل عدم التفقه يف الطالق طالقً

لّ علمه وجلّ فهمه يف الطالق البدعي، حياول جعله رشعيًّا، فأنى  الرشعي، لكونه قد رصف جُ

عته املخالب.  له برفع أنف جدَّ
والطالق الرشعي جيب أن يكون عند ابتداء كل طهر، فمتى قال المرأته: أنت طالق أنت 

ا. ألن املفروض طالق أنت طالق. يف طهر  مل جيامعها فيه، فإهنا تطلق بواحدة، والثنتان تعتربان لغوً

ا حمتامً عىل الناس لقوله سبحانه: تِِهنَّ ﴿ كون الطالق رجعيًّا فرضً  .]١الطالق: [ ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِِعدَّ

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ أي يف قبل عدهتن، والرجعية ال  ﴾ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

 يلحقها طالق.
فسنة الطالق هي أن اإلنسان متى عزم عىل طالق زوجته فإنه جيب عليه أن يراعي حدود 

ه، واهللا يقول: ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ اهللا وحمارمَ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ  ﴾ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

 .]١الطالق:[

نسان أن يطلِّق يف طهر مل جيامعها فيه، ثم يرتكها حتى حتيض حيضة، وبعد فمن واجب اإل

فراغها من غسلها عن احليض، فإن أراد أن يراجعها أشهد عىل رجعتها، كام يُشهد عىل طالقها، 

وإن مل يراجعها فإهنا متيض يف سبيلها يف تكميل عدهتا املرشوعة يف حقها، إىل أن حتيض احليضة 

منها، وعند ذلك تَبني من زوجها بينونة صغر، إذا مل يطلقها سو الطلقة  الثالثة وتغتسل

األوىل، سواء كانت واحدة أو الثانية، فإن راجعها يف خالل عدهتا قبل أن تغتسل من حيضتها 

الثالثة، فهي زوجته كحالته السابقة بال عقد وال غريه لكون الرجعية زوجية، ويف ذلك أنزل اهللا 

�  َطلََّ�ُٰت َوٱلۡمُ ﴿ تعاىل: نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ والقرء هو: احليض، ويطلق عىل الطهر. ثم  ﴾َ�َ�َ

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق ﴿ قال:
َ
ُ َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب

َ
ِ ِ�ٓ أ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

حَ 
َ
أي: يف زمن العدة. أما إذا خرجت من العدة أي  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾قُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ
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بعد أن اغتسلت من حيضتها الثالثة، فقد قلنا بأهنا تبني من زوجها بينونة صغر. بمعنى أنه إذا 

ستوف ندم زوجها عىل طالقها، وحاول أن خيطبها من أهلها، فإهنا تباح له حينئذ بعقد جديد م

لرشوط الصحة، إذ هو كخاطب من اخلطّاب، وهذا من فضائل الطالق الرشعي، ويف ذلك أنزل 

ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ اهللا تعاىل:
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجَلُهنَّ َفَ� َ�ۡعُضُلوُهنَّ أ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ِ   .]٢٣٢[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� بَۡيَنُهم ب
قال ابن كثري يف التفسري عن عيل بن طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه اآلية يف الرجل يطلق 

امرأته طلقة أو طلقتني، فتنقيض عدهتا، ثم يبدو له أن يتزوجها وتريد املرأة ذلك، فيمنعها 

 أولياؤها من ذلك، فنهى اهللا األولياء أن يمنعوها.

إذا مل يراجعها زوجها يف عدهتا، ومثله الطلقتان وذلك أن الطلقة الواحدة تبني املرأة 

املفرقتان، وعند الثالثة إما أن يمسك بمعروف أو يطلق بإحسان، فإن مل يطلق فإهنا تطلُق منه وال 

حتل له إال بعقد جديد. وقد رو البخاري يف صحيحه عند تفسري هذه اآلية أهنا نزلت يف معقل 

فرتكها حتى انقضت عدهتا، فخطبها زوجها، فأبى  بن يسار وأخته، أن أخته طلقها زوجها

ن يَنِكۡحَن  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ معقل، فنزل قول اهللا سبحانه:
َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

ۡزَ�َٰجُهنَّ 
َ
 .﴾أ

ن وهكذا رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن أيب حاتم وابن جرير وابن مردويه م

ا ولفظه: عن معقل بن يسار  طرق متعددة عن احلسن عن معقل بن يسار، وصححه الرتمذي أيضً

فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها  ملسو هيلع هللا ىلصأنه زوج أخته رجالً من املسلمني عىل عهد رسول اهللا 

تطليقة مل يراجعها حتى انقضت عدهتا، فهواها وهوته، ثم خطبها مع اخلطاب، فقال له: يا لُكع 

ا آخر ما عليك. قال: فعلم اهللا بن لُكع  أكرمتك هبا وزوجتكها فطلقتها، واهللا ال ترجع إليك أبدً

َجلَُهنَّ فََ�  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ حاجته إليها وحاجتها إىل بعلها، فأنزل اهللا تعاىل:
َ
َ�َبلَۡغَن أ

ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ بَ 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
ِ َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم  ۦَ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلَۡمۡعُروِف� ۡيَنُهم ب



 ٤١١  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

 ِ ِ يُۡؤِمُن ب ۚ وَ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ ۡطَهُر
َ
ۡزَ�ٰ َلُ�ۡم َوأ

َ
ُ َ�ٰلُِ�ۡم أ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

َ
 ﴾٢٣٢َ�ۡعلَُم َوأ

  .]٢٣٢[البقرة:
مع اهللا يف اختيار الطالق الرشعي،  فدلت هذه اآلية وتفسري احلديث هلا عىل حسن األدب

وحسن عاقبته، من كون الزوج متى ندم عىل طالقه ورغب يف زوجته ورغبت فيه فإنه جيوز بعقد 

 مستأنف من جديد.

بخالف احلكم بلزوم الطالق بالثالث، وكون املقلدين حيرموهنا عىل زوجها إال بعد زواجها 

ىل زوجها الذي هي حالل عليه، ويبيحوهنا للغري بآخر. فهم كام قال شيخ اإلسالم: حيرموهنا ع

وهي حرام عليه، متشيًا مع مذهبهم وعلامئهم الذين حيكمون بذلك، وعىل إثر هذا الطالق 

) تسعى املرأة وزوجها يف سبيل توسط املحلِّل هلا. وقد لعن رسول اهللا املحلِّل واملُحلَّل له املبتوتة(

 ».التيس املستعار«وسامه 

وأبو داود وغريمها عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان  صحيحهيف ورو مسلم 

وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة. فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالطالق عىل عهد رسول اهللا 

ا كان هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهمعمر بن اخلطاب:  فأمضاه  .إن الناس قد استعجلوا أمرً

 عليهم.

اء قال البن عباس: هات من هناتك، أمل يكن طالق الثالث عىل ويف رواية: أن أبا الصهب

وأيب بكر واحدة؟! قال: قد كان ذلك، فلام كان يف عهد عمر تتايع الناس يف  ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهللا 

 .!*"الطالق، فأمضاه عليهم وأجازه 

َ�ٰقُ ﴿ وأقول: إن هذا احلديث يدل عىل ما دل عليه القرآن يف قوله سبحانه: تَ  ٱلطَّ انِ� َمرَّ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 

َ
واملرتان من شأهنا أن تكون مرة بعد  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

أخر، وأن تكون كل مرة عند ابتداء كل طهر، إال أن تكون املرأة حامالً أو آيسة. يقول ابن 

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤١٢

لذي دل عليه هذا احلديث وهذا هو اإلمجاع السابق ا .!*"عباس: إن الطالق عند ابتداء كل طهر

ا زمن الرسول، ومل ينسخه  ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبي  ا سابقً ا من خالفة عمر. وما كان رشعً وأيب بكر وصدرً

الرسول فإنه رشع اهللا الذي ال يتغري وال يتبدل إال بسبب يقتضيه الرشع، وعمر وابن عباس 

االجتهاد، وله عىل وسائر الصحابة برش ليسوا بمعصومني، قد يقع من أحدهم اخلطأ عىل سبيل 

 خطئه أجر وعىل صوابه أجران.
، فمع فرض كونه أدّب الناس زمن واليته  ا دائامً ا مستمرًّ لكن ال يكون حكمه أو تأديبه رشعً

م فألزمهم به  ا، وهو أمر حمرّ لريتدعوا عن سوء ما يعملون من شأهنم يف الطالق بالثالث مجيعً

 لتأديب إىل يوم القيامة، ورشع اهللا أوفق ودين اهللا أحق.تأديبًا هلم، فإنه ال يلزم أن يستمر هذا ا

 ونحن نسوق كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تفصيله هلذا الطالق الذي ألزم عمر الناس به.

ا عىل قول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه:  الناس قد استعجلوا   نإقال شيخ اإلسالم تعليقً

 فأنفذه عليهم. .عليهم يف أمر كانت هلم فيه أناة، فلو أنفذناه

 قال: هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثالث...

ا فهو اجتهاد منه اجتهده. ر أن عمر رأ ذلك الزمً دِّ  وإن قُ

ا قيل له: ا الزمً  ومن جعل قول عمر فيه رشعً

دّ ما تنازعوا فيه هذا اجتهاده قد نازعه فيه غريه من الصحابة، وإذا تنازعوا يف يشء وجب رَ 

 إىل اهللا والرسول.

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند احلاجة، وهذا أشبه األمرين فيه بعمر. ثم 

العقوبة بذلك يدخلها االجتهاد من وجهني: من جهة أن العقوبة بذلك هل ترشع أم ال؟ فقد 

الزنادقة بالنار، ومن جهة أن  ير اإلمام أن يعاقب بنوع ال ير العقوبة به غريه، كتحريق عيلٍّ 

ا ومل  ا وخمرجً العقوبة إنام تكون ملن يستحقها، فمن كان من املتقني استحق أن جيعل اهللا له فرجً

 أخرجه أمحد من حديث ابن عباس. )١(
                          



 ٤١٣  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

يستحق العقوبة، ومن مل يعلم أن مجع الثالث حمرم فلام علم أن ذلك حمرم تاب من ذلك اليوم، أال 

نِّيًّا، فإنه من املتقني يف باب الطال ق، فمثل هذا ال يتوجه إلزامه بالثالث جمموعة بل يطلق إال سُ

 يلزم بواحدة فيها.

 والذي حيمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين:

إما أهنم رأوا ذلك من باب التعزير الذي جيوز فعله بحسب العادة، كالزيادة عىل أربعني يف 

ا.  اخلمر، وإما الختالف اجتهادهم فرأوه الزمً

ا كسائر الرشائع، فهذا ال يقوم عليه دليل رشعي.وأما القول بكون لزوم ال ا الزمً  ثالث رشعً

 .!*"انتهـى .وعىل هذا فالقول الراجح هلذا املوقع أنه يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته

ا، وقد تربى الناس عىل صحة إيقاع الطالق  فمتى علمنا هذا وكون عمر قد أراد به خريً

الكبري، ومل جيدوا من العلامء من يبني للناس خطأهم فيها،  بالثالث، شب عليه الصغري وهرم عليها

ا، وحيكمون بموجب لزومها؛ يعمد الشخص إىل أحد  وصار العوام وبعض العلامء يظنوهنا حقًّ

القضاة أو كتاب الوثائق فيوقع طالق امرأته عنده بالثالث، ثم يرجع إىل بيته فيصيح بامرأته وورقة 

ن بيتي، أنت طالق، فال حيل يل أن أر وجهك. فينفذ القايض الطالق بيده، ويقول: اخرجي ع

صحة قوله وطالقه، فال حيكم هلا بنفقة وال سكنى، العتبار أهنا مبتوتة أي مقطوعة. واعتمد األئمة 

لصحة وقوع هذا الطالق عىل حديث فاطمة بنت قيس أن أبا حفص طلقها ثالثًا فلم جيعل هلا 

بو حفص إنام طلقها طلقة بعد طلقة، ثم أرسل هلا الثالثة وهو نفقة وال سكنى. وأ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 باليمن. وهذه قد استوىف زوجها عدد الطلقات الثالث وهي يف بيته، فال سكنى هلا وال نفقة.

وملا استدعاها مروان بن احلكم وسأهلا عن الطالق الواقع عليها، حيث استفاض بني 

َ� ﴿ لت ملروان: بيني وبينكم كتاب اهللا، إن اهللا يقول:الصحابة أهنا امرأة قد حتفظ وقد تنسى، فقا
َ تَۡدرِي لََعلَّ  ۡمٗر�  ٱ�َّ

َ
 فهل بعد إيقاع الثالث ينتظر أمر حيدث. .]١[الطالق:  ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

 .٣٣ج ٩٧، ص٩٦من فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموعة الشيخ ابن قاسم ص )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤١٤

هلذا التزم املقلدون باالستدالل هبذا احلديث، وهو واقع يف غري موقعه الصحيح، فال يقاس عليه 

ملبتوتة التي طلقها زوجها بالثالث يف جملس واحد وبلفظ واحد، فإن هذه يف حكم الرشع طالق ا

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: .إن الطالق يف أول كل طهررجعية، كام قال ابن عباس: 

إن الطالق الرشعي من لوازمه أن يكون رجعيًّا، بحيث إذا ندم عىل طالقه أرجع زوجته إىل 

 .ا دامت باقية يف عدتهعصمته م

ا، فإهنم حيرموهنا عليه ويسقطون نفقتها  بخالف من حيكمون بلزوم الطالق بالثالث مجيعًّ

 وسكناها فيندم حيث ال ينفع الندم كام قيل:

ــي الندامــة بعــد مــا  نــدمت ومــا تغن
 

جيـــع   خـــرجن ثـــالث مـــا هلـــن رَ
 

ــى ــىل الفت ــالل ع نَ احل مْ ــرِّ ــالث حي  ث
 

نَ شمل الدار و  دعْ  هـو مجيـعويَصْ
 

ا أعظم  يقول العالمة ابن القيّم يف كتابه إغاثة اللهفان: إن الذين يفتون بإيقاع الثالث مجيعً

إثامً من الذين يفتون بجعلها عن واحدة وكوهنا حتل لزوجها، فإن هؤالء يبيحوهنا لزوجها فقط، 

، ويبيحوهنا للغري أما أولئك الذين حيرموهنا بالثالث، فإهنم حيرموهنا عىل زوجها وهي حالل له

 وهي حرام عليه. انتهـى.

* * * 

 فتوى ابن عباس يف وقوع الطالق بالثالث

 ثم قال الكاتب:

ا، ما رواه أبو داود بسند صحيح من طريق جماهد قال:  (ومن حجتهم عىل إيقاع الثالث مجيعً

ا. فسكت حتى ظننت أنه س ريدها إليه، كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثالثً

َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ينطلق أحدكم فريكب األمحوقة، ثم يقول يا ابن عباس. إن اهللا تعاىل قال:فقال:   ٱ�َّ
 ُ ا، عصيت ربّك، وبانت منك  .]٢[الطالق:  ﴾٢َ�ۡرَٗجا  ۥَ�َۡعل �َّ وإنك مل تتق اهللا فال أجد لك خمرجً

 .وه، وهذا تفسري ابن عباس لآلية). وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحامرأتك



 ٤١٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

: أن ابن عباس ريض اهللا عنه هو حرب األمة وترمجان القرآن وفقيه الصحابة، قد فاجلواب

لُّ الصحابة.  انفرد بأقوال وفتاو خالفه فيها جُ

، وهذه الفتو الصادرة منه هي رأي ويدفع ملسو هيلع هللا ىلصوكل يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهللا 

أشهد باهللا لقد سمعت ابن عباس مقدمة عىل الرأي. وقد قال طاوس:  بروايته، لكون الرواية

 جيعل الطالق بالثالث واحدة.

وقد حكى شيخ اإلسالم عن اإلمام أمحد أنه كان يفتي بلزوم الثالث يف بداية عمره، ثم 

جع عن رأيه، وقال: تدبّرت الكتاب والسنة فرأيت أن الطالق الرشعي هو الرجعي، فال يقع  رَ

ا إال واحدة. وأن ابن عباس يف زمانه ال يستطيع أن خيالف رأي عمر، فأفتى السائل بالثال ث مجيعً

ا، ثم يقول: يا ابن بام أنفذه عمر من بينونة زوجته، قال:  يركب أحدكم األمحوقة فيطلق ثالثً

 .!*"عباس يا ابن عباس! عصيت ربك وبانت منك امرأتك
تد هبم يف ظلامت الرب والبحر، فلو عذرنا من أفتى  واهللا سبحانه نصب العلامء كالنجوم هيُ

بذلك زمن عمر، فإن عمر ريض اهللا عنه قد مىض إىل رمحة اهللا تعاىل، وعندنا كتاب اهللا وسنة 

رسوله فهام احلكم القسط يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان اخلالف إىل مواقع اإلمجاع. والناس 

ا مرشوعة، فهم يف هذا الزمان وخاصة بعض العلامء وأكثر  العوام، يرون أن الطالق بالثالث مجيعً

 يسألون متى وقعوا يف هذه الشبكة إىل من خيرجهم منها.

 فمن واجب العامل التقي واحلاكم الرشعي أن يبني للناس ما نزل إليهم من رشيعة رهبم.

 وعىل فرض صحة األثر عن ابن عباس، فإنه حممول عىل كونه أفتى به يف خالفة عمر، فال

ينبغي أن خيالفه يف أمر أراد عمر أن يؤدب به رعيته، لريجعوا إىل الطالق الرشعي الذي يملك به 

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ الرجل عصمة امرأته. ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
 .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

 أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤١٦

نِّي، لكنة انقلب األمر بعد أمري املؤمنني عمر، حيث جعل الناس هذا الطالق البد عي هو السُّ

وأصبحوا ال يعرفون غريه، شبّ عليه الصغري وهرم عليه الكبري حتى نسوا معامل الطالق 

 الرشعي وآدابه.

ا هو بدعة  ثم إن هذا األثر عن ابن عباس يؤكد صحة ما قلنا، من أن الطالق بالثالث مجيعً

ك. وكفى بعصية اهللا ومنكر من القول وزور. وقد قال ابن عباس ملن سأله عنه: أنت عصيت رب

. ثم قال:  ا -أي بامتثال أمره واجتناب هنيه  - وإنك مل تتق اهللاإثامً ا وال خمرجً ؛ فلم جيعل لك فرجً

وأصحابه وزمن نزول القرآن يعرفون الطالق الرشعي ويوقعونه  ملسو هيلع هللا ىلصلكون الناس زمن الرسول 

ا جعلوه عن واحدة، كام جر لطالق أيب ركانة،  عىل حسبه عند حاجتهم إليه، وإن أوقعوه مجيعً

وطالق أيب حفص لزوجته فاطمة بنت قيس، وطالق صهر معقل بن يسار. وحيث شبّ الناس 

عىل هذا الطالق البدعي من لدن أتباع األئمة، وصاروا ال يعرفون غريه، فإنه ينبغي أن جياب 

ٓ ﴿ السائل بام أنزل إليه من ربه، لكون العامي مشتق من العمى، واهللا تعاىل يقول: رَۡسۡلَنا ِمن  َوَما
َ
أ

ۡهَل  َٔ َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� 
َ
ْ أ ُ�رِ� وَ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓوا  ٱلزُّ

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك 
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�تَ  ٱّ�ِۡكرَ َوأ ُروَن ِ�ُبَّ�ِ   .]٤٤-٤٣النحل: [ ﴾٤٤َفكَّ

ا، هم من العوام الذين ال  ولكل مقام مقال، فهؤالء الذين يتعجلون بإيقاع الثالث مجيعً

يعرفون أحكام اإلسالم وال رشيعة الطالق، ويضيق صدر أحدهم بامرأته، وقد عرف أن 

بكلامت يف جملس الطالق يف الرشع هو ثالث، فأراد أن يتعجل هذه الثالث بكلمة واحدة، أو 

واحد، فيبت هبا طالقها حتى يسلم من نفقة عدهتا وسكناها. وهي خمالفة رصحية ألمر اهللا 

مها عليه  ا، فحرّ وحكمه، ومثل هذه الفتيا رجل مقلّد سأله إنسان عن طالق زوجته بالثالث مجيعً

ا ضمنه كتابه:  إال بعد نكاح زوج غريه، ثم أنشد شعرً

ـــا ـــا ســـائيل عـــن رجـــل قـــد طلق  ي
 

ـــــــالثالث نطقـــــــا   زوجتـــــــه وب
 

 بلفظــــــة واحــــــدة قــــــد مجعــــــا
 

ــــــــدعا  ــــــــا مبت ــــــــا حمرمً  مرتكبً
 

ــــــى مســــــتفتيًا لريجعــــــا ــــــم أت  ث
 

ـا موجعـا   فاحلكم أن يُرضب رضبً
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وبائن يف الرشع ليس رجعي فهذا أحد علامء األحساء ويدعى الشيخ أمحد  ألنه طالق بدعي

دون الرشيعة بقيود توهن االنقياد، بن مرشف وهو سلفي العقيدة، لكنه من املقلدين الذين يقيّ 

ا، مع كونه  ا موجعً كام تر من شعره، وقد سمعت حكمه عىل هذا السائل بأن يُرضب رضبً

 يعرتف بأنه طالق بدعي، فهذا وأمثاله كثريون.

ا، فطاف عىل العلامء يسأل عن طالقه،  ا مجيعً ومثله الشاعر الرصايف الذي طلق زوجته ثالثً

ا غريك. فعمل قصيدته وكل واحد منهم يقول : بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجً

 البائية ومنها:

ـــــــل يف الطـــــــالق ملوقعيـــــــه  أال قُ
  

ــ  ــام يف الش ــوبُ ـب ــه وج ــيس ل  رع ل
 

ا لـــــــوًّ لـــــــوتُمْ يف ديـــــــانتكم غُ  غَ
 

 رعُ الرحيــبُ ـيضــيق ببعضــه الشــ 
 

ــى ــار حت ــاح وص ــلُ النك ب ــى حَ هَ  وَ
 

ــــذوب  ــــه ي ــــت ب  يكــــاد إذا نفخ
 

ـــــــــــــريً  ـــــــــــــتمأراد اهللا تيس  ا وأن
 

 مــــن التعســــري عنــــدكم رضوب 
 

 فـــذا ابـــن القـــيم الفقهـــاء كـــم قـــد
 

ـــوا  يب ـــم جيُ ـــواب فل ـــاهم للص  دع
 

والذي جعل هذا الطالق البدعي يستفحل أمره واتباعه بني الناس حتى ال يعرفون غريه، 

 هو كثرة أنصاره من سائر املقلدين ألئمة املذاهب.

ريب رمحه اهللا، حيث قال: اتفق علامء اإلسالم وحسبنا ما نقله الكاتب عن اإلمام ابن الع

ا وإن كان يف قول بعض العلامء أنه  وأرباب احلل والعقد لألحكام، بأن الطالق بالثالث مجيعً

 بدعة، ويف قول اآلخرين أنه حرام، فإن هذا الطالق الزم.

 إذا كــان هــذا نــص قــاضٍ وحكمــهُ 
 

ــ  ــه اهلــد يُ  علمُ تفمــن ذا الــذي من
 

: إن الناس ملا أعرضوا عن حتكيم الكتاب والسنة، خمترص الفوائدن القيّم يف قال العالمة اب

ورأوا عدم االكتفاء هبام، وعدلوا إىل اآلراء والقياس واستحسان أقوال الشيوخ، عرض هلم يف 

تهم هذه األمور وغلبت عليهم،  ذلك فساد يف فطرهم وظلمة يف قلوهبم وكدر يف أفهامهم، فعمّ
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يبِّ فيها ا لصغري وهرم عليها الكبري. ثم جاءت بعدهم دولة أخر أقامت البدعة مقام حتى رُ

السنة، واملنكر مقام املعروف، والظلم مقام العدل. وكان أهل هذه األمور املشار إليهم باألصابع، 

خري من  -واهللا  -فبطن األرض  ،!*"فإذا رأيت دولة هذه األمور قد أقبلت، وجيوشها قد ركبت

 ة الوحش خري من خمالطة الناس. انتهى.ظهـرها، وخمالط

ا: أنه قد صح عنه  أن الثالث كانت واحدة يف عهده وعهد  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر العالمة ابن القيّم أيضً

ا من خالفة عمر، وأن الصحابة كانوا عىل ذلك، وأهنم كانوا يفتون به يف حياته  أيب بكر وصدرً

 وحياة الصديق...

وال معارض لذلك، ورأ  ،!+"ابه كأنه أَخذٌ باليدبه. فهذه فتواه وعمل أصح ملسو هيلع هللا ىلصوقد أفتى هو 

ا هلم، لئال يرسلوها مجلة، وهذا  عمر ريض اهللا عنه أن حيمل الناس عىل إنفاذ الثالث عقوبة وزجرً

ا ملصلحة رآها، وال جيوز ترك ما أفتى به رسول اهللا  وكان عليه  ملسو هيلع هللا ىلصاجتهاد منه، غايته أن يكون سائغً

 فإذا ظهرت احلقائق فليقل امرؤ ما شاء. وباهللا التوفيق.أصحابه يف عهده وعهد خليفته، 

، وهذه لغة العرب، ملسو هيلع هللا ىلصوقال يف موضع آخر: هذا كتاب اهللا تعاىل، وهذه سنة رسول اهللا 

والصحابة كلهم معه يف عرصه وثالث سنني  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول اهللا 

هم العاد بأسام د أهنم كانوا يرون من عرص عمر عىل هذا املذهب، فلو عدّ جَ ا، لوَ ا واحدً ئهم واحدً

الثالث واحدة، إما بفتو وإما وبإقرار عليها. ولو فرض منهم من مل يكن ير ذلك، فإنه مل يكن 

ا للفتو به، بل كانوا ما بني مفت ومقر بفتيا وساكت غري منكر. وهذا حال كل صحايب من  منكرً

كل صحايب كان عىل أن الثالث واحدة بفتو أو عهد الصديق إىل ثالث سنني من خالفة عمر، ف

 -وهللا احلمد  -إقرار أو سكوت، وقد ادعى بعض أهل العلم أن هذا إمجاع قديم، ومل جتمع األمة 

ا بعد قرن وإىل يومنا هذا.  عىل خالفه، بل مل يزل فيهم من يفتي به قرنً

 ظهر أمرها.ركبت: أي علت و )١(

أو لعله ملسو هيلع هللا ىلص. بعضهم بيد بعض يف القول بفتو رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لعله يقصد: أي يأخذ أصحاب رسول اهللا  )٢(

 يقصد أن هذه أدلة كأهنا تأخذ بيد املستفتي إىل أقرب الطرق ملعرفة الصحيح من املسألة.
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محاد بن زيد عن أيوب عن  فأفتى به حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس، كام رواه

ا. بفم واحد؛ فهي واحدةعكرمة عن ابن عباس: إذا قال:  وأفتى بأهنا واحدة  .!*"أنت طالق ثالثً

 الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف.

بن عمرو واحلارس العكيل. وأما أتباع  !+"وأما التابعون فأفتى به حممد بن إسحاق وخالس

د بن عيل وأكثر أصحابه، وأفتى به بعض أصحاب مالك، وأفتى به تابعي التابعني فأفتى به داو

 بعض احلنفية، وأفتى به بعض أصحاب أمحد.

واملقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس واإلمجاع القديم، ومل يأت بعده 

ومل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهللاإمجاع يبطله. والذي ندين اهللا تعاىل به وال يسعنا غريه أن احلديث إذا صح عن رسو

يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعىل األمة األخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. وال 

 انتهـى حاصله. وقال الشيخ يوسف القرضاوي: .!,"نرتكه خلالف أحد من الناس كائنًا من كان

 إن عيب الكثريين من املشتغلني بالعلم أهنم سجنوا أنفسهم يف قمقم التقليد والتعصب

ملذهب معني ال خيرج أحدهم عنه، وإن بدا له ضعف مأخذه أو هتافت دليله ال يلتفت إىل غريه، 

وإن كان أرجح ميزانًا وأفصح برهانًا. هذا مع هني األئمة املتبوعني ريض اهللا عنهم عن تقليدهم 

 وترغيبهم يف العودة إىل املنابع واألخذ من حيث أخذوا.

، فالعلم هو معرفة احلق بدليله ال جمرد تلقي الالحق عن واحلق أن التقليد ال يسمى علامً 

ا من العلامء الذين وقفوا  قبل أبدً بل التقليد من العوام مل يُ السابق واخللف عن السلف، وإذا قُ

قلد إال عصبي أو غبي.  حياهتم عىل العلم والبحث، ورحم اهللا من قال: ال يُ

 أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. )١(

رواه أمحد وأبو يعىل، وحديث مسلم عن  »تلك واحدة، فارجتعها إن شئت إنما«لعله يقصد حديث أيب ركانة:  )٢(

ا كان واحدة عىل عهد رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلص.ابن عباس أن الطالق ثالثً

 .٥٤ - ٥١ذكره صاحب الروضة الندية يف اجلزء الثاين كتاب الطالق. ص )٣(
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نقه وانتهـى به البحث إىل رأي ارتضاه، التقليد من ع !*"ويقول: وكم من عامل خلع ربقة

ولكنه يكتمه أو يبوح به خلاصته والقريبني منه وال جيرؤ عىل إذاعته بني مجهور الناس اتقاء 

لثورهتم التي ال تقف عند حد، وحرصا عىل السالمة من ألسنة هي أحدُّ من السيوف... والعامل 

وأعلن عنه ومل يبال يف ذلك هبياج العامة الشجاع إذا وصل باجتهاده إىل رأي يف قضية أذاع به 

 وبسخط اخلاصة. انتهـى.

 وقد قال بعض العلامء: إن حماسن اإلسالم وحقائقه تذهب بني اجلاحد واجلامد. وقيل:

 شــــكا ديــــنُ اهلــــد ممــــا عــــراهُ 
 

 بأيـــــدي اجلاحـــــدينا اجلامـــــدينا 
 

 فاجلاحدون حيسبون الدين جهالً واجلامدون حيسبون اجلهل دينا

* * * 

 وجوب االلتزام بالرشع والوقوف عند حدوده

ا  هيدي إىل اهلد ودين احلق، وأنزل عليه كتابه املبني  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه أرسل رسوله حممدً

ليبني للناس ما نزل إليهم من رهبم، فجاءنا بدين كامل شامل، بنيّ فيه احلالل واحلرام وسائر 

رشائهم ونكاحهم وطالقهم أحسن نظام األحكام، فنظم حياة الناس يف عباداهتم وبيعهم و

 باحلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان.

فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، 

 لكانوا به سعداء، ألنه هيدهيم إىل احلق وإىل طريق مستقيم.

 الق. فقال فيها:وقد أكثر سبحانه من اآليات التي فيها أحكام النكاح والط

ِ  ۦَ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِ ﴿ ِ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤِمُن ب ۡطَهُرۚ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
َ�ٰلُِ�ۡم أ

ُ وَ  نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
َ
 .]٢٣٢[البقرة:  ﴾٢٣٢َ�ۡعلَُم َوأ

بْق بمعنى واحد، وهو حبل يشد يف عنق البهيمة وامل )١( ة والرِّ بْقَ  راد: خرج من دائرة املقلدين.الرِّ
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ْ ﴿ ورغب سبحانه يف النكاح فقال: نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡ� ِمۡن ِعَباِدُ�ۡم  ٱل�َّ

ُ �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم  واأليامى هم كل من ال زوج  .]٣٢النور: [ ﴾ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

يّقَ مسالك الطالق لكونه كرهيًا عند اهللا، هيدم بيوت األُرس والعائالت،  له من رجل وامرأة. وضَ

األهل والبنني والبنات، ويوقع العداوة بني األصهار والعائالت، رو أبو داود وابن  ويفرق بني

إن «. وقال: »أبغض احلالل إىل اهللا الطالق«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصماجه من حديث ابن عمر أن النبي 

 .!+"»لعن اهللا اذلواق� واذلواقات«وورد:  !*"»املختلعات هن املنافقات
ا توجب التمهل فيه وعدم الترسع إليه، فرشع سبحانه أن  هلذا رشع سبحانه يف الطالق أمورً

لكل مطلقة عدة ثالث حيض ممّن حتيض، أو بوضع محلها أو ثالثة أشهر يف اآليسة والصغرية. 

 ويف أثناء هذه العدة رشع اهللا للزوج فيها الرجعة ما دامت يف عدته وحباله. يقول اهللا تعاىل:

  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿
َ
�َّۡصَن بِأ ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق َ�َ�َ

َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ُ نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة ُقُروٓءٖ ِ�ٓ  ٱ�َّ

رَۡحاِمِهنَّ 
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك ﴿ ثم قال: ﴾أ

َ
أي يف زمن العدة لكون  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

ا ورثته، حكم من اهللا وال تبديل الرجعية زوجية إن ماتت يف عدته ورثها وإن مات يف عدهت

حلكمه. ثم إهنا ما دامت يف عدته، فإنه جيب عليه نفقتها وسكناها ويف أثناء العدة ينظر يف نفسه 

وهذه رمحة من اهللا لعباده، ولو ارتفع حيض ذات املحيض بسبب رضاع ونحوه فإهنا متكث يف 

نه إىل العدة بثالثة أشهر لكوهنا من عدهتا إىل حني رجوع احليض إليها، وال حيل هلا أن تنتقل ع

 ذوات املحيض وليست من اآليسات.
تمة من اهللا كفرائض الصالة والصيام،  ففرض العدة وجواز الرجعة زمنها هي فرائض حمُ

لكن املقلدين من أهل املذاهب يستبيحون سقوط لوازم هذه العدة من النفقة واملسكن كام 

 بتوتة.حيرمون الرجعة يف زمنها ويسموهنا امل

 رواه الرتمذي والبيهقي عن ثوبان، ورواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة، والطرباين يف الكبري عن عقبة بن عامر. )١(

 .»فإن اهللا ال �ب اذلواق� واذلواقات«يف رواية الطرباين عن أيب موسى:  )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٢٢

فَُحۡ�َم ﴿
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ  .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

ا وال للرجعة زمنها شأنًا؛ ألنه لو بنيَّ العدة  هلذا رأينا كاتب الرسالة مل جيعل لعدة النساء ذكرً

كلم يف الطالق بالثالث سواء كان بلفظ واحد أو والرجعة هلدمت أُصول مذهبه، وهو إنام يت

بألفاظ، فإن حكم الرشع ال خيتلف يف موضوعه، لكون املطلق ال حيق له إال طلقة واحدة عند 

ا، لكون الرجعية ال يلحقها الطالق  ابتداء كل طهر، فإن زاد عليها الثانية والثالثة اعتربت لغوً

 زمن عدهتا.

فقالت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ورو البخاري من حديث ابن عبا

رسول اهللا، ثابت بن قيس ما أعيب عليه يف خلق وال دين ولكني أكره الكفر يف اإلسالم. فقال: 

ين عليه حديقته؟« . مما »اقبل احلديقة وطلقها تطليقة«: ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: نعم. فقال رسول اهللا  »أتَُردِّ

نه أن امرأة يدل عىل أن سنة الطالق هو أن يطلقها  تطليقة واحدة. وأليب داود والرتمذي وحسّ

عدهتا حيضة واحدة. وهذا هو اختيار شيخ  ملسو هيلع هللا ىلصثابت بن قيس اختلعت عنه، فجعل النبي 

 اإلسالم ابن تيمية يف املختلعات واملفسوخات بأن يكتفى منهن بحيضة واحدة.

* * * 

دعوة العلامء للعمل بالسنة

ينا أن نحاسب أنفسنا وأن نفكر يف أعاملنا وأحكامنا، هل فيا معرش علامء املسلمني جيب عل

 نحن فيها عىل هد أو يف ضالل مبني؟ وهل نحن متّبعون أو مبتدعون؟

ا بائنًا ال حتل املرأة فيه لزوجها إال بعد  إن احلكم بالطالق الثالث املجموعة بكوهنا طالقً

 السيئات ومن الظلم والظلامت.زوج آخر، فإن هذا حكم جائر يرتتب عليه فنون من املساوئ و

وه طالق البدعة، ونحن فمن مساوئه جيب علينا أن  -معرش املسلمني  -: أن العلامء سمّ

فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ﴿ نحارب البدعة وأن نردها إىل السنة ما استطعنا إىل ذلك سبيالً، عمالً بقوله تعاىل:



 ٤٢٣  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

وُه إَِ�  ءٖ َفُردُّ ۡ�َ �ِ ِ ِ إِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ ن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
تَأ

  .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩
 .!*"»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«وحلديث: 

: أن احلكم بلزوم هذا الطالق البدعي يرتتب عليه لوازمه من سقوط النفقة والسكنى، ومنها

ني به واملتمسكني بمذهبه، استدلوا عىل سقوط النفقة والسكنى بحديث فاطمة بنت حيث إن القائل

نفقة وال سكنى عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصقيس، حيث بلغهم بلفظ أن أبا حفص طلقها ثالثًا ومل جيعل هلا رسول اهللا

وأمرها أن خترج من بيته إىل بيت ابن أم مكتوم. وقد غلطوا يف فهم حديث فاطمة بنت قيس، فإن 

وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصة وقع مفرقًا حسب الطالق الرشعي، وعىل صفة ما كان عليه رسول اهللا طالق فاطم

 يف اإلمجاع السابق.

ولفظ احلديث أنه أرسل هلا بآخر تطليقة من الطلقات الثالث وهو باليمن، وطلب وكيله 

ة إال : إنه ال جيب للمطلقة نفق-فيام رواه النسائي - ملسو هيلع هللا ىلصمنها أن خترج من بيته، وقد قال رسول اهللا 

إذا كان لزوجها عليها رجعة، أما إذا مل يكن له عليها رجعة فال نفقة هلا وال سكنى، فأئمة 

ا ومل جيعل هلا نفقة وال سكنى عىل زوجها، ومل  املذاهب أخذوا بقوله يف احلديث أنه طلقها ثالثً

فلم يبق ينظروا إىل تفصيل احلديث وسبب سقوط النفقة، وهو كوهنا خرجت من عدهتا بالثالثة، 

 له عليها رجعة، كام أنه مل يبق هلا عليه نفقة وال سكنى.

إن املبتوتة فالذين حيكمون بلزوم الثالث هم حيكمون بسقوط نفقتها زمن عدهتا، ويقولون: 

م حيرمون ال نفقة هلا وال سكنى، والرشع يوجب النفقة لكل مطلقة ما دامت يف العدة، كام أنه

 وأهنا ال حتل له إال بعد زوج آخر. رجوع الزوج عليها زمن عدهتا،

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٢٤

: كوهنم حيكمون بانقطاع اإلرث من كل واحد منهام ومن مساوئ الطالق بالثالث جمموعة

متى مات وهي يف عدهتا أو ماتت وهي يف العدة، لزعمهم أن املبتوتة ال سكنى هلا وال نفقة وال 

 ترث زوجها وال يرثها.

باته بقاء املرأة يف عدة الزوج حتى خترج بعد والطالق الذي رشعه اهللا من لوازمه وموج

غسلها من الثالثة، أو بعد وضع محلها أو بعد ثالثة أشهر يف حق اآليسة والصغرية. وهذه العدة 

والرجعة يف خالهلا هي فرائض من اهللا كفريضة الصالة والصيام ال جيوز ألحد تبديلها وال 

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ سبحانه:تغيريها وال النظر يف أمر خيالفها. يقول اهللا  نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق 
َ
ُ َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب

َ
ِ ِ�ٓ أ  ٱ�ِخِر�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك 
َ
أي يف حالة العدة. لكون الرجعية زوجية،  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

 والطالق الرشعي من لوازمه أن يكون رجعيًّا.
لقد مكثنا زمانًا ونحن نر كبار علامء اململكة العربية السعودية يفتي بعضهم بجعل الطالق 

امل بالثالث واحدة، حيكمون بذلك وال يتأثمون. منهم مشايخ آل عتيق ومنهم الشيخ ابن س

قايض بلدان اخلرج. وكذا الشيخ عبد الكريم البكري من أهل البكريية وسكن بعامن وتويف فيها 

 فكان يفتي به ألهل عامن.

ا، وهو ثقة صدوق، قال: حججت  وحدثني الشيخ عبد اهللا بن قاسم الثاين حاكم قطر سابقً

ت معه يف الطالق أول فريضتي فزرت الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف الشيخ رمحه اهللا فبحث

ا، فقال يل: أنا أفتيت بجعلها عن طلقة واحدة ثالث مرات مع ثالثة أشخاص.  بالثالث مجيعً

وآخر من سمعنا عنه بأنه يفتي هبا هو فضيلة العامل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عفا 

رب وسورية اهللا عنه، وأن مجيع علامء العرب املسلمني يف األمصار كمرص والسودان واملغ

م علامؤهم العمل بجعل الطالق الواقع بالثالث عن طلقة واحدة، فأنقذوا  والكويت، قد عمّ

 قومهم من التورط يف هذه املشكلة وساروا يف طريقهم عىل وفق السنة املطهـرة.



 ٤٢٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

متى وقعت بلفظ واحد أو يف طهـر واحد: أهنا تفتح باب  ومن مساوئ احلكم بلزوم الثالث

اعيه، بحيث إن الرجل متى انفلتت منه هذه الكلمة يف حالة الغضب أو التحليل عىل مرص

التشاجر، ثم ندم عىل ما فرط منه، وحاول الرجوع إىل زوجته، وربام أهنا أم عياله، ثم سأل عن 

ا غريه، فإنه  طالقها العلامء املوجودين يف بلده، وكلهم أفتوه بأهنا حرام عليه حتى تنكح زوجً

حبت، ويشتد حنقهحينئذ تضيق به األ وقلقه عىل فراقها، ويزداد تلهفه عىل حبها، كام  !*"رض بام رَ

 أهنا تبكي عىل فراق زوجها، وقد قيل:

ــه ــوع ب ــأكثرت الول ــيئًا ف ــت ش نع  مُ
 

نعــا   أحــبُّ يشء إىل اإلنســان مــا مُ
 

لعن اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصفإنه حينئذ يعمل حيلته يف توسط املحلل بينه وبني زوجته، وقد قال النبي 

ل هلامل
َّ
ل واملحل

ِّ
وأكثر الناس ال يبايل عند وقوعه يف هذه الرضورة  »اتليس املستعار«وسامه  !+"»حل

 كام قيل:

ــــــل اهللا الضــــــ  رورة إهنــــــاـأال قات
 

بــيح إىل املضــطر أدنــى الضــ   رائرـتُ
 

وقد ذكر يف التاريخ أن رجالً من العرب طلق زوجته بالثالث فندم عليها حيث مل جيد من 

 ها فأنشد:يفتيه بإرجاع

ــــرم ــــري ج ــــالطالق بغ ــــك ب  ظلمتُ
 

 يس أن تبِينــــــيـأال بِينــــــي بنفــــــ 
 

 فأجابته بقوهلا:

ـــيل ـــدي وأه ـــن بل ـــه م ـــتُ إلي  رحل
 

 فجـــــــازاين جـــــــزاء اخلائنينـــــــا 
 

ـــــدي ـــــرتُّ بع ـــــال يغ ـــــن راين ف  فم
 

ـــو الـــدفينا  لـــوِ القـــول أو يبلُ  بحُ
 

دَّ عنها مرشوعها فإهنا تقتحم منه إىل   حمظورها.ومن طبيعة النفوس أنه متى سُ

 ظ.احلنق شدة االغتيا )١(

 أخرجه أصحاب السنن، واإلمام أمحد، عن عيل وعن عبد اهللا بن مسعود. )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٢٦

ومن مساوئ اإلفتاء بجعل الثالث متى وقعت بلفظ واحد أو يف طهر واحد أهنا طالق 

بائن، فإن من شؤم هذا احلكم وهذا اإلفتاء، أهنا نقلت أمة ظاهرة قاهرة من مذهب أهل السنة 

 إىل مذهب الشيعة.

ن إىل عام وذلك أن فارس يف قديم الزمان غالبُ سكانه من أهل السنة، والشيعة فيه قليلو

هـ حيث توىل احلكم امللك خدابنده حممد بعد أخيه غازان، وقد كان أخوه غازان ميّاالً ألهل ٧٠٧

هـ حينام انتقل ٧٠٩السنة، وجاء خدابنده واستمر بعض الوقت مقيامً عىل السنة إىل أن كانت سنة 

 إىل مذهب الشيعة.

ا يف حتويل السلطان  إن البن املطهر :روضات اجلناتيقول اخلوانساري يف مؤلفه  ا بارزً دورً

 من مذهب أهل السنة إىل مذهب الشيعة، ويذكر لنا رواية تظهر هذا الدور اخلطري.

ا، ثم أراد أن يردها إىل  ا السلطان خدابنده من زوجته فطلقها ثالثً وهي أنه غضب يومً

ا غريه. وصعب عليه  عصمته، فقال له فقهاء أهل السنة: إنه ال سبيل إىل ذلك حتى تنكح زوجً

ا من علامء احللة هو ابن املطهـر،  !*"ذلك، فأشار عليه رجال حاشيته من الشيعة أن يدعو فقيهً

وأكدوا للسلطان أن هذا العامل هو الذي خيرجه من هذه الورطة، فلام حرض ابن املطهر واستفتاه 

ا، سأله: هل طلقت بحضور شاهدين عدلني ؟ قال السلطان فيام وقع منه من الطالق ثالثً

السلطان: ال. فأفتى له ابن املطهر بأن الطالق مل تتحقق رشوطه، ولذلك مل يقع، وله أن يعارش 

زوجته كام كان يعارشها قبل الطالق، فرسُ السلطان هبذه الفتو، فتشيع امللك. وبتسويل ابن 

طب باسم األئمة االثني عرش عىل امل نابر، ونقش املطهر كتب خدابنده إىل عامله باألمصار بأن خيُ

 أسامءهم عىل نقوده، وأمر بأن تنقش عىل جدران املساجد واملشاهد منهم. انتهـى.

ا، فإهنا ال تصح  فعند الشيعة أن الطالق البدعي ال يصح وال يلزم مثل الطالق بالثالث مجيعً

عن واحدة، وال عن ثالث! وكذلك الطالق يف طهر جامعها فيه، أو الطالق يف احليض، أو 

 احللّة: قرية مشهورة يف أطراف بغداد. )١(
                          



 ٤٢٧  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

من «ري املشهود عليه، فكلّ هذا يعدونه غري صحيح وغري الزم! ويستدلون بحديث: الطالق غ

 .!*"»عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردّ 

 الطالق الرشعي

 هو ما رشعه اهللا ورسوله

ن اهللا كتابه  إن القرآن الكريم والذكر احلكيم قد سبق إىل بيان كل فريضة وفضيلة، فضمّ

ا من اآليات املحكامت ا نة لبيان أصل الطالق وتفصيله واألدب مع اهللا فيه، وبيان كثريً ملتضمّ

د النساء مع اختالف أنواعها، وبيان الرجعة ومن تستحق النفقة  حالله وحرامه، وبيان عِ ِدَ

والسكنى ومن ال تستحق ذلك، وغري ذلك من األحكام املتعلقة هبذا الشأن، وكل ما ذكر اهللا من 

 الطالق الرشعي الذي رشعه اهللا يف كتابه وعىل لسان نبيه، أحكام الطالق فإنام يتمشى عىل

وأصحابه وزمن نزول القرآن، وهو كون الطالق بالثالث عن  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي هو معروف زمن النبي 

عنها إىل اإللزام هبا، وال يزال من الصحابة  -ريض اهللا عنه  -واحدة رجعية، حتى نقلهم عمر 

 الزبري وابن مسعود يف كثري من الروايات عنه.من يفتي بجعل الثالث عن واحدة كعيل و

ومن العجب أن هذا الشيخ الفاضل مل يذكر يف بحثه الطويل العريض شيئًا من آيات القرآن 

املتعلقة بالطالق الدالة عىل بيان حالله وحرامه، لعلمه أن االستدالل هبا يعود عليه بسقوط 

ال له، هلذا نراه يبعد عن االستدالل هبا كل  مذهبه وتفنيد رأيه، ويكون استدالله هبا حجة عليه

البعد، ونراه يبالغ يف رصف الكالم إىل غري املعنى املراد به، ويقول: إن الطالق الذي كان عىل 

ا من خالفة عمر والذي نقلهم عمر عنه إىل اإللزام به، هو طالق  عهد رسول اهللا وأيب بكر وصدرً

عيفة وموضوعة، وتارة يقول: إن الطالق الذي نقلهم غري املدخول هبا. ويستدل هلذا بأقوال ض

عمر عنه، هو أهنم كانوا يف ذلك الزمان صحيحة نياهتم، فكان أحدهم يطلق طلقة تأسيسية 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
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ويؤكدها بطلقتني، ومن املعلوم أنه يدان بنيته حتى عند الذين حيكمون بلزوم الطالق بالثالث 

ا.  مجيعً

الً من التعديل، فقد حاول رصف الناس عن التعلق فسبحان اهللا ما أجرأه عىل التبديل بد

ث به  ،ويف السنن واملسانيد صحيح مسلمهبذا احلديث الصحيح الرصيح الثابت يف  والذي حدّ

ابن عباس يف الطالق الرائج بني الناس، والذي يكثر وقوعه دائامً زمن الصحابة ومن بعدهم، 

املعلوم أن غري املدخول هبا مل حيصل فيها خالف ويقول: إن املراد به طالق غري املدخول هبا. ومن 

بني الصحابة وال من بعدهم إىل يومنا هذا، وأهنا تبني من زوجها بطلقة واحدة، حتى ولو طلقها 

وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم ﴿ بالثالث فإهنا تبني بواحدة، يقول اهللا تعاىل: ن َ�َمسُّ
َ
ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

اٗحا َ�ِيٗ� َعلَۡيِهنَّ مِ  وَ�َهاۖ َ�َمّتُِعوُهنَّ َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ ةٖ َ�ۡعَتدُّ   .]٤٩األحزاب: [ ﴾٤٩ۡن ِعدَّ
فهذه املرأة غري املدخول هبا تبني من زوجها بطلقة واحدة، ولو ندم وحاول إرجاعها إىل 

 عصمته فإنه جتوز له بعقد جديد.

إنام نتمشى فيها عىل الطالق السني ال وإننا عندما نتكلم عىل الطالق يف رسالتنا هذه، ف

البدعي، إذ البدعي زيادة يف الدين، ومن رشيعة البرش ال من ترشيع رب العاملني، فهو يدخل يف 

ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ﴿ عموم قوله تعاىل: ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ أ

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١الشور: [ ﴾ٱ�َّ

من قبل اهللا بأن نتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ، فنرد الطالق البدعي إىل الطالق  ونحن مكلّفون

ني، فإن قضاء اهللا أحق وحكمه ألزم، وهو رمحة من اهللا لعباده مع كراهيته له، لكن فيه الفرج  السُّ

 واملخرج من كل ما يقع الناس فيه من احلرج.
ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــريً  أراد اهللا تيس

 

 وبمــــن التعســــري عنــــدكم رض 
 

* * * 



 ٤٢٩  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

 تفسري ابن كثري آليات الطالق

لقد قلنا: إن كل ما ذكر اهللا يف كتابه من شأن الطالق وأحكامه وحالله وحرامه، فإنام يتمشى 

َ�ٰقُ ﴿ عىل الطالق الرشعي السني، كقوله سبحانه: ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ  ٱلطَّ
َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

ن  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ وقوله: .]٢٢٩البقرة: [ ﴾�ِإِۡحَ�ٰٖن� 
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة ُقُروٓءٖ

َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ

ُ يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق  ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب
َ
ِ ِ�ٓ أ َحقُّ بَِرّدِهِنَّ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َ
َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

رَ  ِ� َ�ٰلَِك 
َ
ْ إِۡن أ ۚ  اُدٓوا َجَلُهنَّ فََ�  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ ومثل قوله: .]٢٢٨البقرة: [ ﴾إِۡصَ�ٰٗحا

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ِ ْ بَۡيَنُهم ب ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡوا
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
�َذا ﴿ وقوله: .]٢٣٢البقرة: [ ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

ِ َطلَّۡقُتُم  ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف�  َسآءَ ٱلّن
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
 .]٢٣١البقرة: [ ﴾َ�َبلَۡغَن أ

ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ�  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 َ اٗر� ّ�ِ ْۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ِ�َ ِ َوَ� َ�تَِّخُذٓواْ َءاَ�ِٰت  ۥۚ ۡعَتُدوا  ﴾ُهُزٗو�ۚ  ٱ�َّ

َها ﴿ ومثله قوله تعاىل: .]٢٣١البقرة: [ ُّ�
َ
� ۡحُصواْ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
تِِهنَّ َوأ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

 ۖ ةَ ْ ٱ�َّ وَ  ٱۡلعِدَّ َ  ُقوا َبّيَِنٖة�  ٱ�َّ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ  ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ َ� تَۡدرِي َلَعلَّ  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ َ�ٰلَِك ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد  ٱ�َّ
ۡمٗر� 

َ
  .]١الطالق: [ ﴾١أ

ا فقال: ملسو هيلع هللا ىلصخوطب النبي  :قال ابن كثري ، ثم خاطب األمة تبعً ا وتكريامً َها ﴿ أوالً ترشيفً ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡحُصواْ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ 
َ
تِِهنَّ َوأ ۖ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ ةَ ْ وَ  ٱۡلعِدَّ َ  ٱ�َُّقوا رُِجوُهنَّ ِمۢن َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡ  ٱ�َّ

َبّيَِنةٖ� َوتِۡلَك ُحدُ  �َِ� بَِ�ِٰحَشٖة مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ  ودُ ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ�َقۡد  ٱ�َّ

َ َ� تَۡدرِي َلَعلَّ  ۥۚ َظلََم َ�ۡفَسهُ  ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
وقال ابن أيب حاتم:  .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

حدثنا حممد بن ثواب بن سعيد اهلباري حدثنا أسباط بن حممد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس 

َها ﴿ حفصة فأتت أهلها، فأنزل اهللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصقال: طلق رسول اهللا  ُّ�
َ
�  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

ۡحُصواْ 
َ
تِِهنَّ َوأ ۖ ٱَ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ ةَ ْ وَ  ۡلعِدَّ َ  ٱ�َُّقوا ٓ  ٱ�َّ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ
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َبّيَِنةٖ� َوتِۡلَك ُحدُ  �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ِۚ  ودُ أ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ� تَۡدرِي  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

َ لََعلَّ  ۡمٗر� ُ�ۡ  ٱ�َّ
َ
فقيل له: راجعها فإهنا صوامة قوامة، وهي من  .]١الطالق: [ ﴾١ِدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

 أزواجك ونسائك يف اجلنة. رواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد األعىل.

ورو البخاري يف صحيحه عن ابن شهاب، أخربين سامل أن عبد اهللا بن عمر أخربه أنه طلق 

ل�اجعها، «منه، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فتغيظ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصر عمر لرسول اهللا امرأة له وهي حائض، فذك

ثم يمسكها حىت تطهر، ثم حتيض فتطهر. فإن بدا هل أن يطلقها فليطلقها طاهًرا قبل أن يمسها، 
فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا «. ويف رواية ملسلم: »فتلك العدة اليت أمر اهللا بها عز وجل

 .!*"  »النساء

تِِهنَّ ﴿ م ساق حديث عيل بن طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل:ث ال قال:  ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

يطلقها وهي حائض، وال يف طهر قد جامعها فيه، ولكن يرتكها، إذا حاضت وطهرت طلقها 

 .تطليقة
وقال ابن كثري: من ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطالق، وقسموه إىل طالق السنة وطالق 

: أن والبدعي: أن يطلقها طاهرة من غري مجاع أو حامالً قد استبان محلها. فطالق السنةدعة، الب

يطلقها يف حال احليض، أو يف طهر قد جامعها فيه، وال يدري أمحلت أم ال، وطالق ثالث ال سنة 

 وال بدعة وهو طالق الصغرية واآليسة وغري املدخول هبا.

لكوهنا معتقلة حلق الزوج  .]١الطالق: [ ﴾ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن ا ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن �ُ  ﴿ وقوله:

ا. ثم قال: ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ أيضً ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ﴿ أي رشائعه وحمارمه ﴾ٱ�َّ أي خيرج  ﴾ٱ�َّ

جَ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ عنها ويتجاوزها إىل غريها وال يأمتر هبا
َ
ن َ�َبلَۡغَن أ

َ
لَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

 ِ ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ بَۡيَنُهم ب
َ
 أي بفعل ذلك. ﴾ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ ﴿ .﴾ٱلَۡمۡعُروِف� يَنِكۡحَن أ

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )١(
                          



 ٤٣١  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ وقوله تعاىل: ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
أي إنام أبقينا  .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

ة يف منزل الزوج يف مدة العدة لعل الزوج يندم عىل طالقها، وخيلق اهللا تعاىل يف قلبه املطلق

 رجعتها، فيكون ذلك أيرس وأسهل:

ـــدما ـــتيتني بع ـــع اهللا الش ـــد جيم  وق
 

ــــا  ــــان كــــل الظــــن أال تالقي  يظن
 

 قال الشعبي: هي الرجعة.

ْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�مۡ ﴿ وقوله: ۡشِهُدوا
َ
طاء: ال جيوز يف نكاح، وال قال ع .]٢الطالق: [ ﴾َوأ

 طالق، وال إرجاع، إال شاهدا عدل.
وعن عمران بن حصني أنه سئل عن الرجل يطلق املرأة ثم يقع هبا ومل يشهد عىل طالقها وال 

دْ عىل طالقها وعىل رجعتها وال رجعتها، فقال:  قْتَ لغري سنة، وراجعت لغري سنة، وأشهِ لَّ طَ

دْ  عُ  .!*"تَ

ٰٓـِٔ ﴿ثم قال:  ۡشُهرٖ وَ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  يَوٱ�َّ
َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيفَعِدَّ  ٱ�َّ

ْوَ�ُٰت 
ُ
ۡ�َالِ لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ات عىل . ]٤الطالق: [ ﴾أ فهذه أنواع املعتدّ

 اختالف أجناسهن. انتهـى.
* * * 

 يف مبتوتة الطالق

اعلم أن مبتوتة الطالق عند الفقهاء تطلق عىل من وقع عليها الطالق بالثالث بلفظ واحد 

ا يتمشى عىل  ا ومنعً أو بألفاظ متعددة يف طهر واحد، فالكالم يف سكناها ويف النفقة عليها وجوبً

 صفة الطالق الذي ذكرناه.

 أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصني. )١(
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ب عليه من النفقة والسكنى يعتمدون يف فالذين حيكمون بلزوم هذا الطالق وسقوط ما يرتت

يف املطلقة  ملسو هيلع هللا ىلصحكمهم عىل احلديث الذي رواه مسلم ورواه أمحد عن فاطمة بنت قيس عن النبي 

ا قال:   .»ليس هلا سك� وال نفقة«ثالثً

ويسموهنا املبتوتة وحيكمون بالثالث بأهنا بينونة كرب، وحيرموهنا عىل زوجها حتى تنكح 

ا غريه. وقد وهم ا. ومل يبلغهم  زوجً األئمة وأتباعهم يف هذا احلديث بلفظ: أنه طلقها ثالثً

التفصيل الذي ذكرته فاطمة يف جداهلا مع مروان أمري املدينة ومع غريه، فقد رو اإلمام أمحد 

والنسائي وأبو داود ومسلم بمعناه أن زوجها أبا حفص كان باليمن مع عيل بن أيب طالب، 

ا، فسخطته فجاءت إىل رسول اهللا فأرسل هلا آخر تطليقة هل  ملسو هيلع هللا ىلصا، وأمر وكيله بأن يدفع هلا شعريً

إنه ليس لك عليه نفقة وال سك�، انتق� من بيته إىل بيت «: ملسو هيلع هللا ىلصفأخربت اخلرب، فقال الرسول 

إنما ال ت�ون انلفقة إال ملن لزوجها عليها الرجعة، أما «ويف رواية النسائي أنه قال:  »ابن أم مكتوم

 .»عليها فال نفقة هلا وال سك� من ال رجعة هل

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ :بيني وبينكم كتاب اهللا، إن اهللا يقولوهلذا قالت ملروان عند جداله هلا:   ٱ�َّ
ۡمٗر� 

َ
؟ وقد رصح األئمة فامذا حيدث بعد الطلقات الثالث .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

نة خيال ف قول فاطمة، وما وقع يف بعض الروايات عن عمر أنه قال: بأنه مل يثبت يشء من السُّ

فقد قال اإلمام أمحد: ال يصح ذلك عن عمر.  »هلا السك� وانلفقة«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا

ا.  وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعً
ىل : ونحن نشهد باهللا شهادة نُسأل عنها إذا لقيناه، أن هذا كذب عوقال العالمة ابن القيم

وينبغي أن ال حيمل اإلنسان فرطُ االنتصار للمذاهب والتعصب  ملسو هيلع هللا ىلصعمر وكذب عىل رسول اهللا 

عىل معارضة السنن النبوية الرصحية الصحيحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند عمر عن 

 خلرست فاطمة وذووها ومل ينبسوا بكلمة، وال دعت فاطمة إىل املناظرة. انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا، فلم جيعل هلا رسول اهللا نفقة وال خل عىل العلامء من لفظة: ووقوع اخلطأ د (طلقها ثالثً

حتمل عىل كوهنا جمتمعة يف جملس واحد وبلفظ واحد، وعىل  (طلقها ثالثًا)فإن لفظ:  سكنى)



 ٤٣٣  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

كوهنا مفرقة بني ثالثة أطهار أي زمن العدة. وبني الصيغتني من الفرق كام بني السامء واألرض، 

 قع عىل فاطمة بنت قيس هي ثالث تطليقات مفرقة.فإن الطالق الوا

وقد أرسل زوجها إليها آخر الثالث وهو باليمن، وعرف وكالؤه بأنه ال حق هلا عىل زوجها 

أيب حفص، لكوهنا بائنة منه بينونة كرب ال حتل له إال بعد زوج، والنفقة والسكنى إنام فرضها 

 عىل من لزوجها عليها الرجعة. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ط األئمة وأتباعهم من أكثر الفقهاء وكل العامة وأكثر القضاة الذين جييزون إيقاع فغل

الطالق بلفظ الثالث، وهو أول طالق وقع من الزوج، فيحرموهنا عليه من لدن وقوع الطالق، 

وحيرمون عليه رجعتها. ومن لوازم حكمهم بتحريم الرجعة هو حكم منهم بنسخ الرجعة من 

�  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ ضها اهللا بقوله:دين اإلسالم التي فر نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ  .]٢٢٨[البقرة: ﴾َ�َ�َ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك ﴿ إىل قوله:
َ
وليس يف حديث بنت قيس دليل هلم يف سقوط  ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

ا،  وقد أمضت عدهتا يف بيته، مما يدل الرجعة ولوازمها من النفقة والسكنى، فإن طالقه وقع مفرقً

تِِهنَّ ﴿ عىل أن من لوازم صحته أن يطلقها عند كل طهر، لقوله سبحانه: والعدة  ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

هى الطهر وجيوز أن تبقى معه يف البيت، وأن ينظر إىل وجهها، بل جيوز أن تتجمل له رجاء 

ْ وَ ﴿ مراجعتها. وهلذا قال سبحانه: َ  ٱ�َُّقوا  ﴾َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ  ٱ�َّ

ألهنا بمثابة املحادة ملصلحة الزوج، فمتى مضت العدة ومل يراجعها، فإن كان طالقه  .]١الطالق: [

هلا مرة أو مرتني فإهنا تبني بينونة صغر وتنقطع نفقتها وسكناها، لكن لو بدا له بعد بينونتها أن 

 وجها جاز ذلك بعقد جديد مستوف لرشوط الصحة.يتز
ج أخته عىل رجل فطلقها، ثم إنه ندم  مل ما رو البخاري أن معقل بن يسار زوَّ وعليه حيُ

يا لكع أكرمتك هبا وأهنتني بطالقها، واهللا ال زوجتكها عليها فخطبها من أخيها، قال له معقل: 

ا. فعلم اهللا ما بني الزوج والزوجة فأنزل َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ :أبدً
َ
َ�َبلَۡغَن أ
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ۡزَ�َٰجُهنَّ 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
ا معقالً فتالها عليه، قال معقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفدعا النبي  .]٢٣٢البقرة: [ ﴾أ سمعً

 .!*". فدعا الرجل وعقد له عىل أختهوطاعةً لريب
 ملسو هيلع هللا ىلصرشعي الذي كانوا يستعملونه زمن النبي وهذا الطالق الواقع من الرجل هو الطالق ال

 وزمن نزول القرآن، ومن بركته جيوز للرجل أن يتزوج مطلقته بعقد جديد.

أما لو طلقها بالثالث مفرقة، فإهنا حترم عليه إال بعد نكاح زوج غريه يف نكاح صحيح ال 

ٰ تَنِكَح  ۥلُّ َ�ُ فََ� َ�ِ ﴿ -أي الثالثة  - ﴾فَإِن َطلََّقَها﴿ نكاح حتليل، لقوله سبحانه: ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
ومنه يعلم أن الصحابة قد تربوا عىل معرفة الطالق الرشعي  .]٢٣٠[البقرة:  ﴾ۥۗ َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ 

والعمل به، فهم يطلقون املرأة عند ابتداء كل طهر، كام فعل أبو حفص يف طالقه لزوجته فاطمة 

لوازم هذا الطالق الرشعي أهنا تبقى يف  بنت قيس، وكام فعل هذا الرجل ألخت معقل، ومن

 بيت الزوج وينفق عليها حتى خترج من عدهتا.
 :سبل السالمقال الصنعاين يف 

ا  ا، أو يكرر هذا اللفظ ثالثً واعلم أن ظاهر األحاديث أنه ال فرق أن يقول: أنت طالق ثالثً

 فيقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

التفرقة بني األلفاظ مل تستند إىل دليل واضح، وعدم  ويف كتب الفروع أقوال وخالف يف

لطالق أيب ركانة هل أوقع الثالث يف جملس واحد، ألنه كان الواقع يف  ملسو هيلع هللا ىلصاستفصال الرسول 

عدم إرسال الثالث، وبالقياس فإنه إذا قال: أنت طالق بالثالث، فإنه تقع  ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهللا 

ا. انتهـى.عليها واحدة، فإذا أعاد اللفظ مل يصادف حمالًّ    لقبول الطالق فكان لغوً

ويدل عىل صحة رجوعه بالطالق الواقع بالثالث ما رواه ابن عباس من حديث أيب ركانة 

ا يف جملس واحد فندم عليها، فسأل النبي  ا يف جملس  ملسو هيلع هللا ىلصأنه طلق امرأته ثالثً فقال: إين طلقتها ثالثً

د بسند صحيح، وقال: إن هذا احلديث . رواه اإلمام أمح»قد علمت ذلك فراجعها«واحد. فقال: 

 أصح من حديث البتة؛ ألن حديث البتة رواته جماهيل.

 ي واللفظ له من حديث معقل بن يسار.أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذ )١(
                          



 ٤٣٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

 يف طالق املبتوتة وكونه جيوز رجعتها، والرجعية زوجية. ملسو هيلع هللا ىلصفهذا حكم رسول اهللا 

ا يف جملس واحد، فإنه حيكم فيها بطلقة واحدة، وتبقى  فمتى طلق زوجته واحدة أو ثالثً

يلحقها الطالق يف الطهر الذي طلقها فيه، لكون املحل والزمن  عنده رجعية، والرجعية ال

من حديث ابن  الصحيحنيوالرشع غري قابل لزيادة عىل الطلقة الواحدة يف الطهر الواحد، كام يف 

ا وهي حائض فسأل النبي  فل�اجعها ثم «عن ذلك، ثم قال مرة:  ملسو هيلع هللا ىلصعمر أنه طلق امرأته ثالثً

تطهر، ثم يلطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة اليت أمر اهللا أن  يلرت�ها حىت تطهر، ثم حتيض، ثم
 .»تُطلق هلا النساء

وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن الطالق الرشعي هو الرجعي. ويرو عن 

اإلمام أمحد أنه كان يفتي بلزوم الطالق بالثالث يف أول عمره، ثم قال اإلمام أمحد: إين تدبرت 

  وسنة رسوله فلم أر فيهام إال الطالق الرجعي. هلذا رجع عن اإلفتاء بلزوم الثالث.كتاب اهللا

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿ عىل قوله:التفسري وقال ابن جرير يف   ﴾ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

َ�ٰقُ ﴿ .]٢٢٩[البقرة:  تَانِ�  ٱلطَّ م أهيا الناس فيه عىل وتأويل اآلية: عدد الطالق الذي لك ﴾َمرَّ

أزواجكم الرجعة إذا كن مدخوالً هبن تطليقتان، ثم الواجب عىل من راجع منكم بعد التطليقتني 

 إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان ألنه ال رجعة له بعد أن طلقها الثالثة.
وقال: سنة الطالق التي سننتها لكم وأبحتها لكم إن أردتم طالق نسائكم، أن تطلقوهن 

 يف كل طهر واحدة، ثم الواجب بعد ذلك عليكم إما أن متسكوهن بمعروف أو ترسحوهن ثنتني

 بإحسان.

ا من غري مجاع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء،  وعن جماهد: يطلق الرجل امرأته طاهرً

هام ثم يطلق الثانية كام يطلق األوىل، إن أحبّ أن يفعل. فإذا طلق الثانية ثم حاضت احليضة الثانية ف

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿ تطليقتان وقرءان، ثم قال اهللا تعاىل ذكره الثالثة:  ﴾ۥِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
َ�ٰقُ ﴿ .]٢٣٠[البقرة:  ُخُذواْ  ٱلطَّ

ۡ
ن تَأ

َ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ� ِممَّ  �َّ يُقِيَما ُحُدوَد  ًٔ ا
َ
� ٓ ن َ�َافَا

َ
ٓ أ ِۖ ا إِ�َّ �َّ يُقِيَما ُحُدوَد  ٱ�َّ

َ
ِ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �  فََ�  ٱ�َّ
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ِ تِۡلَك ُحُدوُد  ۦۗ بِهِ  ٱۡ�َتَدۡت ُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما  ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَها ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
فَأ

ٰلُِمونَ ُهُم   فيطلقها يف ذلك القرء كله إن شاء حني جتمع ثياهبا. انتهى .]٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٢٩ ٱل�َّ
ما األحوال الشخصية رمحه اهللا يف الطالق الرجعي والبائن يف كتابه  قال الشيخ أبو زهرة

 نصه:

والطالق عىل مال،  كل طالق يقع رجعيًّا إال املكمل للثالث، والطالق قبل الدخول،

والطالق الرجعي ال يزيل الزوجية وال يزيل احلل مادامت العدة قائمة. بل يكون املطلق له كل 

حقوق الزوج فله أن يراجعها يف العدة يف أي وقت شاء وأن املرأة حالل له، وحقوق الزوجية 

 ثابتة لكل واحد منهام عىل صاحبه.

ت الزوجية، ولكن يبقى احلل فله أن يعقد عليها وإذا انتهت العدة يف الطالق الرجعي زال

 يف أي وقت شاء.

ويف أثناء العدة ال يمنع التوارث إذا مات أحدمها يف العدة، فإذا مات الزوج يف أثناء العدة 

ورثته الزوجة، وإذا ماتت الزوجة ورثها الزوج مادامت العدة كانت قائمة وقت الوفاة. وال حيل 

هر إذا كان مؤجالً ألقرب األجلني: الطالق أو الوفاة. والطالق يكون بالطالق الرجعي مؤجل امل

 بائنًا يف أربع أحوال:

َها﴿ إذا كان قبل الدخول؛ ألن الطالق قبل الدخول يكون لغري عدة لقوله تعاىل: -١ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ  وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم  ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبلِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َءاَمُنٓواْ إَِذا نََ�ۡحُتُم  ٱ�َّ ن َ�َمسُّ
َ
أ

وَ�َها ٖ َ�ۡعَتدُّ ة وإذا كانت قبل الدخول ال عدة هلا فال  .]٤٩األحزاب: [ ﴾َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ

 يمكن مراجعتها.

ألن الطالق عىل مال هو الفتداء نفسها بام تقدمه من  -اخللع  -إذا كان الطالق عىل مال  -٢

�َّ يُقِيَما ُحُدوَد  فَإِۡن ِخۡفُتمۡ ﴿ مال لقوله تعاىل:
َ
� ِ  ٱۡ�َتَدۡت ُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما  فََ�  ٱ�َّ

وال يمكن أن يتحقق افتداء مع ثبوت حق املراجعة يف العدة، إذ  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾ۦبِهِ 

 هيدم هو بمراجعته فيها معنى االفتداء.



 ٤٣٧  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ها أخر إذا كان الطالق هو املكمل للثالث فإذا طلقها واحدة وراجعها ثم طلق -٣

وراجعها، ثم طلقها الثالثة، كان الطالق بائنًا وكانت البينونة كرب، وذلك لقوله تعاىل 

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥَطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ  فَإِن﴿ بعد ذكر الطلقتني:  ﴾ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

  .]٢٣٠[البقرة: 

ا غريه نكاح فكانت الطلقة الثالثة هي هناية ما سن له يف الط الق فال حتل له حتى تنكح زوجً

 رغبة ال نكاح حتليل.

الطالق للعيب، والطالق للسجن، والطالق للترضر بسبب الغيبة، والطالق للرضر  -٤

بسبب اإليذاء بالقول أو الفعل بام ال يليق بأمثاهلام. وهذا الطالق بائن بصورة الفسخ 

 .!*"من قبل القايض

* * * 

 وحرامالطالق بالثالث بدعة 

(وقد اتفق علامء اإلسالم : ثم قال الكاتب رمحه اهللا يف خامتة بحثه نقالً عن ابن العريب املالكي

ا يف قول بعضهم  -وأرباب احلل والعقد لألحكام عىل أن الطالق الثالث يف كلمة  وإن كان حرامً

 انتهـى. .فإنه طالق الزم) -وبدعة يف قول اآلخرين 

اهللا سبحانه هبذا احلق يف هذا الطالق الواقع بالثالث مجلة واحدة، : أن هذا إنطاق من واجلواب

وما كنا نتوقع نطقه به بعد أن رأينا شدة تعصبه ملذهبه، فهو يسلك يف سبيل رأيه وإعالء كلمته كل 

 سبيل بفنون من التبديل وركوب التعاسيف يف التأويل، وكله يذهب جفاء ويرجع إىل الوراء.

 فَ ﴿ واهللا تعاىل يقول:
َ
اأ َ�دُ  مَّ ا َما يَنَفُع  ٱلزَّ مَّ

َ
ۖ َوأ �ِض� َ�َيۡمُكُث ِ�  ٱ�َّاَس َ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓء

َ
 ﴾ٱۡ�

  .]١٧الرعد: [

 .٣٦١،٣٦٢،٣٦٥،٣٦٦كتاب األحوال الشخصية: ص  )١(
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فهذا الكاتب من بداية بحثه إىل هنايته وهو يدور عىل تصحيح الطالق بالثالث بكلمة 

 واحدة ويشري إىل أنه صحيح الزم.

ن األحكام يتفق عليه علامء اإلسالم وأرباب احلل وإننا ال نعلم يف رشيعة اإلسالم حكامً م

والعقد لألحكام بأنه بدعة وحرام، ثم يتصد قضاة املسلمني فيه بالصحة واإللزام، سو هذا 

ا، مع ما يف احلكم به من الضنك والشدة واحلرج واملشقة،  الطالق البدعي الواقع بالثالث مجيعً

 رس والسعة، فكانوا يف استبداهلم به كام قال سبحانه:بخالف الطالق الرشعي فإن فيه الراحة والي

�َۡستَۡبِدلُوَن ﴿
َ
ِيقَاَل � ِ  ٱ�َّ ۡدَ�ٰ ب

َ
ِيُهَو أ ۚ ُهَو خَ  ٱ�َّ   .]٦١البقرة: [ ﴾ۡ�ٌ

 وكام قيل يف املثل: أعط صاحبك مترة فإن مل يقبلها فأعطه مجرة.

ا مجيعً  ا يف جملس واحد، فرده ومثله استدالله بحديث ابن عباس يف طالق أيب ركانة ثالثً

وهي حجة يف موضع النزاع. ويقول يف ترديدها:  .!*"  »إنها واحدة، راجع امرأتك«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا يف جملس... ومل يثبت أن هذا الطالق بلفظ واحد، يشري هبذا أنه إذا كانت  نعم، طلقها ثالثً

ا، الثالث بألفاظ ثالثة كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإهن ا بزعمه تطلق ثالثً

مل يفقه املسألة حق الفقه، وإن كان هذا قوالً لبعض العلامء. والقول  -رمحه اهللا  -والكاتب 

ا،  الصحيح أن الطالق الرشعي يقع بأول طلقة من هذه الثالث والطلقتان الزائدتان تعتربان لغوً

ال يلحقها الطالق، وهي  لكون الطالق ال يلحق الطالق يف طهر واحد، كام قالوا: إن الرجعية

بالطلقة األوىل صارت رجعية يرتتب هلا لوازم الرجعية من النفقة والسكنى يف املنزل، ثم إن 

.تركها بعد هذه الطلقة األوىل ومل يراجعها حتى انقضت أقراؤها فإهنا تبني منه بينونة صغر 

ن رجالً طلق امرأته أخرب أ ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه كثر استدالله بحديث حممود بن لبيد وأن رسول اهللا 

ا فقام غضبان، وقال:  ا مجيعً حتى قال رجل: أفال  »أيلعب ب�تاب اهللا وأنا ب� أظهـر�م«ثالثً

 .!+" أرضب عنقه يا رسول اهللا من شدة غضب رسول اهللا عليه

 أخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عباس. )١(

 أخرجه النسائي من حديث حممود بن لبيد. )٢(
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ويقول الكاتب: إن سكوت الرسول عن هذا يدل عىل صحة طالقه ولزومه، إذ ال جيوز 

جة إليه. ونقول: سبحان اهللا، فحسبه شدة غضب رسول اهللا عليه، تأخري البيان عن وقت احلا

مما يدل بطريق الوضوح عىل حتريم هذا الطالق  ،»أيلعب ب�تاب اهللا وأنا ب� أظهر�م«وقوله: 

ا وعدم لزومه.  الواقع بالثالث مجيعً

وقد وإنام ذكرنا هذه النصوص لكثرة ما يرددها هذا الكاتب يف بحثه، وهي حجة عليه ال له، 

 بعد استعراضه هلذه األحاديث التي ذكرناها ما نصه: سبل السالمقال العالمة الصنعاين يف 

ا، أو يكرر هذا اللفظ  واعلم أن ظاهر األحاديث أنه ال فرق بني أن يقول: أنت طالق ثالثً

ا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.  ثالثً

 تستند إىل دليل واضح وعدم ويف كتب الفروع أقوال وخالف يف التفرقة بني األلفاظ مل

لطالق أيب ركانة هل أوقع الثالث يف جملس واحد؛ ألنه كان الواقع يف  ملسو هيلع هللا ىلصاستفصال الرسول 

 عدم إرسال الثالث. ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهللا 

وبالقياس فإنه إذا قال: أنت طالق بالثالث؛ فإنه تقع عليها واحدة، فإذا أعاد اللفظ مل 

ا.   انتهـى.يصادف حمالًّ للطالق فكان لغوً

قال: باب الرجل يطلق  ،رشح معاين اآلثاروقال الطحاوي وقد حكى القولني يف كتابه 

ا. ثم ذكر حديث أيب الصهباء ثم قال: فذهب قوم إىل أن الرجل إذا طلق امرأته  ا معً امرأته ثالثً

ا يف غري مجاع. واحتجوا يف ذلك هبذا  ا قد وقعت عليها واحدة، وذلك أن تكون طاهرً ثالثً

ديث، وقالوا: ملا كان اهللا عز وجل إنام أمر عباده أن يطلقوا لوقت عىل صفة، فطلقوا عىل غري احل

ما أمرهم به مل يقع طالقهم. أال تر لو أن رجالً أمر أن يطلق امرأته يف وقت فطلقها يف غريه، أو 

ان فطلقها أمره أن يطلقها عىل رشيطة وطلقها عىل غري تلك الرشيطة، أو أمره أن يُطلق يف رمض

ا؛ فإن طالقه ال يقع إذ كان قد خالف ما أمر به.  يف شعبان، أو أمره أن يطلقها واحدة فطلقها ثالثً

ا، وذكر اجلواب عن حجج هؤالء عىل عادة  ثم ذكر حجج اآلخرين القائلني بلزوم الثالث معً

ربك عىل أهل العلم والدين يف إنصاف خمالفيهم والبحث معهم، ومل يسلك طريق جاهل ظامل ي
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ر عينيه ويصول بمنصبه ال بعلمه، وبسوء قصده ال بحسن فهمه، ويقول: القول  ركبتيه ويفجّ

هبذه املسألة كفر يوجب رضب العنق. ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه واجلري معه يف 

 ميدانه، واهللا تعاىل عند لسان كل قائل وقلبه.

* * * 

 احلكم الرشعي

 يف الطالق السني والبدعي

نة الطالق وبدعته جاملقنع يف  !*"لقا  :١٣٧ص ٣يف باب سُ

نة يف الطالق أن يطلقها واحدة يف طهر مل يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقيض عدهتا. وإن  السُّ

طلق املدخول هبا يف حيضها، أو طهر أصاهبا فيه، فهو طالق بدعة حمرم ويقع، ويستحب 

 رجعتها، وعنه أهنا واجبة. انتهـى.

َها﴿ لك قوله سبحانه:واألصل يف ذ ُّ�
َ
� تِِهنَّ  ٱلّنَِسآءَ إَِذا َطلَّۡقُتُم  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

ۡحُصواْ 
َ
ۖ َوأ ةَ ْ وَ  ٱۡلعِدَّ َ  ٱ�َُّقوا �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ  ٱ�َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

َبّيَِنةٖ�  ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ  مُّ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد  ٱ�َّ
ۡمٗر� 

َ
أي إذا أردتم تطليق نسائكم فطلقوهن لعدهتن، أي يف طهر دون  .]١الطالق: [ ﴾١َ�ٰلَِك أ

أنه طلق امرأته وهي حائض،  الصحيحنييف  مجاع وبدون حيض. كام يفرسه حديث ابن عمر

مره فل�اجعها ثم يلرت�ها حىت تطهر، ثم «: ملسو هيلع هللا ىلصعن ذلك، قال له رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصفسأل عمر النبي 

. ويف »حتيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك و�ن شاء طلق فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء

ها عيلّ ومل يرها شيئًا. وقوله تعا ْ ﴿ ىل:رواية: فردّ ۡحُصوا
َ
ۖ َوأ ةَ أي حيرص العدد ملدهتا، لوقوع  ﴾ٱۡلعِدَّ

الكايف، املؤلف هو عبد اهللا بن أمحد بن قدامة صاحب التصانيف العظيمة، منها: عمدة الفقه، واملقنع، و )١(

 هـ.٦٢٠واملغني يف عرشة جملدات. وقد تويف عام 
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اخلطر يف اجلهالة هبا، فقد راجعها بدعو أهنا باقية يف عدهتا فله احلق يف مراجعتها، ثم هي تدعي 

أهنا خرجت من عدته فال حق له يف رجعتها، فيجري اخلالف بينهام عىل حساب ذلك. هلذا ورد 

د عىل الرجعة لزوال اللبس. واألمر بوجوب اإلشهاد عىل الطالق األمر بحرص العدة واإلشها

ْ وَ ﴿ وعىل الرجعة متأكد لقوله: َ  ٱ�َُّقوا  ﴾َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ  ٱ�َّ

ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�مۡ ﴿ .]١الطالق: [
َ
 . واألمر يقتيض الوجوب.]٢الطالق: [ ﴾َوأ

وقد ذكر الفقهاء كون الرجعة تصح بالفعل ولو بدون إشهاد، كأن يمسها أو يقبلها مما يدل 

عىل رغبته فيها، العتبارها زوجتة، وال شك أن األفضل اإلشهاد عىل الرجعة تأسيًا بالقرآن 

ا من النكران. ثم قال: ْ وَ ﴿ وحذرً َ  ٱ�َُّقوا ِ  ٱ�َّ  ﴾ِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوت

مما يدل بطريق الوضوح عىل أن لكل مطلقة عدة وأن للزوج احلق يف ارجتاعها يف  .]١الطالق: [

ْ وَ ﴿ مدهتا َ  ٱ�َُّقوا َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ ﴿ .]١الطالق: [ ﴾َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ  ٱ�َّ
ن يَۡ�ُتۡمَن َما

َ
ُ َخلََق  أ رَۡحاِمِهنَّ  ٱ�َّ

َ
ْ وَ ﴿ ثم قال: ]٢٢٨البقرة: [ ﴾ِ�ٓ أ َ  ٱ�َُّقوا َر�َُّ�ۡمۖ َ�  ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك ﴿ .]١الطالق: [ ﴾ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ 
َ
 ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

�  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ لقوله سبحانه: .]٢٢٨[البقرة: نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ أي  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

ثالث حيض. أي يف زمن العدة. وهذه الرجعة حق للزوج حيث جعلت امرأته بمثابة املحادة يف 

بيته زمن عدهتا رجاء مراجعتها، فإبطال هذه الرجعة فيام يسمونه املبتوتة ال صحة له، فلكل 

ة والكسوة والسكنى، وكذا مراجعة الزوج هلا مدة عدهتا، فكل هذه من مطلقة احلق يف النفق

احلقوق التي أوجبها اهللا سبحانه فال حق ألحد يف أن حيتال إلسقاطها أو حيكم ببطالهنا، فقضاء 

 اهللا أحق وحكمه ألزم.
وحتى اآليسات من العجائز أو البنات الصغريات الالئي مل حيضن قد أوجب اهللا عليهن 

ٰٓـِٔي﴿ ثالثة أشهر لقوله سبحانه:العدة ب  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  َوٱ�َّ
ۡشُهرٖ وَ 

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيفَعِدَّ كالبنات الصغريات فعدهتن ثالثة أشهر  .]٤الطالق: [ ﴾لَۡم َ�ِۡضَنۚ  ٱ�َّ
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ا. وهذه العدة جعلت يف مصلحة الزوجني بحيث ت ة يف بيته مدة العدة أي أيضً كون املرأة املحادَّ

 ثالثة أشهـر رجاء مراجعته هلا، فتبقى يف منزله وينفق عليها من ماله العتبار أن الرجعية زوجته.
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ وفيها أنزل اهللا:

َ
وُهنَّ ِ�َُضّيُِقواْ  أ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ

 ۚ  فتبطلوا حق اهللا فيام حكم به هلن. .]٦لطالق: ا[ ﴾َعلَۡيِهنَّ
أن للزوجة النفقة والسكنى مادام للزوج  -وحكمه حق وعدل  - ملسو هيلع هللا ىلصوقد حكم رسول اهللا 

حق الرجعة عليها، وإذا مل يكن له رجعة بأن خرجت من عدته فال نفقة هلا وال سكنى. وحتى لو 

 مات أحدمها يف أثناء العدة فإنه يرثه اآلخر.

 :٥٣٨ص ٥جفروع القال يف 

وإن مات زوج رجعية يف عدة طالق سقطت وابتدأت عدة وفاة من حني موته، لكوهنا 

 وارثة. ثم قال: ويلزم اإلحداد يف العدة كل متوىف عنها يف نكاح صحيح فقط. انتهى.

ِينَ ﴿ لكون الرجعية زوجية فتدخل يف عموم قوله سبحانه: ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن  َوٱ�َّ
 ۖ� ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
  .]٢٣٤[البقرة:  ﴾أ

إال احلامل فإن عدهتا يف الطالق ويف وفاة الزوج بوضع محلها، سواء قرصت مدهتا أو 

ْوَ�ُٰت ﴿ طالت؛ لقوله سبحانه:
ُ
ۡ�َالِ َوأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
من سورة  .]٤ق: الطال[ ﴾أ

 الطالق وهي إنام نزلت بعد سورة البقرة.
لت  !*"أن سبيعة األسلمية الصحيحويف  ا فتجمّ نفست بعد وفاة زوجها بأربعني يومً

للخطّاب. قال هلا أبو السنابل بن بعكك: واهللا ما أنتِ بناكحة حتى يمر عليك أطول األجلني. 

كذب أبو السنابل، «بقول أيب السنابل، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: فأخذت عيلَّ ثيايب فأخربت رسول اهللا 

من  من شاء العنتهوهلذا كان ابن مسعود يقول:  ،متفق عليه .!+" »فقد حللت فان�يح من شئت

ا� أمض ألصحايب «بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص سبيعة األسلمية هي زوجة سعد بن خولة تويف بمكة عام الفتح ورثاه رسول اهللا  )١(

 يرثي له رسول اهللا أن مات بمكة. رواه البخاري. »هجرتهم وال تردهم ىلع أدبارهم غ� ابلا�س سعد بن خولة

 متفق عليه من حديث سبيعة بنت احلارث األسلمية. )٢(
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فكيف جتعلون عليها  -كون احلامل عدهتا يف الطالق ويف الوفاة بوضع محلها، سواء قرص أو طال 

 التطويل والتثقيل وال جتعلون هلا اخلفيف؟!

علمنا مما سبق قول املوفّق أن من طلق زوجته يف حيضها أو يف طهر أصاهبا فيه فإنه وقد 

 بدعة، ويقع، ويستحب مراجعتها، ويف الرواية الثانية أنه جيب مراجعتها.

فقد عرفت من هذه الرواية لإلمام أمحد أنه متى وقع الطالق عىل الطريق البدعي كالطالق 

ا، فإنه جيب رجعتها يف إحد الروايتني. وهذا يف احليض أو يف طهر جامعها فيه أ و بالثالث مجيعً

هو الرأي األخري من اإلمام أمحد كام حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن اإلمام أمحد أفتى 

إين يف أول عمره باإللزام بالثالث، ثم رجع عنه إىل القول بجعل الثالث عن طلقة واحدة، وقال: 

. وصدق يف ذلك فإن اإللزام بالثالث مع فلم أر فيهام إال الطالق الرجعي تدبرت الكتاب والسنة

ما يرتب عليه من سقوط النفقة والسكنى والرجعة أنه قول مبتدع ليس له دليل من الكتاب وال 

 من السنة.

ا بلفظ واحد أو يف ألفاظ متعددة يف طهر واحد فإنه طالق  وبمعناه الطالق بالثالث مجيعً

ا، مل عن رجل طلق امرأته  ملسو هيلع هللا ىلصا رو النسائي عن حممود بن لبيد قال: أخرب رسول اهللا بدعة أيضً

ا، فقام رسول اهللا  ا مجيعً حتى قال  »أيلعب ب�تاب اهللا وأنا ب� أظهر�م؟!«غضبان وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثالثً

رجل: أفال أرضب عنقه يا رسول اهللا؟ من شدة غضب رسول اهللا. وهو ال يغضب إال إذا 

 انتهكت حمارم اهللا.

طالق أيب ركانة الواقع منه بالثالث يف جملس واحد فحزن عليها،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رد رسول اهللا 

 .»إنها واحدة، راجع امرأتك«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

: ملسو هيلع هللا ىلصونص احلديث عن ابن عباس ريض اهللا عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول اهللا

. رواه أبو داود ويف لفظ ألمحد: طلق »لمت، راجعهاقد ع«فقال: إين طلقتها ثالثًا. قال:  »راجع امرأتك«

ورو أبو  .»فإنها واحدة«: ملسو هيلع هللا ىلصأبو ركانة امرأته يف جملس واحد ثالثًا فحزن عليها، فقال له رسول اهللا 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٤٤

داود من وجه آخر أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: واهللا ما أردت هبا إال واحدة. فردها 

 فنا الكالم عىل طالق أيب ركانة وقضية املبتوتة من رسالتنا هذه فلرياجع.. وقد أسلملسو هيلع هللا ىلصإليه النبي 

لكن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن اإلمام أمحد والبخاري وأبا عبيدة ضعفوا 

حديث البتة، وقالوا: إنه ليس بيشء ورواته جماهيل فسقط االستدالل به. وقد قيل: إن أهل 

ا إنام يرد إىل املدينة يسمون الثالث ال بتة، فدل احلديثان األوالن عىل أن الطالق بالثالث مجيعً

 واحدة.

: والرواية الثانية: أن مجع الثالثِ طالقُ بدعة حمرمٌ اختارها أبو بكر وأبو املغني وقال يف

حفص، وروي ذلك عن عمر وعيلّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأيب 

اهللا عنه: ال يطلق أحد للسنة فيندم. ويف رواية قال: يطلقها واحدة ثم  حنيفة. قال عيل ريض

يدعها ما بينها وبني أن حتيض ثالث حيض فمتى شاء راجعها، وعن عمر أنه كان إذا أيت برجل 

ا. انتهى. ا أوجعه رضبً  طلق ثالثً

ألمر اهللا وتطليقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه وليست بحائض هي السنة باإلمجاع امتثاالً 

سبحانه، وموافقة لقول السلف، وأمنًا من الندم. فإنه متى ندم راجعها، فإن فاته ذلك بانقضاء 

عدهتا فله نكاحها بعقد جديد. قال حممد بن سريين: إن عليًّا كرم اهللا وجهه قال: لو أن الناس 

ا، يطلقها تطلي قة ثم يدعها ما بينها أخذوا بام أمر اهللا من الطالق، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدً

ا، فمتى شاء راجعها  .!*" وبني أن حتيض ثالثً
نة يف طهر مل جيامعها فيه ومل تكن حائضة فإهنا تطلق طلقة واحدة، ومثله  وإذا قال: أنت طالق للسُّ

 الوكيل يف الطالق فإنه يلزم الطالق بواحدة لكون الوكيل ال يملك إال واحدة وهي طالق السنة.

نصوص الفقهاء يف الطالق ويف غري الطالق، وجد بعضهم ينقل عن  وإن كل من تأمل

ا بلفظ واحد أو بألفاظ يف  بعض القول عىل عالته، كام استدلوا عىل جواز الطالق بالثالث مجيعً

 ذكره ابن قدامة يف الرشح الكبري. )١(
                          



 ٤٤٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ا بائنًا ال حتل لزوجها إال بعد نكاح زوج غريه؛ مع اعرتافهم بأنه طالق  طهر واحد، وكونه طالقً

َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ﴿ ببينونتها خيالف حكم اهللا ورسوله يف قوله: بدعة وحرام، وكون احلكم
تِِهنَّ ﴿ .]١الطالق: [ ﴾ُ�ُيوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجنَ  َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ ﴿ ويف قوله: ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

ۡسِكُنوهُ ﴿ ويف قوله يف اآليسات: .]١الطالق: [ ﴾َوَ� َ�ۡرُۡجنَ 
َ
 ﴾ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�مۡ  نَّ أ

  .]٦الطالق: [
ا فقال له النبي  ملسو هيلع هللا ىلصويف حكم النبي  راجع «: ملسو هيلع هللا ىلصعىل طالق أيب ركانة الواقع منه بالثالث مجيعً

 .!*"»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«: ملسو هيلع هللا ىلصويف قول النبي  »امرأتك

الث كلها تدور بني صحيح ليس وكل األحاديث التي استدلوا هبا عىل جواز الطالق بالث

برصيح وبني رصيح ليس بصحيح، كاستدالهلم بطالق املالعن عويمر العجالين، وقد وقعت 

ا. ومثله استدالهلم بطالق أيب ركانة البتة. وقد  الفرقة األبدية بمجرد اللعان فوافق طالقه لغوً

ليس بيشء ورواته جماهيل  حقق أئمة احلديث كاإلمام أمحد والبخاري وأيب عبيد بأن حديث البتة

ا تدرجييًّا  فسقط االستدالل به. وكحديث فاطمة بنت قيس فإن زوجها أبا حفص طلقها ثالثً

مفرقة، حتى أرسل هلا وهو باليمن آخر ثالث تطليقات، وقد قضت عدهتا يف بيته واستوىف 

نَّ له، فلم جيعل هلا رسول اهللا نفقة وال سكنى. وهذا واضح جيل ال جمال  مطلقها غاية ما سُ

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصللشك فيه، فليس من باب املبتوتة وإنام هو من باب الطالق الرشعي، ومل يثبت عن النبي 

 أجاز الطالق بالثالث.

ومن عجيب شدة التعصب للمذهب مع العلم بضعفه ما ذكره الكاتب عن اإلمام ابن 

 العريب رمحه اهللا يف قوله:

 -قد يف األحكام عىل أن الطالق الثالث يف كلمة وقد اتفق علامء اإلسالم وأرباب احلل والع

ا يف قول بعضهم وبدعة يف قول اآلخرين   فإنه طالق الزم. انتهى. -وإن كان حرامً

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٤٦

فاجلواب أن نقول: إننا ال نعلم يف رشيعة اإلسالم حكامً من األحكام يقول فيه علامء 

م، إال هذا الطالق البدعي الواقع اإلسالم بأنه بدعة وحرام، ثم حيكم فيه القضاة بالصحة واإللزا

ا، مع ما فيه من احلرج واملشقة، بدالً من الطالق الرشعي الذي فيه الراحة والرمحة  بالثالث مجيعً

 والسعة، فكانوا فيه كام قيل يف املثل: أعط صاحبك مترة، فإن مل يقبلها فأعطه مجرة.

ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــريً  أراد اهللا تيس
 

 مــــن التعســــري عنــــدكمُ رضوب 
 

 ه ما من أحد من كبار العلامء إال وقد عرف حقيقة الطالق الرشعي والطالق البدعي.وإن

لكن بعضهم خيتار احلكم بالطالق البدعي ألن فيه شدة وغلظة عىل العوام، ممن حيبون عدم 

الترسع إليه والتوسع فيه، فصار العمل هبذا عقيدة هلم وطريقة، وهي نفس ما فعله عمر ريض اهللا 

ا.عنه من إلزا  م الناس بالثالث مجيعً

لكن هنا أمر ينبغي أن يفطن له، وهو أن الصحابة كلّهم والتابعني وأئمة املذاهب والعلامء 

املتقدمني واملتأخرين، فكل هؤالء ليسوا بمعصومني، فقد يقع اخلطأ من بعضهم يف قول مرجوح 

كن ال يكون املنترص خلطئه قاله، أو رأي انتحله عىل سبيل االجتهاد اخلطأ، وله عىل خطئه أجر. ل

أو املقلد له يف رأيه بمثابته يف حصول األجر، وحتى الوزر، بل فرضه االجتهاد والنظر والبحث 

والتفتيش عن احلق يف مظانّه حتى يقف عىل عينه، فيأخذ به وحيكم بموجبه، ألنه لو اغتفر التقليد 

قفوا نفوسهم يف االشتغال بالعلم يف حق العوام فلن يغتفر يف حق العلامء األعالم، الذين أو

بكتاب رهبم وسنة نبيهم، لكون العلم هو معرفة احلق بدليله مع بيان صحيحه من عليله، فمن 

 علم بيشء منه فليقل به، ومن مل يعلم فليقل: اهللا أعلم. فام عامل بدينه كمقلده.

ستبان له سنة وقد اتفق مجيع علامء اإلسالم وأرباب احلل والعقد لألحكام عىل أن من ا

 مل يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

* * * 



 ٤٤٧  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

 وجوب العدة وجواز الرجعة زمنها

َ�ٰقُ ﴿ فمن ذلك قوله تعاىل: ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  ٱلطَّ
َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ  .]٢٢٩[البقرة: ﴾َمرَّ

طلقة عدة بحس بها، وأفادت جواز الرجعة خالهلا يف إمساكها فرصحت هذه اآلية بأن لكل مُ

 بارجتاعها متى رغب فيها، أو ترسحيها متى انتهت من غسلها من احليضة الثالثة.
نص يف وجوب العدة لكل مطلقة ترتبص فيها؛ ريثام يفكر الزوج  -كنظائرها  -وهذه اآلية 

ن حيضتها الثالثة فتبني منه يف عزمه عىل رجعتها أو عىل فراقها فيرتكها حتى تنتهي من غسلها م

 وحتل لألزواج.

ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ﴿ نظريها قوله سبحانه:
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ

ْۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ ِ َوَ� َ�تَِّخُذٓواْ َءاَ�ِٰت  ۥۚ ِ�َ  .]١٣٢البقرة:[ ﴾ُزٗو�ۚ هُ  ٱ�َّ

َجلَُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿
َ
. أي شارفن عىل انقضاء عدهتن ومل حيضن بعد، فعند ﴾َ�َبلَۡغَن أ

ذلك يفكر الرجل يف أمره، فإن رغبها ارجتعها وتكون عنده زوجة له كحالتها السابقة، وإن رغب 

ها من احليضة الثالثة حترم عليه وحتل لألزواج، عنها تركها متيض يف سبيل إكامل عدهتا، فبعد غسل

اٗر� ﴿ وهذا معنى قوله تعاىل: ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ِ�َ
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ

ْۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  َۡعَتُدوا ْ َءاَ�ِٰت  ۥۚ ّ�ِ ِ َوَ� َ�تَِّخُذٓوا  .]٢٣١[البقرة:  ﴾ُهُزٗو�ۚ  ٱ�َّ

ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف  فَإَِذا﴿ ونظريه من سورة الطالق:
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
بَلَۡغَن أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ

َ
َ�َٰدةَ َوأ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلشَّ ِ  َمن َ�َن يُۡؤِمنُ  ۦِ�َّ ِ ب  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف  فَإَِذا﴿ فقوله: .]٢الطالق: [ ﴾ٱ�ِخرِ� 
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
بَلَۡغَن أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ

َ
َ�َٰدةَ َوأ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلشَّ ِ َمن َ�َن يُۡؤمِ  ۦِ�َّ ِ ُن ب  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

أي قاربن عىل انقضاء عدهتن بإقباهلن عىل احليضة الثالثة وملّا حيضن بعد، يف ذلك الوقت  ﴾ٱ�ِخرِ� 

يفكر الرجل يف إمساكها بارجتاعها باملعروف أو فراقها بأن خييل بينها وبني إكامل عدهتا بفراغها 

 يه وحتل لألزواج.من غسلها من حيضتها الثالثة؛ فعند ذلك حترم عل



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٤٨

فهذه اآليات تؤكد أن لكل مطلقة عدة ترتبص فيها، وأن للزوج جواز الرجعة يف خالهلا 

، فليس يف رشيعة اإلسالم طالق بائن بدون عدة وال رجعة. فاحلكم بلزوم الطالق  ا حمتامً فرضً

ا بائنًا ال رجعة فيه وال نفقة وال سكنى هو من باب ا ا وكونه طالقً ختاذ آيات اهللا بالثالث مجيعً

ا فَُحۡ�مَ ﴿ هزوً
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ   .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

وإن املقلدين من علامء الدين قد اختذوا هذه األحكام بمثابة املنسيات أو املنسوخات من 

ا من قبيل العقوبة أحكام رشيعة اإلسالم، وجعلوا هذا الطال ق البدعي الواقع بالثالث مجيعً

الصارمة أو الصاعقة النازلة عىل هذه املرأة الضعيفة، بحيث حتل هبا ثم تنقلها إىل بيت أهلها 

بدون إكرام وال احرتام، وبدون رمحة وال حنان، وبدون إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان. ومل 

ِ تِۡلَك ُحُدوُد ﴿ عمل هباينزل اهللا هذه اآليات املحكامت إال لل فََ� َ�ۡعَتُدوَهاۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ
 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ﴿ .]٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٢٩ ٱل�َّ َ�  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

َ تَۡدرِي لََعلَّ  ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
 واهللا أعلم. .]١الطالق: [ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

َها﴿ أما طالق غري املدخول هبا فإنه ال عدة عليها لقوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إَِذا  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

و�َ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ نََ�ۡحُتُم  ةٖ َ�ۡعَتدُّ وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
َهاۖ ُ�مَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

اٗحا َ�ِيٗ�  ا  .]٤٩األحزاب: [ ﴾٤٩َ�َمّتُِعوُهنَّ َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ وإن فرض هلا يف صلب العقد مهرً

ا، فإهنا تستحق نصف املسمى لقوله سبحانه: وُهنَّ  �ن﴿ معلومً ن َ�َمسُّ
َ
َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

ْ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِ�َضٗة فَنِۡصُف َما فَ  ۡو َ�ۡعُفَوا
َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ِيَرۡضُتۡم إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ُ�ۡقَدةُ  ۦ�َِيِده

أما إذا خال هبا بعد العقد فإهنا تستحق املسمى بكامله، فقد قىض اخللفاء  .]٢٣٧البقرة: [ ﴾ٱ�َِّ�ِح� 

 الراشدون عىل أن من أسبل احلجاب وأغلق الباب وخال بامرأته قد وجب عليه مجيع املسمى.



 ٤٤٩  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

 ب عقد النكاح وإثبات الطالقآدا

إن من األمر املؤكد أن يوجد مقر جيتمع فيه الناس لعقد األنكحة وإثبات الطالق، ويتوىل 

هذا املجلس أناس فقهاء يعرفون أحكام النكاح والطالق، وإن العلم بالتعلم، وكثرة املزاوالت 

 تعطي امللكات أي احلذق يف املعرفة.

نفوسنا من إثبات الطالق، لكون األنكحة يعرفها كل العوام، هذا وإن عقد النكاح أيرس يف 

وأهنا تدور عىل اإلجياب والقبول، والويل وشاهدي عدل، ورضا الزوجة وإزالة املوانع، كصحة 

 خروجها من عدة من طلقها وعدم اإلكراه عىل زواجها، وهذا كله معروف بال إشكال.

عوام هو الطالق وكيفية آدابه وحالله وحرامه. وإنام األمر املشتبه عىل أكثر العلامء وكل ال

ا  ا مطلقً ا من حقوقه، لكنه مل جيعله حقًّ ا للزوج وحقًّ واإلسالم وإن كان جيعل الطالق مفوضً

ا إذا راعاها الزوج كان إيقاع  يستعمله كيفام شاء، ويوقعه يف أي وقت أراد. وإنام وضع له قيودً

ا ال إثم فيه، وإذا فقدت أو ا. الطالق مباحً  فقد واحد منها كان إيقاعه حمظورً

وإن من الواجب عىل الفقيه أن يعلّم الناس كيفية ما جيب عليهم من الطالق عند حاجتهم 

 إليه...

: أن الطالق بدون سبب يوجبه يعد من األمر املكروه عند اهللا وعند رسوله، واهللا تعاىل أوالً 

فَإِۡن ﴿ وصلح حاهلن يف قوله سبحانه:هنى األزواج عن التعرض للزوجات إذا استقام أمرهن 
ْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيً�ۗ  َطۡعَنُ�ۡم فََ� َ�ۡبُغوا

َ
أبغض احلالل إىل اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .]٣٤النساء: [ ﴾أ

، ولكن الطالق الذي  .!*"»الطالق فلو طلق الرجل زوجته بدون سبب يدعو إىل طالقها كان آثامً

ا به رشعً  ا ومعتدًّ  ا.أوقعه يكون معتربً

 أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عمر. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٥٠

: يُ ُشعر الزوج بأنه ال حيل له أن يطلق زوجته يف طهر جامعها فيه، كام ال حيل للفقيه ثانيًا

ا له يف اإلثم، فيقول:  ا، فيكون رشيكً ا حمرمً وكاتب الوثائق أن يثبت طالقه هبذه الصفة؛ لكونه أمرً

ر الطالق حتى حتيض ثم تطهر.  أخّ

ق يف حالة احليض حمرم ال حيل إثباته وال : أن تكون الزوجة غري حائض، فإن الطالثالثًا

 الشهادة عليه حتى تزول عنها احليضة، ثم يستقبل الطالق يف الطهر.

ا : ال جيوز أن يطلقها بالثالث جمتمعة، سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، كام رابعً

 جيب عىل الفقيه أال يثبت طالق هذا إال عن طلقة واحدة.

 لطالق هو أن يقول:وصفة اإلثبات هلذا ا

 إنه بتاريخ يوم....../....../ من........ عام......

حرض فالن بن فالن وطلب مني سامع طالقه لزوجته فالنة بنت فالن...... وأنه طلقها 

بالثالث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، وقد أشعرته بحكم الرشع بأن هذا الطالق يقع عن طلقة 

شعرته بأن املرأة تبقى زوجة له رجعية كحالتها السابقة، وجيوز أن واحدة بالكتاب والسنة، كام أ

ينظر إليها بال حمظور وأن ينفق عليها مادامت يف العدة، فإن طلقها طلقة ثانية يف طهر مل جيامعها 

فيه فهام طلقتان، ثم يفكر يف نفسه فإن رغب يف إمساكها فإنه يراجعها، واألفضل أن يشهد عىل 

ده زوجة له كحالتها السابقة، حتى إذا حاضت من حيضتها الثالثة بانت منه رجعتها، وتكون عن

 وحرمت عليه.

لكنه لو ندم عليها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، أما إذا طلقها الثالثة فإهنا حترم عليه حتى 

ا غريه...  تنكح زوجً

 ق الرشعي.وإن هذه األحكام جيب تعليمها للعوام حتى يرتبوا عىل العلم بأحكام الطال

ثم احلكمة من هذا الترشيع هو رغبة املرشع احلكيم يف حتايش وقوع الطالق، وإبقاء 

الزوجني عىل حالة احلياة الزوجية ما أمكن؛ ألن الزوج إذا أراد الطالق ومنعه الشارع من إيقاعه 

يض، ثم يف فرتة احليض ويف حالة الطهر الذي واقع زوجته فيه، وطالبه باالنتظار حتى ينتهي احل



 ٤٥١  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

يوجد الطهر الذي مل خيالطها فيه، وجد أمامه مدة من الزمن يرتو فيها ويفكر يف األمر العظيم 

الذي سيقدم عليه، وقد يدعوه ذلك إىل العدول عن الطالق واإلبقاء عىل الزوجية وحيل الوفاق 

حالل حمل القطيعة والشقاق... وبذلك تصان احلياة الزوجية وحتفظ األرس من التفكك واالن

 لكراهة الشارع الترسع يف الطالق والتوسع فيه.

ثم إن الطالق الذي جيوز سامعه وإثباته هو أن يطلق زوجته طالق السنة أو بالطلقة الواحدة 

ا، فيثبت هذا الطالق رجعيًّا، بمعنى أن يشعر الزوج وكذا  يف طهر مل جيامعها فيه ومل تكن حائضً

يضة األوىل، فإن طلقها ثانيًا جاز ذلك وتعترب طلقتني، ثم الزوجة برتيثهام إىل حني أن حتيض احل

هو خمري بني أن يمسكها باملعروف وذلك بارجتاعه هلا واألفضل أن يشهد عىل رجعتها فتبقى 

زوجة له كحالتها السابقة، فإن تركها ومل يراجعها حتى حاضت احليضة فإهنا تطلق منه وحترم 

ه ذلك بعقد مستأنف من جديد، أما إذا طلقها الثالثة فإهنا ال عليه؛ لكنه لو ندم عىل طالقها جاز ل

َطلََّقَها  فَإِن﴿ حتل له إال بعد نكاح زوج غريه، ويكون نكاح رغبة ال نكاح حتليل؛ لقوله تعاىل:
ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفََ� َ�ِلُّ َ�ُ  من أغلق ويكون بالطلقة الثالثة ك .]٢٣٠[البقرة:  ﴾ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

 الباب بينه وبني االتصال بزوجته.
: إن الطالق ٣٥٧وقد ذكر الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا يف كتابه: األحوال الشخصية ص

املتعدد بلفظ الثالث، أو بإشارة مقرتنة بالثالث، أو بثالث طلقات متتابعات يف جملس واحد، 

مل جيامعها فيه، وال يف احليض قبله،  يقع طلقة واحدة، ألن السنة أن يطلق طلقة واحدة يف طهر

ا بلفظ واحد، فإنه يميض عليه ما أذن به الشارع وهو وقوع  فإذا خالف السنة وطلق اثنتني أو ثالثً

ا إن الطالق كام هو رصيح اآلية الكريمة ا. وأيضً َ�ٰقُ ﴿ طلقة واحدة ويكون الباقي لغوً  ٱلطَّ
تَانِ�  عات، فال يقع مرة واحدة، فإذا أوقعه دفعة واحدة بلفظ ال يقع إال يف دف .]٢٢٩[البقرة:  ﴾َمرَّ

الثالث، أو بالنطق ثالث مرات، فإنه ال تقع إال واحدة والعدد لغو، أو ما جييء بعد ذلك لغو ال 

 يلتفت إليه.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٥٢

م وعالج هذه احلال باعتبار أن ١٩٢٩لسنة  ٢٥وقد جاء القانون املعمول به يف مرص رقم

واحدة، وهو مذهب طائفة من السلف وتبعهم بعض الفقهاء، ونصت الطالق املتعدد ال يقع إال 

 عىل ذلك احلكم املادة الثالثة وهي: الطالق املقرتن بعدد لفظًا أو إشارة ال يقع إال واحدة. انتهى.

كام أن غالب بلدان العامل اإلسالمي اليوم تأخذ هبذا، أي جتعل الطالق املقرتن بعدد ال يقع 

 إال طلقة واحدة.

املقصد من احلكم الرشعي يف الطالق هو محل املطلق عىل أال يسري إال يف الطريق الذي وإن 

ا يعد دفعة  رسمه القرآن الكريم، فال يطلق دفعة واحدة، والطالق يف املجلس الواحد ولو متتابعً

 واحدة.

* * * 

 خامتة الرسالة

م. إن فائدة االستامع أرفع كتايب هذا لعلامء اإلسالم وللرؤساء واحلكام، عليهم مني السال

االتباع وقد مدح اهللا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولكونه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ 

 له، وإن العلامء الكرام هم قادة العوام يف أحكام اإلسالم وأمور احلالل واحلرام.

د ألمر اهللا وإننا متى قلنا: إننا متبعون ال مبتدعون، وإننا مسلمون مستسلمون لالنقيا

واجتناب هنيه واحلكم بام رشعه يف كتابه وعىل لسان نبيه، والعمل بموجبه، فيجب علينا أن نرد 

ني، فقضاء اهللا أحق وحكمه ألزم.  الطالق البدعي الذي هو من رشيعة البرش إىل الطالق السُّ

يعرفون  إن مجيع العوام اخلاص منهـم والعام قد تربوا عىل الطالق البدعي، حتى إهنم ال

ني الرشعي.  الطالق السُّ

وزيادة عىل ذلك فإن العلامء يف بعض البلدان قد منعوا بطريق اإللزام عن احلكم بالطالق 

ا بلفظ واحد أو بألفاظ  الرشعي، ويلزمون الناس بالطالق البدعي الذي متى طلقها زوجها ثالثً



 ٤٥٣  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

ا بائنًا ال حتل متعددة وربام كان يف طهر جامعها فيه أو يف احليض فيلزمونه بذ لك، وجيعلونه طالقً

له إال بعد نكاح زوج غريه، ويمنعون عن احلكم بالطالق الرشعي الذي متى وقع بلفظ الثالث 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف طهر مل يمسها فيه وليست بحائضة فإنه يرد إىل طلقة واحدة، عمالً بحكم رسول اهللا 

ا يف جملس واحد فحزن ع إنها «: ملسو هيلع هللا ىلصليها فقال رسول اهللا طالق أيب ركانة حيث طلق زوجته ثالثً

 .!*" »واحدة، راجع امرأتك
إن الطالق بجملته بغيض عند اهللا ملا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر أن 

لكن حنانيك إن بعض الرش أهون من بعض،  »أبغض احلالل إىل اهللا الطالق«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

امة الزواج وخشية الترسع إليه والتوسع والشارع احلكيم قد ضيق مسالك الطالق ملصلحة استد

علموا كافة العوام األدب مع اهللا يف الطالق الرشعي وكونه جيب عىل  فيه، فيجب عىل العلامء أن يُ

من احتاج إليه أن يطلق امرأته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه ومل تكن حائضة، فتبقى يف بيته 

لصالة والصيام، فمتى طلقها بالثالث بلفظ واحد أو رجعية لكون الرجعة فرضها اهللا كام فرض ا

َها﴿ يف طهر واحد فإهنا ترد إىل طلقة واحدة، فال خيرجها من بيته لقوله سبحانه: ُّ�
َ
� إَِذا  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

ۡحُصواْ  ٱلّنَِسآءَ َطلَّۡقُتُم 
َ
تِِهنَّ َوأ ۖ َ�َطّلُِقوُهنَّ لِِعدَّ ةَ ْ وَ  ٱۡلعِدَّ َ  ٱ�َُّقوا َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ  َر�َُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ

َبّيَِنةٖ� َوتِۡلَك ُحدُ  �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ  ودُ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ َ�َقۡد َظلََم  ٱ�َّ

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ  ۥۚ َ�ۡفَسهُ  ۡمٗر�  ٱ�َّ
َ
وهلذا يقول ابن عباس: إن  .]١ق: الطال[ ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

نُفِسِهنَّ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ الطالق عند أول كل طهر ولكل مطلقة عدة لقوله سبحانه:
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ

ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق 
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ ُ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ ِ  ٱ�َّ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ ب

َ
ِ ِ�ٓ أ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك  ٱ�ِخرِ� 
َ
أي زمن العدة، وال مانع وال حرام من  .]٢٢٨البقرة: [ ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

أن ير وجهها كحالتها السابقة، وجيوز أن تتجمل له رجاء أن يراجعها، فإن بدا له أن يراجعها 

الث بلفظ واحد أو يف طهر واحد، فإنه ينبغي أن بعد الطلقة األوىل سواء كانت بالواحدة أو بالث

 يشهد عىل رجعتها كام يشهد عىل طالقها.

 أخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عباس. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٥٤

ني الذي رشعه اهللا لعباده مصلحة ورمحة هلم، وفيه السعة والفرج  فهذا هو الطالق السُّ

َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ﴿ واملخرج مما يقعون فيه من احلرج، وفيه حسن العاقبة ٰ  ٱ�َّ ۡمٗر� ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�
َ
لَِك أ

ُ يُرِ�ُد ﴿ وهو اليرس الذي أراده اهللا بعباده يف قوله سبحانه: .]١الطالق: [ ﴾١  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
وهذا الطالق بصفته يسمى طالق الرجعة، والرجعية  .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم 

 زوجية.
ض القضاة حيث حيكمون عىل الناس متى أما الطالق البدعي فإنه عىل صفته ما يفعله بع

طلق أحدهم زوجته بالثالث بلفظ واحد أو بعدد ألفاظ يف طهر واحد فإهنم يلزمونه به، 

وحيكمون أنه طالق بائن ال حتل لزوجها إال بعد زوج آخر، سبحانك هذا هبتان عظيم، إن هذا 

بار ما ال حيىص: ففيه إبطال حكم اإللزام هبذا الطالق املبتوت يرتتب عليه من املضار واملفاسد الك

العدة التي رشعت ليرتو الزوج يف أثنائها، ويتفكر يف أمره، حتى لو بدا له راجعها بسهولة 

محها فإنه يعلم من حيضة واحدة،  يل، ومل ترشع العدة إال هلذا. أما العلم برباءة رَ وبدون عقد وال وَ

جعة أنه حكم بإلزام الناس باحلرج واملشقة، ففي هذا احلكم اجلائر املتضمن لبطالن العدة والر

ثم هو حكم بالعرس عىل  .]٧٨احلج: [ ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ واهللا يقول:

 الناس، واهللا يريد بكم اليرس وال يريد بكم العرس.
ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــريً  أراد اهللا تيس

 

 مــــن التعســــري عنــــدكم رضوب 
 

قد ينبو فهمهم عن قبول ما أقول، لزعمهم أنه خالف ما قاله العلامء  واعلم أن بعض العلامء

قبيل وخالف ما يعتقده مجيع الناس من العلامء والعوام، وال غرابة يف هذا، فإن السنن قد ختفى 

عىل بعض الصحابة، ومن بعدهم من األئمة، فضالً عن غريهم، فيحكمون بخالفها تم يتبنيّ هلم 

ودون إليه؛ لكون اإلحاطة بكل العلوم غري حاصلة ألحد، واإلنسان مهام وجه الصواب فيها، فيع

 بلغ من سعة العلم ما بلغ فإنه قد حيفظ شيئًا وتضيع عنه أشياء.

أشار فيها إىل  رفع املالم عن األئمة األعالموقد صنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة سامها 

رون حينام حيكمون بخالفها، لكوهنا مل أن بعض السنن ختفى عىل بعض الصحابة واألئمة فيعذ



 ٤٥٥  ) احلكم الرشعي يف الطالق السني والبدعي٦(

تبلغهم عن طريق صحيح ثابت تقوم به احلجة عندهم، فيحكمون بخالفها حسب اجتهادهم؛ 

 ألهنم جمتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر.

وأنه كلام رسخ علم الشخص يف القرآن، واحلديث، والتفسري، وأعطي حظًّا من سعة 

ق والتدقيق، وحكمة االستنباط للمسائل اخلفية من مظاهنا، بحيث خيرجها من البحث يف التحقي

حيز اخلفاء والغموض إىل حيز التجيل والظهور، بالدليل الواضح، ومل جيمد رأيه وفهمه عىل 

سيجد سعة لعذرنا، ومندوحة عن عذلنا فيام طرقناه  -واحلالة هذه  -عبارات املتقدمني قبله، فإنه 

ع التي هي غري معروفة وال مألوفة يف عرفهم، وحيمل كالمنا عىل املحمل احلسن من هذه املواضي

ص اليشء باليشء  الالئق به، فإن الفقيه احلر جيب عليه أن يربط األصول بعضها ببعض، فيخصّ

ويقيس النظري بنظريه، ويربط املعنى الغريب باألصل املأخوذ من قريب، مما يدل عىل املعنى املراد 

 به.

لت جهدي يف تشخيص هذه القضية باألدلة القويمة القوية واملألوفة املعروفة حيث وقد عم

تقبلها العقول، ويتلقاها العلامء بالقبول العتبار أن باب االجتهاد يف اجلزئيات غري مقفول، واهللا 

 أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وصحبه وسلم.

* * * 



 
 

 الرسائل فهرس

 

 ١ ............................................. العبادات قسم: أوالً 

 ٣ .......................................... احلرام اهللا بيت حج منسك أحكام)  ١(

 ٥٣ ................................ احلرام اهللا بيت حج أحكام يف اإلسالم يرس )٢(

 ٩٩ ......................................... الرياض علامء إىل املوجة الرسالة )٣(

 ١١٥ ....................................... رمضان شهر وفضل الصيام كتاب )٤(

 و اهلالل أمر وبيان عام كل واحد عيد عىل اإلسالم أهل اجتامع) ٥(

 ١٩٩ ................................................... األحكام من عليه يرتتب ما

 ٢٣٥ ........................................... السفر يف الصالة قرص أحكام) ٦(

كم) ٧(  ٢٥٥ .................................... اهلالل رؤية إثبات يف الرشعي احلُ

 ٢٧٣ ............................ الشخصية األحوال قسم: ثـانيـًـا

 ٢٧٥ ............................................ الزوجات تعدد ةإباح حكمة) ١(



 ٤٥٧  فهرس الرسائل

 ٢٩٧ ............. ذلك يف اخلطاب بن لعمر املرأة ومعارضة الصداق حتديد )٢(

 ٣١٩ ................... والبنات البنني عىل رضره وعموم بالكتابيات التزوج )٣(

 ٣٣١ ................. والسنة الكتاب من الدالئل بمقتضى املتعة نكاح بطالن )٤(

 ٣٦٥ ................... والتسهيل التيسري ومراعاة النكاح مؤن يف االقتصاد) ٥(

 ٣٧٥ .............................. والبدعي السني الطالق يف الرشعي احلكم) ٦(

 


	محتويات المجلد
	أولاً: قسم العبادات
	(1)  أحكام منسك حج بيت الله الحرام
	الحج: هو من الشرائع القديمة
	فتح مكة
	صفة الإحرام بالحج
	حكم الحج عن الغير
	الحجاج القادمون من جهة البحر على الطائرات إلى جدة - هل يصح إحرامهم بالحج من جدة أو لا بد أن يكون قبلها؟
	جواز جعل جدة ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية
	اجتناب محظورات الإحرام
	حكم الحيض وما يجب على من ابتليت به في سفر حجها
	آداب الطواف بالبيت
	أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه
	دعاء موقف عرفة
	الحكم في نزول مزدلفة والدفع منها
	دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران
	طرق التخفيف من سفك دماء المناسك بمنى
	التخفيف من ذبح النسك بمنى يتحقق بأمور شرعية
	جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال
	سقوط الرمي عمّن لا يستطيع الوصول إلى موضع الجمار بدون استنابة
	الاكتفاء بسعي واحد في حق القارن والمتمتع في الحج
	من هدي رسول الله أنه كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع
	المبيت بمنى
	هل الأفضل للحاج أن يبدأ بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة؟
	الصدقة على المضطرين أفضل من حج التطوع

	(2) يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام
	تعاليم النبي لأحكام الحج قولاً منه وفعلاً
	صفة حج النبي ﷺ
	اتفاق أئمة المذاهب على القول بالرمي أيام التشريق بعد الزوال
	الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج
	القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية
	(3) الرسالة الموجهة إلى علماء الرياض
	إلى حضرة علماء الرياض الكرام، حفظهم الله بالإسلام(129F )
	تنبيه هام لذوي العلوم والأفهام
	(4) كتاب الصيام وفضل شهر رمضان
	فصل في فضل العمل بشرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام
	فصل في ابتداء فرض صيام رمضان
	فصل في بشرى أهل الإسلام ببلوغ شهر الصيام
	فصل في تفضل الشهور القمرية على الشهور الشمسية
	فصل في صفة نزول القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
	فصل فيما يستفيده الصائم من الخيرات في الآخرة والحياة
	فصل في مضاعفة ثواب الصدقة والأعمال الصالحة في رمضان
	فصل في وُجوب إمساك الصائم عن الإجرام والآثام وسائر ما يجرح الصيام
	فصل في فضل قراءة القرآن بالتدبر
	فصل في صلاة التراويح
	فصل في فضل أكلة السحور وقت السحر
	فصل في أحكام الصيام الفقهية
	فصل في المسارعة إلى الخيرات قبل الفوات أو الوفاة
	فصل في فضل الدعاء وتحقيق نفعه لدفع البلاء ورفعه
	فصل في استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان
	فصل في ختام شهر الصيام
	فصل في التذكير بزكاة الفطر
	فصل في نوافل الصيام والصلاة وسائر العبادات
	فصل في المحافظة على الصلوات إذ هي العنوان على صحة الإيمان
	فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة
	فصل فيمن يستحق الزكاة
	(5) اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال وما يترتب عليه من الأحكام
	]رسالة أمانة رابطة العالم الإسلامي لسماحة الشيخ[
	]رد سماحة الشيخ على الرسالة[
	الحكم في إثبات رمضان دخولاً وخروجًا
	من شرط صحة الشهادة كونها تنفك عما يكذبها
	موانع الرؤية للهلال بمقتضى سنة الله الجارية في خلقه
	رؤية الهلال نهارًا قبل الزوال وبعده
	رفع النزاع الواقع في اختلاف المطالع
	اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام
	ترائي الهلال مستحب
	عملية التمهيد لجمع الناس على الصيام والعيد
	(6) أحكام قصر الصلاة في السفر
	(7) الحُكم الشرعي في إثبات رؤية الهلال
	الرسالة الموجهة إلى العلماء والحكام في شأن رؤية الهلال
	حكم صوم أهل البلدان البعيدين عن خط الاستواء
	حكم الصوم في بلدان القطبين الشمالي والجنوبي
	كثرة اعتراض الوهم والتخيلات في رؤية الهلال

	ثـانيـًـا: قسم الأحوال الشخصية
	(1) حكمة إباحة تعدد الزوجات
	النصارى يحرمون التعدد قانونًا ويجيزونه عادة وعرفًا
	تعصب النصارى ضد الإسلام وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام
	الاقتصار على زوجة واحدة أفضل من التعدد
	حكمة مشروعية الطلاق
	إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق
	(2) تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك
	وليمة العرس
	(3) التزوج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين والبنات
	(4) بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة
	مقدمة الرسالة
	رسالة إلى الخاقاني
	بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة
	إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة
	تقريظ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد
	(5) الاقتصاد في مؤن النكاح ومراعاة التيسير والتسهيل
	(6) الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي
	مقدمة الرسالة
	الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
	الطلاق بعد اللعان بين الزوجين لغو لا معنى له
	نفقة المطلقة وسكناها
	غضب رسول الله ﷺ من الذي طلق ثلاثًا بلفظ واحد
	الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض
	عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث
	فتوى ابن عباس في وقوع الطلاق بالثلاث
	وجوب الالتزام بالشرع والوقوف عند حدوده
	دعوة العلماء للعمل بالسنة
	الطلاق الشرعي هو ما شرعه الله ورسوله
	تفسير ابن كثير لآيات الطلاق
	في مبتوتة الطلاق
	الطلاق بالثلاث بدعة وحرام
	الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي
	وجوب العدة وجواز الرجعة زمنها
	آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق
	خاتمة الرسالة
	فهرس الرسائل


