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()1
الدالئل العقلية والنقلية يف تفضيل
الصدقة عن الـميت عىل األضحية عنه

مقدمة الرسـالة
تذا ُك ٌر جرى مع بعض الـمشايخ الكرام يف شأن أضحية النبي عن أمته -عليه الصالة
والسالم -استظهر بعضهم من فعل هذه األضحية مرشوعية األضحية عن الـموتى ،والفعل ال
حيتمله وال يمت له بصلة ومل ينقل عن أحد من الصحابة القول به ،وال العمل بموجبه لوجوه
عديدة:

الوجه األول:
أن األضحية إنام رشعت يف حق احلي ،فأول من فعلها إبراهيم  حيث قال اهلل تعاىل:
َ
َ
﴿ َوف َدي َن ُه بِذِبح ع ِظيم [ ﴾١٠٧الصافات .]107 :وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر .ثم
وشكرا هلل عىل بلوغه،
سنها رسول اهلل ﷺ يف أمته ترشي ًفا لعيد األضحى الذي سمي باسمها،
ً

وإدخاالً للرسور عىل األهل والعيال فيه ،ولتكون أعياد الـمسلمني عالية عىل أعياد الـمرشكني
وما يقربونه آلهلتهم من القرابني .وهلذا كان النبي ﷺ يقسم األضاحي بني أصحابه ،إلدخال
بمصىل
الرسور والفرح عليهم وتعميم العمل بمرشوعية األضحية ،كام أنه كان يذبح أضاحيه ُ
إشهارا لرشف هذه الشعرية ومكاهنا من الرشيعة ،كام أمروا بصالة العيد ،وأنزل اهلل تعاىل:
العيد،
ً
َ
َ
﴿ف َص ِل ل َِربِك َوٱنَر [ ﴾٢الكوثر ،]2 :فالذين أمروا بصالة العيد هم الـمأمورون بنحر
األضاحي وهم األحياء وال عالقة هلا باألموات البتة.

وأما أضحية النبي ﷺ بالكبش عنه وعن أمته ،فإن اهلل سبحانه قد أثبت لنبيه الوالية التامة
العامة عىل كافة أمته ،وهي والية أحق وأخص من والية الرجل عىل عياله وأهل بيته ونفسه،
َّ ي َ َ
َ ُ
َ
ُ
س ِهم﴾ [األحزاب .]6 :ويف احلديث أن النبي ﷺ قال:
فقال تعاىل﴿ :ٱنل ِب أول ب ِٱلمؤ ِمن ِي مِن أنف ِ
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ََ َ َ
ْ َْ
ُ ُْ
«أنا أ ْول بِكل مؤمِن مِن نف ِس ِه»( ،)1فمن واليته أضحيته عن أمته كام يضحي أحدنا عن عياله
وأهل بيته ،بل أحق.
وقد ذكر الفقهاء سقوط وجوب األضحية عن كافة الناس بأضحية النبي عنهم ،وبقي
االستحباب يف حق كل من قدر عليها ،وهذه األضحية وقعت من النبي ﷺ بطريق األصالة،
وإنام أرشك مجيع أمته يف ثواهبا وال يمكن أن يقال :إن النبي ضحى بالكبش عنه وعن أمته ليفهم
منه مرشوعية األضحية عن الـموتى ،والفعل ال حيتمله وال يمت له بصلة ،ومل ينقل عن الصحابة
القول به وال العمل بموجبه.

الوجه الثاين:
أنه تويف عدد من أقارب النبي ﷺ يف حياته ،فتويف ابنه إبراهيم وتوفيت ثالث من بناته
وتوفيت زوجته خدجية ،التي هي أحب النساء إليه ،وكان يكثر من ذكرها وهيدي اللحم إىل
صديقاهتا ،ومع هذا كله مل يضح عنها وال عن أحد من أبنائه وبناته ،ولو كانت األضحية عن
الـميت من رشعه ،ملا بخل هبا عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة ،مع العلم أنه متصف
باجلود والكرم ،فكان يقسم األضاحي بني أصحابه لتعميم العمل بسنة األضحية.

الوجه الثالث:
أن الصحابة هم الذين حفظوا سنة رسول اهلل ﷺ وبلغوها إىل الناس ،ومل حيفظ عن أحد
منهم أنه ضحى عن م ِّيته وال أوىص أن يضحى عنه بعد موته ،وال وقف وق ًفا له يف أضحية وهم
أحرص الناس عىل اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة ،فلو كانت األضحية عن الـميت سنة أو أن
خريا لسبقونا إليه.
فيها فضيلة ،أو أن نفعها يصل إىل موتاهم ،لكانوا أحق بالسبق إليها ولو كان ً
أفيقال :إهنا سنة فجهلوها ،أو إهنم علموها فأمهلوا العمل هبا؟ كل هذا ال يمكن نسبته إليهم.

( )1أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
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الوجه الرابع:
أن مجيع الصحابة الذين سألوا رسول اهلل ﷺ عن أفضل ما يفعلونه ملوتاهم ،إنام أرشدهم
النبي ﷺ إىل الدعاء والصدقة وصلة األقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر ،فهذا سعد بن
عبادة ،قال :يا رسول اهلل ،إن أمي افتلتت نفسها ومل توص ،أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال:
«نعم ،تصدق عن أمك»( .)1ومل يقل ضح عن أمك ،وهذا أبو طلحة ،وضع بريحاء بني يدي
رسول اهلل وقال :ضعها حيث أراك اهلل .فقال« :بخ مال رابح أرى أن جتعلها يف أقاربك ( .)2ومل
»

يأمره أن جيعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته ،كام يفعله بعض الناس ،وهذا عمر بن اخلطاب
استشار رسول اهلل يف مرصف وقفه الذي هو أنفس مال عنده ،فأشار عليه رسول اهلل بأن حيبس
أصلها ويتصدق بثمرها ،فتصدق هبا عمر عىل الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن
السبيل والضيف ،ومل جيعل له فيها أضحية ،ولو كانت مرشوعة أو أهنا أفضل من الصدقة
ألرشده النبي إليها ،وملا ساغ لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن ينساها لنفسه وهو أحرص
الناس عىل إيصال النفع له بعد موته.
فالصدقة عن الـميت وخاصة من األوالد عن والدهيم هي أفضل من ذبح األضحية ،لكون
الصدقة قد أمجع العلامء عىل فضلها ووصول نفعها السيام إذا خرجت من الـمتصدق يف عرش ذي
احلجة التي العمل فيها أفضل من غريها ،وتصادف من الفقري موضع حاجة وشدة وفاقة ،لـام
يتطلبه العيد من الكسوة والنفقة له ولعياله.

الوجه اخلامس:
أن القائلني بمرشوعية األضحية عن الـميت ً
أخذا من مفهوم أضحية النبي ﷺ عنه وعن
أمته ،أنه فهم غري صحيح وال مطابق للواقع ،فإن هذه األضحية وقعت من النبي ﷺ بطريق
( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

األصالة ،وقد أرشك مجيع أمته يف ثواهبا ومل خيص بذلك األموات دون األحياء ،وهذه ال يقاس
عليها العتبارها من خصائصه ،فإن هذه األضحية دخل يف ثواهبا األحياء الـموجودون من أمته
وقت حياته ،كام دخل فيها الـمعدومون ممن سيوجد من أمته إىل يوم القيامة ،وهذا الفعل هبذه
الصفة ال ينطبق عىل أضحية غريه ،وقد اتفق العلامء عىل أنه ال جيوز أن يضحى عن الـمعدوم
كمن سيولد له حتى وال احلمل يف البطن ال يضحى عنه ،وال يضحى عن حي ليس من أهل بيته
بغري إذنه ،فدلت عىل االختصاص به وعدم الترشيع هبا واحلالة هذه.

الوجه السادس:
إذ لو كانت للترشيع كام يقولون الستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة حممد الـموجودين
والـمعدومني كام فعل رسول اهلل ﷺ ،إذ هذا حمض األسوة به ،ومل يقل بذلك أحد من العلامء
فسقط االستدالل بموجبه.

الوجه السابع:
أن أهل الـمعرفة باحلديث متفقون عىل أنه ال يوجد يف األضحية عن الـميت حديث صحيح
وال حسن يدل داللة رصحية عىل األمر هبا ،فض ً
ال عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة،
فمتى كان األمر هبذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي ﷺ أوىص هبا ورشعها ألمته ،ومل
ينقل فعلها عن أحد من الصحابة وال التابعني ،مع تكرار السنني وحرصهم عل حمبة الرسول
واتباع سنته وتنفيذ أوامره ،والعادة تقتيض نقل ذلك لو وقع منهم ،إذ هي من األمور الظاهرة
التعبدية التي تتوفر اهلمم والدواعي عىل نقلها وتبليغها ،لكوهنم أحرص الناس عىل فعل اخلري
وإيصال ثوابه إىل الغري من موتاهم ،فمتى كان األمر كذلك علمنا حينئذ أهنا ليست بمرشوعة
وال مرغب فيها ،ألن عدم فعلها يعترب من اإلمجاع السابق زمن الصحابة واعتبار حكم اإلمجاع
يف حمل النزاع حجة.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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الوجه الثامن:
أن قدماء فقهاء احلنابلة من لدن القرن الثاين الذي فيه اإلمام أمحد إىل القرن الثامن الذي فيه
شيخ اإلسالم ،مل حيفظ عن أحد منهم ومل نجد يف يشء من كتبهم القـول بمرشوعيـة األضحيـة
عن الـميت إىل أن نسب إىل شيـخ اإلسالم ابن تيميـة -رمحه اهلل -القول باستحباهبا ،ثم أخذها
صاحبا اإلقناع والـمنتهى فأدخالها عىل الـمذهب يف القرن احلادي عرش ،حيث قاال :وأضحية
عن ميت أفضل منها عن حي .ويف اإلقناع :وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها.
وقد علمنا أن قوهلام يف استحباب األضحية عن الـميت أنه قد طبع وانترش واشتهر وحفلت
به اجلامهري واخللق الكثري ورسخت حقيقته يف ذهن الصغري والكبري إىل حالة أهنم صاروا
يضحون ملوتاهم وينسون أنفسهم عىل نسبة عكسية من مرشوعية األضحية .وليس كل ما يكتبه
الفقيه أو يفتي به يكون حجة عىل الناس بدون دليل يؤيده ،ألن الفقيه قد يقول القول الـمرجوح
الذي يعجزه أن يقيم احلجة عىل صحته فيطبع وينرش وحتفل به اجلامهري واخللق الكثري وهو غري
صحيح يف نفس األمر والواقع ،وقد ذكر محد بن نارص بن معمر من مشايخ الدعوة أن سبب
منشأ القول بمرشوعية األضحية أن الفقهاء ملا سمعوا بحديث حنش الصنعاين عن ع ي أن
صحيحا وبنوا عىل ظنهم جواز العمل به.
رسول اهلل أوصاه أن يضحي عنه فظنوه
ً

الوجه الواسع:
مذاهب األئمة الثالثة ،وهم مالك ،والشافعي ،وأبو حنيفة ،كلهم متفقون عىل عدم
استحباب األضحية عن الـميت لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها ،وقد ذكرنا أقواهلم يف الرسالة
معزوة إىل كتبهم ،وهلذا جتد األضحية عن الـميت عىل سبيل االنفراد غري معروفة وال معمول هبا
يف سائر األمصار التي حيكم أهلها بمذاهب األئمة األربعة ،كالشام ،ومرص ،والعراق وفارس،
واليمن ،حتى باعرتاف العلامء الـموجودين عىل قيد احلياة ،فال تذكر األضحية عن الـميت ال يف
أوقافهم وال وصاياهم وال تربعاهتم ،العتقادهم عدم مرشوعيتها ،فكيف يقال بتفضيل ما اتفق
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األئمة الثالثة عىل عدم مرشوعيته عىل فعل الصدقة عن الـميت الـمنصوص عىل فضلها،
والـمجمع عىل وصول نفعها وخاصة من األوالد لوالدهيم؟!

الوجه العارش:
أن الصحابة والتابعني مل ينقل عنهم فعل األضحية عن موتاهم ،فقد علمنا ذلك بعدم نقله
عنهم وهذه أسفار السنة عىل كثرهتا منشورة بني الناس ،وهي ال تثبت عن أحد منهم فعلها ال يف
سبيل تربعاهتم وال أوقافهم وال وصاياهم ،ومن الـمعلوم أن األمور الوجودية الصادرة من مثل
الصحابة يتناقلها الناس من بعضهم إىل بعض حتى تشتهر وتنترش كام نقلوا سائر السنن من
الواجبات والـمستحبات .أما األمور العدمية التي ال وجود لفعلها كاألضحية عن الـميت
ونحوها ،فإن الناس ال ينقلوهنا إال عندما حيتاجون إىل ردها وبيان اهلدى من الضالل فيها ،فلو
يضحون لرسول اهلل أو حيجون له أو يقرؤون القرآن
نقل ناقل أن أصحاب رسول اهلل كانوا
ُّ
وهيدون ثوابه إليه ،حلكمنا بكذبه لعدم نقله ،ولو ُفتح هذا الباب الحتج كل واحد لبدعته بام
يؤكدها من عدم ثبوت إنكارها فتفشو البدع ويفسد الدين.

الوجه احلادي عرش:
أن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ،فإنه يتبني له بطريق
شكرا هلل عىل بلوغه واتبا ًعا
جلية أن األضحية إنام رشعت يف حق من أدركه العيد من األحياءً ،
للسنة يف إراقة الدم فيه هلل رب العالـمني ،أشبه مرشوعية صدقة الفطر عند عيد الفطر ،إلغناء
الطوافني من الفقراء والـمساكن ،فلو قال قائل بمرشوعية صدقة الفطر عن األموات لعده العلامء
مبتدعا ،لعدم ما يدل عىل مرشوعية ذلك وهذا هو عني ما فهمه الصحابة من حكمة األضحية،
ً
فكيف يمكن أن يقال بعد هذا :إن النبي ﷺ ضحى بالشاة عن نفسه وعن أمته؛ ليفهم عنه جواز
األضحية عن الـموتى ،والفعل ال حيتمله وال يمت له بصلة ،ومل ينقل عن علامء الصحابة القول به
وال العمل بموجبه ،وهذا واضح ج ي ال جمال للشك يف مثله.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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وال عجب من كون جهلة العوام يستغربون القول هبذا فتنفر منه نفوسهم ،ومل تطمئن إليه
قلوهبم؛ لعدم اعتيادهم لسامعه فض ً
ال عن العمل به؛ وألن من تربى عىل مذهب وتعود عىل العمل
به يف بلده ،واعتقد صحته ،فإن من طبيعته استنكار العمل بمخالفته العتقاده أنه خروج عن دين
اهلل أو عن طاعة اهلل ورسوله ،والعامي :مشتق من العمى ،وهم أتباع القادة من العلامء.
وهلذا السبب أحببت توطيد ثبات ما قلت من عدم مرشوعية األضحية عن الـميت بام يكون
كالـمؤنس له والـمؤذن بقبوله من نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومذاهب األئمة
احرتازا مما قد يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم من دعوى الشذوذ بالقول به أو عدم
األربعة،
ً
سبق العلم بموجبه ،وقد مدح اهلل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،واهلل أعلم.
أهيا القراء الكرام ،إن هذه الرسالة الوجيزة لن يظهر للقارئ حقيقة صحتها وال رجحان
مصلحتها ،إال بعد استكامل دراستها ،ثم عرضها عىل حمك التمحيص وميزان التصحيح من نصوص
األصول وأمهات الفروع كلها من كتب الـمذاهب ،ليتبني بذلك جلية أمرها ورجحان مصلحتها
ومن ادعى خالف ما قلنا فيها ،فإنه مطالب بالدليل والـ ُم ْؤمن لدى احلق أسري ،إذ ليس كل ناقل خبري
وال كل ناقد بصري ،سوى اهلل الذي ال معقب حلكمه ،نعم الـموىل ونعم النصري.
***
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األعياد عند األمم
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني ونحمده ونشكره ونكربه أن جعلنا مسلمني ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني ،وال حول وال قوة إال باهلل الع ي العظيم.
أما بعد:
فإن كل من تأمل التواريخ اإلسالمية وغري اإلسالمية ،يتبني له بطريق الوضوح واجللية أن
سائر األمم عىل اختالف أطوارهم وأوطاهنم وتباين مذاهبهم وأدياهنم ،كل أمة هلا أعياد زمانية
ومكانية يقدسوهنا ويقربون القرابني ملعبوداهتم فيها.
واألعياد عىل اإلطالق ،إما أن تكون رشعية ،وإما أن تكون بدعية ،كام أن القرابني ،إما أن
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ ٗ َ ُ
َ َّ
ُ
ِك أمة جعلنا منسك ِّلذكروا ٱسم ٱّلل ِ
تكون دينية ،وإما أن تكون رشكية ،يقول اهلل تعاىل﴿ :ول ِ
ََ
َ
َ َ َ َ
يمةِ ٱلنع ِم﴾ [احلج .]34 :قال ابن عباس :لكل أمة جعلنا منسكًا ،أي عیدً ا.
َع َما َر َزق ُهم مِن ب ِه
ذبحا .والـمعنى متقارب ،خيرب سبحانه بأن األعياد وذبح القرابني فيها ال يزال
وقال عكرمة :أي ً
ُ َ
ً
مرشو ًعا يف سائر األمم والـملل ،كام يف احلديث ،أن النبي ﷺ قال« :إِن ل ِك ق ْوم عِيدا»(.)1
ُ
َّ
وقولهِّ ﴿ :لَذك ُروا ٱس َم ٱّللِ﴾ أي عند ذبح ما رزقهم من هبيمة األنعام ،فمنهم من يذكر اسم اهلل
عند الذبح ،ومنهم من يذكر اسم الطواغيت واألصنام.
فلليهود أعياد يعظموهنا ويقربون القرابني فيها ،وللنصارى أعياد يعظموهنا ،أشهرها :عيد
الـميالد وعيد الفصح ،يظهرون فيها الفرح والرسور والـمنكر والزور ،وللعجم أعياد مشهورة
كعيد الـمهرجان والنريوز ،وكل هذه األعياد تشتمل عىل الرشك والـمنكر والزور وفنون من البدع
والفجور ،وهلذا ورد النهي عن الدخول عليهم يف أعيادهم ،فإن السخط ينزل عليهم.
أما العرب يف جاهليتهم ،فإن هلم أعيا ًدا يقدسوهنا ويقربون القرابني آلهلتهم فيها ،كالالت
( )1متفق عليه من حديث عائشة.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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والعزى ومناة وهبل ،ويذبحون عىل قبور من يعظموهنم اإلبل والبقر والغنم ،ويفتخرون بذلك يف
أعيادهم وأشعارهم( ،)1وهلذا أكثر القرآن الكريم من حتريم ما أهل به لغري اهلل ،وما ذبح عىل
النصب ،وما مل يذكر اسم اهلل عليه ،وفرسه بعض العلامء بام أهل لغري اهلل ،ألن هذه األعامل الرشكية
هي الرائجة يف أعيادهم وعوائدهم ،ولـام نذر رجل أن ينحر إب ً
ال ببوانة ،سأل النبي ﷺ عن ذلك،
َ
َُُْ َ ُ
َ َ َ َْ َ َ َ
َْ َ َ َ
ْ
ِيها َو َثن م ِْن أ ْوثَان ْ َ
اْلا ِهلِي ِة يعبد؟» قالوا :ل .قال« :هل كن فِيها عِيد مِن
«فقال« :هل كن ف
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َْ ْ َ ُ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َْ َ
َ َ ُ
َ ُ
ْ
َ
َ
َ
أعيا ِدهِم» .قالوا  :ل .قال رسول اّللِ ﷺ :أو ِف بِنذ ِرك فإِنه ل وفاء ِِلذر ِف مع ِصي ِة اّللِ ول فِيما ل
َْ ُ ْ ََ
يملِك اب ُن آدم» .رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك.
فبعد أن علم النبي ﷺ بطهارة الساحة الـمنذور عليها من عوائد األعياد البدعية واألعامل
الرشكية أمره بأن يفي بنذره لتمحض هذا النذر يف عمل الرب.
***

األعياد اإلسالمية
جاء اإلسالم فنسخ سائر األعياد البدعية وهنى عنها وعن الدخول عىل أهلها ،وأخرب أن
السخط ينزل عليهم فيها.
َ
َ َ َ ُ ُ
َْ ََ ََُ ْ َْ َ ََُْ َ
َ ََ َ َْ ََْ ُ
ُ
ِيهما فقال  :قد أبدلك ْم اّلل
قال أنس« :ق ِدم رسول اّللِ ﷺ الم ِدينة ولهم يوم ِ
ان يلعبون ف ِ
َ َ ًْ َُْ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ْ
ْيا مِنهما ي ْوم اْلضح َوي ْوم ال ِفط ِر» .رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح .فهذان اليومان
ب ِ ِهما خ
اللذان يلعبون فيهام مها عيدان هلام زمن اجلاهلية ،فأبدهلام اهلل هبام بعيد األضحى وعيد الفطر ،فهام

( )1كقول الشاعر:
فــــــإذا عــــــربت بقــــــربه فــــــاعقر بــــــه

ِ
ـــــابح
كـــــوم اهلجــــــان وكـــــل طــــــرف سـ

وانضــــــح جوانــــــب قــــــربه بــــــدمائها

ِ
وذبــــــــائح
فلقــــــــد يكــــــــون أخــــــــا دم

هذا الشعر أليب أمامة زياد بن األعجم ،رثى به الـمهلب بن أيب صفرة يف قصيدة طويلة ذكر ابن خلكان
طر ًفا منها يف تارخيه ج  - 2ص .145
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شكرا إلمتام الصيام واهلداية إىل اإلسالم ورشع فيه
عيدا عبادة ألهل اإلسالم ،فعيد الفطر رشع ً
إخراج صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني ليستغنوا هبا عن تكفف
َ ُْ ُْ َ ْ
اف ِيف َه َذا ْ َ
اْل ْو ِم»(.)1
الناس يف هذا اليوم العظيم ،حيث قال« :أغنوهم عن الط َو ِ
كام أن عيد األضحى رشع الستكامل مناسك حجهم ،ورشع فيه تقريب القرابني من إراقة
()1رواه ابن عدي يف الكامل وأعله بأيب معرش نجيح.
نظرا لـمصلحة الفقري متى كانت القيمة أنفع له ،وهذا هو
أجاز اإلمام أبو حنيفة إخراج القيمة يف صدقة الفطر ً
اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واحلكمة يف مرشوعية صدقة الفطر هو إغناء الفقري هبا يوم العيد وقد أصبحت
األصناف من التمر والرب والشعري والزبيب واألقط ال تفيد الفقري غنى يف كثري من البلدان ،وأصبح الفقراء
يسخطون قبوهلا ويمتنعون عن قبضها ويطلبون النقود بدهلا ،لكون النقود تعمل يف اإلغناء وسد احلاجة ما ال
تعمله األصناف املذكورة ،ولكون هذه األصناف ليست بقوت الكثري من الناس والشارع احلكيم إنام قصد
بمرشوعية صدقة الفطر هو إغناء الفقراء يف خاصة يوم العيد ،وقد راعى الشارع يف إجياهبا حال قدرة الناس
صـاعا من زبيب.
وميسورهم لقول أيب سعيد :كنا نعطيها زمن النبي ﷺ صا ًعا من طعام أو صا ًعا من شعري أو
ً
متفق عليه .ويف روايـة :أو صا ًعا من أقط .ألن هـذه األصناف تعمل عملها يف سد العوز هبا زمن النبي ﷺ
حتى إن الشعري هو ركن القوت يف زمنهم والرب النقي يعد من النادر القليل ،وقد تويف النبي ﷺ ودرعه
مرهونة عند هيودي بثالثني وس ًقا من الشعري ،وأما اآلن فليس بطعام للناس ،وإنام يطعم به هبائم احليوان،
وكذلك التمر كانوا يكتفون به قوتًا عىل انفراده ،تقول عائشة :واهلل إنه ليميض علينا اهلالل ثم اهلالل ثم اهلالل
وما أوقد يف بيت من بيوت رسول اهلل نار .قلت :ما كنتم تتقوتون به؟ قالت :األسودان :التمر واملاء .وقد
أصبح اآلن يف كثري من البلدان ال يعتربه الفقري قوتًا ،وكذلك الزبيب واألقط ال يعتمده الناس قوتًا ،مع كوهنام
نادري الوجود ومل يفرض النبي ﷺ صدقة الفطر بالنقود ملشقة النقود عليهم وعدم رواجها يف زمنهم ،أما
دينارا ليشرتي له أضحية فاشرتى له بالدينار أضحيتني ،وكان النبي
سمعت النبي ﷺ أعطى عروة البارقي ً
يأخذ بالبعري والبعريين والثالثة إىل إبل الصدقة ،لعدم النقود يف زمنه ،أما اآلن ويف هذا الزمان ،فإن إخراج
القيمة أنفع للفقري وأقوم بسد حاجته وحصول الغنى هبا حمقق يف األكل وتوابعه ويف اللباس وغريه ،إذ هي
صدقة وأفضل الصدقة أن تتصدق بام حتب ومن الطيب ورس احلكمة فيها أهنا فرضت طهرة للصائم من اللغو
والرفث وطعمة للمساكني ،وقال« :أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم» ومل يقصد الشارع حرص الوجوب يف
هذه األصناف املنصوص عليها مع استغناء الناس ورغبتهم يف غريها.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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وسمي من أجل ذلك يوم النحر ،لكون مجيع
دماء األضاحي والـمناسك هلل رب العالـمنيُ ،
الـمسلمني من أهل األمصار والبوادي واحلجاج والـمقيمني كلهم يتقربون إىل اهلل فيه بإراقة دماء
َ َ َ َ
ُ َّ َ َ
َ َ َ
َُُ
َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َشيك ُلۥ﴾
القرابني قائلني﴿ :قل إِن صَل ِت وَسنس ِك ومياي ومم ِ
ات ِّللِ ر ِ
ب ٱلعل ِمي ّ ١٦٢ل ِ

[األنعام .]163-162 :وسمي يوم احلج األكرب من أجل أن واجبات احلج تفعل فيه ،من الوقوف
بمزدلفة ثم الدفع إىل منى ثم رمي مجرة العقبة ثم النحر ثم احللق ثم الطواف بالبيت الذي هو
ركن احلج األكرب ،هلذا صار أفضل من عيد الفطر ،ورشع يف العيدين صالة العيد الـمعروفة،
إظهارا لشكر بلوغ عيد اإلسالم وللدعاء بقبول صالح األعامل ،كام رشع إظهار التجمل والزينة
ً
وإكبارا ألمرمها
إشهارا لرشفهام
فيهام ،واجلهر بالتكبري يف ليلتهام ،وعند اخلروج إليهام؛
ً
ً
َّ َ َ َ
َ ُ ُ
َّ َ َ ُ َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
َ
ك ُ
ّلل َع َما ه َدىكم َول َعلكم تشك ُرون﴾ [البقرة .]185 :اهلل أكرب
ّبوا ٱ
﴿وِلِ ك ِملوا ٱلعِدة وِلِ ِ
اهلل أكرب ال إله إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
وقد أباح الشارع إظهار الفرح والرسور يف العيدين ،واستعامل اللعب الـمباح فلم يمنعهم
من إظهار عوائدهم الـمباحة التي كانوا يعتادوهنا يف أعيادهم زمن جاهليتهم من رضهبم بالدف
م
َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َّ
اّلل ﷺ َو ِعن ِدى
ولعبهم باحلراب والسيوف ،لـام يف البخاري عن عائشة قالت« :دخل
َع رسول ِ
َ
َ َُ َ َ م َ َ َ ََ م
َ َ
م َ م
َ م ُ
َجار َيتَ ُ َ ِّ َ
اش َو َح َّول َوج َهه ،فجاء أبُو بَكر فان َت َه َر ِن َوقال
ان بِ ِغنا ِء بعاث ،فاضطجع َع ال ِف َر ِ
ان تغني ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
م
َ
َ
َ ََ َ ْ
َ َ َ َ ْ َُ
َّ
َّ
َّ
م َ َُ
َ َ م َُ
مَ َُ
مَ
اّلل ﷺ فقال« :دعهما يا أبا يا أبا بكر،
اّلل!  .فأقبل علي ِه رسول ِ
ول ِ
ان ِعند رس ِ
ِمزمارة الشيط ِ
ُ َ
َ
َُ
ً َ َ
فإِن ل ِك ق ْوم عِيداَ ،وهذا عِيدنا»».
َ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َ ()1
وكان يوم عيد لعب السودان فيه بالدرق واحلراب وهو يقول« :دونكم يا ب ِن أرف ِدة» .
َْ َُ ُ َ
ُ ْ َ ً
َ
ويف رواية قالِِ «« :لَعل َم يهود أن ِف دِينِنا سعة» ،أو قال« :فسحة»»(.)2
***

( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2أخرجه أمحد من حديث عائشة.

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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القرابني عند األمم األخرى ويف اإلسالم
إن تقديم القرابني ال يزال موجو ًدا يف سائر األمم والـملل ،وقد قص اهلل يف كتابه خرب ابني
َ
ُ ََ
َ ُ ٗ َ ُ َ
َََ َ َ َ
اد َم بٱ َ
ل ِق إِذ ق َّر َبا قر َبانا ف ُتقبِل مِن أ َح ِده َِما
آدم لصلبه فقال تعاىلَ ﴿ :وٱتل علي ِهم نبأ ٱبن ء
ِ
َ
َ َ ُ َ َ َّ
َ
ثمرا من ثامر األرض ،وهابيل
ولم يتقبل مِن ٱٓأۡلخ ِر﴾ [الـامئدة .]27 :قيل :إن قابيل قدم قربانه ً

قدم قربانه من أبكار غنمه ،وكانت القرابني تنقسم عندهم إىل ثالثة أقسام؛ أحدها :الذبيحة

الـمحرقة ،حيرقوهنا وال يأكلوهنا يزعمون أهنم يفعلوهنا لرىض الرب .والثانیة :قرابني التكفري عن
اخلطايا ،حيرقون بعضها وتأكل الكهنة بعضها .والثالثة :قرابني السالمة ،يأكلوهنا ألن أكلها حالل
فقريا ال يمكنه أن يقدم من احليوان ذوات األربع قبلوا منه تقديم ذبيحة
عندهم ،وإذا كان اإلنسان ً
الطيور ،فهذه صفة القرابني عند األمم ،ويشرتط يف القرابني كلها أن تكون سليمة من العيوب ،أما
القرابني يف اإلسالم فإهنا عبارة عام يقرب إىل اهلل ويذكر عليه اسم اهلل ،من دماء األضاحي
والـمناسك وما هيدى إىل البيت ،وكذا العقيقة والـمنذور ذبحها هلل؛ لئن شفى اهلل مرييض أو رد
غائبي ،فلله أن أذبح بدنة أو ً
كبشا .ويدخل فيه دماء اجلربانات وهي الدماء الواجبة بسبب ترك
واجب من واجبات احلج أو فعل حمظور من حمظوراته.والقرابني جيوز فيها ما ال جيوز يف
األضاحي ،فتجوز من الطيور ،كالدجاج أو البط ،ومن الثامر ،كالرب والتمر ،وغري ذلك من كل ما
يتقرب به إىل اهلل وهيدى إىل حرم اهلل.
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ ًَََ
َ
َ
كام يف الصحیح أن النبي ﷺ قال يف اجلمعة« :من غدا ِف الساع ِة اْلول فكأنما قرب بدنة،
َ َ ََ َ َ َ َْ ً
َ
َ
َ ْ
َ َ ََ َ َ َ ََ ً َ ْ
َ ْ
َومن غدا ِف الساع ِة اثلانِي ِة فكأنما قرب بق َرةَ ،ومن غدا ِف الساع ِة اثل ِاثل ِة فكأنما قرب كبشاَ ،ومن
َ َْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ
َ َ ْ َ ً ()1
غدا ِف الساع ِة الرابِع ِة فكأنما قرب دجاجة ،ومن غدا ِف الساع ِة اْلامِس ِة فكأنما قرب بيضة» .
فجعل الدجاجة والبيضة من مجلة القرابني ،وعليه حيمل ما روي عن أيب هريرة أنه ضحى بديك،
وكذلك بالل -مؤذن الرسول -ضحى بديك ،ألن هذا الديك وإن مل يكن أضحية عىل الصفة
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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الـمطلوبة ،فإنه لن خيرج عن مسمى القربان الذي يقربه صاحبه إىل اهلل ويرجو ثوابه بإراقة دمه يف يوم
نفسا إال وسعها(.)1
العيد عند اهلل ،إذ هذا من باب جهد الـمقل واهلل ال يكلف ً
***

األضحية الرشعية

()2

الوجه األول:
كل من تدبر النصوص الدينية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،تبني له بطريق
الوضوح واجللية والدالئل القطعية أن األضحية إنام رشعت يف حق من أدركه العيد من األحياء،
أشبه مرشوعية صالة العيد عىل السواء ،وأشبه مرشوعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر،
فهي واحلالة هذه تعد من شعائر الدين ومن القرابني التي تقرب لرب العالـمني ،وفيها الترشيف

( )1ذكر ابن مفلح يف اآلداب الرشعية قال :توىل رجل مقل فقري قضاء األهواز ،فأبطأ عليه رزقه وحرض عيد
األضحى وليس عنده ما يضحي به وال ما يشرتي به أضحية ،فشكا سوء حاله إىل زوجته ،فقالت له :ال
تغتم ،فإن عندي ديكًا جلي ً
ال قد سمنته فإذا كان عيد األضحى ذبحناه أضحية ،فلام كان يوم العيد وأرادوا
ذبح الديك طار من بينهم عىل سقوف اجلريان فطلبوه من دار إىل دار ،ففشى اخلرب بني اجلريان أن القايض
يريد أن يضحي بديك وكانوا مياسري فرمحوا القايض لفقره فأهدى إليه كل واحد ً
كبشا فاجتمعت يف داره
أكبش كثرية وهو يف مصىل العيد ال يعلم هبا ،فلام رجع إىل منزله بعد فراغه من صالة العيد قال لزوجته :من
أين لكم هذه األضاحي؟ قالت :أهدى لنا فالن هذا وأهدى لنا فالن هذا ،وأخذت تعددها ،فقال :وحيك
احتفظي بديكنا؛ فإن إسحاق بن إبراهيم  -يعني به إسامعيل  -بن إبراهيم مل يفد إال بكبش واحد ،وقد
فدي ديكنا بعدة أكباش.
( )2األضحية فيها أربع لغات :أضحية وإضحية ،بضم اهلمزة وكرسها .ومجعها أضاحي ،واللغة الثالثة:
َضحية .والرابعة :أضحاة ،بفتح اهلمزة واجلمع :أضحى ،كأرطاة وأرطى ،سميت بذلك لكوهنا تفعل يف
الضحى وهو ارتفاع النهار.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

لعيد اإلسالم وعيد حج بيت اهلل احلرام الـمسمى يف كتاب اهلل بيوم احلج األكرب ،فيتقربون إىل اهلل
وإكبارا ألمره ولتكون أعياد
إشهارا لرشفه
فيه بإراقة دم القرابني من األضاحي ودماء الـمناسك
ً
ً
الـمسلمني عالية عىل أعياد الـمرشكني ،وما يقربونه آلهلتهـم من القرابني وفيها القيام بامتثال
طاعة اهلل والتأيس بسنة رسول اهلل ،ويف فعلها إظهار لشكر نعمة الغنى ،حيث جعل من يضحي
من األغنياء الـمقتدرين ومل جيعله من الفقراء العاجزين .وهذا يعد من أسمى منازل الرفعة
والفضيلة؛ ألنه ال أعىل منزلة من طاعة اإلنسان ملواله والتقرب إليه بوسائل رضاه.
وكان رسول اهلل يقسم األضاحي بني أصحابه لتعميم العمل هبذه السنة وإدخال الرسور
إشهارا لرشف
عليهم بفعلها ،كام أنه يذبح أضاحيه بمصىل العيد بمرأى من مجيع الناس ومسمع؛
ً
َ ُ َ
وإشعارا بمكاهنا من الرشيعة ،وعن زيد بن أرقم قال« :قلنا  -أو قالوا :يا َرسول
هذه الشعرية
ً
َُ َ َ َُْ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ
اّللِ ما ه ِذه ِ اْلض ِ
ِيم علي ِه السالم» .قال قلنا  :فما ِلَا فِيها؟ قال «:
اِح؟ قال« :سنة أبِيكم إِبراه
َ ُّ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َُْ َ ُ َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ ُّ
وف حسنة»».
بِكل شع َرة حسنة» .قال قلنا :يا َرسول اّللِ فالصوف قال« :بِكل شع َرة مِن الص ِ
رواه أمحد وابن ماجه.

فالذبح يف مثل هذا اليوم يعد من العبادة لرب العالـمني ﴿قُل إ َّن َص ََلت َوَسن ُ ُسك َو َم َي َ
اي
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ
َو َم َمات ِ َّّللِ َرب ٱل َعلَم َ
َشيك ُلۥ﴾ [األنعام .]163-162 :كام أن الذبح للصنم والذبح
ّل
١٦٢
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ع ي قال :حدثني
للجان والذبح للزار والذبح للقرب ،يعد من الرشك الـمبني ،ففي البخاري عن ٍّ

رسول اهلل بأربع كلامت فقال« :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل من لعن والديه ،لعن اهلل من آوى
غري منار األرض» ،أي مراسيمها .واألضحية إنام رشعت يف حق احلي ال
حمد ًثا ،لعن اهلل من ر
الـميت ،بدليل الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،أما القرآن فإن مبدأ مرشوعية األضحية يف
َ
اإلسالم هو ما قص اهلل عن نبيه إبراهيم مع ابنه إسامعيل عليهام السالم حيث قالَ ﴿ :وف َدي َن ُه بِذِبح
َع ِظيم َ ١٠٧وتَ َرك َنا َع َليهِ ف ٱٓأۡلخِر َ
ين [ ﴾١٠٨الصافات.]108-107 :
ِ
ِ
وهذا الذبح هو كبش أمر إبراهيم بأن يذبحه قربانًا إىل اهلل يف يوم عيد النحر عىل ما قيل ،فكان

سنة يف ذريته ،حيث أمر رسول اهلل بأن يتبع ملته ،فسنها رسول اهلل ﷺ ألمته ،كام يف حديث زيد بن
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( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
َ ُ َ
َ َ
أرقم الـمتقدم« ،قال :قلنا أو قالوا :يا َرسول اّللِ ما ه ِذه ِ اْلض ِ
ِيم » .قالوا
اِح قال « سنة أبِيكم إِبراه
َ
َ َ َ
ُ َ َ َ َ َ
َو َما ِلَا فِيها قال :بِكل شع َرة حسنة»( .)1احلديث ،فهذا هو مبدأ مرشوعية األضحية وأهنا من
وشكرا هلل عىل بلوغه كام يدل له قضية احلال والـمقال.
خصوصية األحياء ترشي ًفا للعيد،
ً

الوجه الثاين:

َّ َ َ
ُ
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ ٗ
َ
َ َ َ َ
يمةِ ٱلنع ِم
نسك ِّلَذك ُروا ٱس َم ٱّللِ َع َما َر َزق ُهم مِن ب ِه
ِك أمة جعلنا م
قوله تعاىل﴿ :ول ِ
َ َ ُ ُ
كم إ َله َوحِد فَلَ ُهۥ أَسل ُِموا َوبَش ٱل ُمخبت َ
ي [ ﴾٣٤احلج.]34 :
فإِله
ِِ
ِ
ِ ِ

ذبحا .والـمعنى متقارب،
قال ابن عباس :لكل أمة جعلنا منسكًا ،أي عیدً ا .وقال عكرمةً :

خيرب سبحانه أن األعياد وتقريب القرابني فيها ال يزال مرشو ًعا يف سائر الـملل واألمم ،وقوله:
ُ
َّ
﴿ ِّلَذك ُروا ٱس َم ٱّللِ﴾ ،أي عند ذبح ما رزقهم من هبيمة األنعام ،فمن الناس من هيل ذبيحته
للطواغيت واألصنام فتكون عىل آكلها من أصناف احلرام ،ومنهم من يذبحها عىل اسم اهلل
كاألضاحي ودماء الـمناسك وسائر ما يتقرب به إىل اهلل ويأكلون مما رزقهم اهلل من حلومها حالالً
طي ًبا ،وهذا هو حقيقة ما يفعله الـمسلمون يف أعيادهم ،يأكلون وهيدون ويتصدقون ،ويف اآلية
َ
ََ
ُ
َ َ َُُ
َّ
ُ َ
َع َما َر َز َق ُهم مِن بَه َ
يمةِ ٱلنع ِم فُكوا مِن َها
األخرىَ ﴿ :و َيذك ُروا ٱس َم ٱّللِ ِف أيَّام َّمعلومت
ِ
ََ
َ
َ
َ
ُ
َ
وأطعِموا ٱلائِس ٱلفقِي﴾ [احلج .]28 :فهذه وإن نزلت يف دماء الـمناسك ،فإن احلكم يف
األضحية كاحلكم يف اهلدي ،ألن األضاحي ودماء الـمناسك معنامها واحد .قاله يف الكايف ،وأما

األيام الـمعلومات فهي يوم العيد وأيام الترشيق.
وهبذا يرتجح قول من قال :إن وقت الذبح هو يوم العيد وثالثة أيام بعده .كام هو ظاهر
مذهب الشافعي ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ملا روي عن جبري بن مطعم ،أن
ُ ُّ َ
َْ
ْ
ِ
يق ذبح» رواه أمحد والدارقطني.
ْش ِ
النبي ﷺ قال« :ك أيام الت ِ

( )1أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم.
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َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ
َْ
ْ
ُ ُّ َ
ِ
يق ذبح» ،ويدل له حديث نبيشة اهلذيل،
ْش
الت
ام
ي
أ
اج مكة منحر وك
ويف رواية« :ك ف ِج ِ
ِ ِ
َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ْ
َ ُ
يق أيام أكل وُشب وذِك ِر اّللِ عز وجل» رواه مسلم« ،وعن
ْش ِ
أن النبي ﷺ قال« :أيام الت ِ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ْ َ
َْ
َ َ َْ َُ ْ
ام الت ْْشيق أ ْن يُ َص ْم َ
ِ
َي ِد الهدي» .رواه
م
ل
ن
ِم
ل
ل
إ
،
ن
ي
أ
ف
ص
اعئشة وابن عمر قال لم يرخ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
البخاري .وأيام الترشيق هي ثالثة أيام بعد العيد باالتفاق ،والتي رشع التكبري فيها يف سائر أدبار

الصلوات الـمكتوبة ،وظاهر مذهب اإلمام أمحد :أن وقت الذبح هو يوم العيد ويومان بعده ،وبه
قال مالك وأبو حنيفة.
واحلاصل أن اخلطاب يف هذه اآليات موجه إىل األحياء الذين أمروا بأن يذكروا اسم اهلل عند
ذبح أضاحيهم ،وأن يأكلوا مما رزقهم اهلل من حلومها ،وأن يطعموا البائس الفقري ،وهذا اخلطاب ال
ينطبق إال عىل األحياء الـمكلفني باألمر والنهي ،الـمستمعني للقول والـمتبعني أحسنه.

الوجه الثالث:

َ َ َ ُ
َ َ
َ
َّ
َّ َ ُ
َ ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :وٱلُدن َج َعل َن َها لكم مِن شعئ ِ ِر ٱّللِ لكم ف
ِيها خي ر فٱذك ُروا ٱس َم ٱّلل ِ
َ
ََ
ُُ ُ َُُ
َّ َ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َّ َ َ ُ
تر كذل ِك َسخرن َها لكم
وب َها فُكوا مِن َها َوأط ِع ُموا ٱلقان ِع وٱلمع
علي َها َص َوافر فإِذا َو َج َبت جن
َ َّ ُ َ ُ َ
ل َعلكم تشك ُرون [ ﴾٣٦احلج.]36 :
فأخرب اهلل بنعمه عىل عباده والتي من مجلتها تسخري البدن هلم؛ أي اإلبل ،وجعلها من شعائر
اهلل ،وال تكون من شعائر اهلل إال إذا ذبحت يف عمل الطاعة كاألضحية واهلدي ،قال تعاىلَ ﴿ :و َمن

ُُ
َُ
َ َ َ َّ َ َّ َ
َ َ
وب﴾ [احلج .]32 :قال ابن عباس :تعظیم الشعائر استسامهنا
يع ِظم شعئِر ٱّللِ فإِنها مِن تقوى ٱلقل ِ
َ َ
َ ُ
ِيها خي﴾ تركبوهنا وترشبون ألباهنا وتأكلون حلومها.
واستحساهنا( ،)1وقوله﴿ :لكم ف
( )1هلذا يستحب استسامن اهلدايا واألضاحي واستحساهنا ،ألن اهلل طيب ال يقبل إال طي ًبا ،فأضحية حسنة
سمينة قيمتها مائتان أفضل من أضحيتني دوهنا يف السمن قيمتهام مائتان ،لكون املطلوب هو السمني احلسن
ال كثرة العدد ،وقد كان أصحاب رسول اهلل يسمنون أضاحيهم.
َ
َ
ْ
ْ َ َ َْ َْ
َُ َ َ َ َ
اوي ِن» ،رواه
اء أح ُّب إِل مِن د ِم سود
وأمـا االستحسان ،فـروي من حـديث أيب هـريـرة مـرفو ًعا« :دم عفر
أمحد واحلاكم والبيهقي.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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َ ُ
َّ َ َ
َّ
وقوله﴿ :فٱذك ُروا ٱس َم ٱّللِ علي َها َص َواف﴾ أي عند ذبحها حال كوهنا معقولة يدها اليرسى
َ ُ
َّ َ َ
صافة بقية قوائمها ،ألن هذا هو سنة ذبح األضحية ،قال البخاري﴿ :فٱذك ُروا ٱس َم ٱّللِ علي َها
َّ
ََ ََ َ ُ َ م ََ َ َ َ ََُ َم َ َ
ً
ح َرها فقال:
َص َواف﴾ قال ابن عباس :قياما ،وعن ابن عمر أنه أت َع رجل قد أناخ بدنته ِِلن
ََْْ َ ً َ َ ً ُ َ َُ
اما ُمقيدة ،سنة ُممد ﷺ» .متفق عليه .وعن عبد الرمحن بن سابط :أن النبي ﷺ
ابعثها قِي
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليرسى قائمة عىل ما بقي من قوائمها.
َ
َُُ
َ
﴿فَإ َذا َو َج َبت ُج ُن ُ
وب َها﴾ أي سقطت باألرض بعد ذبحها ﴿فُكوا مِن َها َوأطعِ ُموا ٱلقان َِع﴾
ِ
َ
َ َ
َّ َ َ ُ
وهو السائل ﴿َ ...وٱل ُمع َ َّ
ت﴾ وهو الـمعرتض الذي يريك نفسه لتذكره﴿ ،كذل ِك َسخرن َها لكم

َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
خريا
فيها
هلم
وجعل
البدن
هلم
خلق
الذين
األحياء
مع
خطاب
كله
وهذا
﴾
ون
لعلكم تشكر
ً
يتمتعون بركوهبا وباحلمل عليها ويتنعمون بألباهنا وحلومها ،والذين أمروا بأن يذكروا اسم اهلل
عليها عند ذبحها وأن يأكلوا من حلمها ويطعموا السائل الـمتكفف والفقري الـمتعفف ،فال عالقة
يف هذه اآليات لذكر األموات أبدً ا ،لكوهنا إنام رشعت يف حق احلي الذي هو حمل التكليف
باألمر والنهي.

الوجه الرابع:

َ
َ
قوله﴿ :ف َص ِل ل َِربِك َوٱنَر [ ﴾٢الكوثر .]2 :قال مجاعة من الـمفرسين :نزلت يف صالة

العيد ،ثم يف النحر بعده .فالذبح لألضحية إنام رشع يف حق من خوطب بفعل صالة العيد،
وشكرا هلل عىل بلوغه وإدخاالً للرسور عىل األهل والعيال بأكل اللحم فيه،
ترشي ًفا لعيد اإلسالم
ً
وورد الرشع بالنهي عن العيوب املانعة لإلجزاء كام يعرف تفصيلها من كتب األحكام والفروع ،لكن متى
تعيبت األضحية بعد التعيني ومل تكن واجبة يف ذمته قبل ذلك ذبحها وأجزأته ،ملا روى أبو سعيد اخلدري
ُ
ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َْ
ْ
ََ َ َ
َََ
اش َ َ
َت ْيت َكبْ ًشا ِْل َض َ
ّح ب ِ ِه فعدا اذلئ ُب فأخذ مِنه اْل َْلة فسألت اِل ِب ﷺ فقال :ضح ب ِ ِه» رواه
قال« :
أمحد وابن ماجه والبيهقي.

وهلذا كره األضحية بشاة حامل ،لكون احلمل يفسد حلمها وذهب اإلمام الشافعي إىل عدم اإلجزاء هبا.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

وقد قال الفقهاء من احلنابلة بجواز أن يضحى لليتيم من ماله إلدخال الرسور هبا عليه ،وجيوز أن
تضحي الـمرأة من مال زوجها بال إذنه ،لكوهنا من النفقة بالـمعروف.
َ
َ َ
وأما األحاديث فمنها ما روى البخاري عن الرباء بن عازب ،أن النبي ﷺ قال« :إِن أول ما
ََُْ
َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ََْ َ َ ْ َ َ َُ ََ ْ َ َ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َُْ َ َ
جع فننح َر ،من فعله فقد أصاب سنتناَ ،ومن ذبح قبل فإِنما
ر
ن
م
ث
ّل
ص
ن
ن
أ
ا
ذ
ه
ا
ِن
م
و
ي
ف
ه
ب
أ
ِ
ِ
ِ
نبد ِ
َ
َ
َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َُ ْ
َ ُ ُ ََ ْ َ
ْ ََ
ُه َو َ ْ
َلم قدمه ْلهلِ ِه» ،فقام أبو ب ْردة ب ُن نِيار َوقد ذبح فقال إِن عِن ِدى جذعة  .فقال :اذَبها ولن
َ ْ َ َ ََْ َ
َْ
جت ِز َى عن أحد بعدك» ففي هذا احلديث بيان صفة األضحية الرشعية وأهنا سنة يف حق من
أدركه العيد من األحياء .وقد ترجم عىل ذلك البخاري يف صحیحه فقال :باب سنة األضحية،

قال ابن عمر :هي سنة ومعروف ،ثم ذكر حديث الرباء الـمتقدم وفيه أن من ذبح عىل خالف ما
َ ْ
سنه رسول اهلل يف األضحية ،فإن ذبيحته شاة حلم وليست من األضحية يف يشء ،حلديث« :من
َ َ َ َ ً َْ َ َ َْ َْ َ َ ْ
ع ِمل عمال ليس علي ِه أم ُرنا ،فه َو َرد»(.)1
ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َ
ومنها ما رواه أبو هريرة :أن النبي ﷺ قالَ « :من كن لُ سعة َول ْم يضح فال يق َربن مصالنا»
رواه أمحد وابن ماجه وصححه احلاكم ،لكن رجح األئمة غريه وقفه.
فهذا احلديث إنام خاطب به النبي ﷺ من صىل العيد معه وكان لديه مقدرة عىل األضحية،
ومنها حديث خمنف بن سليم ،أن النبي ﷺ قال بعرفات« :ىلع أهل ك بيت أضحية يف ك اعم

وعتْية» رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وصححه الرتمذي ،لكنه منسوخ بحديث
َ ََ َ َ َ َ ََ
ْية»( ،)2وقيل :الـمنسوخ العترية فقط واألضحية باقية ،إما عىل األمر للوجوب
«ل فرع ول عتِ
أو لالستحباب ،وقد أخذ هبذين احلديثني من قال بوجوب األضحية ،كام هو ظاهر مذهب أيب
حنيفة ،أهنا واجبة عىل الـمقيمني من أهل األمصار لـمواظبة النبي عليها عرش سنني مدة إقامته
بالـمدينة ،وهي رواية عن مالك ،والرواية الثانية عن اإلمام أمحد ،والظاهر من مذهب مالك
والشافعي وأمحد ،أهنا مستحبة وليست بواجبة ،قال ابن حزم :ال يصح عن أحد من الصحابة أهنا
( )1أخرجه مسلم وأمحد من حديث عائشة.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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واجبة ،وإنام هي سنة مؤكدة .قال اإلمام أمحد :أكره تركها ملن قدر عليها .وروي مثل هذا القول
عن مالك والشافعي.
َ
َ
َ
َ
م َ َّ َ م َ َ َ
َّ
ُ
َ َ م َ َ َ َ َ م ُ َ ُّ َ
الض َ
حايَا ِفيك مم
ت
ارى كيف َكن ِ
ومنها ما روى عطا ِء ب ِن يسار قال سألت أبا أيوب األنص ِ
ُ ُ
َ ْ
ُ َ
َ ُْ َ َ ْ َ ْ َْ
َ َ َ َ
َّ
ََ َ م َُ
اّلل ﷺ قال :كن الرجل ِف عه ِد اِل ِب ﷺ يضح بِالشاة ِ عنه وعن أه ِل بيتِ ِه
ول ِ
َع عه ِد رس ِ
ََْ ُ ُ َ ُْ ُ َ ُ ََ َ
ُ َ َ َ ََ َ
ار كما ت َرى» .رواه ابن ماجه والرتمذي وصححه.
فيأكلون َويط ِعمون ثم تباه اِلاس فص
َ ُ َُُْ َ َ
ك بِأو ِل
وقد ورد يف فضائلها أحاديث كثرية ،كحديث« :احرضوها إذا ذَبت ،فإِنه يغفر ل ِ
َ
َ
ْ َ َ
َُ َ
َْ
َ ْ َ
َ َ
ال إِل اّللِ يوم اِلنحر إ ِ َراقة دم»( ،)2وحديث« :إِنها
م
ع
اْل
ب
ح
قط َرة مِن دمِها»( ،)1وحديث« :إِن أ
ِ
ُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ
ََْ َْ َ ْ َ َ
ارها َوأظالف ِها َوإِن ادلم َْلقع م َِن
ع
ش
أ
و
ا
ِه
ن
و
ر
ق
ب
عليها
ذَبت
اليت
الصفة
ىلع
ة
ام
ِلأ ِت يوم ال ِقي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ َ ََْ ْ ََ َ
اّللِ بِمَكن قبل أن يقع م َِن اْل ْر ِض»( ،)3وحديث« :إن للمضّح بِكل شع َرة حسنة»(،)4
وحديث« :إن ادلراهم لن تنفق يف عمل صالح أفضل من نفقتها يف أضحية يوم اِلحر» ،فهذه
األحاديث وإن كان فيها مقال للنقاد غري أن هذه النصوص والفضائل إنام وردت يف أضحية
احلي

()5

إذ إهنا هي األضحية الرشعية الـمنصوص عليها بالكتاب والسنة وعمل الصحابة

( )1أخرجه احلاكم يف الـمستدرك من حديث عمران بن حصني.
( )2أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة.
( )3أخرجه الرتمذي من حديث عائشة.
( )4أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم.
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ َ َ َْ
َ
ْ َ
اق ادل ِم إِنها ِلَأ ِت ي ْوم ال ِقيام ِة
(( )5أ) -حديث «ما ع ِمل آد ِِم مِن عمل يوم اِلح ِر أحب إِل اّللِ مِن إِهر ِ
َ
ُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ َْ ً
َ َ ََْ َ ْ ََ َ
َ َ َ ُ
ارها َوأظالف ِها َوإِن ادلم َْلقع م َِن اّللِ بِمَكن قبل أن يقع م َِن اْل ْر ِض ف ِطيبوا بِها نفسا»
بِقرون ِها وأشع ِ
رواه ابن ماجه والرتمذي وقال :حديث حسن غريب .واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد .كلهم رووه عن
عائشة أن رسول اهلل ..إلخ.
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ
َ
َ َ
ُ
ُ
َ ُ
َ
يك ْم إب َراه َ
ض ِ ُّ
ِيم» .قالوا فما ِلَا فِيها يا
(ب) وحديث« :قالوا :يا َرسول اّللِ ما ه ِذه ِ اْل
ِ
اِح قال «سنة أب ِ
َ َ
َ ُ َ ُّ ُ َ ُ َ
َ َ
ُ َ
ُ َ َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ ُّ
وف
َرسول اّللِ قال «بِكل شع َرة حسنة » .قالوا فالصوف يا َرسول اّللِ قال :بِكل شع َرة مِن الص ِ
َ َ َ
حسنة»» رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم من حديث زيد بن أرقم ،قال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وطعن
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والتابعني ،لكون األحكام الظاهرة تابعة لألدلة الظاهرة من البينات واإلقرارات والشواهد
لألحوال ،فال حتصل هذه الفضائل إال إذا وقعت األضحية موقعها من الصفة الـمأمور هبا عىل
الوجه الـمطابق للحكمة يف مرشوعيتها ،بأن قصد هبا امتثال أمر اهلل واتباع سنة رسول اهلل،
وجتردت عن البدع اخلاطئة والترصفات السيئة ،فيكون واحلالة هذه ذبحها أفضل من الصدقة
بثمنها ،كام هو ظاهر مذهب األمام أمحد ومالك والشافعي وأيب حنيفة ،وألن يف ذبحها إحياء
وجا من عهدة من قال بوجوهبا ،ولكونه يتمكن من الصدقة كل وقت وال يتمكن
لسنتها وخر ً
من فعل األضحية إال يف الوقت الـمحدد هلا ،أشبه العقيقة فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
باإلمجاع.
***

الـمنذري يف تصحيح احلاكم له ،ألن يف إسناده عائذ اهلل املجاشعي وأبو داود نفيع بن احلارث األعمى
وكالمها ساقط.
(ج) وحديث أن النبي ﷺ قال« :يا فاطمة قويم إل أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من
دمها أن يغفر لك» ،قالت :يا رسول اهلل ،أِلا خاصة أهل ابليت أو ِلا وللمسلمني ،قال« :بل ِلا
وللمسلمني» رواه البزار وأبو الشيخ ،ابن حبان ،من حديث أيب سعيد اخلدري ورواه أبو القاسم
األصبهاين عن ع ي ،قال الـمنذري :وقد حسن بعض مشاخينا حديث ع ي هذا.
َ
َ ُْ َ ُ ْ ُ
َ
ْ َ ُْ َ
َ ْ َ َ
َشء أحب إِل اّللِ مِن َنْي ينح ُر ِيف ي ْو ِم عِيد» رواه الطرباين يف الكبري
(د) وحديث «ما أن ِفقت ال َو ِرق ِيف
واألصبهاين من حديث ابن عباس.

معزوا إىل أحد،
(هـ) وحديث «عظموا ضحاياكم فإنها ىلع الرصاط مطاياكم» قال ابن حجر :مل أره
ًّ
وقال ابن الصالح :هذا حديث غري ثابت وال معروف ،وذكر ابن العريب ،شارح الرتمذي مثل ذلك.

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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فصـل
يف جواز اشرتاك أهل البيت يف ثواب األضحية
سواء كانت شاة ،أو ُسبع بدنة
اعلم أن كل ما قلناه يف األضحية الرشعية ،فإن الـمراد هبا ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة،
والشاة تطلق عىل الذكر واألنثى من الضأن والـمعز ،وسبع البدنة يقوم مقام الشاة يف سائر ما
تعمل فيه الشاة عىل السواء ،فكل من وجب عليه هدي ،بسبب متعة أو قران أو إحصار لرتك
واجب من واجبات احلج أو فعل حمظور من حمظوراته أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة،
حلديث جابر قال :نحرنا مع رسول اهلل عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .رواه
أيضا لـام يف صحيح مسلم عن جابر ،قال:
البخاري ومسلم ،وثبت هذا االشرتاك يف احلج ً
اشرتكنا مع النبي يف احلج والعمرة ،كل سبعة منا يف بدنة ،فقال رجل جلابر :أيشرتك يف البقر كام
يشرتك يف اجلزور؟ فقال :ما هي إال من البدن .وروى أمحد عن حذيفة ،أن النبي ﷺ أرشك بني
الـمسلمني يف حجته البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وقيس عىل ذلك االشرتاك يف األضاحي ،ألهنا نظرية اهلدي كل سبعة يف بدنة ،وهو قول
اجلمهور ،وذهب مالك إىل عدم االشرتاك يف البدنة إال خاصة أهل البيت الواحد وقد ساء فهم
بعض الناس يف هذه األحاديث ،حيث قالوا :بوجوب االقتصار يف األضحية بالبدنة عىل سبعة
أنفار فقط ،لكل واحد منهم سبع بدنة ،وأنه ال جيوز االشرتاك يف ثواب السبع يف حق من تطوع
به ً
أخذا من مفهوم قوله :اشرتكنا مع رسول اهلل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .وهذه
األحاديث صحيحة ثابتة يف الـمعنى الـمراد منها ،فإن هذا االشرتاك وقع باألمر به من النبي عام
احلديبية ،حينام أحرموا بالعمرة فصدهتم قريش عن دخول مكة إلمتام عمرهتم فصاروا حمرصين
َ
لجَّ
فأمرهم النبي أن ينحر كل واحد منهم هد ًيا ويتحلل من إحرامه ،لقول اهللَ ﴿ :وأت يِموا ٱ َ
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َ ُ َ َّ َ ُ
ص ُتم َف َما ٱس َتي َ َ
س م َِن ٱل َهد ِي﴾ [البقرة.]196 :
ح
وٱلعم َرة ِّللرِ فإِن أ ِ

وأمرهم أن يشرتكوا السبعة يف بدنة والسبعة يف بقرة ،لكون السبع يقوم مقام الكبش يف
اإلجزاء ،وهذا الدم الواجب عىل كل شخص بسبب اإلحصار ،جيب عليه كام ً
ال بانفراده بدون أن
يرشك أحدً ا يف ثوابه ،سواء ذبح ً
كبشا أو سبع بدنة النعقاد سبب وجوبه عليه يف ذمته ،أشبه دين
اآلدمي ومثله اشرتاكهم يف احلج والعمرة ،فإن الـمتمتع والقارن جيب عليه هدي ،لقول اهلل تعاىل:
ل ِج َف َما ٱس َتي َ َ
﴿ َف َمن َت َم َّت َع بٱل ُعم َرة ِ إ ِ َل ٱ َ
س م َِن ٱل َهد ِي﴾ [البقرة .]196 :هلذا اشرتكوا يف البدنة عن
ِ
سبعة والبقرة عن سبعة ،وأكثرهم فدى بالغنم ،وهذا الفدي جيب عىل كل متمتع وقارن بانفراده
بدون أن يرشك أحدً ا يف ثوابه ،النعقاد سبب وجوبه عليه حينام أحرم باحلج والعمرة ،سواء
أهدى ً
كبشا أو سبع بدنة كام قلنا يف دم اإلحصار عىل السواء ،ومثله الدم الواجب لرتك واجب
من واجبات احلج أو فعل حمظور من حمظوراته ،فيجب عليه فيه دم ،فال جيوز أن يرشك أحدً ا يف
ثوابه لعدم مرشوعية االشرتاك فيام ذكرنا من الواجبات.
وليس كذلك األضحية الـمتطوع هبا ،فقد ورد النص يف االشرتاك ألهل البيت يف ثواهبا ،ملا
ُ َ َ َ ْ َُ
َ
آل
ثبت أن النبي ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته ،وقالِ« :مْسِب اّللِ ،اللهم هذا عن ُممد و ِ
َُ
ُممد»( ،)1وكام ثبت عن الصحابة أن أحدهم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ،وسبع البدنة
يقوم مقام الشاة يف سائر ما تعمل فيه الشاة ،هلذا جيوز للشخص أن يرشك أهل بيته معه يف ثواب
السبع كام يرشكهم معه يف ثواب الكبش ،إذ مها يف احلكم سواء ،وقد ترجم عىل ذلك الـمجد يف
الـمنتقى ،فقال :باب البدنة من اإلبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس ملا روي عن ابن عباس :أن
رج ً
ال جاء إىل النبي ﷺ فقال :إن ع ي بدنة وأنا مورس هلا وال أجدها ،فأمره النبي أن يبتاع سبع
شياه وأن يذبحهن .رواه أمحد وابن ماجه ،فجعل مقابل البدنة سبع شياه كام ترى.
فمن قال بجواز اشرتاك أهل البيت يف األضحية بالشاة ولو كانوا مائة ،ومنع االشرتاك يف

( )1أخرجه أمحد من حديث أيب رافع.
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البدنة عىل ما زاد عىل السبعة فقد خالف الـمعقول والـمنقول ،وال حجة له يف احلديث الصحيح
وال القياس الصحيح ،واهلل أعلم.
***

األضحية الرشعية عن الـميت
وهل هي رشعية أو غري رشعية؟
اعلم أن هذا الفصل هو الباعث لتأليف األصل ،وقد سبق بيان مرشوعية األضحية وما
يرتتب عليها من الفضيلة ،وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها يف حق من أدركه العيد من
األحياء؛ ألن يف ذبحها إحياء لسنتها وامتثاالً ألمر اهلل فيها واتبا ًعا لسنة رسول اهلل يف مرشوعيتها،
كام هو ظاهر مذهب األئمة األربعة وكل األحاديث الدالة عىل فضيلتها.
إنام يقصد هبا أضحية احلي ،إذ هي الـمشهورة الـمرشوعة برصيح الكتاب والسنة وعمل
الصحابة والتابعني والسلف الصاحلني.
أما األضحية عن الـميت ،فإنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب الصحاح والسنن
والـمسانيد والتفاسري والسري ،مل نجد دلي ً
صحيحا عن رسول
حيا من كتاب اهلل وال حدي ًثا
ً
ال رص ً
اهلل يأمر باألضحية عن الـميت أو يشري إىل فضلها ووصول ثواهبا إليه ،ومل ينقل أحد من
الصحابة والتابعني أهنم كانوا يضحون ملوتاهم ،ومل يذكر فعلها عن أحد منهم ،ال يف أوقافهم وال
وصاياهم وال يف سائر تربعاهتم ،ومل يقع هلا ذكر يف كتب الفقهاء من احلنابلة الـمتقدمني ،ال يف
الـمغني عىل سعته ،وال يف الكايف ،وال الـمقنع ،وال يف الرشح الكبري ،وال الـمحرر ،وال
اإلنصاف ،وال النظم ،وال يف الـمنتقى ،واإللـامم يف أحاديث األحكام ،وال يف إعالم الـموقعني،
وال يف زاد الـمعاد ،وال يف البخاري ،وال يف رشحه فتح الباري ،وال يف مسلم ،وال يف رشح مسلم
للنووي ،وال يف نیل األوطار للشوكاين ،وال يف سبل السالم للصنعاين ،وال يف التفاسري الـمعتربة:
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كابن جرير الطربي ،وابن كثري ،والبغوي ،والقرطبي ،فرتكهم لذكرها ينبئ عن عدم العمل هبا يف
زمنهم أو عىل عدم مرشوعيتها عندهم ،والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة ،عدم
جواز فعلها عن الـميت لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها ،وخص اإلمام أبو حنيفة اجلواز بام إذا
ً
تنفيذا للتعيني .والقول الثاين :أنه ال جيوز ذبحها ،بل
عينها ثم ُتويف بعد تعيينها ،فإهنا تذبح عنه
تعود تركة ،لكونه ال أضحية مليت ،حكى القولني يف الـمبسوط و بدائع الصنائع ،وأشار إليه
الطحاوي يف خمترصه.
جوازا وال من ًعا ،فال جيوز نسبة القول باجلواز إليه
نصا يف الـمسألة ال
ً
ومل نجد عن اإلمام أمحدًّ ،
عند عدم ما يدل عليه ،إال أن تؤخذ من مفهوم قوله :الـميت يصل إليه كل يشء ،وهي كلمة حتتاج
إىل تفصيل ،إذ ال يصح أن يصل إىل الـميت كل يشء من عمل الغري حتى عند اإلمام أمحد نفسه،
كام سيأيت بيانه ،فالقول :بأن جواز األضحية عن الـميت هو ظاهر الـمذهب إنام يتمشى عىل
االصطالح احلديث من أن الـمذهب هو ما اتفق عليه اإلقناع و الـمنتهـى ،وقد قاال بجواز ذلك أو
استحبابه ،فهذا يشء ونسبة القول به إىل اإلمام أمحد يشء آخر.
وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكالم يف الـمسألة هو أبو داود يف سننه حيث قال :باب
األضحية عن الـميت ،حدثنا عثامن بن أيب شيبة ،حدثنا رشيك ،عن أيب احلسناء ،عن احلكم ،عن
حنش ،قال :رأيت عل ًّيا يضحي بكبشني ،فقلت له :ما هذا؟ فقال :إن رسول اهلل أوصاين أن ُأضحي
عنه فال أزال أضحي عنه .ورواه الرتمذي يف جامعه بلفظه ومعناه وقال :غريب ،ال نعرفه إال من
هذا الوجه ،ثم قال صاحب حتفة األحوذي عىل الرتمذي :حنش هو أبو الـمعتمر الصنعاين ،وقد
تكلم فيه غري واحد ،قال ابن حبان البستي :كان كثري الوهم يف األخبار ،ينفرد عن ع ي بأشياء ال
تشبه حديث الثقات ،حتى صار ممن ال حيتج به ،ورشيك :هو أبو عبد اهلل القايض فيه مقال ،وقد
أخرج له مسلم يف الـمتابعات( .)1انتهى .وأبو احلسناء :هو جمهول ال يعرف .قاله ابن حجر يف
كثريا وقد تغري حفظه بعدما ويل القضاء بالكوفة قاله يف
( )1الـمقال الذي يف رشيك بن عبد اهلل القايض هو أنه خيطئ ً
تقريب التهذيب وقال يف علوم احلديث :تفرد هبذا احلديث أهل الكوفة .ويف إسناده حنش بن ربيعة ،وهو
خمتلف فيه ،وقال ابن القطان :شيخ رشيك يف هذا احلديث أبو احلسناء ،وهو ال يعرف حاله .قاله يف التلخيص.
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التقريب ،وقال ابن العريب يف رشح الرتمذي :هذا حديث جمهول.
ثم قال الرتمذي :قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الـميت ومل ير بعضهم أن
يضحى عنه ،وقال عبد اهلل بن الـمبارك :أحب إيل أن يتصدق عنه وال يضحى ،فإن ضحى فال
يأكل منها شي ًئا ويتصدق هبا كلها .وأخرجه البيهقي يف سننه ،وقال :إن ثبت هذا كان فيه داللة يف
التضحية عن الـميت ،ومن الـمعلوم عند أهل احلديث عدم ثباته وأنه ضعيف ال حيتج به .ثم قال
صاحب حتفة األحوذي عىل الرتمذي :قلت :إين مل أجد يف التضحية عن الـميت منفر ًدا حدي ًثا
مرفوعا ،وأما حديث ع ي الـمذكور يف هذا الباب فضعيف ،كام عرفت.
صحيحا
ً
ً
وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث ع ي ومل ينظروا إىل ضعفه يف سنده ومتنه وال إىل عدم
االحتجاج به وال إىل عدم عمل الصحابة بموجبه ،ألن أكثر الفقهاء يتناقلون األثر عىل عالته
بدون متحيص وال تصحيح وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينترش ويكون كالصحيح،
وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلني بجواز األضحية عن الـميت مطل ًقا ،أو بجوازها متى أوىص
هبا أو وقف وق ًفا عليها ،وجدهم يستدلون عىل ذلك بحديث ع ي هذا ،أن النبي أوصاه أن
يضحي عنه ،لظنهم أنه صحيح ،ألن غالب الفقهاء ال يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة
تامة ،فينشأ أحدهم عىل قول ال يعرف غريه ومل يقف عىل كالم أهل احلديث يف خالفه وضعفه
صحيحا ،ويبني عىل ظنه جواز العمل به واحلكم بموجبه ،وقد استأنسوا يف هذا الباب بام
فيظنه
ً
روي عن أيب العباس الرساج ،وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال :ختمت القرآن للنبي اثنتي
عرشة ألف ختمة ،وضحيت عنه باثنتي عرشة ألف أضحية .ذكر هذه احلكاية ابن مفلح يف
الفروع يف إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى من آخر كتاب اجلنائز ،وهي حكاية شخص عن فعل
نفسه ليست بأهل أن يصاخ هلا وليس من الـمفروض قبول هذه الـمجازفة اخلارجة عن حدود
احلق والعدل ،إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء األضحية وتالوة القرآن إىل رسول اهلل ،ولو كان
صحيحا لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إىل ذلك ،ومل يثبت عن أحد منهم
ً
أنه حج عن رسول اهلل أو صام أو أهدى ثواب قراءته أو أضحيته إليه ،وإنام األمر الذي عهده
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رسول اهلل ألمته هو اتباع هديه واالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله وأن يكثروا من الصالة
والتسليم عليه ،وأن يسألوا اهلل له الوسيلة والفضيلة ،وأن يبعثه مقا ًما حممو ًدا الذي وعده ،هذا
هو األمر الذي رشعه رسول اهلل ألمته ،بخالف إهداء ثواب القرب الدينية ،فقد قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :ال يستحب إهداء القرب الدينية إىل النبي ﷺ بل هو بدعة .قاله يف
االختیارات.
فمتى كان أهل الـمعرفة باحلديث متفقني عىل أنه ال يوجد يف األضحية عن الـميت حديث
صحيح يدل داللة رصحية عىل األمر هبا ،فض ً
ال عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة
امتنع حينئذ التصديق بكون النبي أوىص هبا أو رشعها ألمته ،ومل ينقل فعلها عن أحد من
الصحابة وال أهل بيته وال التابعني مع تكرار السنني وحرصهم عىل حمبة الرسول واتباع سنته
وتنفيذ أوامره والعادة تقتيض نقل ذلك لو وقع ،إذ هي من األمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر
اهلمم والدواعي عىل نقلها وتبليغها ،لكوهنم أحرص الناس عىل فعل اخلري وإيصال ثوابه إىل
الغري من موتاهم ،فمتى كان األمر هبذه الصفة علمنا حينئذ أهنا ليست بمرشوعة وال مرغب
فيها ،والتعبدات الرشعية مبنية عىل التوقيف واالتباع ،ال عىل االستحسان واالبتداع ،كام قال
بعض السلف :كل عبادة مل يتعبدها رسول اهلل وال أصحابه فال تتعبدوها ،فإن األول مل يرتك
لآلخر مقاال.
فإن قیل :بم عرفتم أن الصحابة والتابعني مل يضحوا عن موتاهم؟ قيل :علمنا ذلك بعدم
نقله عنهم .وهذه أسفار السنة عىل كثرهتا ال تثبت عن أحد منهم فعلها ال يف سبيل تربعاهتم
لـموتاهم وال يف أوقافهم وال الوصايا الصادرة منهم ،ومن الـمعلوم أن األمور الوجودية يتناقلها
الناس من بعضهم إىل بعض حتى تشتهر وتنترش ،كام نقلوا سائر السنن والـمستحبات ،أما
األمور العدمية التي ال وجود لفعلها ،فإن الناس ال ينقلوهنا إال عندما حيتاجون إىل ردها وبيان
اهلدى من الضالل فيها ،فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول اهلل كانوا حيجون له أو يضحون له أو
يقرءون القرآن وهيدون ثوابه إليه حلكمنا بكذبه لعدم نقله ،ولو فتح هذا الباب الحتج كل واحد
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لبدعته بام يؤيدها ،فتفشو البدع ويفسد الدين.
والـمقصود أن األضحية عن الـميت مل يثبت يف كتاب اهلل وال يف سنة رسول اهلل
مرشوعيتها ،ومل ينقل عن رسول اهلل بطريق صحيح األمر هبا ،ال بطريق الترصيح وال اإليامء،
وهلذا مل يفعلها أحد من الصحابة ،فعدم فعلها يعد من األمر الـمجمع عليه زمن الصحابة
والتابعني واستصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع حجة.
وكــــــل خــــــري يف اتبــــــاع مــــــن ســــــلف

وكـــل رش يف ابتـــداع مـــن خلـــف

***

أضحية النبي ﷺ عن أموه
قد حيتج من يرى جواز األضحية عن الـميت بأضحية النبي عن أمته ومنهم األحياء ومنهم
األموات ،وأهنا كام تكون لألحياء من أمته ،فإهنا تكون لألموات كام يقوله بعض من حيتج به.
وأصل احلديث ثابت صحيح ،قد رواه األئمة عن مجاعة من الصحابة لكنه ليس برصيح يف
َّ
َ
الداللة عىل الـمعنى الذي ذكروا ،ولفظه عن َجاب َر مب َن َعبمد َّ َ َ َ َّ م ُ َ َ َ ُ
اّلل ﷺ ِعيد
ول ِ
ِ ِ
اّلل قال صليت مع رس ِ
ِ
َ
َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ
َ م َ َ َ َّ م َ َ َ ُ َ َ م َ َ َ ُ َ َ َ
ت بِكبش فذَبَه فقالِ« :مْسِب اّللِ واّلل أكب اللهم هذا عن وعمن لم
األضح فلما انَصف أ ِ
َ
ُ َ
ضح م ِْن ُأمت»» رواه أمحد وأبو داود والرتمذي ،و َع من َ
َع بمن ُح َس مي َع من أب َرافع َم مو َل َر ُ
ِّ
ول
س
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َّ م
َ َّ َ ُ َ َّ
َتى َكبم َش مي َسمينَ مي أَقم َر َن مي أَ مملَ َ
ح مي فَإ َذا َص َّّل َو َخ َط َ
اش َ َ
ب
ح
ض
ا
ذ
إ
ن
َك
ﷺ
اّلل
ﷺ أن رسول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ َ ْ ُ
َ ََ َ
م م ُ َُ ُ
َّ َ َ َ ُ َ م
ُ َ
َّ
اس أت بِأ َح ِد ِه َما َوه َو قائِم ِف ُم َصال ُه فذَبَه بِنف ِس ِه بِال ُمديَ ِة ث َّم يقول« :اللهم هذا عن أم ِت
انل
َْ َ
ُ مَ
َ َ م َ ُ َم
َ َ َ
َ ً ْ َ َ َ َ
ُ ُ َ َ َ ْ
ْ
ابلال ِغ» .ث َّم يُؤت بِاآلخ ِر فيَذَبُه بِنف ِس ِه َو َيقول «هذا عن
َجِيعا مِمن ش ِهد لك بِاِلو ِ
حي ِد وش ِهد ِل ب ِ
َُ َ َُ
َُم ُُ َ َ
َ َم
مَ َ َ ََم ُ ُ ُ َ ََ م ُُ مُ َ َ َ َ مَ
ي لي َس َر ُجل
آل ُممد» .فيط ِعمهما ِ
َجيعا المسا ِكي ويأكل هو وأهله ِمنهما فمكثنا ِسنِ
ُممد و ِ
م
م
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
م َ َ
ُ َ ِّ َ م َ ُ َّ ُ ُ م َ َ ُ
اّلل ﷺ َوالغ مر َم» .رواه أمحد« ،وع من ََعئِشة َز مو ِج
ِمن ب ِن ه ِ
ول ِ
اشم يضح قد كفاه اّلل المؤنة بِرس ِ
ُ
َ َّ َ ُ َ َّ
َََ َ
كبمش أَقم َر َن َي َطأُ ف َس َواد َو َينم ُظ ُر ف َس َواد َو َي م ُ
َّ
ْب ُك ِف َس َواد فَأ َ
انل ِّ
ت بِ ِه
ب
ر
م
أ
ﷺ
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ب ﷺ أن رسول ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
ََ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُْ ْ ََ ُ َ َ ْ َ
َ
حديها َِبَجر» .ففعلت ثم أخذها َوأخذ
ِِلض
ح بِ ِه ث َّم قال «يا اعئ ِشة هلّم المدية» .ثم قال «است ِ
م َ م َ َ َ م َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ ََ ْ ْ َُ َ َُ َ ْ ُ َُ
آل ُمم ِد ومِن أم ِة ُممد»».
الكبش فأضجعه ثم ذَبه وقال «ِمْسِب اّللِ اللهم تقبل مِن ُممد و ِ
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رواه أمحد ومسلم وأبو داود.
فهذا هو الفعل الثابت عن رسول اهلل ،وأن كل األضاحي وقعت عن رسول اهلل بطريق
األصالة وإنام أرشك أمته معه يف ثواب إحدى األضحيتني ،كام أرشك آله يف ثواب الثانية ،وهي
قضية فعل تتمشى عىل قاعدة اخلصوصية بالدالئل القطعية ،فال يقاس عليها غريها ،ألن النبي ﷺ
ََ
ََ ُ
َ
َ
كم بٱل ُمؤ ِمن َ
ِي َر ُءوف َّرحِيم﴾
بمثابة األب الشفيق عىل أمته ﴿ع ِزيز عليهِ َما عن يِتم َح ِريص علي
ِ

[التوبة .]128 :وقد أثبت اهلل له الوالية التامة عىل أمته أخص من والية كل إنسان عىل نفسه وأهل
َ ُ
ب أَو َل بٱل ُمؤ ِمن َ
بيته ،فقال﴿ :ٱنلَّ ي
س ِهم﴾ [األحزاب .]6 :ويف احلديث :أن النبي ﷺ قال:
ِي مِن أنف ِ
ِ
ِ
ََ َ َ
ْ َْ
ُ ُْ
«أنا أ ْول بِكل مؤمِن مِن نف ِس ِه»( ،)1فمن واليته عىل أمته أضحيته عنهم كام ضحى عن أهل بيته،
إذ مها يف احلكم سواء ،ومثل هذه الوالية ال تنطبق عىل غريه ،ولو كان فعلها للترشيع واألسوة
الستحب لكل أحد أن يضحي ألمة حممد ،كام فعل رسول اهلل ،ومل يقل بذلك أحد ،وهذا هو
حقيقة ما فهـمه الصحابة يف هذه األضحية ،حيث مل يثبت عن أحد منهم أنه ضحى عن رسول اهلل
وال عن أمة حممد.
ثم إن أضحية النبي ﷺ عن أمته تشمل مجيع أمة حممد ،الـموجودين يف حياته والـمعدومني
ممن سيوجدون بعد وفاته إىل يوم القيامة ،وهذه األضحية هبذه الصفة ال تنطبق عىل أضحية
غريه ،إذ ال جيوز األضحية عن الـمعدوم كمن سيولد باتفاق الفقهاء ،وقد استظهر العلامء من
هذه األضحية سقوط الوجوب عن كافة الناس هبا وبقي االستحباب فيمن قدر عليها من أمة
حممد ومن أهل بيته ،كام يفهم منه جواز أضحية الشخص بالشاة عنه وعن أهل بيته ،لكون
االشرتاك يف الثواب موسع فيه ،هلذا قلنا :إنه متى ضحى اإلنسان لنفسه جاز أن يرشك معه يف
ثواب أضحيته أبويه الـميتني ،كام يرشك أهل بيته وخدامه يف ثواب أضحيته ولو كانوا مائة،
لكونه يغتفر يف التبع ما ال يغتفر يف االستقالل يف كثري من األحكام ،وألن مثل هذه األضحية

( )1أخرجه مسلم وأبو داود وأمحد من حديث جابر.
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ذبحت يف ملك احلي وعىل حسابه ،فهي له بطريق األصالة وهذا هو األمر الـمرشوع يف
األضحية .ونحن إنام نتكلم عىل إفراد الـميت باألضحية ،وأنه عمل غري مرشوع ،هلذا يعد من
اخلطأ يف الترصف كون اإلنسان يضحي عن أبويه الـميتني وينسى نفسه عىل نسبة عكسية من
مرشوعية األضحية ،أشبه من خيرج صدقة الفطر عن ميته ويرتك نفسه ،إذ مها يف فساد الترصف
سواء.
وهذه األضحية التي أرشك رسول اهلل أمته يف ثواهبا شاملة جلميع أمة حممد ،األحياء منهم
واألموات ،ومن يف أصالب اآلباء وأرحام األمهات ،ومن سيوجد من هذه األمة إىل يوم
القيامة ،وال جيوز هذا الفعل هبذه الصفة من غريه ،فال جيوز للشخص أن يضحي لشخص آخر
ليس من أهل بيته بغري إذنه ،كام أنه ال جيوز أن يضحي عام يف بطن امرأته ،فمتى بطل القول هبذا
من غري النبي ﷺ بطل القول بذاك ،وهذا يؤيد ما قلنا :من أن هذه األضحية تتمشى عىل طريقة
اخلصوصية ،فال يقاس عليها ،إذ لو كانت للترشيع الستحب لكل واحد أن يضحي عن أمة
حممد ،كام فعل رسول اهلل ﷺ وحيث مل يقل بذلك أحد من الصحابة وال التابعني وال أحد من
العلامء الـمعتربين ،علم به سقوط االحتجاج بموجبه ،وأما رواية« :امهلل هذه عن ُممد وعمن

لم يضح من أمة ُممد»( ،)1فإن األمر فيها ظاهر ج ي ،وذلك أن النبي ﷺ قام بأداء هذه الفضيلة
عن الفقراء العاجزين من أمته ليساوهيم باألغنياء الـمضحني يف تقديم القرابني هلل رب العالـمني،
فال ينبغي أن حيزن العاجز الفقري وقد ضحى عنه البشري النذير ،وقد استظهر العلامء من هذا
احلديث سقوط الوجوب عن مجيع الناس ويبقى االستحباب يف حق من قدر عليها ،وقد اتفق
األئمة الثالثة :اإلمام أمحد ومالك والشافعي عىل كراهة تركها لقادر عليها .كام أن اإلمام أبا
حنيفة يقول بوجوهبا .ثم يقال :كيف حيمل هذا احلديث عدد من الصحابة ويشتهر من بينهم؛
لكون النبي ﷺ ذبح أضاحيه بمصىل العيد بمرأى من مجيع الناس ومسمع ثم مل يعمل به أحد

( )1أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث أيب هريرة.
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منهم لو كان األمر للترشيع كام زعموا؟! وقد قال الطحاوي يف رشح اآلثار :إن هذا احلديث
صحيح لكنه خمصوص به ﷺ أو منسوخ .وقال صاحب حتفة األحوذي رشح الرتمذي :أما
تضحية رسول اهلل ألمته وإرشاكهم معه يف أضحيته فمخصوص به ،وأما أضحيته عن نفسه وآله
ً
منسوخا ،والدليل عىل ذلك أن الصحابة ريض اهلل عنهم كانوا يضحون
فليس بمخصوص به وال
بالشاة الواحدة ،يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ،ومل يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن
أمة حممد أو إرشاكهم معه يف أضحيته البتة .انتهـى.
وهذا احلديث -أي أضحية النبي ألمته -قد اختذه بعض األحناف قاعدة أساسية يف إهداء
ثواب األعامل إىل األموات ،لكنهم يمنعون من فعل األضحية عن الـميت لكوهنا تتوقف عندهم
عىل اإلذن وال إذن مليت ،وألهنا إتالف مال وإزهاق أرواح حيوان يف عمل غري مرشوع ،ومنهم
من قال بجواز ذلك ،كام سرتاه فيام ي ي ،قال يف غنیة األلـمعي( :)1إن قول من رخص يف األضحية
عن الـم يت مطابق لألدلة وال دليل ملن منعها ،وقد ثبت أن النبي كان يضحي بكبشني :أحدمها
كثريا
عن أمته ممن شهد هلل بالتوحيد وشهد له بالبالغ ،واآلخر عن نفسه وأهل بيته ،ومعلوم أن ً
من أمته قد ماتوا يف عهده فدخل يف أضحيته األحياء واألموات من أمته ،وهذا الكبش الذي
أيضا ،إذ ال فرق يف ذلك ومل يثبت أن النبي كان
يضحي به لألحياء من أمته هو لألموات من أمته ً
يتصدق بذلك الكبش كله وال يأكل منه شي ًئا ،بل قال أبو رافع :إن رسول اهلل كان يطعم منها
الـمساكني ويأكل هو وأهله ،ومل حيفظ عنه خالفه فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض
أمواته ،جاز ذلك وجاز أن يأكل هو وأهله من تلك األضحية ،وليس عليه أن يتصدق هبا كلها،
نعم إن خص األضحية لألموات من دون رشكة األحياء ،فهي حق للمساكني ،كام قاله عبد اهلل
بن الـمبارك .انتهى.
وأقول :إن صاحب غنیة األلـمعي جعل يف تقريره إحدى األضحيتني عن أمة حممد ،عىل
( )1غنية األلـمعي بام فات الزيلعي ملؤلفها زين الدين قاسم بن قطلوبغا ،الـمتوىف يف القرن التاسع يف ربيع الثاين
عام 879هـ ،ذكره يف مقدمة التحفة.
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سبيل االنفراد وكأنه مل يعرف أصل النصوص الواردة يف هذا اخلصوص ،فإنه ليس يف يشء منها
ذكر األضحية عن أمة حممد عىل سبيل االنفراد حسب ما يدعيه ،ألن أكثر الفقهاء ال يعرفون
األحاديث معرفة تامة ،ومل يقفوا عىل حقيقة أقوال الـمحققني هلا ،فينشأ أحدهم عىل قول قد راج
صحيحا فيبني يف القول به عىل ظنه
بني الناس لفظه وهو ال يعرف صحته من ضعفه ،فيظنه
ً
لكونه ال يعرف غريه ،ولفظ حديث أيب رافع الذي استدل به ،أن رسول اهلل كان إذا ضحى
اشرتى كبشني سمينني أقرنني أملحني ،فإذا صىل وخطب الناس أتى بأحدمها وهو قائم يف
ُ َ َ َ ْ ُ
َ ً
َ َ
ْ َ َ َ َ
ْ
حي ِد َوش ِهد ِل
مصاله فذبحه بنفسه ،ثم قال« :اللهم هذا عن أم ِيت َجِيعا ،مِن ش ِهد لك بِاِلو ِ
َُ
ُ َ َ َ ْ َُ
َ
ب َْ
ابل ِ
آل ُممد» رواه
الغ» ،ثم يؤتى باآلخر فيذبحه بنفسه ،ثم يقول« :اللهم هذا عن ُممد و ِ
ِ
اإلمام أمحد ،وعن جابر قال :صليت مع رسول اهلل عيد األضحى ،فلام انرصف أتى بكبش
ْ ُ
َ ْ َ ُ َ
َ ُ َ َُْ ُ َ َ َ
ب اللهم هذا عن َوعمن ل ْم يضح مِن أم ِت» رواه أمحد وأبو
فذبحه ،وقالِ« :مْسِب اّللِ واّلل أك

داود والرتمذي ،فهذا هو األمر الثابت عن رسول اهلل ،وليس يف يشء منها ذكر األضحية عن أمة
حممد عىل سبيل االنفراد ،وإنام أرشك أمته معه يف ثواب إحدى األضحيتني ،كام أرشك أهل بيته يف
ثواب الثانية ،وكلتا األضحيتني وقعتا بطريق األصالة عن رسول اهلل ﷺ وإنام أرشك من ذكر يف
الثواب ،وقد قال صاحب حتفة األحوذي( )1عىل الرتمذي يف تعقيبه عىل كالم غنیة األلـمعي:
صحيحا.
قلت :إين مل أجد يف التضحية عن الـميت منفر ًدا حدي ًثا مرفو ًعا
ً
وهذا احلديث يف أضحية النبي عن أمته ،وحديث ع ي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه ،مها
حجة من يقول بجواز األضحية عن الـميت ،واحلجة هبام غري ناهضة للمعنى الذي ذكرناه؛ أما
( )1صاحب حتفة األحوذي هو الفقيه الكبري والـمحدث الشهري أبو الع ي حممد بن عبد الرمحن الـمباركفوري،
املتوىف عام  ،1353والتحفة :ما أحتف به الشخص من الرب واللطف ،ومجعه :حتف ،واسم األحوذي قد
أخذه من رشح ابن العريب عىل الرتمذي ،حيث سامه مؤلفه عارضة األحوذي عىل الرتمذي ،والعارضة:
القدرة عىل الكالم ،يقال :فالن شديد العارضة ،إذا كان ذا قدرة عىل الكالم واألحوذي قال األصمعي :هو
الـمشمر لألمور القاهر هلا ،ال يشذ عليه منها يشء ،نقله عنه ابن خلكان.
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حديث ع ي ،فإنه ضعيف مرتوك ال حيتج به ،وأما أضحية النبي عن أمته ،فإنه يتمشى عىل
اخلصوصية ،فال يقاس عىل غريه.
وكل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة يتبني له بطريق جلية أن
األضحية إنام رشعت يف حق من أدركه العيد من األحياء ،أشبه مرشوعية صالة العيد عىل السواء
وأشبه مرشوعية صدقة الفطر عند عيد الفطر ترشي ًفا لعيد اإلسالم الذي هو عيد احلج األكرب،
واتبا ًعا للسنة يف إراقة الدم فيه هلل رب العالـمني ،ليكون عيد اإلسالم هو العايل عىل أعياد
الـمرشكني ،وما يقربونه فيها آلهلتهم من القرابني ،وفيها إظهار للفرح بالعيد ،وإدخال للرسور
تعظيام
عىل األهل بالتنعم بأكل اللحم فيه ،وهلذا كان النبي ﷺ يذبح أضاحيه بمصىل العيد،
ً
وإشهارا لرشفها من الرشيعة ،وكان يقسم األضاحي بني أصحابه لتعميم
لشأن هذه الشعرية
ً
العمل هبا وإدخال الرسور عليهم بفعلها ،وقد أجاز الفقهاء من احلنابلة األضحية لليتيم من
ماله ،إلدخال الرسور عليه هبا ،وكذلك الـمرأة تضحي من مال زوجها بغري إذنه وعدوها من
النفقة بالـمعروف.
وهذا هو عني ما فهمه الصحابة من حكمة األضحية ،كام قال عطاء بن يسار :سألت أبا
أيـوب األنصاري ،فقلت :كيف كانت الضحايا فيكم عىل عهد رسول اهلل؟ قال :كان الرجل يف
عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ،فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كام
ترى .رواه ابن ماجه والرتمذي وصححه.
فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي ﷺ ضحى بالشاة عن أمته ليفهم منه جواز
يم ُّت له بصلة ،ومل ُينقل عن علامء الصحابة
األضحية عن الـموتى ،والفعل ال حيتمله وال ُ
والتابعني القول به ،وال العمل بموجبه ،وقد توفيت خدجية زوج النبي ،وكان رسول اهلل حيبها
ويكثر من ذكرها ،ويكرم صديقاهتا ومل يضح عنها ،وتويف ابنه إبراهيم ومل يضح عنه ،وتوفيت
ثالث من بناته ومل يضح عن واحدة منهن.
فإن قيل :إن هؤالء قد دخلوا يف ضمن أضحيته ألهل بيته .قلنا :نعم ،وكذلك أموات
الـمسلمني قد دخلوا يف ضمن أضحيته ألمته ،فال معنى لتكرار األضحية عنهم ،إذ من الـمعلوم
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أن أضحية النبي ملوتاهم أقرب للقبول من أضحية أحدنا لـميته.
وهبذا يعد القول بجواز األضحية عن الـميت فهام خاطئا ليس له مستند من الصحة ال من
الكتاب وال من السنة وال من عمل الصحابة وال السلف الصالح ،إذ لو كان هلا أصل يف الرشع
لكان السلف الطيب أحق بالسبق إليه ملسارعتهم إىل فعل اخلري وحرصهم عىل إيصال ثوابه إىل
الغري من موتاهم ،وملا كان القول هبذا قد يكون مستغر ًبا عند كثري من الناس ،بحيث خيشى أن
تنفر منه نفوسهم ومل تطمئن إليه قلوهبم لعدم اعتيادهم لسامعه ،فض ً
ال عن العمل به ،وإنام ألفوا
احرتازا مما قد
خالفه ،أحببت توطيد ثباته بام يكون كالـمؤنس له من أقوال فقهاء األئمة األربعة،
ً
يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم من دعوى الشذوذ به أو عدم سبق العمل بموجبه مما يتوهم أنه
خالف الصواب ،كام سيأيت قري ًبا إن شاء اهلل.
***

فصل يف رد القول بمنع األكل من أضحية امليت
وأما القول :بمنع األكل من أضحية الـميت لكوهنا  -بزعمهم  -ح ًّقا للمساكني كام يقوله
عبد اهلل بن الـمبارك ومن أخذ برأيه ،كام هو الظاهر من مذهب الشافعي وأيب حنيفة .فهذا الـمنع
ليس له مستند من الصحة ،فإن اهلل سبحانه أباح األكل من حلوم األضاحي عىل اإلطالق ،فقال:
َ
َُُ
َ
﴿فَإ َذا َو َج َبت ُج ُن ُ
وب َها﴾ -أي سقطت باألرض بعد ذبحها﴿ -فُكوا مِن َها َوأطعِ ُموا ٱلقان َِع
ِ
َوٱل ُمع َ َّ
ت﴾ [احلج .]36 :وألن اإلنسان يشرتي األضحية ويذبحها مليته عىل سبيل التربك ومن نيته
أن يأكل هو وأهله وعياله منها ،كام يفعل بأضحيته بنفسه ،فهذا هو الـمتعارف عند الناس
والفعل العريف كالرشط اللفظي ،ولكل امرئ ما نوى ،ومل نجد دلي ً
ال حيرم األكل منها عىل
الـمتقرب هبا ،لكونه ليس يف نيته وال من قصده أن يتصدق هبا كلها ،أشبه دم الـمتعة والقران،
حيث قال بعض الفقهاء بمنع األكل منه لكونه دم جربان ،والصحيح إباحة األكل منه ،فإن اهلل
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سبحانه أباح األكل منها ،وقد أكل رسول اهلل وأزواجه وأصحابه منها ،لكوهنا دم نسك وليست
بدم جربان.
ومثله قول من يقول :إن األضحية متى عينها صاحبها مل جيز له األكل منها ،كام هو ظاهر
مذهب الشافعي ،والتعيني هو أن يقول :هذه أضحية .فتصري واجبة بالتعيني وحيرم عليه األكل
منها عندهم ،وهذا التحريم ليس له مستند من الصحة ال من الكتاب وال من السنة وال من عمل
الصحابة والتابعني ،فإن اإلنسان متى اشرتى أضحيته وسأله سائل عنها ،قال :هذه أضحيتي.
ولن حترم عليه هبذه الكلمة ،كام يف البخاري عن أيب أمامة بن سهل ،قال :كنا نسمن األضحية
بالـمدينة وكان الـمسلمون يسمنون .فهؤالء الصحابة والـمسلمون ال يتحاشى أحدهم من
قوله :هذه أضحيتي .وال يرون هذه الكلمة حترم عليهم ما أحل اهلل هلم من حلم نسكهم ،ومثله ملا
قسم النبي األضاحي بني أصحابه ،إذ من الـمعلوم أن أحدهم سيقول :هذه أضحيتي .وهم
أعرف الناس ،هذا كبش أريد أن أذبحه يوم العيد ،فتكون مباحة األكل عندهم ،فالتحليل
والتحريم يرجع إىل التلفظ هبذه الكلمة وهو ضعيف جدًّ ا ،وإنام الذي يمتنع األكل منه عىل
صاحبه هو دم الكفارات عىل اإلطالق ،كدم جزاء الصيد ،وكذا الدم الواجب لرتك واجب من
واجبات احلج أو فعل حمظوراته ،وكمن نذر أن يتصدق ببدنة أو شاة فيمتنع األكل منها ،ألنه لو
أكل منها مل يصدق عليه أنه أخرج فداء كامالً ،وليس كذلك األضحية عن الـميت ،سواء وقعت
عنه بطريق االنفراد أو االشرتاك ،وسواء قلنا إهنا رشعية أو غري رشعية ،ألهنا إن مل تكن رشعية
فإهنا ذبيحة حلم مباحة األكل له وألهله ،أشبهت أضحية أيب بردة بن نيار ،التي ذبحها قبل صالة
العيد فكانت غري رشعية ،وأخرب النبي ﷺ بأهنا شاة حلم عجلها له ،أي مباحة األكل ،وكذلك
األضحية عن الـميت ،وهذا هو ظاهر الـمذهب ،قال يف اإلقناع و رشحه :وأضحية عن ميت
كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية .انتهى .حتى ولو نذر ذبح أضحية جاز له األكل منها،
قال يف الرشح الكبري :وإذا نذر أضحية يف ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها ،ألن النذر حممول عىل
الـمعهود والـمعهود من األضحية الرشعية ذبحها واألكل منها .انتهى.
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يبقى الكالم يف األضاحي التي أوىص هبا األموات والتي تذبح من غلة األوقاف والوصايا
بأمر الـموتى ،فهذه بمثابة الوقف اخلريي والوصية يف فعل الرب واخلري ،فال حيل للمتويل أكلها مع
غناه عنها لكوهنا ح ًّقا للفقراء والـمساكني ،وفرق بني هذه األضحية وبني أضحية الـمتربع
بالصدقة هبا ،فإن أضحية الـمتصدق تذبح عىل ملكه ،وإنام ثواهبا مليته ،فجاز له األكل منها
كأضحيته لنفسه ،أما األضحية من وقف الـميت أو وصيته ،فإهنا تذبح عىل ملك الـميت
وترصف يف مصارفهـا الرشعية من الصدقة هبا ويكون الـمتويل هلا بمثابة الـمتويل ملال اليتيم
ََ َ َ َ ٗ َ
َ َ َ ٗ َ
ُ
﴿يَك َ ُ
وف﴾ [النساء.]6 :
ّب روا َو َمن َكن غن ِيا فليَس َتعفِفر ومن َكن ف ِق
يا فل َيأكل ب ِٱل َمع ُر ِ
واألصل كوهنا للفقراء والـمساكني.

قال يف رد الـمحتار البن عابدين :ولو ضحى عن ميت وارثه بأمره ،أي بأمر الـميت يف نحو
وصية أو وقف ألزم بالتصدق هبا وعدم األكل منها ،وإن تربع هبا عن الـميت فله األكل ،ألهنا
تقع عىل ملك الذابح والثواب للميت.

أقوال فقهاء الـمذاهب األربعة يف األضحية عن امليت
(ا) مذهب اإلمام مالك  -رمحه اهلل -
قال يف كتاب مواهب اجللیل لرشح خمترص خلیل :وكره فعلها ،أي األضحية عن ميت
كالعترية ،وقال يف التوضیح :قال مالك يف الـم َّوازية :وال يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتني،
قال يف الرشح الكبري :وإنام كره أن يضحى عن الـميت ،ألنه مل يرد عن النبي ﷺ وال عن أحد من
وأيضا فإن الـمقصود بذلك الـمباهاة والـمفاخرة .وقال يف الـمنتقى رشح الـموطأ:
السلف،
ً
روى حممد عن مالك قال :ال يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتني ،قال يف الرشح :لكون
األضحية من أحكام احلي.
وقال يف الرشح الكبري للدردير :وكره فعلها عن الـميت إن مل يكن عينها قبل موته وإال ندب
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للوارث إنفاذها.
وقال يف حاشیة الدسوقي حتت قوله :وكره فعلها عن ميت .قال :فإن فعلت عنه وعن
الـميت مل يكره.

( )2مذهب اإلمام الشافعي  -رمحه اهلل -
الـمشهور من مذهب اإلمام الشافعي ،أن ما عدا الواجب والصدقة واالستغفار ال يفعل
عن الـميت وال يصل ثوابه إليه ،فال يصل إليه ثواب األضحية وال القراءة وال حج التطوع.
قال يف حتفة الـمحتاج رشح الـمنهاج :وال تقع أضحية عن ميت إن مل يوص هبا ،ويفرق بينها
وبني الصدقة ،أهنا -أي األضحية -تشبه الفداء عن النفس فتوقفت عىل اإلذن وال إذن مليت
بخالف الصدقة ،فمن ثم مل يفعلها وارث وال أجنبي ،بخالف نحو حج واجب وزكاة وكفارة،
ألن هذه تشبه الديون وال كذلك التضحية ،أما إذا أوىص باألضحية فتصح كام صح «عن يلع أن

اِلب ﷺ أمره أن يضّح عنه ك سنة»( .)1وقال يف حاشیة اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع :وال
جتزئ تضحية ألحد عن آخر ولو كان ميتًا كسائر العبادات ،وقال النووي يف الـمجموع رشح
الـمهذب :لو ضحى عن غريه بغري إذنه مل يقع ،وأما التضحية عن الـميت فقد أطلق أبو احلسن
العبادي جوازها ،ألهنا رضب من الصدقة ،والصدقة تصح عن الـميت وتنفعه وتصل إليه
باإلمجاع.
وقال صاحب العمدة والبغوي :ال تصح التضحية عن الـميت إال أن يويص هبا وبه قطع
الرافعي يف الـمجرد ،واحتج العبادي وغريه يف التضحية عن الـميت بحديث ع ي« :أنه كن

يضّح بكبشني عن اِلب ﷺ وقال :إن رسول اهلل أوصاين أن أضّح عنه»( .)2انتهى.
صحيحا ،فمنهم
كثريا من الفقهاء ملا سمع بحديث ع ي أخذ بظاهره حني ظنه
ً
فقد عرفت أن ً
( )1أخرجه الرتمذي من حديث ع ي بن أيب طالب.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث ع ي بن أيب طالب.
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من بنى عليه القول بصحة األضحية عن الـميت مطل ًقا ،ومنهم من بنى عليه القول بصحة
الوصية هبا والوقف عليها ،واحلق أن هذا احلديث ضعيف مرتوك ال حيتج به ،كام حقق ذلك أهل
احلديث.

( )3مذهب اإلمام أيب حنيفة  -رمحه اهلل -
الـمشهور من مذهب األحناف ،أنه ال أضحية لـميت لعدم مرشوعيتها ،قال يف بدائع
الصنائع :وإذا اشرتك سبعة يف بدنة فامت أحدهم قبل الذبح فريض ورثته أن يذبح عن الـميت
جاز ذلك استحسانًا ،والقياس أنه ال جيوز ،ووجه القياس أنه لـمـا مات أحدهم فقد سقط عنه
الذبح ،وذبح الوارث ال يقع عنه ،إذ األضحية عن الـميت ال جتوز وأنه يمنع من جواز ذبح
الباقني لألضحية ،ووجه االستحسان أن الـموت ال يمنع التقرب عن الـميت ،بدليل أنه جيوز أن
يتصدق عنه وحيج عنه ص -72ج.5
وذكر يف الـمبسوط للرسخيس و فتح القدير و رشح الوقاية ،نحو ذلك ،وأن من العلامء من
قياسا عىل الصدقة ،وأن منهم من منع ذلك ً
آخذا
استحسن الذبح بإذن الورثة ،وتقع عن الـميت ً
بظاهر الـمذهب من أنه ال أضحية لـميت ،وألن الذبح إتالف واإلتالف ال تربع فيه عن الـميت.

( )4مذهب احلنابلة
إنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب الـمتقدمني من احلنابلة مثل :كتاب الـمغني عىل سعته
وشموله ،وكذا الكايف و اخلرقي و الرشح الكبري و الـمقنع و الـمحرر و الـمذهب األمحد و
اإلنصاف و زاد الـمعاد و إعالم الـموقعني وكذا الـمنتقى و االلـامم يف أحاديث األحكام ،كل هذه
الكتب الـمعتمدة مل نجد يف كتاب واحد منها ذكر األضحية عن الـميت ،لعدم العمل هبا أو لندرة
وقوعها يف زمنهم ،وإنام يذكرون األضحية عن احلي ،وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ،ومل
جوازا وال من ًعا ،فال جيوز نسبة القول باجلواز إليه إال
نصا يف الـمسألة ،ال
ً
نجد عن اإلمام أمحد ًّ
عند وجود ما يدل عليه إال أن يؤخذ من مفهوم قوله :الـميت يصل إليه كل يشء .وهي كلمة
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حتتاج إىل تفصيل كام سيأيت بيانه ،وأسبق من رأيناه تكلم فيها من احلنابلة هو شيخ اإلسالم ابن
تيمية  -رمحه اهلل -فقد سئل عن األضحية عن الـميت ،فقال :جيوز أن يضحى عنه كام حيج عنه،
ونقل صاحب االختيارات عنه أنه قال :التضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها.
ويف الدرر السنیة يف األجوبة النجدية :سئل الشيخ محد بن نارص بن معمر :أهيام أفضل
الصدقة عن الـميت أو األضحية؟ فأجاب :هذه الـمسألة اختلف العلامء فيها ،فذهب احلنابلة
وكثري من الفقهاء إىل أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،
وذهب بعضهم إىل أن الصدقة بثمنها أفضل ،وهذا القول أقوى يف النظر ،وذلك ألن التضحية
عن الـميت مل تكن معروفة عند السلف ،إال أنه روي عن ع ي ،أنه كان يضحي عن النبي ﷺ
ويذكر أن رسول اهلل أوصاه بذلك ،واحلديث ليس يف الصحاح ،وبعض أهل العلم تكلم فيه،
وبعض الفقهاء ملا سمعه أخذ بظاهره وقال :ال يضحى عن الـميت إال أن يويص بذلك ،وإن مل
يوص فال يذبح عنه ،بل يتصدق بثمنها ،فإذا كان هذا صورته فاألمر يف ذلك واسع إن شاء اهلل.
وقال يف الـمنتهى :وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي .وقال يف اإلقناع :وذبحها ولو
عن ميت وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها ،ثم قال منصور يف رشحه :رصح به ابن القيم
يف حتفة الـمودود وابن نرص يف حواشیه؛ ألن النبي ﷺ ضحى واخللفاء ،ولو كانت الصدقة
َ
َ َ َ ْ ُ َ َ ََْ ْ َ َ ً َ َ
اّلل
ل
إ
ب
ح
أفضل لعدلوا إليها ،وحلديث عائشة مرفو ًعا« :ما ع ِمل ابن آدم يوم اِلح ِر عمال أ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ
ْ
عز َوجل مِن ه َِراق ِة دم»( .)1انتهـى .فقد عرفت كيف فرع ما ثبت عن رسول اهلل وعن اخللفاء يف
األضحية الرشعية التي هي أضحية احلي عىل األضحية عن الـميت ،لكون الكالم يعود عىل
أقرب مذكور ،ثم أكد ذلك بعزوه إىل العالمة ابن القيم يف حتفة الـمودود ،وابن القيم مل يتعرض
لألضحية عن الـميت بذكر ،ال يف حتفة الـمودود وال يف غريه ،وإنام ذكر العقيقة عن الـمولود،
وأن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها ،قال اخلالل :أخربنا سليامن بن األشعث قال :سئل أبو

( )1أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة.
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عبد اهلل ،وأنا أسمع ،عن ذبح العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها إىل الـمساكني؟ قال :العقيقة.
وقال له صالح ابنه :الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم
يؤخر ذلك حتى يورس؟ فقال :أشد ما سمعت يف العقيقة حديث احلسن عن سمرة عن النبي ﷺ
ُ ُّ ُ َ
َ َ َ
قال« :ك غالم َرهِينة بِع ِقيقتِ ِه»( ،)1وإين أرجو إن استقرض أن يعجل اهلل له اخللف ،ألنه أحيا
سنة من سنن رسول اهلل .انتهـى(.)2
فهذا الكالم وقع منه يف تفضيل ذبح العقيقة عىل التصدق بثمنها ،وهو أمر جممع عليه بني
األئمة األربعة ،بال خالف ،كام أن ذبح األضحية خلاصة احلي أفضل من الصدقة بثمنها ،باتفاق
أيضا بخالف األضحية عن الـميت ،فقد قال مالك والشافعي وأبو
األئمة األربعة عىل ذلك ً
حنيفة بعدم فعلها عنه لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها .وأما قول صاحب الـمنتهى :وأضحية عن
ميت أفضل منها عن حي ،فإنه باطل قط ًعا ،ال يعبأ به من له أدنى معرفة بالنصوص ،لكون
األضحية إنام رشعت يف حق من أدركه العيد من األحياء ،أشبه مرشوعية صالة العيد عىل
السواء ،وأشبه مرشوعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر ،فهذا هو األمر الثابت بالكتاب
والسنة وعمل الصحابة والتابعني فال أدري يف أي آية من كتاب اهلل أو حديث صحيح عن رسول
اهلل وجدوا فيه مرشوعية األضحية عن الـميت ،فض ً
ال عن القول بتفضيلها عىل أضحية احلي

( )1أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب.
( )2قال يف حتفة الـمودود (ص :)35العقيقة سنة ونسيكة مرشوعة بسبب جتدد نعمة اهلل عىل الوالدين هببة الولد،
فكان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ،كاهلدايا واألضاحي ،فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ،وهلذا لو
تصدق عن دم الـمتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة مل يقم مقامه ،وكذلك األضحية .قال :ويف العقيقة رس
حرزا له من الشيطان بعد
بديع وهو أن يفدى الـمولود عند والدته بذبح يذبح عنه ،وال يستنكر أن يكون هذا ً
والدته وهلذا قل من يرتك أبواه العقيقة عنه إال وهو يف ختبيط من الشيطان ،قال :ومن فوائدها أهنا قربان يقرب
به إىل اهلل عن املولود يف أول أوقات خروجه إىل الدنيا ،وغري مستبعد يف حكمة اهلل ويف رشعه وقدره أن تكون
سب ًبا حلسن إنبات الولد ودوام سالمته وطول حياته.
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الثابت فضيلتها بالنص واإلمجاع؟! ويقابله يف البطالن قول صاحب اإلقناع :من أن َذبح
األضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها .فإن األضحية عن الـميت فيها اخلالف الكبري،
إذ أكثر أئمة الـمذاهب يقولون بعدم مرشوعيتها ،هلذا جتد األضحية عن الـميت غري معروفة وال
معمول هبا يف سائر األمصار التي ينتحل أهلها العمل بالـمذاهب الثالثة ،كالشام ومرص والعراق
وفارس واليمن ،فليس هلا ذكر عندهم ال يف أوقافهم وال وصاياهم وال سائر تربعاهتم ،فكيف
يقال بتفضيل ما فيه اخلالف الكبري عىل الصدقة الثابت فضلها ووصول نفعها إىل الـميت بالنص
واإلمجاع ،فقياس األضحية عن الـميت عىل أضحية احلي قياس مع الفارق.
***

أول من نقل عنه القول بوفضيل
ذبح األضحية عن امليت
إن القول بتفضيل ذبح األضحية عن الـميت عىل الصدقة عنه هو مقتبس من كالم شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -إن صح ذلك عنه ،فقد نقله ابن اللحام يف االختیارات ،كام أشار
إليه صاحب الفروع قائال :واختار شيخنا تفضيل األضحية عن الـميت عىل الصدقة ،ومل أر من
سبقه إىل هذا القول من سائر علامء الـمذاهب ،ولسنا نسقط رأيه يف هذه القضية بنظريات
اجتهادية من عندنا ،وإنام نسقطه بام ظهر لنا من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،واهلل يعلم أننا
من أشد الناس حمبة لشيخ اإلسالم ،واحرتا ًما له ،ونفضل آراءه يف كثري من الـمسائل التي خالف
فيها أئمة الـمذاهب لرجحاهنا عندنا بالدليل ،ونحن إذ نرد كالمه يف هذه القضية ،فإنام نرد كالمه
بكالمه ،فهو الذي عودنا معارضة كل قول خيالف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،مع قطع
النظر عن قائله ،إذ احلق فوق قول كل أحد.
وفرق بني أن يكون اإلنسان قصده معرفة حكم اهلل ورسوله وما عليه إمجاع الصحابة يف مثل
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هذه الـمسألة ،أو أن يكون قصده معرفة ما قاله إمام مذهبه وفقهاؤه أو ما قاله الشيخ الفالين
الذي اشتهر علمه.
وقد قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل :إن كل من له سعة علم بالرشع والواقع يعلم قط ًعا أن
العالـم اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم راسخ وقلم خالص وعلم واسع وآثار حسنة ،أهنا قد
تكون منه الزلة هو فيها معذور ،بل وجمتهد مأجور ،فال جيوز أن يتبع عىل زلته وال أن هيدر من
أجلها مكانته وإمامته ،ألن سعة علمهم وفضلهم ونصحهم هلل ورسوله ال يوجب قبول كل ما
قالوه وما وقع يف فتاوهيم من الـمسائل التي قالوا فيها بمبلغ علمهم واجتهادهم واحلق يف
خالفها ال يوجب اطراح أقواهلم مجلة وال تنقصهم من أجلها ،بل نسلك هبم مسلك الصحابة يف
خمالفة بعضهم لبعض ،فإهنم ال يؤثمون الـمجتهد الـمخطئ وال يعصمونه وال يقبلون كل
أقواله .انتهـى.
والذي جعل شيخ اإلسالم يغفل عن حتقيق هذه القضية عىل الوجه الرشعي الـمطلوب هو
عدم االبتالء هبا يف زمنه ،عىل أنه إمام الـمحققني ورأس الـمدققني ألن االبتالء باليشء يستدعي
التوسع يف العلم به أكثر من غريه ،وما من أحد من الناس إال وخيفى عليه يشء من أمر السنة يف
بعضا ،وسبحان من أحاط بكل
وقت ثم يذكره يف وقت آخر ،والعلم ذو شجون يستدعي بعضه ً
علام .ومن تربى عىل مذهب قد تعوده واعتقد صحة ما فيه وهو ال حيسن األدلة الرشعية
يشء ً
وال تنازع العلامء فيها ،فإنه ال يفرق بني ما جاء عن الرسول وتلقته األمة بالقبول وال يقنع بحجة
القرآن وما جاء عن الصحابة والسلف الكرام ،وبني ما قاله علامء مذهبه مع تعذر إقامة احلجة
عىل صحته ،ومن كانت هذه صفته فإنه يعد من الـمقلدين الناقلني ألقوال غريهم والـمقلد ال
يعد من أهل العلم.
ولقد كنا قبل أن نستقيص يف البحث والتحقيق عن هذه القضية ،وقبل أن نقف عىل دالئلها
من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأقوال األئمة ،نظن كل الظن أن األضحية من أفضل ما
يعملها احلي للميت ،وأهنا يف فضلها ووصول نفعها ترتفع عن جمال الشك واإلشكال ،من أجل
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رواجها يف األذهان.

ولشيخ اإلسالم األجر اجلزيل والثناء اجلميل من اهلل إن شاء اهلل ،ومن الناس حتى فيام أخطأ
فيه وال يكون الـمنترص لـمقالته بمنزلته يف حصول األجر وحط الوزر ،بل فرضه االجتهاد
والنظر حتى يتبني له احلق فيأخذ به ،وقد أعرض العلامء عن العمل ببعض اختياراته ،ملا تبني أن
الراجح خالفها ،وهو نفسه ال يرىض أن يقلده أحد فيام أخطأ فيه وجيعله رشيكًا هلل يف الترشيع
وأمور التحليل والتحريم.
إذ لو كان لألضحية عن الـميت أصل يف الرشع ،أو أنه مرغوب فيها ،أو أنه يصل ثواهبا ملا
جهلها الصحابة والسلف األول ،ولو علموها ملا أمهلوا العمل هبا لكوهنا تعد من العبادات
العملية التي هيتم هبا الصحابة والسلف الصالح ،بالعمل هبا ،ثم تبليغها حتى تتوفر اهلمم
والدواعي عىل نقلها بالتواتر ،كام نقلوا سائر السنن والـمستحبات ،ومع عدم ما يدل عىل ذلك
علمنا حينئذ أهنا ليست بمرشوعة ،وال مرغب فيها ،ألهنم عن علم وقفوا وببرص نافذ كفوا ،واهلل
اهلادي إىل الصواب وإليه الـمرجع والـمآب.
***

األسباب والـمقوضيا
يف توسع الناس يف األضاحي عن األموا
إنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب فقهاء احلنابلة الـمتقدمني ،مثل :الـمغني عىل سعته ،و
إعالم الـموقعني ،و اخلرقي ،و الرشح الكبري ،و الـمحرر ،و الكايف ،و الـمقنع ،و النظم ،و
الـمذهب األمحد ،و زاد الـمعاد ،و اإلنصاف ،مل نجد يف كتاب واحد ذكر األضحية عن الـميت ال
جوازا وال استحبا ًبا ،فعدم ذكرهم هلا يدل عىل عدم وجود فعلها يف زمنهم ،ألن العلامء إنام
ً
يعتنون بذكر األمور الوجودية فيذكرون عنها ما تقتضيه أمانة التبليغ من اجلواز والـمنع ،أما
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األمور العدمية التي ال وجود لفعلها فال يذكروهنا إال حينام يتصدون للرد عليها عند بوادر
ابتداعها ،من ذلك األضحية عن الـميت والقول بتفضيلها فإهنا مل تكن معروفة وال معموالً هبا
زمن الصحابة والتابعني والفقهاء الـمتقدمني.
وأقدم من قال بتفضيلها هو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فيام نقله عنه ابن اللحام ،ومل نر
من سبقه إىل القول بذلك ال من فقهاء احلنابلة وال من غريهم ،وقد أخذ ذلك صاحب الـمنتهى
فصاغه بقوله :وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي .وقال صاحب اإلقناع :وذبحها  -أي
األضحية  -ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها.
وملا انترش بني الناس كتاب اإلقناع و الـمنتهى وتقرر عند الـمتأخرين أن الـمذهب هو ما
اتفق عليه الكتابان ووجدوا فيهام هذا التفضيل ،وتقوى صحته يف نفوسهم بنسبته إىل شيخ
اإلسالم ،بحر العلوم ومفتي األنام ومفخر السلف الكرام ،وقد أودع اهلل حمبته يف قلب اخلاص
والعام.
فألجله استقر فضلها يف األذهان وجرى العمل هبا من العلامء األعالم ،وتبعهم عىل العمل
هبا سائر العوام يف الوصايا واألوقاف ،وأخذوا يتوسعون يف العمل هبا عا ًما بعد عام.
وليس بالزم أن يكون كل ما يكتبه العالـم أو يفتي به يصري حجة عىل الناس بدون دليل
يؤيده ،فإن العالـم مهام بلغ يف سعة العلم والـمعرفة ،فإنه قد يزل وال بد فيتبعه الناس عىل زلته،
وقد يقول ما يعجزه أن يقيم احلجة عىل صحته ،فيطبع وينرش وحتفل به اجلامهري واخللق الكثري،
وترسخ حقيقته يف ذهن الصغري والكبري حتى يصري كالصحيح ويصري من الصعب مزاولة الناس
يف العدول عنه إىل احلق الـمنصوص عليه بدله.
وقد قلنا :إن األضحية يف خاصة احلي أفضل من الصدقة بثمنها ،حتى باتفاق األئمة
األربعة ،أما األضحية عن الـميت فإنه مل يثبت مرشوعيتها ال من الكتاب وال من السنة وال من
عمل الصحابة ،فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها.
فإن قيل :إن يف األضحية عن الـميت تقر ًبا إىل اهلل بإراقة دمها يف ثوابه وصدقة بلحمها .قلنا:
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نحن ال نتكلم عن اللحم الـمركوم بعد ذبحه والذي لو مل يتصدق به أو هيدى منه ألنتن حتى يقذف
به يف بطون الكالب أو يف حمل غري مستطاب ،وألنه ليس الـمقصود من األضحية جمرد التصدق
بلحمها بعد إراقة دمها ،فإن ذلك مستحب وليس بواجب ،فلو أكلها كلها إال قدر قشة جاز كام أن
األضحية ال تسمى صدقة والصدقة ال تسمى أضحية ولكل يشء حكمه عىل حسب مسامه.
وإنام نتكلم اآلن مع والة األوقاف والوصايا والذي جيتمع عند أحدهم قدر اخلمسني
والستني من األغنام ،يريد أن جيزرها يف مقام واحد كلها أضاحي عن األموات ،وعند الثاين
والثالث مثل ذلك وكذا الـمتربعون بأفعال اخلري ،بحيث يموت الرجل العظيم من عالـم أو
حاكم أو تاجر فينتدب كل واحد من أبنائه وأرحامه بأضحية عنه ،بحيث يضحى له يف يوم واحد
بعرشين كبشا أو أقل أو أكثر ،ومن لوازم هذا الترصف إتالف الـامل وإزهاق أرواح احليوان
الذي جيب أال يسفك دمه إال بحق ،فإن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء.
فإن كان ذبح مثل هذه األغنام يقع بطريق رشعي فسبيل من هلك ومن قتل يف حق فاحلق
قتله ،وإن كان قتلها بطريق غري رشعي وأنه ليس له أصل ال من الكتاب وال من السنة وال من
عمل الصحابة ،وجب العدول عنه إىل الصدقة بثمنها الـمنصوص عليها بدل ذبحها لكوهنا أنفع
للحي والـميت ،وأقرب إىل طاعة اهلل ورسوله ،والرصف إىل مثل هذا يعد من اإلصالح بالعدل
ً َ
ََ
ََ َ
َ َ
َ
الذي رفع اهلل اإلثم عن فاعله يف قوله﴿ :ف َمن خاف مِن يموص َج َنفا أو إِث ٗما فأصل َح بَي َن ُهم فَل
ََ
إِث َم عليهِ﴾ [البقرة .]182 :كام أرشد النبي ﷺ سعدً ا ،بأن يتصدق عن أمه( ،)1وكام أرشد أبا طلحة
بأن يتصدق ببريحاء عىل أقاربه( ،)2وكام أرشد عمر بن اخلطاب بأن يتصدق بغلة وقفه عىل الفقراء
ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف( ،)3وكام قال لعمرو بن العاص« :إن

( )1ذكره البيهقي تعلي ًقا يف معرفة السنن واآلثار من قول الشافعي.
( )2أخرجه البخاري من حديث أنس.
( )3أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر.
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ً
أباك لو كن مسلما فتصدقت عنه نفعه»( ،)1وكام أخرب بأن الصدقة اجلارية هي الباقية للشخص

بعد موته( ،)2والواقف والـمويص إنام يبذل ماله يف سبيل ما يقربه من رىض ربه وينفعه يف آخرته،
وقد ظن أن األضحية هي أفضل ما يفعله أو أهنا بمثابة فكاك رقبته من عذاب ربه أو أهنا مطيته
عىل الرصاط الـمنصوب عىل متن جهنم ،كام روى احلديث الـموضوع يف ذلك ،والعامي مشتق
من العمى ،فهو حيتاج إىل من يدله عىل الطريق ويبني له ما ينبغي أن يفعله آلخرته ،عىل سبيل
التحقيق وقد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية فيمن أوىص بامل يف ختامت هيدى إليه ثواهبا ،وقصده
بذلك التقرب إىل اهلل ،بأنه ينبغي رصف هذا الـامل إىل فقراء حماويج؛ ألن الصدقة أفضل من عمل
ختمة ،فمتى كان األمر هبذه الصفة ،فإن الوقف أو الوصية باألضحية أحق بالرصف من هذا
لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها؛ ألن من رشط صحة الوقف كونه عىل جهة بر ،ونحن مل نتحقق
فعل الرب يف األضحية عن الـميت لـام ذكرنا ،واهلل أعلم.
***

رد القول بوفضيل األضحية
عن الـميت عىل الصدقة عنه
جيب أن نعلم بأنه ليس كل ما يكتبه العالـم أو يفتي به ،يكون حجة عىل الناس بدون دليل
يؤيده ،ألن العالـم قد يقول القول الـمرجوح الذي يعجزه أن يقيم احلجة عىل صحته فيطبع
وينرش وحتفل به اجلامهري واخللق الكثري وترسخ حقيقته يف ذهن الصغري والكبري وهو باطل يف
نفس األمر والواقع ،هلذا ينبغي أن نعرف بأن العالـم مهام بلغ يف سعة العلم والـمعرفة ،فإنه قد
يزل وال بد فيتبعه الناس عىل زلته ،وقد شبهوا غلطته بغرق السفينة يغرق لغرقها اخللق الكثري،
( )1أخرجه أبو داود من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة.
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وكل يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل ﷺ ومن استبانت له سنة رسول اهلل مل يكن له أن يدعها
لقول أحد كائنًا من كان ،من ذلك القول بتفضيل األضحية عن الـميت عىل الصدقة عنه ،كام حكاه
صاحب اإلقناع وقد أخذه من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل إن صح ذلك عنه .وكان نسبة
هذا القول إليه هو احلجر األسايس يف توسع الناس يف األضاحي عن األموات ،ومل نر من سبق
شيخ اإلسالم إىل القول هبذا ال من فقهاء احلنابلة الـمتقدمني وال من غريهم من سائر علامء
الـمذاهب ،ومل يقع هلا ذكر يف كتب الـمتقدمني من احلنابلة ،فض ً
ال عن القول بتفضيلها عىل الصدقة
لكوهنا غري معروفة وال معمول هبا عند العلامء الـمتقدمني ،كام أهنا غري معروفة عند الصحابة
والتابعني حتى إنه ليرتدد يف الذهن عدم صحة نسبة هذا التفضيل إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
اهلل؛ ألنه قد حكى إمجاع العلامء عىل وصول ثواب الصدقة إىل الـميت ولن يستطيع أن يقول بذلك
يف األضحية.
مع العلم أن الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة عدم مرشوعيتها وكونه ال
يصل إىل الـميت ثواهبا ،هلذا جتد األضحية عن الـميت عىل سبيل االنفراد غري معروفة وال
معمول هبا يف سائر األمصار التي حيكم أهلها بمذاهب األئمة الثالثة ،كالشام ومرص والعراق
واليمن وفارس ،فال تذكر يف أوقافهم وال وصاياهم العتقادهم عدم مرشوعيتها ،فكيف يقال
بتفضيل ما اتفق األئمة الثالثة عىل عدم مرشوعيتها عىل الصدقة الثابت بالنص فضلها والـمجمع
عىل وصول نفعها ،وإنام يذكر الفقهاء فضل أضحية احلي ،وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها،
وكذلك العقيقة ،وهذا صحيح ثابت الشك فيه ولكل مقام مقال ،فقياس األضحية عن الـميت
عىل أضحية احلي يف تفضيلها إنام هو قياس مع الفارق ،ألن الرشع ورد بالتقرب إىل اهلل بإراقة
تعظيام ألمر
الدم يف حق من أدرك عيد احلج األكرب الذي هو عيد اإلسالم وما يتبعه من األيام،
ً
وشكرا هلل عىل بلوغه ،وال حيصل ذلك بالتصدق بالقيمة لكون الصدقة
شهارا لرشفه
ً
هذا العيد وإ ً
بالقيمة تفيض إىل إمهال هذه السنة وعدم العمل هبا.
فال وجه للتعليل فيام هو خالص حق هلل تعاىل ،يوضحه أن اهلل سبحانه وتعاىل قد نصب لعباده
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حكام قس ًطا يقطع عن الناس النزاع ويعيد خالفهم إىل مواقع االجتامع وهو الكتاب والسنة.
ً
أما الكتاب ،فإن مبدأ مرشوعية األضحية هو ما قص اهلل عن نبيه إبراهـيم مع ابنه إسامعيل،
َ
َ
حيث قالَ ﴿ :وف َدي َن ُه بِذِبح ع ِظيم [ ﴾١٠٧الصافات .]107 :وهذا الذبح هو كبش أمر إبراهيم
بذبحه فداء عن ابنه وقربانًا إىل ربه يف يوم عيد النحر ،فصار سنة يف ذريته ،وقد أمر النبي بأن يتبع
َ ُ َ
َ
ملته فسنها رسول اهلل يف أمته ،كام يف حديث زيد بن أرقم ،قال ،قلنا أو قالوا« :يا َرسول اّللِ ما
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ ُ َ
ُ َ َ
َ
ه ِذه ِ اْلض ِ
ِيم» .قالوا فما ِلَا فِيها يا َرسول اّللِ قال «بِكل شع َرة
اِح قال «سنة أبِيكم إِبراه
َ َ َ
حسنة »»...احلديث(.)1
َ َ َ ُ
َ َ
َ
َّ َ ُ
َ ُ
ِيها خي ر فٱذك ُروا
والدليل الثاين قوله تعاىلَ ﴿ :وٱلُدن َج َعل َن َها لكم مِن شعئ ِ ِر ٱّللِ لكم ف
َ
َّ َ َ
ُُ ُ َُُ
َّ َ َ
َّ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
تر كذل ِك َسخرن َها
وب َها فُكوا مِن َها َوأطعِ ُموا ٱلقان ِع وٱلمع
ٱس َم ٱّللِ علي َها َص َواف ر فإِذا َو َج َبت جن
َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
لكم ل َعلكم تشك ُرون [ ﴾٣٦احلج .]36 :فهذه اآليات نزلت يف دماء األضاحي والـمناسك،
واخلطاب فيها لألحياء الذين سخر هلم البدن وجعلها من شعائر اهلل ،وال تكون من شعائر اهلل إال
إذا ذبحت يف سبيل القربة والطاعة ،فهم أي األحياء الذين أمروا بأن يذكروا اسم اهلل عند ذبحها،
وأن يأكلوا منها ويطعموا القانع والـمعرت والبائس الفقري ،فهذا األمر وهذا اخلطاب إنام وجه إىل
احلي الذي هو حمل تكليف باألمر والنهي والـموتى يبعثهم اهلل.
وهبذا يعلم مبدأ مرشوعية األضحية وكيفية نظامها ،وأهنا من عمل األحياء وال عالقة فيها
لذكر األموات ،فكيف يقال بتفضيلها مع عدم ما يدل عىل مرشوعيتها؟!
***

( )1أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم.
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فصل
يف أقضية رسول اهلل ﷺ يف أفضل ما يفعله احلي مليوه
احلكم األول:

َ م َ َ َ
َّ ُ ِّ َ م ُ َ م َ م َ َ م ُ
َ ُ ُّ
َ َّ َ ُ َ َ َّ
لن ِّ
وص َوأظن َها
ب ﷺ ِإن أ
ل
ال
ق
ال
ج
ر
ن
أ
عنها
اهلل
ريض
ة
عن َعئِش
ّم افت ِلتت نف ُسها َولم ت ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
م
َ م َ َ َّ َ م َ َ َّ َ م َ َ َ م
جر إ من تَ َص َّدقم ُ
ت َعن َها؟ قال« :نعم فتصدق عن أمك»» .رواه
لو تكلمت تصدقت أفلها أ
ِ

البخاري ومسلم ،وهذا الرجل الـمبهم هو سعد بن عبادة لـمـا روي يف البخاري عن ابن عباس:
«أن سعد بن عبادة أخا بين ساعدة ،توفيت أمه وهو اغئب عنها ،فقال :يا رسول اهلل إن أيم

توفيت وأنا اغئب عنها ،فهل ينفعها إن تصدقت عنها بيشء؟ قال« :نعم» ،قال :فأشهدك أن حائط

الـمخراف صدقة عليها».
فهذا سعد بن عبادة الذي هو أحرص الناس عىل فعل اخلري وإيصال ثوابه إىل والدته التي
توفيت يف غيبته فأرشده النبي ﷺ إىل الصدقة عنها ومل يأمره باألضحية ،كام أنه مل يأمره بأن جيعل
هلا يف هذا الـمخراف أضحية تذبح هلا كل عام كام يفعله الكثري من العلامء والعوام ،ولو كانت
مرشوعة أو أهنا أفضل من الصدقة أو أنه يصل ثواهبا إىل الـميت ألرشده إىل فعلها ،إذ ال جيوز
تأخر البيان عن وقت احلاجة إليه.

احلكم الثاين:
ما ثبت يف البخاري ومسلم عن سعد بن أيب وقاص قالَ« :عدين رسول اهلل من وجع اشتد
يب ،فقلت :يا رسول اهلل أنا ذو مال كثري وال يرثين إال ابنة يل واحدة ،أفأتصدق بثليث مايل؟ قال:
«ل» ،قلت :فالشطر ،قال« :ل» ،قلت :فاثللث ،قال« :اثللث واثللث كثْي ،إنك إن تذر ورثتك
أغنياء خْي من أن تذرهم اعلة يتكففون اِلاس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها وجه اهلل إل

آجرك اهلل عليها»» احلديث.
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فأرشده النبي إىل الصدقة بثلث ماله ومل يأمره باألضحية ،فلو كانت مرشوعة أو أن نفعها
يصل إليه بعد موته ملا بخل عنه باألمر هبا ،ومل يكن رسول اهلل لينساها وهو يعلم أهنا أفضل من
الصدقة.

احلكم الثالث:

َ َ َُ َ م َ َ َ م ََ َ
م َ
األن م َ
ار بِال َم ِدين ِة َماال ِم من
ص
ما روى البخاري عن أنس بن مالك ،قالَ :كن أبو طلحة أكث
ِ
م ُ ُ
َم
َ َ َ َ َّ َ م
َ َ َ َ ُ ُ َّ
َم َمُ َ َ ََ َ م ُ م َم ََ مَ م
اّلل ﷺ يَدخل َها
َنلَ ،وَكن أحب أم َو ِ ِ
ال إِِل ِه بريحاء وَكنت مستق ِبلة المس ِج ِد ،وَكن رسول ِ
ُ ُ
َم
يها َطيِّب قَ َال أَنَس فَلَ َّما أُنمزلَ م
ْش ُب م من َماء ف َ
ت َهذه اآليَ ُة﴿ :لَن َت َنالُوا ٱل َّ
ّب َح َّّت تنفِقوا م َِّما
َوي َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َّ َ
ُ ي َ
ب أ مم َو ِاىل إ َىلَّ
آلعمران .]92 :فجاء أبو طلحة إىل رسول اهلل فقال :يا رسول اهلل ،إِن أح
ُتِبون﴾ [ 
ِ
ََ َ
ُ
م ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ م ُ َّ َ َ ُ م َ َ م َ َّ َ َ م َ َ َ ُ َ َّ
اّلل َحيمث أراك اهلل ،فقال
اّلل فضعها يا رسول ِ
ّلل أرجو بِرها وذخرها ِعند ِ
ِبري حاء ،وإِنها صدقة ِ ِ
ْ
َ ْ َ ََ
َ
ُ
َ
ْ َ ْ ُ َ
َ َ
َ َ َ َ َ
رسول اهلل« :بخ ،بخ ذل ِك مال َرائ ِح ،ذل ِك مال َرائ ِح  .وقد س ِمعت ما قلت َوإين أرى جتعلها ِف
َ م َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ م َ َ
ََ
اْلَ ْق َرب َ
اربِ ِه َو َب ِن
ق
أ
من
ثالثة
بي
ة
ح
ل
ط
و
ب
أ
ا
ه
م
س
ق
ف
.
اّلل
ول
س
ر
ا
ي
ل
ع
ف
أ
طلحة:
أبو
ل
فقا
،
»
ني
ِ
ِ
ِ
َع ِّم ِه ،وهم :أيب بن كعب وحسان بن ثابت وأبو قتادة».

فهذا أبو طلحة قد وضع صدقته بني يدي رسول اهلل وقال :ضعها حيث أراك اهلل فأرشده
إىل رصفها يف أقاربه وبني عمه حتى إن أحدهم باع مستحقه منها بصاع دنانري ،ومل يأمره بأن
جيعل له يف هذه احلديقة العظيمة أضحية تذبح له بعد موته ،ولو كانت ُسنة أو أهنا أفضل من
الصدقة ألمره هبا وأرشده إليها ،وهذا واضح ج ي.

احلكم الرابع:

َ
َ
ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال« :أَ َص َ
اب ُع َم ُر أَ م
ِبيم َ َ
ْب لم يصب ماال قط هو
ا
ض
ر
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ م َ م ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
أنفس منه فَأ َت َّ
انل َّ
اّلل« :إِن ِشئت حبست أصلهاَ ،وتصدقت بِها»
ب ﷺ يستأ ِمره ِفيها فقال رسول ِ
ِ

فقال :أفعل يا رسول اهلل ،فتصدق بها عمر ،أنه ال يوهب أصلها وال يباع وال يورث ،فتصدق بها

َع الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف ال جناح َع من وِلها
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أن يأكل منها بالـمعروف ويطعم صديقا غري متمول ماال».
فهذا عمر قد استشار رسول اهلل يف مرصف وقفه يف سبيل ما ينفعه بعد موته فأرشده إىل
حبس أصله والصدقة بغلته يف وجوه الرب واخلري عىل الفقراء والقربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل
وابن السبيل والضيف ومل يذكر األضحية يف مجلة ما ذكر ،ولو كانت مرشوعة أو أهنا مما يثاب
عليها أو أهنا مما يصل إليه بعد موته نفعها لذكرها له رسول اهلل يف مجلة ما ذكر ،وملا ساغ لعمر أن
ينساها لنفسه وهذا يؤيد قول من قال :إن األضحية عن الـميت غري مرشوعة ،وإنه ال يصل إليه
ثواهبا .ألن عدم فعل الصحابة هلا وعدم نقلها عن أحد منهم ال يف أوقافهم وال وصاياهم تدل
عىل عدم مرشوعيتها ،إذ لو كانت مرشوعة أو أن فيها فضيلة لكانوا أحق بالسبق إليها ،فعدم
فعلهم هلا يعد من اإلمجاع القديم واستصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع حجة ،فهي تعد من
التعبديات التي جيب فيها الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة والصدر األول ،فإهنم
عن علم وقفوا وببرص نافذ كفوا.

احلكم اخلامس:

َّ
َمَ َم ُ م َ َ ُ
اّلل ﷺ إ َذا َج َ
اء ُه َر ُجل
ول ِ
ِ
عن أيب أسيد مالك بن ربيعة الساعدي ،قال« :بينا َنن ِعند رس ِ
م َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ م َ َ م ِّ َ َ َ َّ َ م َ ُ
م َ
َشء أبَ ُّره َما بِ ِه َبعد
اّلل إن أبوي قد ماتا فهل ب ِق ِمن بِر أبوى
ِمن ب ِن س ِلمة فقال يا رسول ِ
َُ
َ َ َ َ ََ
َُ َ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َُ َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ح ِم ال ِت
لستِغف
ار لهما َوإِنفاذ عه ِدهِما مِن بع ِدهِما َو ِصلة الر ِ
م موتِ ِهما قال «نع ِم الصالة علي ِهما وا ِ
َ ُ َ ُ
َ
ْ ُ َ
َ
ل توصل إِل ب ِ ِهما َوإِك َرام ص ِدي ِق ِهما من بعدهما» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف

صحيحه وزاد يف آخره قال :ما أكثر هذا يا رسول اهلل وأطيبه؟! قال« :نعم فاعمل به»».

فهذا احلديث جاء بمثابة هناية احلكم وفصل اخلطاب يف أفضل ما يفعله احلي للميت ،وخاصة
الولد لوالديه ،فأرشده إىل الدعاء واالستغفار هلام وإنفاذ عهدمها ،أي الوصية العادلة الصادرة منهام
أو من أحدمها ،ألن النبي قىض بالدين قبل الوصية ،ثم بالوصية قبل اإلرث ،ثم أوصاه بصلة
الرحم التي ال توصل إال هبام ،كإخواهنام وأخواهتام وأعاممهام وعامهتام وأخواهلام وخاالهتام وسائر
من يمت هلام بقرابة وصلة ،ثم قال :وإكرام صديقهام من بعدمها وهذا اإلكرام يشمل الصدقة
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واإلحسان وسائر وسائل اإلكرام واالحرتام ،ألن من الرب صلة الرجل أهل ود أبيه ومل يذكر يف هذا
احلديث عىل شموله األضحية ولو كان فعلها من الرب أو أن فيها نف ًعا للميت لذكرها له رسول اهلل،
لكون السائل الـمستفيد جاء كالـمستزيد من اإلرشاد إىل فعل الرب بوالديه بعد موهتام ،فأرشده إىل
ما ذكر وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع.

احلكم السادس:

َ َ َ
َْ ُ َْ َ َ َ َ ُُ
ْ
اإلنسان انقطع عمله إِل مِن
ما روى مسلم عن أيب هريرة أن النبي ﷺ قال« :إِذا مات ِ
َْ ُ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ْ ََُْ ُ
ارية َوعِلم ينتفع ب ِ ِه َو َودل صال ِح يدعو لُ» ومل يذكر األضحية ولو كانت من
ثالث صدقة ج ِ

الصدقة اجلارية أو أنه يصل إليه نفعها بطريق اإليصاء هبا أو بفعل أقاربه هلا من إهدائهم ثواهبا

لذكرها كام ذكر الصدقة اجلارية ،إذ الصدقة ال تسمى أضحية ،كام أن األضحية ال تسمى صدقة،
ولكل يشء حكمه عىل حسب حقيقته ومسامه.

احلكم السابع:

َْ َ ُ ُْ ْ
َ َ َ ََْ
ْ َ َ
عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِن مِما يلحق المؤم َِن مِن عملِ ِه َوحسنات ِ ِه بعد
ًْ َ َ ُ َ ََ َُ َ ًََ َ ً ََ َ ُ َ ُ ْ َ ً َ َُ َْ َ ْ ً ََ ُ َْ ًَْ ْ
َ
يل
ب
الس
ن
م ْوت ِ ِه عِلما علمه ونْشه وودلا ص ِ
جدا بناه أو بيتا ِ
اَلا تركه ومصحفا ورثه أو مس ِ
لب ِ
ِ ِ
ََ َْ َ ُ ُ ْ َْ َ
ََ َ َْ َ ْ َ َ َ ًَ َ ْ َ َ ْ
بناهُ أ ْو نه ًرا أج َراهُ أ ْو صدقة أخ َرجها مِن َم ِالِ ِف ِصحتِ ِه َوحيات ِ ِه يلحقه مِن بع ِد م ْوت ِ ِه» أخرجه

ابن ماجه بإسناد حسن ورواه ابن خزيمة يف صحيحه والبيهقي.
فكل هذه النصوص تتضافر وتتفق عىل فعل الصدقة وفضلها وعموم نفعها ووصول ثواهبا
إىل الـميت ،بحيث مل يبق جمال لقائل يف خالف ذلك ،وكل من تدبر أوقاف الصحابة والوصايا
ذكرا لألضحية لكوهنا غري
الصادرة منهم والتي يرجون برها وذخرها عند رهبم ،لن جيد فيها ً
معروفة عندهم وال معمول هبا وال يمكن أن يقال إهنا سنة فجهلوها وال أهنم علموها فأمهلوا
العمل هبا ،كل هذا يعد من األمر الـمستحيل يف حقهم ،وإنام الصحيح أهنم عرفوا عدم
مرشوعيتها ،فأعرضوا عن العمل هبا ،فرتكهم هلا يعد من اإلمجاع الذي هو قطعي الداللة ،وهذا
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واضح ج ي ال جمال للشك يف مثله ،وإذا ظهرت أمارات احلق وقامت أدلته وأسفر صبحه فذاك
رشع اهلل ودينه والسبيل الـموصل إىل رضاه والفوز بجنته.
***

رد قياس األضحية عن الـميت عىل احلج عنه
ّ
وأما قول من قال :إنه جيوز أن يضحى عن الـميت كام حيج عنه ،فإنه قياس مع الفارق ،فإن
احلج الذي أفتى النبي ﷺ بفعله عن الـميت هو احلج الواجب الـمشبه بالدين الالزم كام يف
َ ْ ًَ َ َ ْ
ُ ََ ْ َ ْ َ ََ َ َ
البخاري من حديث ابن عباس« ،أن ام َرأة قالت يا رسول اهلل إِن أِم نذ َرت أن َتُج ،فل ْم َتُج حت
َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ ُ
َْ َ ُْ َ ًَ ْ ُ
َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ
اضية اقضوا اّلل،
تق ِ
ك دين أكن ِ
ت لو كن ىلع أم ِ
ماتت أفأحج عنها قال «نعم  .حّج عنها ،أرأي ِ
َ ُ َ َ ُّ ْ َ
ُ َ َ ْ
فاّلل أحق بِال َوفاءِ»» وروى مسلم من حديث بريـدة« ،أن امـرأة قالت :يا رسول اهلل إِن أِم ماتت
َ َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
َول ْم َتُج أفأحج عنها؟ قال «نع ْم حّج عن أمك»» ،فهذه واجبات بأصل الرشع وبطريق النذر.
وقد أفتى النبي ﷺ بجواز فعلها عن الـميت ،والسؤال وقع فيها من األوالد كام ترى
ولألوالد حالة ال تشبه حالة غريهم ،كام أن للواجبات حالة ال تشبه حالة التطوعات ،وهلذا جيوز
قضاء واجب احلج من أجنبي ،كام جيوز قضاؤه لدين اآلدمي يف ظاهر الـمذهب ،وعليه حيمل
َ َ َ
َ
َ َ
ُ َ
َ َ َ ُ ً َُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََُْ
بمة ؟» قال أخ ِل .قال
حديث ابن عباس« ،أن َرسول اّللِ ﷺ س ِمع رجال يقول بليك عن ش
َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ
ب َمة»» .رواه أبو داود وابن ماجه
«هل حججت» .قال ل .قال «حج عن نف ِسك ثم احجج عن ش
َ ْ
وصححه ابن حبان ،والراجح عند أمحد وقفه ،ونظريه حديث عائشة :أن النبي ﷺ قال« :من
َ َ َْ
َ َ َ َُْ ُ
َمات َوعلي ِه ِصيام صام عنه َو ِ ُّْله» .متفق عليه.

ومحل اإلمام أمحد هذا احلديث عىل صوم النذر فهو الذي يقضيه الويل عن ميته دون الواجب
بالرشع وليس األمر بالصوم للوجوب ،بل إذا مل يصم الويل أطعم من تركته عن كل يوم مسكينًا.
وال خيتص قضاء هذا النذر بالويل ،بل كل من صام عنه أجزأ ،ألنه تربع أشبه قضاء الدين،
قاله يف الـمغني .ومذهب أئمة الفقه أنه ال يصام عن الـميت مطل ًقا ،منهم :أبو حنيفة ومالك
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والشافعي ،وخص اإلمام أمحد وآخرون جواز الصوم بالواجب بالنذر دون الواجب بالرشع،
وقد روى األثرم عن ابن عباس ،أنه سئل عن رجل تويف وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم
رمضان ،فقال :أما رمضان فيطعم عنه ،وأما النذر فيصام عنه.
وهذا األمر باإلطعام فيمن عليه صيام يشء من رمضان ليس عىل إطالقه .أما من مات
وعليه صيام يشء من رمضان ،كمريض مات يف إثر مرضه ،أو حائض ونفساء أفطرتا للعذر ،ثم
مات أحد هؤالء قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فهذا ال يشء عليه ال من اإلطعام وال من
معذورا رش ًعا ،أما
الصيام يف ظاهر الـمذهب ،وهو قول أكثر أهل العلم ،قاله يف الـمغني لكونه
ً
إذا متكن من القضاء ،كمريض صح من مرضه ،أو مسافر رجع من سفره ،ومتكن من قضاء ما
عليه أو حائض أو نفساء مكثت بعد مدة طهارهتا ،بحيث تتمكن فيها من قضاء ما عليها فتكاسل
أحد هؤالء عن قضاء ما عليه حتى مات ،فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكني يف قول
أكثر أهل العلم وهو ظاهر الـمذهب وال يصام عنه ،ألن الصوم ال تدخله النيابة حال احلياة،
فكذلك بعد الوفاة ،كالصالة ،بخالف صوم النذر فإنه التزام يف الذمة فقبل قضاء الويل له
كالدين .قاله يف الـمغني.
أما احلج فقد نص الفقهاء من احلنابلة والشافعية عىل أن من مات ومل حيج فإنه خيرج من
تركته ما حيج به عنه أوىص بذلك أو مل يوص ،أشبه دين اآلدمي ،وألن النبي أمر الـمرأة أن حتج
عن أبيها الـمعضوب الذي ال يستطيع الركوب عىل الراحلة ،وقال مالك وأبو حنيفة :يسقط
بالـموت ألنه عبادة بدنية فسقط بالـموت كالصالة ،وإن أوىص به ،فمن الثلث.
أما ما عدا احلج ،فإن مذهب األئمة األربعة أنه ال يص ي أحد عن أحد وال يصوم أحد عن
أحد ،وروى النسائي بسند صحيح عن ابن عباس قال :ال يصل أحد عن أحد وال يصم أحد عن
أحد .إذا ثبت هذا فإن األضحية عن الـميت ليست من األمر الواجب عليه حتى تقاس عىل احلج
عنه ،فكيف يقاس ما ليس بواجب وال بمرشوع عىل احلج الواجب الـمشبه بالدين الالزم حتى
ولو قال به من قال ،إذ ليس بالزم أن يقبل كل ما يقوله العالـم أو يفتي به بدون دليل يؤيده،
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وباب القربات يقترص فيها عىل النصوص وال يترصف فيها بأنواع األقيسة واآلراء ،واهلل أعلم.
***

إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى
رشا فرش ،وأن من
خريا فخري وإن ًّ
األصل يف هذا الباب هو أن كل امرئ جمازى بام عمل إن ً
أبطأ به عمله مل يرسع به عمل غريه ،وأن األولني واآلخرين يسألون يوم القيامة ويقال هلم :ماذا
َ َ َ َ َ
َ ُ
ُي َ
ت ّل
كنتم تعملون وماذا أجبتم الـمرسلني؟ قال اهلل تعاىل﴿ :ٱّلَوم ت َزى ك نفِۢس بِما كسب ر
َ َ
ُي َ
ُ
َ
ُظل َم ٱّلَو َم إ َّن ٱ َّ َ
ّلل َ ُ
اب [ ﴾١٧غافر .]17 :وقالَ ﴿ :و ُوف َِيت ك نفس َّما ع ِملت َوه َو
ر ِ
َسيع ٱل ِس ِ
ِ
ََ َ ُ َ َ ُ َ ٗ َ
َ َ
َُ َ
َ َ ٗ
اضا َوّل َيظل ُِم َر يبك أ َحدا﴾
أعل ُم ب ِ َما َيفعلون [ ﴾٧٠الزمر .]70 :وقال﴿ :ووجدوا ما ع ِملوا ح ِ
ُ
ُ ُي َ
َّ َ َ َ َ َ
َ َ
[الكهف .]49 :وقالَ ﴿ :وّل تكسِب ك نفس إِّل عليها ر َوّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى﴾ [األنعام:
َّ ُ َ ً َّ
َ ُ َ ُ
ََ َ َ
َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ
 .]164وقالّ﴿ :ل يكل ِف ٱّلل نفسا إِّل ُوسعها ر لها ما كسبت َوعليها ما ٱكتسبت﴾ [البقرة:
َ َ َّ
َّ
َ َّ َ
حف ُم َ
 .]286وقال﴿ :أَم لَم يُنَ َّبأ ب َما ف ُص ُ
ِيم ٱَّلِي َوّف  ٣٧أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر
وس ِ ٣٦إَوبره
ِ
ِ ِ
َ
َ
أُخ َرى َ ٣٨وأَن َّلي َ
َسنٰن إ ِ َّّل َما َس َع َ ٣٩وأ َّن َسع َي ُهۥ َسو َف يُ َرى ُ ٤٠ث َّم ُي َزى ُه ٱ َ
ل َزا َء
ِل
ل
س
ِ ِ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ٗ ُ َ َ َ َُ
َ َ
ََ
ٱلوّف [ ﴾٤١النجم .]41-36 :وقال﴿ :يومئِذ يصدر ٱنلاس أشتاتا ل ِيوا أعملهم  ٦فمن
َ َ َ َ ٗ
َيع َمل مِث َق َال َذ َّرة َخ ٗ
يا يَ َر ُهۥ َ ٧و َمن َيع َمل مِثقال ذ َّرة َشا يَ َرهُۥ [ ﴾٨الزلزلة .]8-6 :وقال:
َّ
ُ َ
َ
ََ ُ
َ َ
ش أَم َثال َِهار َو َمن َجا َء بٱ َّ
ل َس َنةِ فَلَ ُهۥ َع ُ
﴿ َمن َجا َء بٱ َ
لسي ِ َئةِ فَل ي َزى إِّل مِثل َها َوهم ّل ُيظل ُمون
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ل َسن ِة فل ُهۥ خي مِن َهار َو َمن َجا َء بٱ َّ
[ ﴾١٦٠األنعام .]160 :ويف اآلية األخرىَ ﴿ :من َجا َء بٱ َ
لسي ِ َئةِ
ِ
ِ
َّ
ُ َ
َ ُ
لس َ
ِين َعملُوا ٱ َّ
فَ ََل ُي َزى ٱ ََّّل َ
ات إِّل َما َكنوا َيع َملون [ ﴾٨٤القصص.]84 :
ي ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ ُ ُُ
ُ
ْ َ
َ
ويف الصحيح من حديث عدي بن حاتم ،أن النبي ﷺ قال« :ما مِنك ْم مِن أحد إِل سيَكمه
ُّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َ ًْ َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ ْ ََْ َ ُْ
س مِنه
َربه ليس بينه َوبينه ت ْرَجان فينظ ُر عن أيم َن مِنه فال ي َرى إِل شيئا قدمه ثم ينظر عن أي
ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ َ
َ َ
َ َ َ
َ ًْ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َْ ُُ
ك ْم أ ْن َيت ِ َ
ار َول ْو
ق اِل
فال ي َرى إِل شيئا قدمه ثم ينظ ُر أمامه فتستقبِله اِلار فم ِن استطاع مِن
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ب ِشق َت ْم َرة» ،واهلل يقول عند عرض صحائف األعامل عىل سبيل األعذار« :يَا ع َِبادِى إِن َما ِ َ
ه
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ َْ
أعمالكم أح ِصيها لكم ثم أوفيكم إِياها فمن وجد خْيا فليحم ِد اّلل ومن وجد غْي ذل ِك فال
َْ َ ُ
َُ َ
ومن إِل نفسه»(.)1
يل

ومن أجله حذر اهلل عباده من أن يغرتوا بعمل أي أحد أو يتكلموا عىل صالح والد أو ولد،
َ
َ
َّ َ
َ
َ َ ي َ َّ ُ َّ ُ
ُ ُ
ُ
َ
له ِۦ َوّل َمولود ه َو
فقال تعاىل﴿ :يأيها ٱنل
اس ٱتقوا َر َّبكم َوٱخشوا يَو ٗما ّل ي ِزي َو ِال عن َو ِ
َّ ُ
َ
اله ِۦ َش ً
يا﴾ [لقامن .]33 :وكان آخر آية نزلت من القرآن هي قوله تعاىلَ ﴿ :وٱتقوا يَو ٗما
َجاز عن َو ِ ِ

ُ َ
َ
َ َ
َ َّ ُ ُ َّ ُ ي َ
َ
ُ
تر َج ُعون فِيهِ إِل ٱّللِر ث َّم ت َوّف ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون[ ﴾٢٨١البقرة .]281 :من آخر
سورة البقرة ،فهذه هي العقيدة الدينية التي أنزل اهلل هبا كتبه وأرسل هبا رسله وأنذر هبا الرسول
َ ًْ
َ ُ ْ َْ ُ
ْ َُ َُْ َ ُ
ْ
ْ
َتوا أنفسك ْم مِن اّللِ ل أغ ِن عنك ْم مِن اّللِ شيئا»(.)2
عشريته ،وقال« :اش
خارجا عن حدود ما أنزل اهلل يف كتابه ،من
وقد توسع الفقهاء يف إهداء ثواب األعامل توس ًعا
ً

ذلك قول الـموفق يف كتابه الـمغني :وأي قربة فعلها الـمسلم وجعل ثواهبا مليت مسلم نفعه ذلك
إن شاء اهلل ،أما الدعاء واالستغفار والصدقة وأداء الواجبات فال أعلم فيه خال ًفا إذا كانت
الواجبات مما تدخلها النيابة( ،)3ألن الصوم واحلج والدعاء واالستغفار عبادات بدنية ،وقد أوصل

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب ذر.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )3إنا ال نسلم لصحة ما يدعيه من عدم اخلالف يف أداء الواجبات التي تدخلها النيابة ،بل إن فيها اخلالف
الكبري ،أما احلج فإن الظاهر من مذهب اإلمام أمحد والشافعي ،فيمن مات قبل أن حيج ،فإنه جيب أن خيـرج
من تركتـه ما حيج به عنه ،أشبه دين اآلدمـي ،وذهب اإلمام مالك وأبو حنيفة إىل أنه يسقط بالـموت ،وإن
أوىص به فمن الثلث ،وأما الصوم فظاهر مذهب األئمة األربعة أنه ال يصام عن الـميت مطل ًقا ،وخص
اإلمام أمحد جواز قضاء الويل للصوم الواجب بالنذر دون الواجب بالرشع ،أما الواجب بالرشع ،فإن فيه
اإلطعام عن كل يوم مسكينًا وال يصام عنه يف قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر الـمذهب ،قاله يف املغني ،أما
إذا مات الـمريض يف إثر مرضه أو مات الـمسافر يف سفره ،أو ماتت احلائض أو النفساء قبل أن يتمكن أحد
معذورا رش ًعا.
هؤالء من قضاء ما عليه ،فإنه ال جيب اإلطعام وال الصيام لكونه
ً
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اهلل نفعها إىل الـميت بالنص فكذلك سوامها ،قال :وألن الـمسلمني يف كل عرص ومرص جيتمعون
يقرؤون القرآن وهيدون ثوابه إىل موتاهم من غري نكري ،فكان إمجا ًعا .انتهى.
فتساهل الـموفق  -رمحه اهلل -يف دعوى اإلمجاع يف ذلك ،مع عدم صحته كام سيأيت بيانه
وجعل هذه الكلمة بمثابة تأسيس قاعدة فقهية وعقيدة دينية ،وقد تلقاها عنه األصحاب بالقبول
وبنوا عليها من التعليق فوق ما تطيق وتوسعوا فيها بدون متحيص وال حتقيق ،فإذا أردت
تصحيح ذلك فانظر إىل عرشين مؤل ًفا من كتب األصحاب جتد يف كل كتاب منها هذه الكلمة
بحروفها أو بمعناها.
ومن الـمعلوم أن العالـم قد يقول القول الـمرجوح جمتهدً ا فيه فيطبع وينرش وحتفل به
اجلامهري واخللق الكثري وترسخ حقيقته يف ذهن الصغري والكبري ،غري أنه ليس بالزم أن يقبل كل
ما يقوله العالـم أو يفتي به بدون دليل يؤيده ،ألن العالـم قد يقول ما يعجزه أن يقيم احلجة عىل
صحته ،وحسبك ما جرى بني الصحابة من رد بعضهم عىل بعض يف مسائل الفروع وكل يؤخذ
من قوله ويرتك ،إال رسول اهلل ﷺ.
فام كان أحد هؤالء الـمجتهدين جييز ألحد أن يقلده فيام أخطأ فيه وجيعله رشيكًا هلل يف
الترشيع وأمور التحليل والتحريم ،فالقول باعتقاد إهداء ثواب األعامل إىل األحياء واألموات،
كام يقوله الفقهاء يفيض إىل أن يعرى عمل العامل من ثواب اهلل له عىل عمله وحيصل األجر
والثواب ملن ال يعمل ،وهو خالف سنة اهلل ورشعه يف اجلزاء عىل األعامل بالثواب والعقاب ،وقد
زاد الـم تأخرون من الفقهاء القول بجواز إهداء ثواب صالة الفرض وسائر ما ال تدخله النيابة
من العبادات إىل كل مسلم حي أو ميت ،وعندهم ال فرق بني الفرض والنفل ،بل لو صىل صالة
مفروضة وأهدى ثواهبا ألبويه صحت اهلدية.
قال يف اإلقناع :وكل قربة فعلها الـمسلم وجعل ثواهبا أو بعضها كالنصف ونحوه ملسلم
حي أو ميت جاز ونفعه ذلك حلصول الثواب له حتى لرسول اهلل ،من تطوع وواجب تدخله
النيابة كحج ونحوه أو ال تدخله النيابة كصالة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه

59

وصوم وكذا قراءة وغريها .انتهى.
فقد عرفت كيف زاد عىل الـموفق بالقول بجواز إهداء ثواب األعامل التي ال تدخلها النيابة
كصالة فرض وصيام فرض حتى لرسول اهلل ،وقد أمجع األئمة األربعة عىل أنه ال يص ي أحد عن
أحد وال يصوم أحد عن أحد ،كام أن إهداء القرب الدينية إىل النبي بدعة كام حكاه شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،ولشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -قوالن يف الـمسألة ،أحدمها :إن الـميت ينتفع
بإهداء مجيع العبادات البدنية من الصالة والصوم والقراءة ،كام ينتفع بالعبادات الـاملية من
الصدقة والعتق ونحوها ،وكام لو ُدعي له واستغفر له.
والقول الثاين قال :إنه مل يكن من عادة السلف إذا صاموا تطو ًعا أو حجوا تطو ًعا أو قرؤوا
القرآن أهنم هيدون ثواب ذلك إىل أموات الـمسلمني ،فال ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه
أفضل وأكمل .وهذا القول األخري هو اجلدير بسعة علم شيخ اإلسالم وورعه وحرصه عىل
التمسك بالرشع وسنته وحماربته للبدع الـمخالفة لسنة رسول اهلل وسرية خلفائه وأصحابه ،ولعل
هذا هو األخري من أمره والـمحقق من رأيه ،وحسبك شهادته بأن إهداء التطوعات من القراءة
والصيام والصالة ليس من عمل السلف الصالح الذين هم الرسول وأصحابه ،وكل ما ليس من
عمل السلف الصالح فإنه من حمدثات األمور ،ورش األمور حمدثاهتا.
وقد ذكر ابن مفلح يف رشح الـمحرر ما حيقق ذلك فقال :ذكر الشيخ تقي الدين بأنه ليس
من عادة السلف إهداء ثواب األعامل إىل موتى الـمسلمني ،بل من عادهتم أهنم كانوا يعبدون اهلل
بأنواع العبادات الـمرشوعة فرضها ونفلها ،وكانوا يدعون للمؤمنني والـمؤمنات كام أمر اهلل
بذلك ويدعون ألحيائهم وأمواهتم ،فال ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف ،فإهنا أفضل
وأكمل.
فهذا هو اجلدير بسعة علم شيخ اإلسالم وحرصه عىل التمسك برصيح السنة والقرآن.
فهذا هو األمر الـمحقق من رأيه وقد نقله ابن مفلح الذي هو أعرف الناس بأقواله ،كام نقله
ابن اللحام يف اختياراته ،إذ ال يمكن أن يدعو الناس إىل هذا اليشء الذي هو طريقة السلف من
أهل السنة ،ثم يدعو إىل خالفه.
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فهذا القول هو الذي جيب الـمصري إليه لداللة رصيح الكتاب والسنة عليه ،وأما القول
بقياس إهداء ثواب األعامل عىل الدعاء واالستغفار الثابت فضله والـمجمع عىل وصول نفعه،
فإنه قياس مع الفارق ،ألن الدعاء عبادة من العبادات التي خلق اهلل الناس هلا وأمرهم بالقيام هبا،
ُ ْ َ َُ ُ َ َ
َ َ
ُ
كام يف حديث النعامن بن بشري ،أن النبي ﷺ قـالُّ « :
ادل َاع ُء ه َو ال ِعبادة ،ثم ق َرأَ ﴿ :وقال َر يبك ُم
َ َ َ َ ُ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ
ٱد ُعون أَس َ
ون َج َه َّن َم َداخِر َ
ين ﴾٦٠
ل
خ
د
ي
س
ت
اد
ِب
ع
ن
ع
ون
ّب
ك
ت
س
ي
ِين
َّل
ٱ
ن
إ
م
ك
ل
ب
ج
ت
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[غافر .»]60 :رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الرتمذي ،وله من حديث
ُّ ْ َ َ
أنس مرفوعاُّ « :
ادل َاع ُء ُمخ ال ِعبادة ِ» واهلل حيب الـملحني يف الدعاء وحيب أن يسأل كل يشء ومن
ً
مل يسأل اهلل يغضب عليه ،وإذا استجيب الدعاء مل تكن استجابته من باب إهداء ثوابه ولكنه
تفضل من اهلل للمدعو له وللداعي أجره وثوابه ،وكذا يقال يف استغفار الـمالئكة ملن يف األرض،
فإن اهلل خلقهم لعبادته التي هي التسبيح والدعاء واالستغفار ،فهم يسبحون بحمد رهبم
ويستغفرون للذين آمنوا ،ومثله انتفاع الـميت بصالة احلي عليه كام يقوله من يستدل به ،فإن
الصالة عىل الـميت هي كسائر الصلوات الـمرشوعة ،فالـمص ي عن الـميت إنام يص ي هلل
َ ْ َ ََ َ َ
َ ْ
ازة َفلَ ُه ق َ
ِْياط َومن
جن
وحيتسب ثواب صالته عند اهلل ،كام يف الصحیحني مرفو ًعا« :من صّل ىلع ِ
َ َ َ َ ُْ َ َ ََُ َ َ
ان» فالـمص ي حيتسب هذا األجر لنفسه ويترضع بالدعاء إىل اهلل
ش ِهدها حت تدفن فله قِْياط ِ

لـميته ،إن شاء اهلل استجاب له وإن شاء رده ،ومل يكن ليهدي ثواب دعائه أو ثواب صالته إىل
الـميت ،وهذا كله يعد من العبادة التي خلق اهلل اخللق هلا وأمرهم بالقيام هبا ،وانتفاع الـميت به
هو يشء يصل إليه من اهلل ،وهو يشء وإهداء الثواب يشء آخر ،فإن إهداء الثواب هو أن يعمل
الشخص العمل من صالة وصيام وتالوة القرآن ،ثم يقول :اللهم اجعل ثواب ما عملت لفالن
ابن فالن .أو يقول :اللهم إن كنت أثبتني عىل هذا العمل فاجعله لفالن ابن فالن ،فيخرج العامل
من ثواب عمله وحيصل الثواب واألجر لـمن ال يعمل وهو خالف سنة اهلل ورشعه يف اجلزاء عىل
األعامل ﴿يَو َمئذ يَص ُد ُر ٱنلَّ ُ
ِيوا أَع َملَ ُهم َ ٦ف َمن َيع َمل مِث َق َال َذ َّرة َخ ٗ
اس أَش َت ٗاتا ل ُ َ
يا يَ َر ُهۥ ٧
ِ
َ
َ
ٗ
َ
َ
َو َمن َيع َمل مِثقال ذ َّرة َشا يَ َرهُۥ [ ﴾٨الزلزلة.]8-6 :
وأما قول الـموفق :إن الصدقة وأداء الواجبات ال يعلم فيه خال ًفا إذا كانت الواجبات مما
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تدخلها النيابة ،ألن الصوم واحلج عبادات بدنية ،وقد أوصل اهلل نفعها إىل الـميت بالنص
َ َ
َ َّ
وكذلك ما سواها .يشري الـموفق هبذا إىل ما ثبت يف الصحیحني عن عائشة أن َر ُجال قال :يَا
َ َ ُ ُّ َ َ م َ َ َّ َ م َ َ َّ َ م َ َ َ َ َ م
َ ُ َ َّ َّ ُ ِّ َ م ُ َ م َ م َ َ َ َ م ُ
جر إ من تَ َص َّدقم ُ
ت
أ
ا
ه
ل
ف
أ
ت
ق
د
ص
ت
ت
م
ل
ك
ت
و
ل
ا
ه
ن
ظ
أ
و
وص
اّلل إِن أّم افت ِلتت نفسها ولم ت
ِ
رسول ِ
ِ
َ
َعنم َها؟ قَ َال « ن َع ْ
مفرسا يف
ورد
كام
عبادة،
يف
سعد
هو
بهم
الـم
الرجل
وهذا
.
»
أمك
عن
فتصدق
م
ً
البخاري من حديث ابن عباس« ،وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،أن عمرو بن العاص سأل
َ َ َ َ َ ُ َ َّ
ي َو َبقيَ م
اّلل ،إ َّن أَب أَ مو َص بعتمق مائَة َر َقبَة َوإ َّن ه َشاما أَ معتَ َق َعنم ُه ََخمس َ
ت
انليب ﷺ فقال يا رسول
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ َ َ َ ُ ْ ً َ َُْْ َُْ َ َ ُ
َ َ م َ م ُ َ َ َ َ َ َ ُ م ُ َ م ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ
اّلل« :إِنه ل ْو كن مسلِما فأعتقت ْم عنه أ ْو تصدقت ْم
علي ِه َخسون رقبة أفأع ِتق عنه فقال رسول ِ
َ َ ََ
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َُْ
َُْ َْ َ َ ُْْ َُْ َََ ُ َ َ
ْ
حي ِد فصمت َوتصدقت عنه
عنه أو حججتم عنه بلغه ذل ِك»» ،ويف رواية« :لو كن أقر بِاِلو ِ
ََ َُ
نفعه» رواه أمحد وأبو داود والبيهقي.
َ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ
م ِّ َ َ َ
اّلل ع َّز َوجل ِف اْلَج َع ِعبا ِدهِ
اّلل إِن ف ِريضة ِ
«وعن ابن عباس ،أن امرأة قالت« :يا رسول ِ
َ
َ
َ
َْ
َ
َ َ م َ ُ َ م َ م َ َ َّ ُ م َ
م َ َ ََ ُ
ت أَب َشيم
أَ مد َر َك م
َتضا أفأ ُح ُّج َعن ُه قال «نع ْم حّج عنه» »
ع
م
ال
إ
ب
ك
ر
ي
ن
أ
يع
ط
ت
س
ي
ال
ا
ري
ب
ك
ا
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ م َ
َ
َ
م
َ َ َ م َّ
َ
م
َ
َ
ُ
إن أُيمِّ
م
َّ
َ
َ
متفق عليه« ،وعن ابن عباس أيضا ،أن امرأة ِمن جهينة جاءت إىل انل ِّ
يب ﷺ فقالت:
ِ
َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ ُ
َ َ م َ م َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ م َ َ َ ُ ُّ َ م َ َ َ َ َ ْ ُ
ك
نذ َرت أن َتج ،فل مم َتج حّت ماتت ،أفأحج عنها؟ قال  :نعم ،حّج عنها ،أرأيت لو كن ىلع أم ِ
َ َ َ ُ َ َ ُّ ْ َ
َْ َ ُْ َ ََُ ْ ُ
ّلل أحق بِال َوفاءِ»(.)1
اضيته؟ اقضوا اّلل فا
تق ِ
دين ،أكن ِ
َ
م َمُ
ولـمسلم وأيب داود والرتمذي من حديث بريدة قالُ « :كنمت َجالِسا ِعنم َد َّ
انل ِّ
ب ﷺ ِإذ أتته
ِ
ِّ َ َ َّ م ُ َ َ
م
ام َرأَة َف َقالَ م
َع أُ ِّّم ِبَ
ار َية وإن أيم ماتت ،فقال« :وجب أجرك وردها
ت
ق
د
ص
ت
ّن
إ
اهلل
رسول
يا
:
ت
ِ
ِ
ِ
إْلك الـمْياث» ،قالت :يا رسول اهلل ،إنه َكن عليها صوم شهر ،أفأصوم عنها؟ فقال« :نعم صويم

عنها؟» قالت :يا رسول اهلل ،إنها لم َتج ،أفأحج عنها؟ قال« :نعم حّج عنها»» ،ويف البخاري
ْ َ َ َْ
َ َ َ َُْ ُ
ومسلم عن عائشة ،أن النبي ﷺ قالَ « :من َمات َوعلي ِه ِصيام صام عنه َو ِ ُّْله».

فهذه النصوص هي التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى وكلها
وقعت سؤاالً من األوالد عن واجبات آبائهم فأفتاهم رسول اهلل بجواز قضائها ،وشبهها بالدين

( )1متفق عليه من حديث ابن عباس.
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َْ ُ ُْ ْ
َ َ َْ َ ُْ َ َُْ
الالزم الذي جيب قضاؤه حلديث« :نفس المؤم ِِن ُمعلقة بِدينِ ِه حت يقض عنه»( ،)1ولألوالد مع

اآلباء حالة ال تشبه حالة غريهم ،ألن الكتاب والسنة قد أحلقا ذرية الـمؤمن به ،لقوله تعاىل:
َ َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
﴿ َوٱ ََّّل َ
َ
ِين َء َام ُنوا َوٱت َب َعت ُهم ذرِ َّي ُت ُهم بِإِيمن ألقنا ب ِ ِهم ذرِيتهم﴾ [الطور .]21 :وهلذا جتعل أفراط
َْ َ َ َ َ ُْ
ْ َ ْ ُ
الـمؤمن يف كفة ميزانه بمثابة حسناته ،ويف احلديث« :إِن أطي َب ما أكلت ْم مِن كسبِك ْم َوإِن
ْ َ ْ ُ
َ ََ ُ
أ ْولدك ْم مِن كسبِك ْم»( )2لكونه هو السبب يف إجياده ،كام أنه ال يقاس قضاء الواجبات عىل

فعل التطوعات.
وهلذا قلنا :إنه جيوز لألبناء والبنات قضاء واجبات آبائهم من صالة وصيام وحج ،سواء
كانت واجبة بطريق الرشع أو بالنذر للنصوص الواردة يف هذا اخلصوص ،ومنها حديث عمرو بن
ً َ ُ ْ
َ َ ْ َُْ ََ َُ َ َ
العاص أن النبي ﷺ قال« :إن أباك لو كن موحدا فصم َت َوتصدق َت عنه نفعه ذل ِك»( ،)3قال يف
نيل األوطار :فيه دليل عىل أن ما فعله الولد ألبيه من الصوم والصدقة فإنه يلحقه ثوابه بدون وصية
َ َّ
َ َّ
منهام له وخيصص هبذا قولهَ ﴿ :وأن لي َس ل ِِلَسنٰ ِن إِّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39 :قال :وقد ثبت أن

ولد اإلنسان من سعيه فال حاجة إىل دعوى التخصيص ،وأما من غري الولد فالظاهر من العمومات
القرآنية أنه ال يصل ثوابه إىل الـميت فيتوقف عليها حتى يأيت دليل يقتيض ختصيصها.
وأما الصدقة ،فقد حكى بعض العلامء اإلمجاع عىل فضلها( ،)4ووصول نفعها لكوهنا من
الفعل الـمتعدي ،وأما قول الـموفق :أداء الواجبات ال يعلم فيه خال ًفا إذا كانت الواجبات مما
تدخلها النيابة ،فهذا غري صحيح فإن فيه اخلالف الكبري ،أما احلج الواجب بالرشع فقال أبو
حنيفة ومالك :يسقط بالـموت ،ألنه عبادة بدنية فسقط بالـموت كالصالة وإن أوىص به فمن
الثلث ،وقال فقهاء احلنابلة والشافعية :من وجب عليه احلج ومات قبل أن حيج وجب عىل ورثته
( )1أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة.
( )3أخرجه أبو داود من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )4ممن حكى اإلمجاع :النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري وابن العريب.
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أن خيرجوا من ماله ما حيج به عنه ،سواء أوىص به أو مل يوص ،أشبه دين اآلدمي .وهبذا يتبني
وقوع اخلالف بني األئمة يف الواجبات التي تدخلها النيابة كام عرفت .قال العالمة ابن القيم يف
َ َ َْ
ُ
َ َ َ َُْ
ْ
اإلعالم عىل قولهَ « :من َمات َوعلي ِه ِصيام صام عنه َو ِ ُّْله»( ،)1قال :فطائفة محلت هذا عىل
عمومه وإطالقه ،فقالت :يصام عنه الفرض والنذر ،وأبت طائفة ذلك وقالت :ال يصام عنه
الفرض وال النذر ،وفصلت طائفة فقالت :يصام عنه النذر دون الفرض األص ي ،وهذا قول ابن
عباس وأصحابه واإلمام أمحد وأصحابه وهو الصحيح ،ألن فرض الصيام جار جمرى الصالة،
فكام ال يص ي أحد عن أحد وال يسلم أحد عن أحد ،فكذلك الصيام ال يصوم أحد عن أحد،
وأما النذر فهو التزام يف الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الويل له كام يقىض دينه ،وطرد هذا أنه ال
حيج عنه إال إذا كان معذو ًرا بالتأخري ،كام يطعم الويل عمن أفطر رمضان للعذر ،وبدون العذر ال
جيوز اإلطعام وال الصيام ،فأما الـمفرط من غري عذر أص ً
ال فال ينفعه أداء غريه عنه لفرائض اهلل
التي فرط فيها وكان هو الـمأمور هبا ابتال ًء وامتحانًا دون الويل ،فال تنفع توبة أحد عن أحد وال
إسالم أحد عن أحد وال صالة أحد عن أحد وال غريها من فرائض اهلل التي فرط فيها حتى
مات ،فإذا ظهرت أمارات احلق وقامت أدلته وأسفر صبحه ،فذاك هو رشع اهلل ودينه والسبيل
الـموصل إىل رضاه والفوز بجنته(.)2
والـمقصود أن الـموفق  -رمحه اهلل -قد تساهل يف القول يف إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى
حتى حكى اإلمجاع عىل إهداء ثواب القراءة قائالً :إنه إمجاع الـمسلمني( ،)3فإهنم يف كل عرص

( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2من الـمجلد الثالث من فتاوى رسول اهلل ،وذكره بأبسط من هذا يف هتذيب السنن (ج  -3ص.)279
( )3راجع كتاب الـمغني طبعة الـمنار ،جتد يف حاشيته من آخر كتاب اجلنائز رد القول بدعوى اإلمجاع يف إهداء
ثواب القراءة ،وقال :إن دعوى اإلمجاع باطلة لـم يعبأ هبا أحد قط ًعا حتى إن الـمحقق ابن القيم الذي جاراه يف
أيضا القول بجواز القراءة عىل القبور ،وتكلم صاحب
أصل الـمسألة قد رصح بام هو يف نص بطالهنا ،كام ورد ً
الـمنار عىل األحاديث واآلثار التي ساقها الـموفق وبني حقيقة ضعفها وكوهنا موضوعة ال حيتج به.
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ومرص جيتمعون ويقرؤون القرآن ،وهيدون ثوابه إىل موتاهم من غري نكري ،وحتى قال بجواز
القراءة عىل القبور وأيد القول بذلك بأدلة ضعيفة ،وقد أخذ الفقهاء عنه ذلك فقالوا بمثل قوله،
فانترش هذا الرأي الـمرجوح يف كتب األصحاب حتى صار له األثر الكبري يف نفوس العلامء
والعوام واخلاص والعام ،وقد نجم عن هذا التعبري سوء التدبري ،حيث عملت الوصايا و ُأوقفت
األوقاف يف األمصار عىل إهداء اخلتامت وعىل قراءة القرآن عىل رمم األموات ،والقرآن إنام نزل
للتذكر والتدبر لينذر به من كان ح ًّيا ال ليهدى منه اخلتامت إىل األموات ،عىل أن إهداء ثواب
القراءة يعد من مفردات مذهب اإلمام أمحد ،كام حكى القول به صاحب اإلنصاف ،ونظمها
صاحب الـمفردات قال:
تطـــــــــوع القربـــــــــات كالصـــــــــالة
ر

ثوابــــــــه لـــــــــمسلمي األمــــــــوات

منفعتـــــــــــه تـــــــــــأتیهم حمققـــــــــــه
ُُيـــــدى وكـــــالقرآن مثـــــل الصـــــدقه
ُ
َ َّ
َ َّ
َ َّ َ
وقد حكى ابن كثري يف التفسري عىل قوله﴿ :أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى َ ٣٨وأن لي َس ل ِِلَسنٰ ِن إِّل
َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39-38 :قال :أي كام ال حيمل عليه وزر غريه ،فكذلك ال حيصل له من األجر
إال ما كسب هو لنفسه ،ومن هذه اآلية استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة ال يصل ثواهبا إىل
الـموتى ،ألهنا ليس من عملهم وال كسبهم ،وهلذا مل يندب إليه رسول اهلل أمته وال حثهم عليه وال
خريا لسبقونا إليه،
أرشدهم إليه ال بنص وال إيامء ،ومل ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ،ولو كان ً
وباب القربات يقترص فيها عىل النصوص وال يترصف فيها بأنواع األقيسة واآلراء ،قال :وأما الدعاء
والصدقة فذاك جممع عىل وصوهلام ومنصوص من الشارع عليهام.
وأما احلديث الذي رواه مسلم يف صحیحه عن أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :إذا مات

اإلنسان انقطع عمله إل من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ودل صالح يدعو ل»،
َْ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ
فهذه الثالث باحلقيقة هي من سعيه وكده كام جاء يف احلديث« :إِن أطي َب ما أكلت ْم مِن كسبِك ْم
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ْ َ
َ ََ ُ
َوإِن أ ْولدك ْم مِن كسبه»( )1والصدقة اجلارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله لقوله تعاىل:
َ
َ ُ
﴿ َونَك ُت ُ
ب َما ق َّد ُموا َو َءاث َرهم﴾ [يس .]12 :والعلم الذي ينرشه يف الناس واقتدي به بعده هو
َ ْ َ َ َ ُ ً َ َ َُ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ ْ
ور من
ً
أيضا من سعيه وعمله ،وثبت يف الصحیح« :من داع إِل هدى كن ل مِن اْلج ِر مِثل أج ِ
ُ
ْ َ ًْ
َ ْ َ
ْ َ ُ ً َ َ ًَ ََُ
ْ ُ
َ َُ ْ
اإلسال ِم سنة حسنة فله
ورهِم شيئا» ،وكذا حديث« :من سن ِف ِ
تبِعه مِن عْي أن ينقض مِن أج ِ
ْ َ ُ ً َ َ ً َ َ َ َْ ْ َ
َ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ
ْ
َ َ ْ َ
اإلسال ِم سنة سيئة كن علي ِه ِوز ُرها َو ِوز ُر
أجرها وأجر من ع ِمل بِها إل يوم القيامة ومن سن ِف ِ
ْ َ َ َ
َمن ع ِمل بِها إل يوم القيامة»( ،)2انتهـى .وهذا القول يعد من أعدل األقوال يف الـمسألة
وأسعدها بالصواب وإن خالفه من خالفه.
وقد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -فيمن أوىص بامل يف ختامت وقصده التقرب
إىل اهلل بأنه ينبغي رصف هذا الـامل إىل الصدقة به عىل الفقراء والـمحاويج ،قاله يف االختيارات،
ويق اس عىل هذه الفتوى من أوىص بامل يف حج أو أضاحي تذبح عنه وكان قد حج عن نفسه،
فإن الصدقة هبذا الـامل عىل الفقراء والـمحاويج أفضل من رصفه يف احلج واألضاحي ،الذي
يقول أكثر العلامء بعدم جواز ذلك.
وفرق بني أن يكون اإلنسان قصده معرفة حكم اهلل ورسوله يف الـمسألة ،أو أن يكون قصده
معرفة ما قاله إمام مذهبه أوفقهاؤه أو الشيخ الفالين الذي اشتهر علمه ،وقد نقل صاحب
الـم حرر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ،بأنه مل يكن من عادة السلف إهداء ثواب األعامل إىل موتى
الـمسلمني ،بل عادهتم أهنم كانوا يعبدون اهلل بأنواع العبادات فرضها ونفلها ،وكانوا يدعون
للمؤمنني والـمؤمنات كام أمر اهلل بذلك ويدعون ألحيائهم وأمواهتم ،فال ينبغي للناس أن
يعدلوا عن طريقة السلف فإهنا أفضل وأكمل ..انتهى.
َّ َ َ
ُ ُي َ
َ َ
َ َ
ِب ك نفس إِّل علي َها ر َوّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر
وقال يف تفسري الـمنار عىل قولهَ ﴿ :وّل تكس

( )1أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة.
( )2أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد اهلل.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

ُ
أخ َرى﴾ [األنعام .]164 :قال :هذه قاعدة من أصول دين اهلل الذي بعث اهلل به مجيع رسله ،كام قال
ُ
َ َ َّ
َّ
َ َ َ
َ َّ َ
حف ُم َ
ُ ُ
ِيم ٱَّلِي َوّف  ٣٧أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى ٣٨
وس ِ ٣٦إَوبره
تعاىل﴿ :أم لم يُن َّبأ ب ِ َما ِف ص ِ
َ
َ َ
َ
َوأَن َّلي َ
َسنٰن إ ِ َّّل َما َس َع َ ٣٩وأ َّن َسع َي ُهۥ َسو َف يُ َرى ُ ٤٠ث َّم ُي َزى ُه ٱ َ
ل َزا َء ٱلوّف ﴾٤١
ِل
ل
س
ِ
ِ
[النجم .]41-36 :قال :وهي من أعظم أركان اإلصالح للبرش يف أفرادهم ومجاعاهتم ألهنا هادمة
ألساس الوثنية وهادية للبرش إىل ما تتوقف عليه سعادهتم الدنيوية واألخروية وهو عملهم دون
إثام إال كان عليها جزاؤه األخروي دون غريها
عمل غريهم ،فمعنى اجلملتني :فال تكسب نفس ً
وال حتمل نفس وزر نفس أخرى ،بل كل نفس هلا ما كسبت ،أي من احلسنات وعليها ما اكتسبت،
أي من السيئات ،فالدين قد علمنا أن سعادة الناس وشقاءهم بأعامهلم ،وأن اجلزاء يف اآلخرة مبني
معلام ،فإنه ينتفع بعمل من أرشدهم زيادة عىل
عىل هذا التأثري ،وأما من كان قدوة صاحلة يف عمله أو ً
انتفاعه بأصل عمله ،ومن كان قدوة سيئة يف عمل أو ًّ
داال عليه ،فإن عليه إثم من أفسدهم ،وكل هذا
ْ َ
ْ ْ َ ُ ً َ َ ًَ ََُ
اإلسال ِم سنة حسنة فله
وذاك يعد من قبيل عمله ،وقد بني النبي ﷺ هذا وذاك بقوله« :من سن ِيف ِ
ْ ْ َ ُ ً َ َ ً َ َ َْ ْ َ
َ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ
ْ َ ْ
اإلسال ِم سنة سيئة فعلي ِه ِوز ُرها َو ِوز ُر من
يف
ن
س
ن
م
و
،
القيامة
يوم
إل
ا
ه
ِ ِ
أجرها وأجر من ع ِمل ب ِ
َ َ َ
ع ِمل بِها إل يوم القيامة»(.)1
قال :ومما ينتفع به الـمؤمن من عمل غريه ،بحيث يعد من قبيل عمله دعاء أوالده له
َ َ َ ْ َْ ُ َْ َ َ
اإلنسان انقطع
وحجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم لصومه .وهو داخل يف عموم قوله« :إِذا مات ِ
َْ ُ َ
ْ ََ َ
ْ َ َ َ َ َ
َ َ ُُ
َ َ
ْ ََُْ ُ
ارية َوعِلم ينتفع ب ِ ِه َو َودل صال ِح يدعو لُ» رواه مسلم من
عمله إِل مِن ثالثة مِن صدقة ج ِ
حديث أيب هريرة ،وقد أحلق اهلل ذرية الـمؤمنني هبم يف نص الكتاب والسنة.

ومن قال بانتفاع الـميت بكل عمل يعمل له وإن مل يكن العامل ولده ،قد خالف نص القرآن
وال حجة له يف احلديث الصحيح وال القياس الصحيح .انتهى(.)2
واحلاصل أن األخبار الصحيحة وردت بجواز صدقة األوالد عن الوالدين وقضاء ما وجب

( )1رواه مسلم بنحوه من حديث جرير بن عبد اهلل.
( )2الـمجلد الثامن -ص.246

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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عليهام من صيام وحج وقضاء نذر ،لكن مدار اجلزاء والثواب والعقاب عىل عمل اإلنسان بنفسه
َّ َ
َّ ُ
َ
لنفسه ال عىل عمل أوالده وأقاربه مج ًعا بني النصوص ،كقوله تعاىلَ ﴿ :وٱتقوا يَو ٗما ّل ت ِزي نفس
َ ٗ َ
ُ
َ َّ
ََ َ َ َُ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ
َ
نصون [ ﴾١٢٣البقرة.]123 :
عن نفس شيا َوّل ُيق َبل مِن َها عدل وّل تنفعها شفعة وّل هم ي
َ
َ َ
َّ َ
َ
َ َ ي َ َّ ُ َّ ُ
ُ ُ
ُ
له ِۦ َوّل َمولود ه َو َجاز
وقوله﴿ :يأيها ٱنل
اس ٱتقوا َر َّبكم َوٱخشوا يَو ٗما ّل ي ِزي َو ِال عن َو ِ
َ
اله ِۦ َش ً
يا﴾ [لقامن .]33 :ثم إن هذا االنتفاع مرشوط بكون الوالد والولد متفقني عىل اإليامن
عن َو ِ ِ
باهلل والعمل بطاعته ،وإن حصل التقصري من أحدمها يف ترك طاعة أو ارتكاب معصية ،كام يف
احلديث «إن الرجل ْلزنل الـمزنلة العاْلة يف اْلنة ويزنل ابنه دون مزنِله ،فيقول أين ابن؟
فيقال ل :إنه دون مزنِلك قد قرصت به أعمال ،فيقول :يا رب إين عملت ل ول ،فيقول اهلل:
ُ
َّ
صدق ارفعوا مزنِله إل وادله ِلقر به عينه»( ،)1ثم تال قولهَ ﴿ :وٱ ََّّل َ
ِين َء َام ُنوا َوٱت َب َعت ُهم ذرِ َّي ُت ُهم
َ َ
ُ
يمن أ َ
لق َنا ب ِ ِهم ذرِ َّي َت ُهم﴾ [الطور .]21 :أشبه الشفاعة ال تكون إال ملن أذن له الرب وريض
بِإ ِ

عمله ،هلذا قلنا :إنه جيوز لألوالد قضاء واجبات آبائهم من صالة وصيام وحج ،سواء كانت واجبة

بطريق الرشع أو النذر ،أما غري الواجبات من سائر أفعال التطوعات فالظاهر من اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية أهنا ال تفعل عنه بعد موته فال يصل إليه ثواب القراءة وال األضحية وال حيج
ال عنه وال يصام نف ً
نف ً
ال عنه وال يصىل عنه ،بل يتصدق عنه ،فإن الصدقة أفضل من هذا كله وأنفع
للحي والـميت لكوهنا من النفع الـمتعدي للغري وحتى جاز فعلها مع الكافر ،وملا حترج أصحاب
رسول اهلل من الصدقة عىل أقارهبم من الـمرشكني وقالوا :ال نؤجر عىل الصدقة عىل من ليس من
َّ
َ
َ
ُ ُ
ََ َ ُ َ
ك َّن ٱ َّ َ
ّلل َيهدِي َمن يَشا ُء َو َما تن ِفقوا مِن
أهل ديننا ،أنزل اهلل تعاىل﴿ :لي َس عليك هدى ُهم َول ِ
ُ ُ َ َّ
َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
ُ ُ
َ َ َ ُ
َ
َّ
ُ
نتم ّل
خي ف ِِلنفسِك رم َو َما تنفِقون إِّل ٱبتِغا َء َوجهِ ٱّللرِ َو َما تنفِقوا مِن خي يوف إِّلكم وأ
ُ َ َ
تظل ُمون [ ﴾٢٧٢البقرة .]272 :فأمروا بالصدقة عىل الكافر ،وهبذا فارقت سائر أفعال الرب كام عرفت،
واهلل أعلم.

( )1أخرجه الطرباين يف الصغري من حديث ابن عباس.
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أقوال العلامء يف تفسري:

َ َّ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ِلَسنٰ ِن إِّل ما سع [ ﴾٣٩النجم]39 :
﴿وأن ليس ل ِ
حكى القرطبي يف التفسري عن األكثرين أن هذه اآلية حمكمة وأنه ال ينفع أحدً ا عمل أحد،
قال :وأمجعوا عىل أنه ال يص ي أحد عن أحد.
وملا رأى بعض الـمفرسين وبعض الفقهاء أن هذه اآلية هتدم قاعدة إهداء ثواب األعامل إىل
الـموتى وتثبت بالرصاحة بأن ليس لإلنسان إال ما سعى ،فمنهم من يقول :إهنا منسوخة ،ومنهم
من يقول :إن الـمراد باإلنسان الكافر ،وأما الـمسلم فله ما سعى وما سعى له غريه ،وأحيانًا
يقولون :إنه ليس لإلنسان إال ما سعى بطريق العدل وله ما سعى له غريه بطريق الفضل ،ومنهم
من يقول :إهنا ليست من رشيعة حممد ﷺ وإنام هي من رشيعة إبراهيم وموسى .وكل هذه
التأويالت ليس عليها دليل من الكتاب والسنة ،وإنام خرجت خمرج االنتصار للمذهب ليدفعوا
هبا حجة الـمحتج عليهم هبذه اآلية الرصحية الـمخالفة لرأهيم ومذهبهم ،لتستقيم بذلك قاعدة
إهداء ثواب األعامل عندهم.
ومن الـمعلوم أن أقوال العلامء تابعة لقول اهلل ورسوله ،وليس قول اهلل ورسوله بتابع
ألقواهلم ،فال ينقض هبا أمر مستقر من كتاب اهلل وسنة رسوله ،وليس ألحد أن حيمل كالم اهلل
ورسوله عىل وفق مذهبه فيتكلف رصف الكلم عن الـمعنى الـمراد منه مع كونه ال حيتمل هذا
َ
َ
الـمعنى لتستقيم بذلك حجته ،فإن هذه اآلية هلا نظائر كثرية من القرآن ،كقوله تعاىل﴿ :فٱّلَو َم ّل

ُ
ُي
َ ٗ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ
ُ َ َ
نتم تع َملون [ ﴾٥٤يس .]54 :وكقوله﴿ :ٱّلَو َم ت َزى ك
تظل ُم نفس شيا وّل تزون إِّل ما ك
َ
َنفِۢس ب َما َك َس َبت َّل ُظل َم ٱّلَو َم إ َّن ٱ َّ َ
ّلل َ ُ
اب [ ﴾١٧غافر .]17 :يف كثري من اآليات
ر
ر ِ
ِ
َسيع ٱل ِس ِ
ِ
يذكر -سبحانه -جزاء اإلنسان عىل أعامله من خري ورش.

وكام أن هذه اآلية مقرونة بآيات حمكامت هن أم الكتاب فال جيوز قطعها عن نظائرها

( )1الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل األضحیة عنه
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بدعوى النسخ هلا ،والنسخ ال يصار إليه إال بدليل رشعي ،وهي خرب ال يدخلها النسخ واآليات
ُ
َ َّ َ
الـمقرونة هبا هي قوله﴿ :أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى [ ﴾٣٨النجم .]38 :وهي حمكمة باإلمجاع ،أي
َ َّ
ُي
ك َنفِۢس ب َما َك َس َبت َره َ
ِينة [ ﴾٣٨الـمدثرَ ﴿ .]38 :وأن لي َس
ال حتمل نفس وزر غريها ﴿
ِ
َّ
َ
ل ِِلَسنٰ ِن إِّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39 :أي بنفسه لنفسه ومن أبطأ به عمله مل يرسع به عمل غريه،
َ
َ َّ
رشا فرشَ ﴿ ،وأن َسع َي ُهۥ َسوف يُ َرى ﴾٤٠
خريا فخري وإن ًّ
ألن كل إنسان جمازى بام عمل إن ً
َ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ
ت ُد
[النجم .]40 :أي سوف يعرض وينرش ﴿يوم ينظر ٱلمرء ما قدمت يداه﴾ [النبأ﴿ .]40 :يوم ِ
َ
َ َ
ُي
َ ي َ َ َّ
ٗ
ك َنفس َّما َع ِملَت ِمن َخي يم َ ٗ
ضا َو َما ع ِملت مِن ُسوء ت َود لو أن بَي َن َها َو َبي َن ُهۥ أ َم َدا بَعِيدا﴾
[آلعمران﴿ .]40 :يَو َمئذ يَص ُد ُر ٱنلَّ ُ
ِيوا أَع َم َل ُهم َ ٦ف َمن َيع َمل مِث َق َال َذ َّرة َخ ٗ
اس أَش َت ٗاتا ل ُ َ
يا
ِ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ ٗ
َشا يَ َرهُۥ [ ﴾٨الزلزلةُ ﴿ .]8-6 :ث َّم ُي َزى ُه ٱ َ
ل َزا َء ٱلوّف ﴾٤١
يَ َرهُۥ َ ٧و َمن َيع َمل مِثقال ذرة
َ
ش أم َثال َِهار َو َمن َجاءَ
ل َس َنةِ فَلَ ُهۥ َع ُ
[النجم .]41 :وقد فرس هذا اجلزء بقولهَ ﴿ :من َجا َء بٱ َ
ِ
َّ
ُ َ
َ
ََ ُ
َ َ
بٱ َّ
لسي ِ َئةِ فَل ي َزى إِّل مِثل َها َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾١٦٠األنعام .]160 :وأما قوهلم :إن الـمراد
ِ
باإلنسان هنا الكافر ،وأما الـمسلم فله ما سعى ،وما سعى له غريه .فال شك أن هذا التأويل أبعد

عن معنى التنزيل من الذي قبله ،فإن الكافر عمله حابط من أصله فال سعي له عند ربه ،يقول
َّ
َ
َّ َ ُ َّ َ َ
َ
ك َف ُروا ب َربهمر أَع َملُ ُهم َك َر َماد ٱش َت َّدت بهِ ٱلر ُ
صف ّل َيقد ُِرون
اهلل﴿ :مثل ٱَّلِين
يح ِف يَوم َع ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َ
ََ َ
َّ َ ُ
َ َ ُ
لع ُ
يد [ ﴾١٨ابراهيم .]18 :فكيف يستجيزون القول هبذا
م َِّما ك َس ُبوا َع شء ذل ِك ه َو ٱلضلل ٱ َ ِ
مع بعده عن مراد اهلل به.
وكذلك قول من قال :إهنا من رشيعة إبراهيم وموسى وليست من رشيعتنا ،وهذا التأويل
يقيض عزل هذه اآلية عن الـمعنى الـمراد منها ليزول عن الناس التكليف هبا واالحتجاج
بموجبها ،كأهنا بزعمهم من حشو الكالم الذي ال يستفاد منه عظة وال عربة وال حكم من
األحكام ،والصحيح أهنا من رشع اهلل وأصول دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وأنذر به
الرسول عشريته ،وأنه كام نزل به القرآن فقد نزل يف صحف األنبياء إبراهيم وموسى ،ألنه من
َ
باب اجلزاء عىل األعامل ،وأن األولني واآلخرين يقال هلم ﴿ :ماذا كنتم تعملون ﴾ ،و﴿ َماذا
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70
َ َّ
َ َ
َ َ َ
َ َّ
أ َ َجب ُت ُم ٱل ُمر َسل ِ َ
ي﴾ نظريه قوله تعاىل﴿ :قد أفل َح َمن ت َزّك َ ١٤وذك َر ٱس َم َربِهِۦ ف َصّل  ١٥بَل
ُ َ
ُ ُ َ
ل َيو َة ٱ يلن َيا َ ١٦وٱٓأۡلخ َِرةُ َخي َو َأب َق  ١٧إ َّن َه َذا لَف ٱ ي
ول ُ ١٨ص ُ
لص ُ
ون ٱ َ
ح ِف
ح ِف ٱل
تؤث ِر
ِ
ِ
ِيم َو ُم َ
إب َره َ
وس [ ﴾١٩األعىل.]19-14 :
ِ
أفيقال :إن هذا ليس من رشعنا وإن التذكري هبا ليس من شأننا .ليبطلوا بذلك سنة اهلل يف
التذكري بآياته وبيناته ،وكل من تدبر اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وجدها تدل عىل ما دلت
َ َ َ َ َ
َ ُ
ُي َ
ت ّل
عليه هذه اآلية بطريق الـمطابقة والتضمن كقوله تعاىل﴿ :ٱّلَوم ت َزى ك نفِۢس بِما كسب ر
َ َ
كي َف إ َذا َ َ
َجع َن ُهم ِّلَوم َّّل َري َ
َ
ُظل َم ٱّلَو َم إ َّن ٱ َّ َ
ّلل َ ُ
ب
اب [ ﴾١٧غافر .]17 :قوله﴿ :ف
ِ
ر ِ
َسيع ٱل ِس ِ
ِ
ُ َ
َ
ُي
َ َ
ُي َ
فِيهِ َو ُوف َِيت ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾٢٥آلعمران .]25 :وقولهَ ﴿ :و ُوف َِيت ك
ََ َ ُ َ َ ُ َ ٗ َ
ُ َ َ
َّ َ َ
َُ َ
َ
اضا َوّل
نفس ما ع ِملت َوه َو أعل ُم ب ِ َما َيفعلون [ ﴾٧٠الزمر﴿ .]70 :ووجدوا ما ع ِملوا ح ِ
َّ ُ
َ َّ ُ ُ َّ ُ ي َ
َ
ُ
َ َ ٗ
َيظل ُِم َر يبك أ َحدا﴾ [الكهف .]49 :وقولهَ ﴿ :وٱتقوا يَو ٗما تر َج ُعون فِيهِ إِل ٱّللِر ث َّم ت َوّف ك نفس
ُ َ
َ
َ َ َّ َ َ ٗ
َ َ
ٗ َ َ ُ
حة َوح َِدة فإِذا هم
َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾٢٨١البقرة .]281 :وقوله﴿ :إِن َكنت إِّل صي
َ ٗ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ َ َ
َّ َ َ ُ َ ُ َ
َ
ّلوم ّل تظل ُم نفس شيا َوّل ت َزون إِّل ما كنتم تع َملون [ ﴾٥٤يس:
ضون  ٥٣فٱ
َجِيع لينا م
َ ْ ُ ْ ْ َ َ
َ ُ َ ُُ ُ
 .]54-53ويف الصحیح عن عدي بن حاتم ،أن النبي ﷺ قال« :ما مِنكم مِن أحد إِل سيَكمه اّلل
َ َ َ َْ ُ َ ْ ََ ُْ َ َ َ
ُْ َ َ َ
َْ َ ََُْ ََُْ ُ َُ ََْ ُ َْ َ
َ
ليس بينه َوبينه ت ْرَجان فينظ ُر أيم َن مِنه فال ي َرى إِل ما قدم َوينظ ُر أشأم مِنه فال ي َرى إِل ما
َ َ
َ َْ َ ْ َ ُ
َ َ ََْ ُ ُ َْ َ ََ ْ َ َ َ
َْ
ار َول ْو ب ِ ِشق تم َرة» ،ويف حديث أيب
اء َوج ِه ِه فاتقوا اِل
ني يدي ِه فال ي َرى إِل اِلار ت ِلق
قدم وينظر ب
َ
ُ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
َ َ
ه أعمالك ْم أح ِصيها لك ْم ثم
ذر يف عرض صحائف األعامل :إن اهلل يقول« :يا عِبادِى إِنما ِ
َْ َ ُ
َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ًْ ََْ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ َ َ َُ َ
ومن إِل نفسه» رواه
ْيا فليحم ِد اّلل ومن وجد غْي ذل ِك فال يل
أوفيكم إِياها فمن وجد خ
مسلم .كل هذه اآليات واألحاديث تدل عىل ما دلت عليه هذه اآلية بالـمطابقة والتضمن ،فإن
َ َ َّ
َ
َ
َسنٰن إ َّّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39 :هي من قبيل قوله﴿ :فَٱّلَو َم َّل ُتظلَمُ
قوله﴿ :وأن ليس ل ِِل ِ ِ
َ ٗ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ
َ
نتم تع َملون [ ﴾٥٤يس .]54 :ومن قبيل قوله يف احلديث« :
نفس شيا وّل تزون إِّل ما ك
َُْ
َ َ َْ ُ َ ْ ََ ُْ َ َ َ
ُْ َ َ َ
َ َ
ََْ
ينظ ُر الرجل أيم َن مِنه فال ي َرى إِل َما قدم َوينظ ُر أشأم مِنه فال ي َرى إِل َما قدم» .فأين عمل
َ َّ
َ
الغري عند عرض صحائف األعامل عىل اهلل سبحانه وتعاىل ﴿يَو َم َي َتذك ُر ٱ ِلَسنٰ ُن َما َس َع ٣٥
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َ َ
َ
ح ُ
تٱ َ
يم ل َِمن يَ َرى [ ﴾٣٦النازعات .]36-35 :حيث مل يقع هلا ذكر يف كتاب اهلل ﴿ َو َما َكن
َو ُب ِرز ِ
ل ِ
َ َ ٗ
َر يبك َسنسِيا﴾ [مريم.]64 :
***

األوقاف والوصايا يف عمل الرب واخلري
يكثر من الناس النص بالوقف يف عمل الرب والوصية بالثلث يف عمل الرب واخلري ،ومنهم من
ينص يف وصيته بأن يعمل له ما يعمل احلي للميت ،يريد بذلك الوصية يف وجوه الرب واخلري وكله
حسن جائز ،غري أنه ينبغي أن نعرف حقيقة الرب لنعرف به حقيقة التنفيذ يف سبيله.
ِ
الرب :بكرس الباء ،هو التوسع يف أعامل اخلري ،وضد الرب الفجور ،وهو التوسع يف أعامل الرشور،
َّ ُ َّ َ َ
َّ َ َ َ َ َ
َ
حيم [ ﴾١٤االنفطار .]14-13 :ويف الرشع
يقول اهلل﴿ :إِن ٱلبرار ل ِف نعِيم ِ ١٣إَون ٱلفجار ل ِف ج ِ
َّ
هو :اإليامن باهلل وما يتقرب به إليه من األعامل الصاحلة عىل اختالف أنواعها ،يقول اهلل﴿ :لي َس
ََ
َّ َ ُ َ ي ُ ُ َ ُ
ك َّن ٱل َّ
كم ق َِب َل ٱل َمشق َوٱل َ
ّب َمن َء َام َن بٱ َّّللِ َوٱ َ
ّلو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
ل
و
ب
ر
غ
م
ٱل ِّب أن تولوا وجوه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ََ َ
ّل َت َم َوٱل َم َٰك َ
كةِ َوٱلك َِتب َوٱنلَّبي َن َو َءات ٱل َمال ََع ُحبهِۦ َذوي ٱل ُقر َب َوٱ َ
ِي َوٱب َن
ِ
ِ
ِ
وٱلملئ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ
َ
َ َ َ َّ َ
َ َّ
َّ
َ َ
لصلوة َو َءات ٱ َّلزكوة َوٱل ُموفون ب ِ َعه ِدهِم إِذا ع َه ُد روا
اب وأقام ٱ
لرق ِ
يل وٱلسائِل ِي و ِّف ٱ ِ
ٱلسب ِ ِ
ُ َ
َ َّ
ُ َ َ
ُ ُ َ َ ُ
ك ٱ ََّّل َ
لص َ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ
ِين َص َدق روا َوأولئِك ه ُم ٱل ُم َّتقون ﴾١٧٧
ّبين ِف ٱلأساءِ وٱلضاءِ وحِي ٱلأ ِس أولئ ِ
وٱ ِ ِ
[البقرة.]177 :
َ
فذكر  -سبحانه -أعامل الرب ومن مجلتها ركن الرب من الـامل ،وهو ما عناه بقولهَ ﴿ :و َءات
َ َ ََ
ِي َوّف ٱلرقَاب َوأَقَ َ
لسائل َ
َع ُحبهِۦ َذوي ٱل ُقر َب َوٱّلَ َت َم َوٱل َم َٰك َ
لسبيل َوٱ َّ
ِي َوٱب َن ٱ َّ
ام
ٱلمال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ َ َ
لصلوة َو َءات ٱ َّلزكوة﴾ وهذا هو الرب لـمن سأل عن الرب أو أوىص يف عمل الرب ،وقد أخذ عمر بن
ٱ
اخلطاب هبذه اآلية يف مرصف وقفه الذي استشار فيه رسول اهلل ﷺ فوقفه عىل الفقراء ويف
القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها
بالـمعروف ويطعم صدي ًقا غري متمول ماالً ،ومل يذكر يف وقفه حجة وال أضحية كام يفعله الناس
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اآلن ،فبدأ  -سبحانه -بإيتاء الـامل عىل حبه وذلك بأن خيرج صدقته يف حال صحته وحمبته ملاله
َ
َْ ُ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ ََْ َ َ
حيح شحيح تأمل ال ِغن،
كام يف الصحیح أن النبي ﷺ قال« :أفضل الصدقة أن تصدق وأنت ص ِ
ُْ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
َْ َ َْ ْ
َ َََ
َ ُْ ْ َ
ت اَللقوم قلت ل ِفالن كذا ول ِفالن كذا ،وقد كن ل ِفالن»
َوَتش الفق َرَ ،ول تم ِهل حت إِذا بلغ ِ
وهلذا روي أن مثل من ال يتصدق إال عند الـموت كمثل من ال هيدي إال إذا شبع ،فال أفضل من
كون اإلنسان يرى صدقته جارية جمراها يف حال حياته وصحته ،فام نفع اإلنسان مثل اكتسابه
بنفسه لنفسه ،وحسن ظنه بغريه إساءة منه يف عمل احلزم.
َ ََ
َ
َ
ُ َ
ثم قالَ ﴿ :و َءات ٱل َمال َع ُحبِهِۦ ذوِي ٱلقرب﴾ وهم أقارب الواقف والـمويص ،فبدأ هبم

لالهتامم بأمرهم؛ ألن الصدقة عىل القريب صدقة وصلة ،وملا تصدق أبو طلحة ببريحاء وقال

للنبي ﷺ :ضعها حيث شئت ،فقال له« :سمعت ما قلت وأرى أن تضعها يف أقاربك» ،فقال:
أفعل يا رسول اهلل .فقسمها بني بني عمه وهم حسان و ُأيب بن كعب وأبو قتادة ،وكل واحد منهم
ملك مستحقه منها حتى باع أحدهم مستحقه منها بصاع دنانري( .)1وأقارب الشخص
الـم ستحقون للوصية بالرب هم من ال يرثه بفرض أو تعصيب من إخوانه وأخواته وأعاممه وعامته
وأخواله وخاالته وأوالد العم والعمة ،ويرجو ثوابه ألن السنة يف الوصية هو أن يأخذ الـموىص
إليه وصيته قبل أن يأخذ الوارث إرثه ،وإن أوىص بامل أو بالثلث يف عمل الرب استحقوا الدخول
فيه إذا كانوا فقراء؛ ألن كل وقف أو وصية يف عمل الرب واخلري فإن الـمقدم فيها من قدمه اهلل يف
كتابه وإن مل ينص الـمويص عليه؛ ألن فقراء الـمويص أحق بالتقديم يف خري ما أوىص به من
الوصية يف عمل الرب أو الوقف يف الرب.
الصنف الثاين :اليتامى :وهم من تويف أبوهم الذي هو كاسبهم والساعي عليهم قبل أن
يبلغوا سن الرشد ،ألهنم بموته حتيق هبم احلاجة وحتيط هبم الـمسكنة وتنقطع عنهم صالت أهل
احلفاوة والـمودة ،كام قيل:
إذا مــــــــا رأس أهــــــــل البیــــــــت َّ
وّ
ج

( )1أخرجه البخاري من حديث أنس.

بـــــدا هلـــــم مـــــن النـــــاس اجلفـــــا
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فيصريون مستحقني للصدقة عىل كل حال وباخلصوص من وقف الرب ومن الوصية يف عمل
الرب ،وللموىص إليه األجر يف تنفيذ ما ذكر ألن اخلازن األمني  -وبمعناه الوكيل الذي ينفذ ما
استؤمن عليه يف سبيله  -أحد الـمتصدقني.
والصنف الثالث :الـمساكني :وهم الفقراء البائسون الذين قعدت هبم الـمسكنة واحلاجة أو
علة الـمرض والزمانة عن السعي والكسب ملا يكفيهم وعياهلم ويف احلديث« :لَ ْي َس الْم ْسك ُ
ِني
ِ
َ َ
َ َ ُ ً ُْ
اذلِى تَ ُر ُّدهُ اللُّ ْق َم ُة َواللُّ ْق َم َتان َواِل ْم َرةُ َواِل ْم َرتَانَ ،ولَكن الْم ْسك ُ
ِني اذلِى ل َيِد غِن يغنِي ِه ،ول
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُْ
ََُ َ ُ َ َْ
يف َط ُن ب ِ ِه فيتصدق علي ِه»(.)1
والصنف الرابع :ابن السبيل :وهو الذي يريد السفر إىل أهله وليس بيده ما يوصله إىل بلده
فيعطى من الصدقة الواجبة ومن الوصية يف عمل الرب ما يؤهله إىل الوصول إىل بلده.
والصنف اخلامس :السائلون :وهم الذين يتكففون الناس بالسؤال ،وللسائل حق ولو جاء عىل
فرس ،ولو صدق السائل ما أفلح من رده ،ومن سأل وعنده ما يغذيه ويعشيه فقد أحلف يف الـمسألة.
والصنف السادس :الرقاب :وهو حترير األرقاء ومساعدة الـمكاتبني ،ويلتحق بذلك
الـمغرمون بالديون والـمساجني والـمحكوم عليهم بأداء الديات أو أروش أرضار اجلنايات يف
األرواح والسيارات وليس هلم مال وال عاقلة فيعطون من الزكاة الواجبة ومن الصدقة
الـمستحبة ومن الثلث الـموىص به يف عمل الرب واخلري والوقف عىل الرب قدر ما خيلصهم من
عنت هذا الغرم ،ومما يدخل يف عمل الرب معاجلة الـمرىض من الفقراء وبناء البيوت للضعفة
الـمضطرين والنفقة يف اجلهاد يف سبيل اهلل وعىل الـمجاهدين وبناء الـمساجد وفتح الطرق
وإجراء الـمياه وغري ذلك من الـمنافع العامة والـمصالح الشاملة الداخلة يف عموم الصدقة
اجلارية الباقية لإلنسان بعد موته والنافعة الشافعة له عند ربه ،وقد غفل الناس عن هذه النصائح
والـمصالح التي حث عليها كتاب رهبم وسنة نبيهم وجرى عليها عمل الصحابة والسلف الصالح
يف أوقافهم ووصاياهم وسائر تربعاهتم ورصفوا جل عقوهلم وجل أعامهلم وجل اهتاممهم إىل
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
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الوصية باألضحية والوقف عىل األضحية ،حتى إنك لتجد غالب بيوت القرية حمبوسة عىل ذلك
لكون هذا األمر قد جرى العمل به من العلامء وتبعهم عليه سائر العوام يف الوصايا واألوقاف العظام
حتى كأهنا من أفضل ما يتقرب به إىل اهلل من صالح األعامل.
وقد سبق القول بعدم جواز األضحية عن األموات مطل ًقا ،لكونه مل يثبت عن رسول اهلل
األمر هبا وال عن أحد من الصحابة فعلها وال الوصية هبا ،فض ً
ال عن القول بفضلها بطريق
اإلصالح ،والعدل يوجب عىل كافة العلامء تدارك هذا اخلطأ برصف هذه األوقاف والوصايا
الـمجعولة يف األضاحي عن األموات فيام نص عليه الكتاب والسنة ،وجرى عليه العمل من
الصحابة والتابعني حتى ولو خالف نص الـمويص؛ ألن احلق فوق كل أحد العتبار أن هذا
الرصف والترصف يعد من اإلصالح والعدل الـمأجور فاعله والـمرفوع عنه إثمه ،لقول اهلل
ً َ
ََ
ََ
ََ َ
َ َ
َ
تعاىل﴿ :ف َمن خاف مِن يموص َج َنفا أو إِث ٗما فأصل َح بَي َن ُهم فَل إِث َم عليهِ﴾ [البقرة .]182 :وألن
من رشط صحة الوقف عىل الرب أن يكون عىل طاعة حمققة ،ونحن مل نتحقق فعل الطاعة يف
األضحية عن الـميت بشهادة األئمة الثالثة وهم :مالك والشافعي وأبو حنيفة ،بعدم مرشوعيتها
وحسبك هبم يف العدالة وقبول الشهادة ،ثم إن الواقف وبمعناه الـمويص إنام يقصد بوقفه
ووصيته حقيقة ما يقربه من رىض ربه وينفعه يف آخرته ،وقد ظن أن الوصية باألضحية والوقف
عليها أنه أفضل ما يعمله لكون العامي مشتق من العمى ،فهو حيتاج إىل من يدله عىل الطريق
ويبني له ما ينفعه يف آخرته عىل سبيل التحقيق.
فلو أن هؤالء الـمستولني عىل األوقاف والوصايا والذين جيتمع عند أحدهم قدر اخلمسني
والستني من األغنام يريد أن جيزرها كلها أضاحي األموات يف مقام واحد ،وعند الثاين والثالث
مثل ذلك فلو أن هؤالء رصفوا قيمة هذه األضاحي إىل الفقراء والـمساكني والـمضطرين،
ب حيث يدفع إىل أهل كل بيت ثمن أضحية يف ثواب ميتهم وكذا كل من يريد أن يرب والديه،
بأضحية أو أضحيتني يدفع قيمة كل أضحية إىل أهل بيت من الفقراء يف ثواب والديه ،ال شك أن
هذه أنفع للحي والـميت وأقرب إىل طاعة اهلل ورسوله ،ال سيام إذا صادف إخراج هذه الصدقة
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يف عرش ذي احلجة حيث العمل الصالح أحب إىل اهلل فيها من سائر السنة لكوهنا تصادف من
الفقري موضع حاجة وشدة فاقة ،ملا يتطلبه العيد من رضورة النفقة والكسوة وسائر الـمؤنة له
ولعياله ،فأين تقع هذه الصدقة وعموم نفعها وسداد العوز هبا من الصدقة بقطعة حلم ال قيمة هلا
تأتيهم وهم هلا كارهون ،ال شك أن الفرق واسع والبون شاسع لوال أن بعض الفقهاء يقيدون
الرشيعة بقيود توهن االنقياد ويقولون :إن نصوص الواقف كنصوص الشارع ،فهم حيكمون بإلزام
الناس بالعمل بام نص عليه الـمويص أو الـموقف مع قطع النظر عن الصحيح الراجح وهذا هو
حقيقة ما عناه ابن القيم ،حيث قال :إن بعض الفقهاء حمبوسون يف سجن األلفاظ ومقيدون بقيود
العبارات .غري أن من تربى عىل مذهب واعتقد صحة ما فيه وهو ال حيسن األدلة الرشعية وال
تنازع العلامء فيها فإنه ال يفرق بني ما جاء من اهلل وعن الرسول وتلقته األمة بالقبول وبني ما قاله
علامء مذهبه مع تعذر إقامة احلجة عىل صحته ،ومن كانت هذه صفته فإنه يعد من الـمقلدين
الناقلني ألقوال غريهم.
وفرق بني أن يكون اإلنسان قصده معرفة حكم اهلل ورسوله يف الـمسألة أو أن يكون قصده
معرفة ما قاله إمام مذهبه أو فقهاؤه أو الشيخ الفالين الذي اشتهر علمه .ومن الـمعلوم أنه متى
ساء احلكم ساءت النتيجة ،هلذا نجد الوالة عىل األوقاف والوصايا اخلريية والتي يستغلون منها
األجور الطائلة خاصة يف البلدان الراقية ،نجدهم يستحلون هذا الدخل بأضحية يسفكون دمها
ويأكلون خمها وحلمها ،كأنه ال حساب عليهم وال عقاب فيها ،هلذا ال جيوز للمفتي أن يفتي
بمذهبه ويلزم الناس بالعمل بموجبه وهو يعلم أن مذهب غريه أقرب للصواب وأسعد بالدليل
من مذهبه.
نسأل اهلل سبحانه أن جيعلنا من الذين هيدون باحلق وبه يعدلون ،وسبحان ربك رب العزة
عام يصفون وسالم عىل الـمرسلني واحلمد هلل رب العالـمني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.
حرر يف  27رجب عام 1390هـ.

()2
مباحث الوحقيق
يق
الص ِد ِ
مع الصاحب َّ

مقدمة الرسالة
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان ومجله بالعقل ورشفه باإليامن وفضله بالعلم عىل
سائر احليوان.
أما بعد:
فإن من واجب العالـم الـمحتسب القيام ببيان ما وصل إليه علمه من معرفة احلق بدليله
مرشوحا بتوضيحه والدعوة إليه والصرب عىل األذى فيه لكون العلم أمانة والكتامن خيانة ،ومن
ً
نضوجا بتوارد أفكار الباحثني وتعاقب
وضوحا ،والشخص يزداد
الـمعلوم أن العلوم تزداد
ً
ً
عضا ،ومالقاة التجارب من الرجال
تذاكر الفاحصني؛ ألن العلم ذو شجون يستدعي بعضه ب ً
تلقيح أللباهبا ،وعىل قدر رغبة اإلنسان يف العلم وطموح نظره يف التوسع فيه بطريق البحث
والتفتيش عن احلق يف مظانه تقوى حجته وتتوثق صلته بالعلم والدين ،لكون العلم الصحيح
َّ ُ
َّ َ
والدين اخلالص الرصيح شقيقني يتفقان وال يفرتقان ،ورأسهام خشية اهلل وتقواهَ ﴿ :وٱتقوا ٱّللر
ََُ ُ ُ
ك ُم ٱ َّ ُ
ّلل﴾ [البقرة .]282 :وإنه من بعد فراغي من تأليف الرسالة التي هي :الدالئل
ويعل ِم
العقلية والنقلية ،صار من عزمي أال ألتفت بالتجاوب الكتايب مع أي معرتض عليها بالطعن فيها
اكتفاء بكفاحها عن نفسها ،وبعد نرش الـمنشور الصادر من الشيخ عبد العزيز بن نارص بن
رشيد ،وكذا الـمنشور الثاين الصادر من الشيخ إسامعيل األنصاري ،واتفقت كلمة الـمنشورين
عىل إشاعة الشناعة برصيح التضليل والتجهيل عىل الرسالة وصاحبها ،ومن الـمعلوم أن من
عذرا ،هلذا رأيت أن سكويت عن اجلواب قد يعطي بعض
ربا لن تستطيع أن توصله ً
أوصلته خ ً
الناس شي ًئا من الشك واالرتياب يف الكتاب ،مما يقتيض عدم الثقة به واالطمئنان إليه ،فألجله
بدا يل أن أبدي اعتذاري بكشف ظالم هذا االهتام الناشئ عن غلط األوهام وخطأ األفهام،
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نصيحة هلل وللخاص والعام ،فحررت اجلواب عن كال الـمنشورين بام تقتضيه أمانة التبليغ،
وقدمت قبل الرشوع أربع رسائل وصلت إلينا من بعض العلامء ،تتضمن التعريف عن كتابنا
التي هي بمثابة الشهادة منهم ،والناس شهداء اهلل يف أرضه ،واالعتامد هو معيار السنة والكتاب
وما جرى عليه عمل الصحابة ،وقد وضحت مجيع ذلك يف الرسالة ولكل رأيه فيام عليه وما له.
واهلل أعلم بالصواب وإليه الـمرجع والـمآب.
الشيخ
عبد اهلل بن زيد آل حممود
رئيس الـمحاكم الرشعية والشؤون الدينية
***

رسالة من الشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي بوقريظ رسالة الدالئل
العقلية والنقلية
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
حرضة صاحب الفضيلة رئيس الـمحاكم الرشعية  -حفظه اهلل وتواله.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أما بعد:
فبيد الشكر واالمتنان تسلمت رسالتكم الـمسامة :الدالئل العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة
عن الـمیت عىل الضحیة .فألفيتها رسالة قيمة نافعة ،تيضء السبيل للقارئ بأنوار دالئلها الساطعة،
وتبهج القراء برياض مباحثها الـممتعة ،وتروي غليلهم بأهنار مسائلها اجلارية.
وما ذكرتم من أنه مل يرد عن الشارع أن يضحى عن الـميت بانفراده ،فإنه الصحيح الواقع،
إذ مل يثبت عن النبي ﷺ وال عن أحد من أصحابه العظام ،مما هو ظاهر مذهب مالك والشافعي
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الصديق
الصاحب َّ
( )2مباحث التحقیق مع ر
والنعامن ،وقد ذكرتم ذلك بأوضح بيان مقرونًا بالدليل والتعليل والربهان.

وح ًّقا ،قد أعطيتم البحث حقه يف هذا الـمرام ،ومل يسبقكم إىل التأليف فيه فيام أعلم أحد من
األعالم .وقد تقصيتم فيه كل ما قيل ،ورجحتم ما أيده الدليل ومن استبان له بالدليل الصحيح
حكم من األحكام ،فعليه أن يتبعه وإن خالف علامء الـمذاهب الكرام ،وكذلك فعلتم ونعم ما
صنعتم ،ألن اهلل أمرنا باتباع كتابه العظيم ،وما صح من سنة نبيه احلكيم ،ومل يأمرنا بتقليد ذوي
العلوم والفهوم ،وإن كانوا يف الفضل والـمكانة السامية كالنجوم.
والدين ما أمر اهلل به ورشع ،وأتى به الرسول الـمتبع ،واحلق أحق أن يتبع ،وكل يؤخذ من
قوله ويرد إال سيد الـمرسلني  -صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني  -وأثابكم اهلل وأحسن
يل ولكم اخلتام ،ونفع هبذه الرسالة اخلاص والعام.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخوكم
أمحد بن حجر آل بو طامي آل بن ع ي
قايض الـمحكمة الرشعية بقطر
***

رسالة الشيخ يوسف القرضاوي
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
صاحب الفضيلة العالمة الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود  -حفظه اهلل.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أما بعد:
فقد تلقيت بيد االمتنان والشكر كتابكم األخري :الدالئل العقلیة والنقلیة ،وأخذت يف قراءته
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منذ تسلمته ،ومل أستطع أن أنام حتى أكملته ،فوجدته حاف ً
ال بكثري من الفوائد الفقهية
والتحقيقات العلمية ،را ًّدا الفروع إىل أصوهلا ،وآت ًيا للبيوت من أبواهبا.
وأعظم ما أعجبني فيه هو الـمنهج السديد الذي سلكتموه  -حفظكم اهلل -يف مناقشة
األقوال ومعرفة األحكام .وهو منهج ال يتعصب لرأي معني ،وال يتحيز لقول قائل ،ولو كان هو
شيخ اإلسالم احلبيب إىل نفسك ونفوسنا ريض اهلل عنه وإنام يزن األقوال واآلراء بميزان الكتاب
والسنة والقواعد الرشعية الكلية الـمتفق عليها.
وكم بلغ يب الرسور مبلغه وأنت تناقش كبار الفقهاء ،حني يأخذون حدي ًثا من األحاديث
بالقبول والتسليم ،دون أن يعرضوه عىل ميزان النقد ،أو عىل األقل يعرفوا ما قاله أهل الصناعة من
أئمة احلديث يف هذا النص .ثم ينقل بعضهم عن بعض دون متحيص ..إلخ.
لص ِّححت مسائل كثرية ،وظهرت
وما أحوج علامء اإلسالم إىل اتباع هذا الـمنهج ،إذن ُ
للناس حماسن الرشيعة الغراء ورفع عن األمة حرج كبري.
إن هذه الرسالة مع رسالة فضيلتكم السابقة يرس اإلسالم نموذجان حيتذيان يف التأليف
العلمي الـم ستقل ،الذي ال يبحث إال عن احلق ،وال يأخذ إال بالدليل ،وال تثبطه شهرة احلكم
وشيوعه عن مناقشته ورده إىل أصوله.
منارا هلداية
أخريا ،أسأل اهلل تعاىل أن يطيل يف عمركم ويبارك يف حياتكم ،وجيعل منها ً
ً
احلائرين ،وشها ًبا لرجم الـمبطلني والـملحدين ،وأن ينفع بكم ،ويغفر لكم ..آمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الـمخلص
يوسف القرضاوي
***
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رسالة الشيخ أمحد عبد العزيز الـمبارك
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
حرضة العالمة الـمفضال األخ الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود ،أطال اهلل يف عمره ،لعلم
ينرشه وسديد رأي يبذله ،اللهم آمني.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،ثم أهيا الـمحب الكريم والشهم الغيور ،قد تأملت
رسالتكم نحو األضاحي وما تطرقتموه من مباحث علمية وآراء فقهية ونصوص رشعية محلكم
عليها غريتكم الدينية ونصائحكم ورصاحتكم التي يشهد هبا كل منصف ،واحلقيقة أن ذلك
منحة من اهلل قد خصكم هبا ،وقد اجتمعت ببعض من العلامء يف الـمملكة ،ودار احلديث نحو
ذلك ،وال خيفاكم أن البعض منا سامح اهلل اجلميع بفضله ،يستعجل بالتفنيد قبل ختمري الرأي
وعرضه والبحث والـمشورة ،وعىل كل فال بد من قادح ومادح ،ومتحيص ذلك رشعة اهلل
ارتضاها لعباده ،وقد قمت بام جيب ع ي نحو ذلك ،غري أنه ال خيفاكم حالة البعض من عدم
إعطاء الـمباحث السعة للتوصل إىل ضالة الـمؤمن الـمنشودة ،وفق اهلل اجلميع للخري وعىل
سبيل ما بيننا من روابط قديمة وحمبة صادقة ،أود من فضيلتكم التلطف فيام قد يفرس عند بعض
الناس من مس ألقوال الـمتقدمني من علامء الـمسلمني مهام أمكن ،وأن الـمرء يديل بام لديه وما
وصل علمه إليه ،سدد اهلل خطاكم وأجزل ثوابكم ،حتيايت لألوالد ومن حيرض من الـمحبني
لديك كذلك والسالم.
حمبكم
أمحد عبد العزيز الـمبارك
رئيس الـمحكمة الرشعية يف أبو ظبي
***
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رسالة السيد عبد اهلل بن مخيس
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
حرضة صاحب الفضيلة العالمة اجلليل الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود ،رئيس حماكم قطر
الرشعية الـموقر.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..وأرجو لفضيلتكم دوام التوفيق والسعادة..
ولقد تلقيت نسخة من كتابكم اجلديد حول األضاحي وما يصل ثوابه للميت بنص الرشع،
وقرأته بكل شوق واغتباط ،والواقع أن استنتاجاتكم واجتهاداتكم اإلسالمية ،ومآخذكم الـموفقة
لـمام يتفق وروح اإلسالم ومقاصده الـمرنة السمحة؛ إذ هي هتدف إىل حتكيم الكتاب والسنة
والرجوع إىل معينهام الصايف دون االلتفات إىل التقليد والـمحاكاة وحتكيم آراء الرجال ،األمر الذي
جيعلنا نطمع يف أن يكثر اهلل من أمثالكم ،أهل العقول النرية واألفكار الرحبة ،الذين تنرشح هبم
الصدور وتطمئن إليهم القلوب ،وجيتذبون الناس بام أعطاهم اهلل من احلكمة والـموعظة احلسنة
والـمنطق اهلادف ،والبحث عن احلق أين ما كان وحيث ما كان.
وال أكتم شيخي الفاضل ،أنني من الـمعجبني باجتهاداته الرشعية وبرصاحته يف احلق ،وال
أزال ولن أزال أكرر إعجايب وأدعو من صميم قلبي أن يكون قدوة لرجال من هذا الطراز ،ال
تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،وال يركنون إىل التقليد اجلامد األعمى ،بل جياهرون باحلق وجيأرون به.
وأنا واثق  -وإن حف اجتهاداتكم اإلسالمية ما حف هبا من تشنجات وخمالفات  -إال أن النية
احلسنة وسالمة الطوية وعمق الـمأخذ وسالمة التفكري وتلمس مقاصد اإلسالم الكريمة وأهدافه
السمحة ،كل ذلك سوف يكتب هلذه االجتهادات اخللود والبقاء ،رغم ما يثار حوهلا من غبار ،طال
َ
َّ ُ َ َ َ ُ
الزمن أو قرص ﴿ َوقُل ٱع َملُوا فَ َس َ َ
كم َو َر ُس ُ ُ
ولۥ َوٱل ُمؤم ُِنون﴾ [التوبة.]105 :
يى ٱّلل عمل
ِ

هذا ،وأرجو من اهلل أن يصاحبكم التوفيق يف قولكم وعملكم ،وأن يبقى قلمكم الرصيح

وفكركم الناضج أسوة وقدوة ..مع إبالغ حتيايت لألنجال الكرام واإلخوة األعزاء ،كام هي لكم
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ممن لدينا مجي ًعا من األوالد واإلخوان واهلل حيفظكم ويرعاكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الـمخلص ابنكم
عبد اهلل بن مخيس
***

اعرتاض الشيخ عبد العزيز بن نارص بن رشيد عىل ما جاء يف رسالة
الدالئل العقلية والنقلية
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني ،وال حول وال قوة إال باهلل الع ي العظيم ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني.
أما بعد:
فإنني رأيت كال ًما نرشته جريدة الرياض يف عددها الـمؤرخ يف اليوم السابع من شهر ذي
احلجة عام 1390هـ ،من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن نارص بن رشيد ،رئيس هيئة التمييز
بالرياض حاصله :اإلنحاء بالـمالم وتوجيه الـمذام عىل كتابنا :الدالئل العقلیة والنقلیة يف
تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل الضحیة ،بعبارات كلها تقتيض اجلنف واجلفا ،وتنايف اإلنصاف
واحلفا ،قد جعل فيها اجلد عب ًثا والترب خب ًثا والصحيح ضعي ًفا ،وأخرب أن األمر عىل عكس ما يف
الكتاب ،وأن األضحية عن الـميت هي من األمر الـمرشوع بنص السنة والكتاب وبدون شك
وال ارتياب ،وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ،ورصح بأن عم ي خاطئ ال ينبغي السكوت
عليه وال إقراره إىل آخر ما ذكره.
وكــــم مــــن ُملــــیم يصــــب بمالمــــة

ومتَّبــــع بالــــذنب لــــیس لــــه ذنــــب
ُ
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وقد كنت أحسب هلذه النفرة احلساب ،فطرقت لسدها كل باب ومجعت من النصوص اجللية
والرباهني القطعية ما يزيح الشك عن الكتاب ،ولن أمهل أو أنسى ما عسى أن يكون حجة ع ي يف
هذا الباب( ،)1بل كتبت كل ما وجدت من حجج الـامنع والـمقتيض والـموجب والسالب
ورجحت ما يقتضيه الرتجيح ،بدليل السنة والكتاب ،وبينت من الدالئل يف مقدمته ما يكون مؤذنًا
ساذجا من دليل احلكم وعلته ،ألنني أخذت فيام قلت باألدلة الرشعية مأخذ
بصحته ،ومل ألقه
ً
االفتقار إليها والتعويل عليها ،وكونه ال حول وال قوة يل إال هبا ،غري أن صواب القول وصحته غري
َّ
كافلة لصيانته عن الرد عليه أو الطعن فيه واحلط من قدره ،حتى وال كتاب اهلل الذي ﴿ّل يَأتِيهِ

َ
َ ُ
َ
َ
ي يَ َديهِ َوّل مِن خل ِفهِۦ﴾ [فصلت .]42 :فإنه مل يسلم بكامله من الطعن يف أحكامه
ٱلب ِطل مِن ب ِ
َ َّ
َ ُ َ َ ُ َ َ ي ُ َّ ُ َ َ ُ
ت عليكم ب ِ َوك ِيل [ ﴾٦٦األنعام.]66 :
والتكذيب بكالمه ﴿ َوكذ َب بِهِۦ قومك وهو ٱلق ر قل لس
فكيف بكالم من هو مث ي وأنا الـمقر عىل نفيس باخلطأ والتقصري ،وأين لدى احلق أسري.
غري أن الناس بطريق االختبار يتفاوتون يف العلوم واألفهام ويف الغوص إىل استنباط

الـمعاين واألحكام أعظم من تفاوهتم يف العقول واألجسام ،فتأخذ العيون واآلذان من الكالم
عىل قدر العقول واألذهان ،فيتحدث كل إنسان بام فهمه ،حسب ما وصل إليه علمه ،وعادم
العلم اليعطيه ،وكل إناء ينضح بام فيه ،فمن واجب الكاتب أن يبدي غوامض البحث ويكشف
مدعام بدليله وتعليله ،حتى يكون جل ًّيا للعيان ،وليس من شأنه
مشاكله ،ويبني صحيحه وضعيفه
ً
أن يفهم من ال يريد أن يفهم كام قيل:
علیــــا يف البحــــث أن تبــــدي غوامضــــه

ومـــا علیـــا إذا تفهـــم البقـــر

إنه متى تصدى عالـم أو كاتب أو شاعر لتأليف أي رسالة أو أي مقالة أو أي قصيدة ،فبالغ
يف تنقيحها بالتدقيق وبنى قواعدها عىل دعائم احلق والتحقيق بالدالئل القطعية والرباهني اجللية

( )1إىل حالة أن الذين تصدوا بالرد علينا رأيناهم يأخذون مج ً
ال من فصول الرسالـة يرسلوهنا ر ًّدا علينا ،فيحسب
من ال يفهم أنه نقض لـمـا قلنا وما شعروا بأهنا بضاعتنا ردت إلينا.
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من نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة وسلف األمة ،فحاول جاحد أو جاهل أن يغري
حماسنها ويقلب حقائقها وينرش بني الناس بطالهنا وعدم الثقة هبا ،فيلبسها ثو ًبا من الزور
والبهتان والتدليس والكتامن ،ليعمي عنها العيان ويوقع عدم الثقة هبا عند العوام وضعفة
األفهام ،أفيالم صاحبها إذا كشف عنها ظلم االهتام وأزال عنها ما غشيها من ظالم األوهام
بطريق احلجة والبيان ،إذ ال بد للمصدور من أن ينفث ،واحلجة تقرع باحلجة ،ومن حكم عليه
حي عن بينة ،مع العلم أن الـمبني عىل
بحق فاحلق فلجه ،ليهلك من هلك عن بينة ،وحييا من َّ
دعائم احلق والتحقيق لن يزلزله جمرد النفخ بالريق؛ ألن احلق مضمون له البقاء ،وأما الزبد
فيذهب جفاء ،وإنا لنرجو لفضيلة الشيخ األجر والثواب ،سواء أخطأ يف النقد أو أصاب؛ ألنه
ع ي أو رددت عليه فام هو إال حمض التلقيح لأللباب ويبقى الود ما بقي العتاب ،إذ ما من
وإن رد َّ
أحد من الناس إال وهو راد ومردود عليه ،ولنا األسوة بالصحابة ،حيث يرد بعضهم عىل بعض
افتخارا بفلج؛ ألن قصد اجلميع احلق ،فهو
حرجا أو
يف مسائل الفروع ومل جيد أحد منهم يف نفسه
ً
ً
غايتهم الـمقصودة ،وضالتهم الـمنشودة ،وإنا لنرجو يف إثارة هذه الـمباحث بأالَّ نعدم من نتائج
بعضا ،واهلل
مجيلة وحكم جليلة ،يثريها البحث والنقاش؛ ألن العلم ذو شجون يستدعي بعضه ً
الـموفق للصواب وإليه الـمرجع والـمآب.
***

فصل يف معرفة الشيخ ابن حممود بالشيخ عبد العزيز بن نارص
إنه قبل رشوعي يف النقد سأنرش حماسن ما عرفته عن الشيخ عبد العزيز ،بطريق اخلربة
والتجربة والصحبة الطويلة.
إن أول معرفتي به عام 1358هـ ،وقت دراستنا عند فضيلة األستاذ الشيخ حممد بن إبراهيم،
مفتي الديار السعودية  -رمحه اهلل -ويف أول عام 1359هـ صدر األمر من الـملك عبد العزيز بن عبد
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الرمحن  -رمحه اهلل -بإرسالنا إىل مكة الـمكرمة لنرش الوعظ واإلرشاد والتعليم يف احلرم ويف مساجد
مكة ،ولنكون وقت الطلب عىل أهبة االستعداد ،فسافرت وإياه إىل مكة ومعنا ستة أشخاص من
زمالئنا ،فنزلنا يف مسكن فسيح مجيل ذي طوابق يف احللقة وأقمنا مجي ًعا سنة كاملة ،يف كلها نتمتع من
فضيلة هذا الشيخ بدماثة األخالق ومجيل الوفاق ،مل نعتب عليه يف خلق وال دين ،فمن أجله كنت
أمحل له الود الـمكني ونعده من فقهاء الزمان ومن له رشف وشأن ،ومل نزل كذلك إىل أن حان ميعاد
الفراق وصدر األمر الـملكي بإشخاصنا قضاة يف اآلفاق ،فأرسل كل واحد منا إىل بلد ،وأرسلني يف
صحبة فضيلة حاكم قطر :الشيخ عبد اهلل بن قاسم آل ثاين  -رمحه اهلل -بتاريخ  15ذي احلجة عام
1359هـ ،فهذا مبدأ معرفتي هبذا الشيخ ،إذ إنه زمي ي يف الطلب ورفيقي يف السفر وصاحبي يف
الـمسكن ،فنحن نعده من الفقهاء األجالء ،غري أنه من القوم الذين يرون التقيد بالـمذهب يف
ع ي
الصغرية والكبرية ،وأالَّ خيرج عنه قيد شعرية ،فألجله ضاق ذرعه بمخالفتي لرأيه وعدها َّ
جريمة كبرية ،حتى نرش ألجلها هذا الـمنشور ،كأنني أتيت ببدع من القول وزور ،ومل يشعر بأن ما
قلته يعد من صغار مسائل الفروع التي ال إنكار يف مثلها عند أهل األصول ،مع أن القول بعدم
مرشوعية األضحية عن الـميت ،هو الـمشهور من مذهب الشافعية والـاملكية واألحناف ،وكذا
اإلمام أمحد ،فإنه مل يوجد عنه نص يف اجلواز ،فال وجه هلذا اإلكبار واإلنكار الناشئ عن اجلهل باآلثار
والتسمي بالرد لالفتخار ،وهذه النفرة التي حدثت معه وأشباهه ستزول رسيعة  -إن شاء اهلل -بعدما
تتخمر البحوث يف األفهام ويتكرر التذاكر يف موضوعها بني ذوي العلوم واألفهام ،،ألن العلم
شفاء ،وقد ضمن اهلل للحق البقاء وحسن العقبى ،وأما الزبد فيذهب جفاء.
أبــن وجــه قــول افــق يف نفــس ســامع

ودعـــه فنـــور افـــق يســــري ويرشـــ

سیؤنســــــه رف ًقــــــا فینســــــى نفــــــاره

كـــام نســــي القیـــد الــــموثق مطلـــق

علام ناف ًعا وعم ً
زورا أو نغشى
خالصا
مربورا
ال
ً
مشكورا ،ونعوذ باهلل أن نقول ً
ً
ً
نسأل اهلل ً
فجورا.
ً
***
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فصل يف الرد عىل ادعاءا الشيخ عبد العزبز بن نارص
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن نارص بن رشيد يف منشوره الشهري:
احلمد هلل  -لقد اطلعت عىل رسالـة أمالها الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود ،ذكر فيها :إن
األضحية عن الـميت ال جتوز وأهنا غري رشعية ،وأن ما عليه الناس من علامء وعوام من
األضحية عن الـميت والوصية يف ذلك كله خطأ حمض ،محلهم عليه حسن الظن بمن أفتى
بصحة ذلك ،كشيخ اإلسالم وغريه من علامء الدعوة ،وقد جرى مني دراستها فلم أجد ما
يصلح مستندً ا ملا ذهب إليه ،بل بالعكس ..إلخ.
اجلواب :إن الشيخ ذكر بأنه درس الرسالة ،وأنه مل جيد ما يصلح مستندً ا ملا ذهب إليه
صاحبها ،وذلك كله من أجل أنه أمسكها ودرسها وهو كاره هلا ،وإذا اشتدت كراهية الشخص
لليشء مل يكد يراه وال يسمعه ،لكون اهلوى يعمي ويصم ،فلو أنه حني أراد دراستها أخلص
عمله هلل وعزب عنه هواه ،ثم تأمل فصول الرسالة وما تقتضيه من الداللة ملا وقع يف شبك هذه
اجلهالة ،ونحن ال نعتذر من قول احلق عىل شيخ اإلسالم أو عىل غريه ،إذ احلق فوق كل أحد،
وشيخ اإلسالم هو حبيبنا وليس بربنا وال نبينا ،وقد قال ابن عباس :يوشك أن تنـزل عليكم
حجارة من السامء ،أقول :قال رسول اهلل .وتقولون :قال أبو بكر وعمر .ومن الـمعلوم أن أبا بكر
وعمر أفضل من كل أحد بعد رسول اهلل ،وقد قال اإلمام أمحد :عجبت لقوم عرفوا إسناد
احلديث وصحته ،فيرتكونه ويذهبون إىل رأي سفيان وفالن وفالن ،واهلل يقول﴿ :فَل َيح َذر ٱ ََّّل َ
ِين
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ
َُ ُ َ
ون َعن أَمره ِۦ أَن تُ ِص َ
يب ُهم عذاب أ ِّلم﴾ [النور .]63 :ثم إن شيخ اإلسالم
يب ُهم ف ِتنة أو ي ِص
ُيال ِف
ِ
ابن تيمية  -رمحه اهلل -قد خالف األئمة األربعة فيام يزيد عىل سبع عرشة مسألة مشهورة لدى
أهـل العلم والـمعرفة ،وال يعد انفراده هبا شذو ًذا ،ألن من كان عىل احلق فهو األمة الذي جيب
أن يقتدى به ،وهذه األقوال التي قلتها والبحوث التي نقلتها مل ألقها ساذجة من دليل احلكم
وعلته ،كام يفعل بعض الناس ،وإنام وطدت ثبات ما قلت بالدالئل القطعية والرباهني الساطعة
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مميزا بني صحيحه وعليله ،ولو أنصف الشيخ لعرف ولكنه جتاهل
اجللية ،قارنًا كل قول بدليلهً ،
كرها وله تكون
فحرف ،والـمناظر الـمتعنت تعبان والصاحب الـمنصف مسرتيح ،واحلق يبدو ً
العاقبة ،والعاقبة للتقوى ،ومن واجب الـمسلم الـمنصف أن يكون مع احلق بال خلق ،ومع
اخللق بال هوى ،وإين وإياه كام قيل:
اخلصـــــم الــــــمحق

غمــــوض افــــق حــــني تــــذب عنــــه

يقلـــــل نـــــا

تضـــــل عـــــن الـــــدقیق فهـــــوم قـــــوم

فتقضـــــي للمجــــل عــــىل الـــــمد

قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن األدلة يف حكم األضحية وفضائلها واألحاديث يف وصول العمل الـمهدى إىل األموات
والقول يف مرشوعية األضحية عن األموات إهنا أدلة واضحة عىل مرشوعية األضحية عن
الـميت كاحلي وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ،عىل عكس ما رآه وفهمه ،وأما ما أتى به من
قبل نفسه وفرس به بعض األحاديث وحاول به رد كالم علامء الـمسلمني يف الـموضوع ،فهو
عمل خاطئ ،ال ينبغي السكوت عليه وال إقراره ،هلذا رأيت من الـمتعني التنبيه عىل ذلك بصورة
خمترصة لوضوح أدلة هذه الـمسألة ورصاحتها وباهلل التوفيق ..إلخ.
فاجلواب :أن فضيلة الشيخ ملا نرش هذا اإلعالن إلعالم اخلاص والعام ،ووعد بأنه سيورد
من األدلة الواضحة التي يثبت هبا مرشوعية األضحية عن الـميت كاحلي ،وأن ذبحها أفضل من
الصدقة بثمنها ،أنه ملا أصدر هذا البيان أصغينا له اآلذان ،وأفرغنا له األذهان ،ننتظر ماذا يورده من
الدليل والربهان ،فنتبعه عىل الرغم منا واإلذعان ،ألن واجب الـمسلم قبول احلق واالنقياد له،
لكنه ولألسف مل يأت بدليل واحد من الكتاب وال من السنة وال من قول أحد من الصحابة وال
التابعني وال من قول أحد من فقهاء احلنابلة الـمتقدمني ،وإنام رمى هبذه الكلمة ثم انسحب عنها
وبعد عن معناها ،كام قيل :يداك أوكتا وفوك نفخ ،وهذا دأبه يف نقده ،يرمي بمثل هذه الكلمة عىل
سبيل اخلرص واجلزاف غري موزونة بمعيار الصحة واإلنصاف ،ثم يركب لتحقيقها التعاسيف يف
الصدور والورود ويستدل هلا بام يعد بعيدً ا عن الـمقصود ،أشبه ديدن احلائر الـمبهوت ،يتمسك
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يف استدالله بام هو أوهى من سلك العنكبوت.
وأما قوله :بأنني حاولت رد كالم علامء الـمسلمني يف الـموضوع.
فاجلواب :إن هذه شكاة قد ذهب عنا عارها ،فاالحتجاج بمخالفة عمل الناس هي دعوى
داحضة وحجة غري ناهضة ،ألن عمل الناس لليشء ال يدل عىل صحته يف الرشع ،كام أن عدم
علمهم باليشء ال يدل عىل بطالنه يف الرشع وكل يشء مرهون بدليله ،ألن العبادة هي ما أمر به
حكام من غري اطراد عريف وال اقتضاء عق ي ،وقد خالف شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه
الشارع ً
اهلل -أئمة الـمذاهب األربعة فيام يزيد عىل سبع عرشة مسألة مشهورة لدى أهل العلم والـمعرفة،
وال يعد انفراده هبا شذو ًذا ،ومثله الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،إمام الدعوة ،فقد خالف شيخ
اإلسالم ابن تيمية وخالف األئمة األربعة ،يف بطالن الوقف عىل الذرية وسامه :الوقف اجلنف،
َ َ ُ َ َ
َ َْ َ ْ َ ُ
َ
ووقف اجلور ،واستدل عىل بطالنه بقوله ﷺ« :إِن اّلل قد أعطى ك ذِى حق حقه فال َو ِصية
َ
حجرا لفرائض اهلل ،إذ هو بمثابة
ارث»( ،)1وهذا يدخل يف عموم الوصية للوارث ،ألن فيه
ً
ل ِو ِ

الـملك الـمختص ،فهذا ملخص قوله ،قد خالف به سائر العلامء قبله ولن يقدح يف إمامته خمالفته
هلم ،ونحن نرى أنه أسعد بالصواب منهم لدخول هذا الوقف يف عموم الوصية للوارث ،وألن
الوقف هبذه الصفة يعترب جرثومة خصام وتقاطع أرحام ،وحيدث اإلحن والشحناء بني
اإلخوان ،فمن أحب أن خيلف لعياله مشكلة يتقاطعون عليها األرحام ،ويستمر بينهم فيها النزاع
واخلصام ،فليخلف هلم وق ًفا عليهم ،وهناية األمر أنه يتغلب عليه أقواهم وأجلدهم ويطرد
الباقني.
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن ما أفتى به الـمذكور خطأ من وجوه عديدة ،أحدها :أن األضحية مرشوعة بالكتاب والسنة
َ َ
ك َوٱ َ
َ َ
نر [ ﴾٢الكوثر .]2 :وعن أنس ،أن النبي ﷺ ضحى
واإلمجاع ،قال اهلل تعاىل﴿ :فص ِل ل ِرب ِ
( )1أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث أيب أمامة.
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بكبشني أملحني أقرنني ذبحهام بيده وسمى وكرب .متفق عليه .وعن ابن عمر قال :كان النبي ﷺ
َ َ َ
ينحر بالـمصىل رواه البخاري ،وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :ما ع ِمل
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ
ْ ََ ْ َ َ َ َ
ْ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
اب ُن آدم مِن عمل ي ْوم اِلح ِر أحب إِل اّللِ عز َوجل مِن ه َِراق ِة ادل ِمَ ،وإِنه َْلأ ِت ي ْوم ال ِقيام ِة
َ
َ ُ َ
ُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ََْ َ ْ ََ َ
َ ََ ُ
ارهاَ ،وأظالف ِهاَ ،وإِن ادلم يقع م َِن اّللِ بِمَكن قبل أن يقع بِاْل ْر ِض ف ِطيبوا بِها
بِقرون ِها ،وأشع ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َُْ ً
َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ول اّللِ ﷺ يا َرسول
أنفسا» رواه الرتمذي وابن ماجه« .عن زي ِد ب ِن أرقم قال قال أصحاب رس ِ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ ُ َ
ُ َ َ
َ َ
اّللِ ما ه ِذه ِ اْلض ِ
ِيم» .قالوا فما ِلَا فِيها يا َرسول اّللِ قال «بِكل شع َرة
اِح قال «سنة أبِيكم إِبراه
َ َ
َ ُ َ ُّ ُ َ ُ َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ َ َ
َ ُّ
وف حسنة»» رواه أمحد وابن
حسنة» .قالوا فالصوف يا َرسول اّللِ قال «بِكل شع َرة مِن الص ِ
ماجه ،ثم قال :واختلف العلامء يف حكم األضحية ،فقال بعضهم :إهنا واجبة عىل الـمورس .وبه
قال ربيعة واألوزاعي وأبو حنيفة وأمحد يف رواية ،وقال به بعض الـاملكية واستدلوا عىل ذلك
َ ْ َ َ َ َ ًَ ََْ ُ َ َ َ
باآلية السابقة ،وبام رواه أمحد يف مسنده عن أيب هريرة مرفو ًعا« :من وجد سعة فلم يضح فال
َْ َ ُ َ َ
يق َربن مصالنا» ،وقال بعض العلامء :إهنا مستحبة غري واجبة ،وبه قال اجلمهور .قال :ومن
أقوى ما حيتج به لعدم الوجوب ما ورد من أنه ﷺ ضحى عنه وعن أمته يف أحاديث صحيحة
وحسنة ،فأسقط بذلك الوجوب ،إىل غري ذلك من األدلة الدالة عىل فضل األضحية ،وأهنا قربة إىل
اهلل من أعظم القرب يف ذلك اليوم ،ورصح ابن القيم بتأكيد سنيتها ،وأن ذبحها أفضل من الصدقة
بثمنها ،ألنه ﷺ وخلفاءه واظبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها ،وهم ال يواظبون إال عىل
األفضل ،وعن ابن عمر ،قال :أقام النبي بالـمدينة عرش سنني يضحي ،وعن ابن عمر أنه سأله
رجل عن األضحية :أواجبة هي؟ فقال :ضحى رسول اهلل والـمسلمون ،فأعادها عليه ،قال:
أتعقل ،ضحى رسول اهلل والـمسلمون ..إلخ ،انتهى كالمه.
فاجلواب :إن هذه اآلية التي استدل هبا واألحاديث التي أسندها وأقوال العلامء التي رسدها
كلها خارجة عن موضوع البحث ومثار النزاع ،فقد وعد يف مقدمة رده أنه سيورد األدلة التي
تثبت مرشوعية األضحية عن الـميت ،وكون ذبحها عنه أفضل من الصدقة بثمنها ،فأورد اآلية
واألحاديث التي أريد هبا أضحية احلي ،إذ هي األضحية الـمشهورة الـمرشوعة بنص الكتاب
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والسنة وعمل الصحابة وسلف األمة ،ولو تفكر يف اآلية وما تقتضيه من الداللة لعرف أهنا حجة
َ
َ
عليه ال له ،فإن اهلل يقول﴿ :ف َص ِل ل َِربِك َوٱنَر [ ﴾٢الكوثر .]2 :فوردت اآلية مورد اخلصوص
ومعناها العموم ،لكون الرسول هو الـمبلغ عن اهلل وحيه يأمر اهلل عباده بأن يصلوا صالة العيد
لرهبم ثم ينحروا أضاحيهم لرهبم بعد فراغهم من صالهتم ،فالـمخاطبون باألمر بالصالة هم
الـمخاطبون بنحر األضحية وال عالقة لآلية بذكر األموات البتة ،ويدل له ما روى البخاري عن
َ َ َ ََُْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ََْ َ
جع فننح َر،
الرباء بن عازب ،أن النبي ﷺ قال« :إِن أول ما نبدأ ِف يومِنا هذا أن نصّل ،ثم نر ِ
ََ ْ َََ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََْ
َ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ َ ْ
َلم قدمه ْلهلِ ِه» ،فقام أبو
فمن فعل ذل ِك فقد أصاب سنتناَ ،ومن َنَ َر قبل الصالة ِ فإِنما هو
ً
ََْْ
َ َ َ َ ْ َ َ
َْ
بردة بن نيار وقد ذبح ،فقال :إن عندي عناقا جذعة فقال« :اذَبها َول جت ِزي جذعة عن أحد
ََْ َ
بعدك»» ،فدل احلديث عىل نحو ما دلت عليه اآلية ،من تنظيم ذبح األضحية ،وأن كل أضحية
تذبح عىل خالف ما سنه رسول اهلل ،فإهنا شاة حلم قدمها ألهله ،وليست من األضحية يف يشء،
وإظهارا لرشفه
شكرا لنعمة بلوغ عيد اإلسالم،
وإنام سن رسول اهلل األضحية يف حق احلي
ً
ً
وتعظيمه عىل سائر األعياد ،ومثله استدالله بام رواه األمام أمحد أن النبي ﷺ خطب يوم العيد
ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ ُ َ َ
فقالَ « :من كن لُ سعة َول ْم يضح فال يق َربن مصالنا» ،حيث حث الـمورسين عىل األضحية ،إذ
َ ْ َ َ َ َ َ
هي أفضل يف حقهم من الصدقة وأفضل ما ينفقه اإلنسان يف يوم العيد ،فقال« :من كن لُ سعة
َ ُ َ ََ َْ َ ُ َ َ
َول ْم يضح فال يق َربن مصالنا» ومل يقل :من كان له سعة ومل يضح لـميته فال يقربن مصالنا ،حتى

يكون له فيه حجة ،وقد استدل به من قال بوجوب األضحية عىل الغني الـمقتدر.
ُ َ َ َ َ َ
وكذا يقال يف سائر األحاديث التي استدل هبا ،كحديث« :للمضّح بِكل شع َرة حسنة»
َ
َ َ َ َ
ْ َ َ ََْ ْ َ َ
ْ َْ
اق ادل ِم»( ،)1فإن الـمضحي
وحديث« :ما ع ِمل آد ِِم مِن عمل يوم اِلح ِر أحب إِل اّللِ مِن إِهر ِ

والـم هرق للدم هو احلي الذي عمل عمله يف رشاء األضحية ،ثم التقرب إىل اهلل بذبحها يف يوم
َ َ َ َ
اي َو َم َمات ِ َّّللِ َرب ٱل َعلَم َ
العيد قائالً﴿ :قُل إ َّن َص ََلت َوَسن ُ ُسك َو َم َي َ
َشيك ُلۥ﴾
ّل
١٦٢
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[األنعام .]163-162 :حتى إن جهلة العوام متى سمعوا من لسان اخلطيب أو الواعظ مثل هذه
( )1أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث عائشة.
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حرصا عىل حصول األجر الـمرتتب
األحاديث التي ترغب يف األضحية نشطوا إىل رشائها
ً
عليها ،ومن الـمعلوم عدم الـمناسبة بني هذه األحاديث التي استدل هبا وبني ما يريد أن يستدل
له مما يقوي به حجته عىل القول بمرشوعية األضحية عن الـميت ،وأهنا أفضل من الصدقة بثمنها
حسبام وعد به يف نقده ،وال خيفى عدم الـمناسبة عىل مثله ،لكن يرتجح عندي أنه يتكلم بدون
تفكري ،أو أنه ملا أعوزته احليلة عن وجود دليل رصيح ينهض لصحة ما يدعي به جلأ إىل
االحتجاج بمثل هذه األحاديث التي هي بعيدة عن الـمعنى الـمقصود كياسة منه لقصد الرتويج
هبا عىل العوام وعىل ضعفة األفهام ،ليوهم الناس أنني أنكر مرشوعية األضحية الثابتة بالكتاب
والسنة ،حتى يقيم نفسه مقام الغيور الـمكافح والـمنترص الفاتح عىل حد ما قيل :إن مل تغلب
فاخلب .وإال فإننا ذكرنا يف الرسالة يف فضل األضحية والرتغيب فيها أكثر مما ذكر ،وكل عالـم
أو كاتب فاهم متى قابل بني مقدمته يف رده وبني مواضع استشهاداته ،عرف بطريق البدهية بأنه
قد أغرق يف النزاع و َب ُعد عن مثار البحث ،ولو كان عن جهل لعذرناه ،ولكنه عن علم فعذلناه،
وقد اقتضت حكمة اهلل ،بأن من أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس ،ومن تزين
بام ليس فيه شانَه اهلل ،وكيف ال يستحيي الناس وهلم عقول وعيون وآذان ،ومن ادعى ما ليس فيه
فضحته شواهد االمتحان.
ثم إن بعض الفقهاء يتكلفون رصف األحاديث إىل غري الـمعنى الـمراد منها ،ليطبقوها عىل
قواعد مذهبهم وحياولوا االنتصار هبا عىل خصمهم ،فيجعلوا النصوص تابعة ألقوال علامئهم،
واحلق أن أقوال العلامء هي التابعة لقول اهلل ورسوله؛ ألن تطرق اخلطأ إىل آراء العلامء يكثر
بخالف تطرقها إىل األدلة الرشعية من الكتاب والسنة؛ وألن األدلة الرشعية حجة اهلل عىل عباده،
بخالف رأي العالـم ،فإنه خيطئ ويصيب ،وفرق بني أن يكون اإلنسان قصده معرفة حكم اهلل
ورسوله يف مثل هذه الـمسألة ،أو أن يكون قصده معرفة ما قاله علامء مذهبه أو الشيخ الفالين
الذي اشتهر علمه وفضله .ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن ما أتى به صاحب الرسالة من قبل نفسه وفرس به بعض األحاديث وحاول به رد كالم
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علامء الـمسلمني فهو عمل خاطئ ال ينبغي السكوت عليه وال إقراره ..إلخ.
فاجلواب :إن هذا اإلنكار الصادر منه علينا هو قول غري مربور والذي نرش ألجله هذا
الـمنشور ،كأنني أتيت ببدع من القول وزور ،ومن واجب من يتصدى للرد أن يكون عالـام بام
يأمر به ،عالـ ًام بتحريم ما ينهى عنه ،وأن يكون لديه مؤهالت علمية واستعدادات يف التبحر يف
البحوث الفقهية من كل ما يصيب به اهلدف ويؤهله للوصول إىل الغاية بدون تعسف يف التأويل
وال ُبعد عن سواء السبيل.
من ذلك اإلنكار الصادر من فضيلة الشيخ علينا يف القول بعدم مرشوعية األضحية عن
الـميت ،ونحن عىل ثقة من اليقني بصحة ما قلنا ،وأن األضحية إنام رشعت يف حق احلي ال
الـميت ،فذكر يف إنكاره أننا أتينا هبذا القول من قبل أنفسنا ،وأننا نحاول به رد كالم علامء
الـمسلمني ،وهذا إن دل عىل يشء ،فإنام يدل عىل أن هؤالء الـمنكرين هلذا القول قد قرصوا
علومهم وأفهامهم عىل التفقه يف قواعد مذهبهم ،ومل يتوسعوا عنه إىل النظر يف غريه من كتب
اخلالف والـمذاهب ،فصاروا يستغربون كل قول خيالف رأهيم ومذهبهم ،كأهنم يرون أن العلم
الصحيح هو فيام حفظوه من خمترص الـمقنع أو اإلقناع أو الـمنتهى وغريها من كتب الـمذهب،
فمثلهم كمثل من خيط شبه حلقة اخلمس ثم يضع إصبعه وسطه ويقول :العلم ههنا ،وما خرج
عنه فجهل .ومن طبيعة اإلنسان أنه إذا جهل شي ًئا أرسع بإنكاره ،وذلك ال يغنيه من احلق شي ًئا،
واحلق ال ينحرص يف مذهب احلنابلة فقط ،ولو كان كذلك حلكمنا ببطالن ما سواه من
الـمذاهب ،فلو أن هؤالء توسعوا قلي ً
ال إىل النظر يف شتى البحوث الفقهية وكتب اخلالف وكتب
علام إىل علمهم ولعرفوا حينئذ أهنم قد حفظوا شي ًئا من العلم وضاعت
أئمة الـمذاهب الزدادوا ً
عنهم أشياء ،وبذلك يتسع صدر أحدهم ملا سيعرض عليه من الـمسائل اخلالفية التي مل تكن
معروفة يف مذهبه ،وإن كانت مشهورة يف مذهب غريه ،ويعرف القول الراجح بالدليل فيها ،ألنه
كلام اتسعت معارف الشخص وعلومه اتسع رحبه ملا يعرض له وظهر له من العلم ما مل يكن
حيتسبه ،وما أحسن ما قال اإلمام الشافعي يف هذا الـمعنى:
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كلــــــــــــــام أدبنــــــــــــــي الدهـــــــــــــــ

ــــــــــــر أراين نقـــــــــــ

ـــــــــــــــــام
وإذا مــــــــــــــــــا ازددت علـ
ً

ـــــــــــــــــام بجهــــــــــــــــــي
زادين علـ
ً

من ذلك القول الذي نحن بصدده وهي األضحية عن الـميت ،حيث قلنا :إنه مل يثبت
بطريق صحيح وال رصيح ما يدل عىل مرشوعيته ،فإن هذا القول مل خيرج منا ابتدا ًعا وال ابتدا ًء،
بدون سبق عمل من العلامء بموجبه حتى نتهم بالشذوذ به ،فقد بينت يف الرسالة بأن القول بعدم
مرشوعية األضحية عن الـميت هو الـمشهور من مذهب الشافعية والـاملكية واألحناف ،كام
معزوا إىل أصحاب الـمذاهب الـمذكورة وإىل كتبهم ،كام ذكرها
موضحا يف الرسالة
ذكرت ذلك
ًّ
ً
أصحاهبم يف كتبهم والقول إذا اشتهر ومل ينكر فهو الـمذهب ،وهذه الـمذاهب الثالثة ينتحل
العمل هبا مئات األلوف من علامء الـمسلمني ما بني فقهاء وحمدثني ومفرسين من لدن القرن
الثاين الذي فيه األئمة إىل زماننا هذا ،كلهم يرون يف مذاهبهم عدم مرشوعية األضحية عن
الـميت ،فالقول بذلك يعد من األمر الـمشهور عند علامء األئمة الثالثة ،وإن كان القول به
مهجورا عند الـمتأخرين من فقهاء احلنابلة ،فمن أجل اجلهل به ظن الشيخ عبد العزيز ،بأين
ً
مرصحا به من قوله ال يثنيه عنه وجل وال يلويه خجل.
أتيت بام خيالف علامء الـمسلمني كام تراه
ً
كام أنني ذكرت يف الرسالة بأنه مل يثبت عن اإلمام أمحد القول بمرشوعية األضحية عن
الـميت ،وكذلك سائر فقهاء احلنابلة الـمتقدمني من لدن القرن الثاين الذي فيـه أئمة الـمذهب
إىل القرن الثامن ،فال تذكر يف يشء من كتبهم ال يف الضحايا وال الوصايا وال األوقاف ،كام أنه مل
يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعلها ،أو أوىص هبا ،أو وقف وق ًفا عليها ،وكام أهنا ال توجد حتى
اآلن يف البلدان التي خرج العلامء منها ،مثل :الشام ومرص والعراق وفارس واليمن فال تذكر يف
تربعاهتم وال وصاياهم وال أوقافهم ،باعرتاف علامئهم ،أفيكون مجيع هؤالء العلامء ،بإضافة
الصحابة إليهم عىل خطأ ،وأن صاحب اإلقناع و الـمنتهى ومن أخذ بقوهلام هم الـمصيبون؟!
وكيف ُجتعل رشعية وهي مل تثبت من قول الرسول وال فعله وال إقراره ،ومل يفعلها أحد من
الصحابة؟! فعدم العمل هبا يعد من اإلمجاع السابق زمن الصحابة والتابعني ،واستصحاب حكم
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اإلمجاع يف موضع النزاع حجة.
وقد كنت أحسب هلذا االستغراب احلساب فعملت من الدالئل القطعية والرباهني اجللية
ساذجا خال ًيا من دليل احلكم وعلته وال حيلة يل يف
من كل ما يؤذن بصحته ورصاحته ومل ألقه
ً
إفهام من ال يريد أن يفهم ،و ُيعذر من فعلها أو أوىص هبا أو وقف وق ًفا عليها من مشايخ الدعوة
وغريهم ،بأهنم ملا سمعوا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -يف قوله :إنه يضحى للميت
كام حيج عنه ويتصدق عنه ،وكذا القول الـمنسوب عنه ،من أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها،
وتأكد ذلك يف نفوسهم بقول صاحب الـمنتهى :وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي .فلام
سمعوا هبذه األقوال ظنوا أهنا من أفضل األعامل ،وبنوا عىل ظنهم جواز التربر هبا والوصية هبا
والوقف عىل األضحية ،كام قال الشيخ محد بن نارص بن معمر ،وهو من مشايخ الدعوة قال :إن
صحيحا ،وبنوا عىل ظنهم
الفقهاء ملا سمعوا حديث ع ي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه ظنوه
ً
بجواز الوقف عىل األضحية ،والوصية هبا ،قال :والتضحية عن الـميت مل تكن معروفة عند
السلف واحلديث ليس يف الصحاح ،وبعض أهل العلم تكلم فيه وبعض الفقهاء ملا سمعه أخذ
بظاهره وقال :ال يضحى عن الـميت إال أن يويص بذلك ،وإن مل يوص فال يذبح عنه ،بل
يتصدق بثمنها .فالعاملون هبا هم جمتهدون مأجورون ،ولو تبني هلم احلق عىل خالف ما فعلوا
ألخذوا به وآثروه عىل قول كل أحد ،وقد صنف شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -رسالة
سامها رفع الـمالم عن األئمة األعالم ،ذكر فيها فنونًا من األعذار عن عدم عمل بعض األئمة
ببعض السنن الصحيحة ،وعن خمالفتهم لبعض السنن الصحيحة ،وقال :إن األمر الـمجزوم به
يف حقهم هو عدم تعمدهم ملخالفة السنة الصحيحة قط ًعا ويعذرون بكون هذه السنة الصحيحة
مل تبلغ أحدهم أو أهنا بلغته بطريق ال يثبت عنده لضعف سنده ،أو أن هذه السنة كانت عنده ثم
نسيها ،أو أنه ظن عدم شموهلا للمعنى الـمراد ،أو أهنا بلغته عن طريق ضعيف لطعن الـمحققني
صحيحا ،وعمل بموجبه إىل غري ذلك من األعذار الـمقتضية لرفع الـمالم
يف رواة سنده ،وظنه
ً
عن العلامء األعالم ،وألجله تنوعت الـمذاهب يف مسائل الفروع واتفقوا مجي ًعا عىل أن من
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استبانت له سنة رسول اهلل ،مل يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان.
خَتــــالف النــــاس فــــیام قــــد رأوا ورووا

وكلهـــــم يـــــدعون الفـــــوز بـــــالظفر

ينصــــره

إمـــا عـــن اهلل أو عـــن ســـید البشــــر

فخـــذ بقـــول يكـــون الـــن

ج

قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
الوجه الثاين :إن األضحية عن الـميت كالصدقة عنه وكاحلج ،وهذا جائز رش ًعا .وهل
األضحية عن الـميت إال نوع من الصدقة يصله ثواهبا كسائر القرب؟ وأي فرق بني وصول
ثواب الصدقة واحلج وبني وصول ثواب األضحية؟ وما هذه اخلاصية التي منعت وصول ثواب
األضحية ،واقتضت وصول بقية األعامل؟ ،وهل هذا إال تفريق بني الـمتامثالت؟! إال أن يقول
قائل :إن األضحية ليست بقربة .وما أظن أحدً ا يتجرأ عىل ذلك ،ألهنا مكابرة.
فاجلواب أن نقول :إن الشارع احلكيم ورسول رب العالـمني هو الذي فرق ،بني الصدقة
واألضحية ،ألن احلالل ما أحله اهلل ورسوله ،والدين ما رشعه اهلل يف كتابه وعن لسان نبيه ،وقد
أمر النبي ﷺ األوالد بأن يتصدقوا عن آبائهم الـميتني ،وأن يقضوا واجباهتم من حج وصوم ،ومل
يأمر أحدً ا بأن يضحي عن والديه الـميتني ،ونحن متبعون ال مرشعون ،ألن العبادات مبناها عىل
التوقيف واالتباع ،ال عىل االستحسان واالبتداع ،وهلذا قال بعض السلف :كل عبادة مل يتعبدها
رسول اهلل وال أصحابه فال تتعبدوها ،فإن األول مل يرتك لآلخر مقاالً .واألضحية عن الـميت
بانفراده مل يفعلها رسول اهلل ﷺ ومل يفعلها أحد من أصحابه ،بخالف الصدقة فقد ثبتت.
أمر النبي ﷺ األوالد أن يتصدقوا عن آبائهم وأن يقضوا واجباهتم من حج وصوم وقضاء
ونذر ،وأن يصلوا أقارب آبائهم وأصدقائهم ،وكام أمر عمر ،بأن يتصدق بوقفه عىل الفقراء ويف
القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل ،وغري ذلك من األحاديث الدالة عىل أفضل ما يفعله
احلي مليته ،وكلها أصول تؤيد قول من قال :إن األضحية عن الـميت غري مرشوعة؛ ألن عدم نص
النبي عليها وعدم فعل الصحابة هلا ،ال يف أوقافهم وال وصاياهم وال تربعاهتم ،يدل عىل عدم
ثبات مرشوعيتها ،إذ لو كانت مرشوعة أو أنه يصل إىل ميتهم نفعها لكانوا أحق بالسبق إليها ،فعدم
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فعلهم هلا يعد من اإلمجاع السابق واستصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع حجة ،ألهنا من
التعبدات التي جيب هلا الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة.
وباجلملة ،فإن هذه النصوص وما يف معناها هي أوضح من نار عىل علم ،تلجم الـمخالف
بلجام التقوى وتقوده إىل اإليامن هبا بالعروة الوثقى .والعجب من عالـم تقي تعرض عليه هذه
النصوص وما يف معناها ويؤمن بصحتها ،ثم يقول بتفضيل األضحية عن الـميت عىل الصدقة
عنه بدون أن يأيت بدليل صحيح يثبت به مرشوعية األضحية عن الـميت ،فض ً
ال عن القول
بتفضيلها عىل الصدقة ،واألضحية عن الـميت مل تكن معروفة عن السلف وال يمكن نقلها عن
أحد منهم ،مع شدة حرصهم عىل اخلري ،وال أرشدهم إليها النبي بترصيح وال إيامء ،وقد
أرشدهم إىل الدعاء واالستغفار والصدقة ،ولو كان ثواهبا يصل إليهم بعد موهتم ألرشدهم
إليها.
وأما قوله :وهل األضحية عن الـميت إال نوع من الصدقة .فهذا غري صحيح ،فإن األضحية
إذا أطلقت ال تسمى صدقة ،كام أن الصدقة ال تسمى أضحية ولكل يشء حكمه عىل حسب
حقيقته ومسامه ،أما رأيت العلامء من الفقهاء والـمحدثني إذا ذكروا يف كتبهم باب األضحية،
فإهنم مل يذكروا معها الصدقة ،وإذا ذكروا باب الصدقة ،فإهنم مل يذكروا معهـا األضحية ،وقد
نص الفقهاء من أئمة الـمذاهب األربعة عىل أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها يف حق
احلي؛ ألن يف ذبحها إحياء لسنتها واتبا ًعا لطاعة اهلل ورسوله فيها ولكونه يتمكن من الصدقة كل
وقت وال يتمكن من فعل األضحية إال يف الوقت الـمحدد هلا ،وهذه الـمفاضلة تقتيض
الـمغايرة ،وأن األضحية غري الصدقة ،كام أنك إذا قلت احلديث أفضل من الفقه ،فإن احلديث
غري الفقه ،نعم إنه لو ذبح ذبيحة يف عيد األضحى أو يف أيام الترشيق أو يف غريها من األيام
وتصدق هبا عن والديه الـميتني ،فإن ذلك جائز ومرشوع ،العتبار أهنا صدقة وليست بأضحية،
حلام من اجلزار فتصدق به عن والديه ،فإن هذا مرشوع ،وقد أوضحنا القول
أشبه ما لو اشرتى ً
بصحته يف الرسالة.
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ثم إن حكم األضحية يفارق الصدقة يف أمور عديدة ،منها أن األضحية لو أكلها كلها إال
قدر أوقية تصدق هبا جاز وأجزأت أضحية ،والصدقة هي األوقية التي خرجت من يده إىل يد
مستحقها ،ومنها أن األضحية ال جيوز ذبحها إال يف الوقت الـمحدد هلا وهو يوم العيد وأيام
الترشيق ،وأما الصدقة فتجوز كل وقت ،ثم إن األضحية ال جيوز فعلها إال مع الـمسلم ،وأما
الصدقة فتجوز عىل الكافر ،وملا حترج الصحابة عن الصدقة عىل أقارهبم من الـمرشكني ،وقالوا:
َّ
َ
ََ َ ُ َ
ك َّن ٱ َّ َ
ّلل
ال نتصدق عىل من ليس من أهل ديننا ،أنزل اهلل تعاىل﴿ :لي َس عليك هدى ُهم َول ِ
ُ ُ َ َّ
َ
ُ ُ
َ َ َ ُ
ُ ُ
َ
َّ
ُ
َيهدِي َمن يَشا ُء َو َما تنفِقوا مِن خي ف ِِلنفسِك رم َو َما تنفِقون إِّل ٱبتِغا َء َوجهِ ٱّللرِ َو َما تنفِقوا
َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
نتم ّل تظل ُمون [ ﴾٢٧٢البقرة .]272 :فأمروا أن يتصدقوا عىل أقارهبم من
مِن خي يوف إِّلكم وأ
الـمرشكني.
ونحن بكالمنا هذا نريد التفريق بني الـمرشوع وغري الـمرشوع ،إذ كل مرشوع ملتحق
بالعبادات وما ليس بمرشوع فإنه ملتحق بالـمبتدعات أو العادات ،وهذه صدقة الفطر ،جتب
عىل كل فرد من األحياء إذا كان عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وال تفعل
عن األموات لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها وهي صدقة من الصدقات ،فلو ادعى أحد
مرشوعيتها عن األموات بحجة أهنا صدقة من الصدقات حلكمنا ببطالن قوله ،والنبي ﷺ قال:
َ َ
َ ْ َ َ ََْ
َ َ َ ََ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ
اها َب ْع َد الصالَة َف َ َ َ َ َ
ات»(،)1
«من أداها قبل الصالة ِ ف ِه زَكة مقبولة ومن أد
ه صدقة مِن الصدق ِ
ِ ِ
أي وليست من الفطرة يف يشء خلروجها عن حدود الرشع يف الوقت ،ومثله قول النبي ﷺ فيام
ُ
َْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ
َ َ
رواه البخاري عن الرباء ،أن النبي قال يوم العيد« :إِن أول َما َن ْب َدأ ب ِ ِه ِف يومِنا هذا أن نص َ
ّل ثم
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ
َلم عجله
جع فننحر ،فمن فعل ذل ِك فقد أصاب سنتنا ،ومن ذبح قبل أن يصّل فإِنما هو
نر ِ
َْ
ْلهلِ ِه» ،ففرق رسول اهلل بني األضحية الرشعية التي ذبحها صاحبها عىل وفق ما سنه رسول اهلل،
فوقعت موقعها يف الصحة واإلجزاء ،وبني الذبيحة التي ذبحها صاحبها قبل الصالة ،لكوهنا
وقعت عىل خالف ما سنه رسول اهلل يف األضحية.
( )1أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس.
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وهذا ينطبق عىل األضحية عن الـميت ،فإهنا ليست من سنته وال فعل خلفائه وأصحابه
فكانت شاة حلم ،وأهنا شاة حلم مباحة األكل وليست من األضحية يف يشء ،سواء أكلها صاحبها
َ ََ َ َ َ َ ََ
ْية»( )1والفرع هو أول ما تنتج اإلبل مما كانوا
أو تصدق هبا ،ومثله حديث« :ل فرع ول عتِ
بكرا وهو الفرع ،والعترية ذبيحة يذبحوهنا يف
يذبحونه ،وقيل :كان الرجل إذا متت إبله مائة نحر ً
العرش األول من رجب ،كانوا يفعلوهنا يف اجلاهلية وفعلها الـمسلمون يف أول اإلسالم ،عىل
َ ََ َ َ َ َ ََ
ْية» ،فنفى التقرب هبام عىل سبيل
حساب أهنا مرشوعة ،ثم نسخ ذلك بقوله« :ل فرع ول عتِ
التربر.
وأما قوله بقياس األضحية عن الـميت عىل احلج عنه ،فإنه قياس مع الفارق ،فإن احلج الذي
أفتى النبي بقضائه عن الـميت هو احلج الواجب بالرشع أو النذر الـمشبه بالدين الالزم ،قال:
ََْ
َ َ ُّ َ ْ ُ ْ َ
«فدي ُن اّللِ أحق أن يقض» واألمر به وقع مع خاصة األوالد ،ولألوالد مع اآلباء حالة ال تشبه
حالة غريهم ،إذ الولد كسب ألبيه؛ ألنه السبب يف إجياده فلحقته حسناته ،فال يقاس احلج الواجب
بالرشع أو بالنذر عىل األضحية التي ليست بواجبة عىل األحياء وال مرشوعة يف حق األموات،
فليست مماثلة للحج يف كل احلاالت حتى يقال بمنع التفريق بينهام.
وأما قوله :وما هذه اخلاصية التي منعت وصول ثواب األضحية واقتضت وصول بقية
األعامل ،وهل هذا إال تفريق بني الـمتامثالت؟! إلخ.
فاجلواب :أننا متبعون ال مرشعون ،ولألضحية حكم غري حكم الصالة والصيام واحلج؛ ألهنا
إتالف حيوان حمرتم ،فإن أتلف بحق فسبيل من هلك ومن قتل يف حق ،فاحلق قتله ،ولسنا ممن
جيازف بالقول يف جواز إهداء سائر األعامل إىل الـموتى من كل عامل حتى حيتج علينا بموجبه ،إال
فيام خصه الدليل من قضاء الولد لواجبات أبيه من حج وصوم ونفل وصدقة وما عدا ذلك ،فإنه ال
َ َ ُ َ
يقدس اإلنسان سوى عمله ،ومن بطأ به عمله مل يرسع به عمل غريه﴿ ،يَو َم ّل تمل ِك نفس ِنلَفس

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
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َ
َّ
َ ٗ
شيار َوٱلم ُر يَو َمئِذ ِّللِ [ ﴾١٩األنفطار .]19 :وقد قلنا يف الرسالة :إن قضاء احلج الواجب جيوز
فعله من األجنبي يف ظاهر مذهب اإلمام أمحد والشافعي؛ ألنه مشبه بدين اآلدمي ،فهو من باب
اإلبراء عن احلق الواجب وليست كذلك التضحية.
ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إين ال أظن أن أحدً ا ينكر وصول ثواب األعامل إىل الـموتى وهو حمجوج بالكتاب والسنة
واإلمجاع وقواعد الرشع ،قال :ذكر معناه ابن القيم ومل يقل هبذا إال أهل البدع ،وهلذا ُذ ِكرت هذه
الـمسألة يف كتب العقائد ،لبيان االعتقاد الصحيح والتنفري مما عليه أهل البدع.
فاجلواب :إن أفضل الكالم ما جىل احلقائق وهدى ألقوم الطرائق ،وفضيلة الشيخ قد اعتاد
إلقاء مثل هذه اجلملة عىل سبيل اخلرص واجلزاف ،غري موزونة بميزان الصحة واإلنصاف ،ألنه
قد رصف جل عقله وعمله وفهمه عىل التفقه يف مذهبه ،ومل يتوسع عنه إىل النظر يف غريه ،فظن أن
إهداء األعامل إىل الـموتى من األضحية وغريها أنه من األمر الـمجمع عليه عند علامء اإلسالم.
وأن من قال بخالف ذلك ،فإنه مبتدع ،كام تراه مرص ًحا به يف قوله ،ولو حقق فيام قال النظر بإمعان
وتفكر ،لعلم أهنا مسألة خالفية ليست إمجاعية ،وحتى فقهاء احلنابلة يف كتبهم الـمشهورة يذكرون
خالف العلامء فيها ،قال يف الـمغني :إن الظاهر من مذهب الشافعية ،أن ما عدا الدعاء واالستغفار
والصدقة واحلج الواجب ،ال يصل إىل الـميت ثوابه لعدم ما يدل عىل مرشوعيته ،وحكاه ابن كثري
يف التفسري مؤيدً ا له ،أفريى فضيلة الشيخ أن الشافعي ومن اتبعه يف قوهلم هبذا يعدون مبتدعة،
وحتى شارح اإلقناع حكى عن األكثرين بأنه ال يصل إىل الـميت ثواب القراءة ،وأن ذلك لفاعله
َّ
َ
َ
َ َّ
َ
لقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأن لي َس ل ِِلَسنٰ ِن إِّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39 :وقوله﴿ :ل َها َما ك َس َبت
ََ
َ
َوعلي َها َما ٱكت َس َبت﴾ [البقرة.]286 :
ومثله يقال يف األضحية عن الـميت ،فإن الظاهر من مذهب الشافعية والـاملكية واحلنفية،
أنه ال أضحية عن الـميت لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها ،وقد أمجع األئمة األربعة عىل أنه ال يص ي
أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد لورود النهي عن ذلك ،وأن من مات وعليه صلوات،
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فإهنا تسقط بموته ،ومل يقولوا بوجوب قضاء الصالة عنه ،وكذلك الصيام ،إذا تويف وعليه يشء
من رمضان أطعم عنه عن كل يوم مسكني ،وال يصام عنه يف ظاهر مذهب األئمة األربعة ،ومحل
ْ َ َ َْ
ُ
َ َ َ َُْ
اإلمام أمحد حديث عائشةَ « :من َمات َوعلي ِه ِصيام صام عنه َو ِ ُّْله»( ،)1أن هذا حممول عىل صوم
النذر ،فهو الذي يقىض عن الـميت دون صوم الفرض ،ورجح ذلك العالمة ابن القيم  -رمحه
اهلل -يف اإلعالم ويف هتذيب السنن.
وأما نسبة القول هبذا إىل العالمة ابن القيم ،حيث قال :إن من ينكر وصول ثواب األعامل
إىل الـموتى ،فإنـه حمجوج بالكتاب والسنـة واإلمجاع وقـواعد الرشع .فإن العالمة ابن القيم -
رمحه اهلل -قد ذكر يف كتاب الروح اخلالف الواسع يف هذه الـمسألة ،فأسهب فيها وأطنب وعال
وصوب ،فذكر أقوال من أجاز ذلك مطل ًقا ،وأقوال من قيده بام تسبب إليه الـميت يف حياته،
وأقوال من فرق بني العبادات التي تدخلها النيابة ،كالصدقة واحلج ،وبني ما ال تدخله النيابة،
كإهداء ثواب القراءة والصالة ،وذكر حجج كل فريق ،وكان عمدة ما تكلم فيه هو إهداء ثواب
القراءة ،وتكلم عىل إهداء سائر األعامل بالتبع ،ورجح إهداء ثواب القراءة حسب رأيه.
ثم قال :هل تنتفع أرواح األموات بيشء من سعي األحياء أم ال؟ وذكر يف اجلواب ،أهنا
تنتفع بأمرين جممع عليهام من أهل السنة ،أحدمها :ما تسبب إليه يف حياته ،والثاين :دعاء
الـمسلمني واستغفارهم له ،قال :والصدقة واحلج عىل نزاع .انتهى .وذكر شارح الطحاوية مثل
هذا الكالم ،وقد رجحا جواز إهداء ثواب القراءة باجتهادمها ،ومن الـمعلوم أن روايتهام مقدمة
أيضا ،يف الـمجلد الثالث
عىل رأهيام يف ذلك ،إذ الرأي خيطئ ويصيب ،وقال العالمة ابن القيم ً
من اإلعالم :إن للعلامء قولني يف وصول ثواب القراءة إىل الـميت ،أحدمها :إن القراءة ال تصل
إىل الـميت ،والثاين :إهنا تصل ووصوهلا فرع عن وصول الثواب للقارئ ،ثم ينتقل منه إىل
الـميت ،فإذا كانت القراءة من القارئ ألجل اجلعل ومل يقصد به التقرب إىل اهلل مل حيصل له
الثواب ،فكيف ينتقل منه إىل الـميت وهو فرعه ،وألن االنتفاع بسامع القرآن مرشوط باحلـياة،
( )1متفق عليه من حديث عائشة.
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فلام مات انقطع عمله كله .انتهى .وبه يعلم أن االختالف يف هذه الـمسألة واقع مشهور ،ومل تكن
مما اتفق عليه اجلمهور ،وحسبك شهادة ابن القيم وشارح الطحاوية عن أهل السنة ،من أهنم ال
يرون انتفاع األموات بيشء من عمل األحياء ،إال ما تسبب إليه يف حياته ،ومنه صدقة أوالده عنه
وقضاؤهم لواجباته من حجه وصيامه ،ألنه السبب يف إجياد أوالده فلحقه حسناهتم ،ألهنم من
ْ َ ْ ُ
َ َ َ ُ
كسبه حلديث« :إن أ ْولدك ْم مِن كسبِك ْم»( ،)1والثاين :دعاء الـمسلمني واستغفارهم له.
والدعاء واالستغفار ليس من باب إهداء ثواب األعامل وإن أدخله بعض الفقهاء يف ذلك ،ولكنه
من باب العبادة التي خلق اهلل اخللق هلا وأمرهم هبا ،كام سيأيت بيانه قري ًبا إن شاء اهلل.
والـمراد بأهل السنة الذين نسب إليهم هذا االعتقاد هم الصحابة والتابعون ،وإنام سموا
بأهل السنة لكوهنم متسكوا بسنة رسول اهلل وأصحابه يف أقواهلم وأعامهلم واعتقادهم ،وساروا
عىل السنة وهي الطريقة العملية التي جرى عليها عمل النبي وأصحابه ،وقد حقق ذلك شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -قال :إنه ليس من عادة السلف إهداء ثواب األعامل إىل موتى
الـمسلمني ،بل عادهتم أهنم كانوا يعبدون اهلل بأنواع العبادات الـمرشوعة ،فرضها ونفلها،
وكانوا يدعون للمؤمنني والـمؤمنات ،كام أمر اهلل بذلك ويدعون ألحيائهم وأمواهتم ،فال ينبغي
للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل .ذكر ذلك ابن مفلح يف رشح الـمحرر من آخر
كتاب اجلنائز ،ونقل ابن اللحام عن شيخ اإلسالم نحو هذا الكالم ،فقال :إنه مل يكن من عادة
السلف إذا صلوا تطو ًعا أو صاموا تطو ًعا أو حجوا تطو ًعا أو قرؤوا القرآن أهنم هيدون ثواب
ذلك ملوتاهم ،فال ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف .انتهى .فهذا هو األمر الثابت عن
شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -وال يمكن أن يقول هبذا ويدعو الناس إىل العمل به ،ثم
خيالفهم إىل خالفه ،فام نسب إليه من القول بجواز األضحية عن الـموتى وإهداء ثواب األعامل
إىل الـموتى يعترب غري صحيح واحلالة هذه ،أو أنه قول قاله ثم ترجح عنده خالفه.

( )1أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث عائشة.
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ُ
َ َّ
َ َّ َ
وذكر ابن كثري يف التفسري عىل قوله تعاىل﴿ :أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى َ ٣٨وأن لي َس
َّ
َ
ل ِِلَسنٰ ِن إِّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39-38 :قال :ومن هذه اآلية استنبط الشافعي ومن اتبعه أن

القراءة ال يصل ثواهبا إىل الـموتى؛ ألهنا ليست من عملهم وال كسبهم ،وهلذا مل يندب إليها
رسول اهلل أمته وال حثهم عليها وال أرشدهم إليها بنص وال إيامء ومل ينقل ذلك عن أحد من

خريا لسبقونا إليه ،وباب القربات يقترص فيها عىل النصوص وال يترصف فيها
الصحابة ولو كان ً
بأنواع األقيسة واآلراء .قال :وأما الدعاء والصدقة فذاك جممع عىل وصوهلام ومنصوص من
َ
الشارع عليهام ،وأما احلديث الذي رواه مسلم يف صحیحه عن أيب هريرة أن النبي ﷺ قال« :إِذا
َ َ َ
ْ َ
َْ ُ
َ َ
َْ ُ َْ َ َ َ َ ُُ
َ َ َ
َ َ
ْ ََُْ ُ
مات اإلنسان انقطع عمله إِل مِن ثالث :صدقة جارية ،أ ْو عِلم ينتفع ب ِ ِه ،أ ْو َودل صال ِح يدعو
َ
َْ َ َ َ َ َ ُْْ ْ
لُ» ،فهذه الثالثة باحلقيقة هي من سعيه وكده ،كام يف احلديث« :إِن أطيب ما أكلتم مِن
ْ َ ْ
َ ََ ُ
َ ْ ُ
كسبِك ْم َوإِن أ ْولدك ْم مِن كسبِه».
وكل ما ذكر من الـمنع ،من إهداء ثواب القراءة ،فإنه ينطبق عىل الـمنع من إهداء ثواب

األضحية من باب األوىل ،ألن ظاهر مذهب الشافعي أن ما عدا احلج الواجب والصدقة
واالستغفار ،فإنه ال يصل إىل الـميت ثوابه ،لعدم ما يدل عىل مرشوعيته ،وذكر العز بن عبد
السالم يف فتاويه ( )2/24قال :من فعل طاعة هلل ثم أهدى ثواهبا إىل حي أو ميت مل ينتقل ثواهبا
إليه ،إذ ليس لإلنسان إال ما سعى ،فإن رشع يف الطاعة ناو ًيا أن يقع عن الـميت مل يقع عن
الـميت ،إال فيام استثناه الرشع ،كالصدقة والصوم واحلج.
وقال يف نیل األوطار :أما غري الولد ،فإن الظاهر من العموميات القرآنية أنه ال يصل ثواب
ما فعله إىل الـميت فيوقف عليها حتى يأيت دليل يقتيض ختصيصها ،فاتفقت كلمة علامء أهل
السنة وهم :شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكذا ابن القيم ،وشارح الطحاوية ،فيام نقلوه عن أهل
السنة ،وكذا العالمة ابن كثري والعز بن عبد السالم والشوكاين ،كلهم ذكروا أن إهداء ثواب
األعامل إىل الـموتى ليس من عمل أهل السنة ،فليقابل العاقل بني أقواهلم وبني قول فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن رشيد :إين ال أظن أحدً ا ينكر وصول ثواب األعامل إىل الـموتى ،وأنه ال ينكر
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وصول ثواب األعامل إىل الـموتى إال أهل البدع .لريى الفرق الواسع بني قوله هذا وبني أقوال
علامء السنة؛ ألن من عادته إلقاء مثل هذه الكلمة عىل سبيل اخلرص واجلزاف غري موزونة بمعيار
العدل واإلنصاف وال معرفة الوفاق واخلالف ،وقد قيل :إن من رشط صحة الدعوى كوهنا تنفك
عام يكذهبا .وقد قام الدليل والربهان عىل خالف ما يدعيه من اإلمجاع.
غري أن بعض علامء السنة لـمـا سمعوا باألحاديث الواردة يف الدعاء للموتى ،وكذلك
األحاديث الواردة يف اإلذن لألوالد بأن يقضوا واجبات آبائهم من احلج الواجب بالرشع أو النذر
َ ُ َ
َ َ َ
ََ َ
وكذا الصوم الواجب بالنذر كحديث الـمرأة التي قالت« :يا َرسول اّللِ إِن ف ِريضة اّللِ ىلع عِبا ِده ِ
َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً َ ً َ َ ْ ُ ُ َ َ
َُْ
َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
حل ِة ،أفأحج عنه قال« :نع ْم ,حّج عنه»»(،)1
ْيا ،ل يثبت ىلع الرا ِ
ِف اَلج أدركت أ ِب شيخا كبِ
َ
َ
ُ
َ َ ْ َ َ
َ ُ َ
َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
وكذا الـمرأة التي قالت« :يا َرسول اّللِ ،إِن أيم ماتت َول ْم َتُج أفأحج عنها قال نع ْم حّج عن
أمك ،قالت :وإنها نذرت صوم شهر فماتت أفأصوم عنها؟ قال« :نعم صويم عنها»( ،)2وسألته امرأة
ََْ
ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ
فقالت« :يا رسول اهلل ،أِم نذرت أن َتج ،فلم َتج حت ماتت أفأحج عنها قال :نعم  .حّج عنها،
َ ََ ْ َْ َ َ َ َ ُ
َ َ ُ َ َ ُّ ْ َ
َْ َ ُْ َ ًَ ْ ُ
اّلل أحق بِال َوفا»( .)3وحديث سعد بن عبادة،
اضية اقضوا اّلل ،ف
تق ِ
ك دين أكن ِ
ت لو كن ىلع أم ِ
أرأي ِ
حيث قال له« :تصدق عن أمك»( ،)4وكذا حديث عمرو بن العاص ،حني سأل عن نذر كان عىل
ً َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َُْ ََ َُ َ َ
َ َ َ َُ َ
َ ْ
أبيه؟ قال« :إنه ل ْو كن أبوك مسلما فصمت َوتصدقت عنه نفعه ذل ِك»( ،)5وحديث عائشة« :من

َ َ َْ
َ َ َ َُْ ُ
َمات َوعلي ِه ِصيام صام عنه َو ِْلُّه»( ،)6وكلها أحاديث صحيحة.

وهي حجة من استدل هبا عىل إهداء ثواب األعامل إىل األموات ،وخفي عليهم أن هذه

( )1متفق عليه من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس.
( )3متفق عليه من حديث ابن عباس.
( )4ذكره البيهقي تعلي ًقا يف معرفة السنن واآلثار من قول الشافعي.
( )5أخرجه أمحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
( )6متفق عليه من حديث عائشة.
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األحاديث وردت يف أعامل خاصة ورخص لألوالد ،أفتاهم النبي فيها بأن يقوموا هبا عن
والدهيم؛ ألن هذا مما ينتفع به الـمرء من عمل غريه ،بحيث يعد من قبيل عمله؛ ألنه كان سب ًبا يف
إجياد ولده فلحقته حسناته من دعاء ولده وقضائهم لواجب حجه وصومه وتصدقهم عنه .وهذا
معنى ما نقله ابن القيم  -رمحه اهلل -عن أهل السنة ،أهنم قالوا :إن أرواح األموات ال تنتفع بيشء
من سعي األحياء إال يف أمرين جممع عليهام ،أحدمها :ما تسبب إليه يف حياته ،والثاين :دعاء
َ َ َ
َْ ُ َْ َ َ َ َ ُُ
اإلنسان انقطع عمله إِل
الـمسلمني واستغفارهم له .وهذا كله داخل يف عموم قوله« :إِذا مات ِ
َْ ُ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ْ ََُْ ُ
ارية َوعِلم ينتفع ب ِ ِه َو َودل صال ِح يدعو لُ» ،رواه مسلم من حديث أيب هريرة
مِن ثالث صدقة ج ِ
ِين َء َام ُنوا َوٱ َّت َب َعت ُهم ُذر َّي ُت ُهم بإ َ
وقد أحلق اهلل ذرية الـمؤمنني هبم يف نص القرآن يف قولهَ ﴿ :وٱ ََّّل َ
يمن
ِِ
ِ
َ
ُ
ْ َ ْ ُ
َ َ َ ُ
أ َ
لق َنا ب ِ ِهم ذرِ َّي َت ُهم﴾ [الطور .]21 :ويف احلديث الصحيح« :إن أ ْولدك ْم مِن كسبِك ْم»( )1لكن

مدار اجلزاء بالثواب والعقاب وباجلنة والنار عىل عمل اإلنسان بنفسه لنفسه مج ًعا بني األخبار،
ُ
َ
ُي َ
كقوله﴿ :ٱّلَو َم ت َزى ك نفِۢس ب ِ َما ك َس َبت﴾ [غافر.]17 :

فمن قال بانتفاع الـميت بكل عمل يعمل له وإن مل يكن العامل ولده فقد خالف القرآن وال

حجة له يف احلديث الصحيح ،وال القياس الصحيح ،ويعذر من قال بذلك ،بأهنم ملا سمعوا هبذه
األحاديث ،ظنوا أن األمر شامل جلواز إهداء ثواب سائر األعامل إىل الـموتى من كل عامل،
وبناء عىل هذا الفهم توسعوا يف القول يف إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى حتى قالوا بجواز
إهداء الصلوات الـمفروضة ،كصالة الظهر والعرص ،كام ذكره صاحب اإلقناع وغريه ،قال
فرضا وأهدى ثوابه صحت اهلدية يف ظاهر الـمذهب .قال يف الـمبدع :وفيه
القايض :إذا صىل ً
ُبعد .أفرتى أن نقبل هذا القول فنهدي فرائض صالتنا ملوتانا؟! كال واهلل ،بل نحتسبها لنا عند
ربنا ،والقائلون بذلك هم جمتهدون مأجورون ،وال يكون الـمنترص ملقالتهم بمنزلتهم يف حصول
األجر وحط الوزر ،بل فرضه االجتهاد والنظر والبحث عن الدليل ليأخذ به ويدعو إىل العمل
بموجبه ،واألصل يف قواعد الرشيعة أنه ال يص ي أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد ،كام هو
( )1أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث عائشة.
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الظاهر من مذهب األئمة األربعة ،وأن من مات وعليه فرائض صلوات عجز عن فعلها يف حياته
أو تعمد تركها يف صحته فإهنا ال تقىض عنه ،ومن مات وعليه صوم أطعم وليه عن كل يوم
مسكينًا يف ظاهر مذاهب األئمة األربعة ومل يقولوا بقضاء صومه ما عدا اإلمام أمحد ،فإنه خص
جواز قضاء الويل لصوم النذر فقط ،وقد قلنا يف الرسالة (ص :)105إنه جيوز لألوالد قضاء
واجبات آبائهم من صالة وصوم وحج ،سواء كانت واجبة بطريق الرشع أو النذر ،لورود
األخبار الصحيحة بجواز ذلك وهو اختيار ابن حزم وخالف ما عليه األئمة األربعة.
وأما قوله :إنه مل يقل بإنكار وصول ثواب األعامل إىل الـموتى إال بعض أهل البدع ،وهلذا
ُذكرت هذه الـمسألة يف كتب العقائد لبيان االعتقاد الصحيح وتنفري ما عليه أهل البدع.
فاجلواب أن نقول :مهال يا أنجشة ال تكرس القوارير وانظر فيام تقول فإن فيه اخلالف الكثري،
ونحن مل نجد هذه الـمسألة هبذه الصفة يف يشء من كتب عقائد أهل السنة ال يف الواسطیة وال
الطحاوية ،وال عقیدة ابن قدامة وال يف غريها ،ونحن نطلب من فضيلة الشيخ ،بأن حييلنا عىل
العقيدة التي ذكرت فيها هذه اجلملة ،أي :وأن إهداء ثواب سائر األعامل إىل الـموتى حق ،أو أن
من أنكر وصول ثواب األعامل إىل الـموتى فإنه مبتدع ،ليتضح بذلك صحة ما يدعيه ،وحييل
عهدته عىل قائليه ،كام قيل:
ونــــــــــ

افــــــــــديث إّ أهلــــــــــه

فـــــــــــإن الوثیقـــــــــــة يف نصـــــــــــه

وقد ذكر شارح الطحاوية اختالف أهل السنة يف هذه الـمسألة ،فقال :اتفق أهل السنة أن
األموات ينتفعون من سعي األحياء بأمرين؛ أحدمها :ما تسبب إليه الـميت يف حياته ،والثاين:
دعاء الـمسلمني واستغفارهم له والصدقة واحلج عىل نزاع ،قال :واختلف يف العبادات البدنية
كالصوم والصالة وقراءة القرآن والذكر فذهب أبو حنيفة وأمحد ومجهور السلف إىل وصوهلا
والـمشهور من مذهب الشافعي ومالك ،عدم وصوهلا.
وحكي يف رشح اإلقناع عن األكثرين ،أهنم قالوا :ال يصل إىل الـميت ثواب القراءة ،وأن
َّ
َ َّ
َ
ذلك لفاعله ،لقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأن لي َس ل ِِلَسنٰ ِن إِّل َما َس َع [ ﴾٣٩النجم .]39 :فاخلالف بني
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علامء السنة يف هذه الـمسألة واضح مشهور ،ومل تكن مما اتفق عليه اجلمهور ،وعدم علم الشيخ
علام بعدمه ،لكن يرتجح أن فضيلة الشيخ قد
به ال ينفي وقوعه؛ ألن عدم العلم باليشء ليس ً
غلط يف فهم حقيقة ما قاله العلامء يف هذا االبتداع وأسبابه ،فأتى إىل البحث من اخللف ومل يدخل
أناسا من الـمتفلسفة والصوفية والـمبتدعة تكلموا يف الدعاء وقالوا :إنه
إليه من بابه ،وذلك أن ً
ال ينتفع به الـميت وال جيدي شي ًئا عىل احلي ،فال ينتفع به الداعي وال الـمدعو له ،ألن الذي
تدعو به إن كان قد قدر بطريق الـمشيئة اإلهلية ،فإنه سيحصل وإن مل تدع ،وإن مل يقدر فإنه لن
حيصل دعوت أو مل تدع .وبثوا من هذه الفكرة ما يقتيض رصف الناس عن هذه العبادة ،فإن
الدعاء عبادة من العبادات التي خلق اهلل اخللق هلا ،وأمرهم هبا ،كام روى النعامن بن بشري أن
ُّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ ُ
ََ َ َي ُ
ك ُم ٱد ُعون أَس َ
كم إ َّن ٱ ََّّل َ
ِين
ل
ب
ج
ت
ب
ر
ال
ق
و
﴿
:
أ
النبي ﷺ قال« :ادلاع ُء هو ال ِعبادة .ثم قر
ر ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ
َ َ ُ َ َ
َ
َ
ّبون عن ع َِباد ِت َس َيدخلون َج َه َّن َم داخ ِِري َن [ ﴾٦٠غافر .»]60 :رواه أبو داود والنسائي
يستك ِ
ُّ ْ َ َ
والرتمذي وصححه ،وله من حديث أنس أن « ُّ
ادل َاع ُء ُمخ ال ِعبادة ِ» وله من حديث أيب هريرة
َْ َ َ ْ َ ْ ََ ََ
ىلع اّللِ ُس ْب َحانَ ُه م َِن ُّ
ادل َاعءِ ومن لم يسأل اهلل يغضب عليه».
«ليس َشء أكرم
ومل يرشع اهلل الدعاء ويأمر باإلكثار منه إال لتحقق منفعته للحي والـميت ،وهذا القول وهذا
االعتقاد يف عدم منفعة الدعاء هو معلوم الفساد باالضطرار من دين اإلسالم ،لكونه يقتيض إبطال
األسباب التي علقها اهلل عىل الدعاء ،هلذا رد عليهم علامء أهل السنة ،ومنهم شيخ اإلسالم ابن
تيمية  -رمحه اهلل -فقد قال :من اعتقد أن اإلنسان ال ينتفع بدعاء غريه فقد خرق اإلمجاع وكذب
بالكتاب وبام أرسل اهلل به رسله ،والقائلون هبذا هم من جنس القائلني :أفال نتكل عىل كتابنا وندع
َ ُ َ َ
ْ َُ َُ َ
العمل .فأجاهبم النبي ﷺ بقوله« :اعملوا فك ُميس ل ِما خلِق لُ»( ،)1واهلل سبحانه خلق األسباب
والـمسببات وجعل هذا سب ًبا هلذا ،فإذا قال القائل :إن كان هذا قد قدر يل بمشيئة اهلل ،فإنه سيحصل
بدون دعاء ،وإن مل يقدر يل مل حيصل بالدعاء ،فجوابه أن يقال :إنه مقدر بالسبب ،أي الدعاء وليس
مقدرا بدون السبب ،كام أن اهلل سبحانه قدر دخول اجلنة باألعامل ودخول النار باألعامل ،وقدر
ً
( )1متفق عليه من حديث عمران بن احلصني.
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حصول الولد بالوطء والزرع بالسقي إىل غري ذلك من األسباب.
وكذا العالمة ابن القيم  -رمحه اهلل -فقد عقد فص ً
ال هلذه الـمسألة يف كتابه اجلواب الكايف
قال :ليس يشء من األسباب أنفع من الدعاء وال أكرم عىل اهلل منه وال أبلغ يف حصول
الـمطلوب منه ،وملا كان الصحابة أعلم األمة باهلل ورسوله وأفقههم يف دينه ،كانوا أقوم هبذا
هم الدعا  ،فإنني إذا أعطیت
هم اإلجابة ولكني أمحل ر
السبب وكان عمر يقول :إين ال أمحل ر
الدعا وفقت لإلجابة .اهـ .أضف إىل ذلك أن الدعاء من القدر والقدر يرد القدر ،فهو ينفع مما
َ َ ُّ ْ َ َ
َ َ ُ
ُّ َ
ادلاع ُء َول ي ِزيد ِف
نزل ومما مل ينزل ،كام روي عن ثوبان أن النبي ﷺ قال« :ل ي ُرد القد َر إِل
ْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ْ َ
ْ ُ ُُ
ُُْ
ْ ُّ َ
ب ي ِصيبه» رواه ابن حبان يف صحیحه واحلاكم،
العم ِر إِل ال ِب وإِن العبد ْلحرم الرزق بِاذلن ِ
وقال :صحيح اإلسناد ،فاألنبياء وخلفاء الرسل حياربون القدر بالقدر ،وحيكمون األمر عىل
القدر ،ويفرون من القدر إىل القدر ،مع قوة توكلهم عىل رهبم وأن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل
يكن وال حول وال قوة إال باهلل ،ومن أجل رواج هذه الفكرة صار بعض أهل السنة يذكرون
انتفاع األموات بدعاء األحياء يف عقائدهم؛ ألن من مل يعتقد ذلك فأقل ما يقال إنه مبتدع ،إن مل
كافرا ،قال الطحاوي :ويف دعاء األحياء منفعة لألموات واهلل يستجيب الدعوات ويقيض
يكن ً
احلاجات .اهـ.
لكن ينبغي أن نعلم بأن انتفاع األموات بدعاء األحياء يشء وإهداء ثواب األعامل إىل
الـموتى يشء آخر ،وال تالزم بينهام ،فإن الداعي إنام يدعو ربه ومل هيد ثواب دعائه ألحد،
والدعاء عبادة مستقلة بني العبد وربه ،ال ينتقل ثواهبا من الداعي إىل الـمدعو له ،سواء استجيب
له أو مل يستجب له ،وإذا استجيب له مل تكن استجابته من باب إهداء ثوابه ،ولكنه تفضل من اهلل
للمدعو له وللداعي أجر دعائه بكامله ومثله الصالة عىل اجلنازة ،بام فيها من الدعاء للميت ،فقد
ََ َ َ ََُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ ََُ َ َ
َ ْ َ
ان»(،)1
جنازة فله قِْياط ومن ش ِهدها حت تدفن فله قِْياط ِ
ورد يف الصحيح« :من صّل ىلع ِ

( )1أخرجه مسلم من حديث ثوبان.
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فالـمص ي عليها حيتسب ثواب صالته ودعاءه لنفسه ويدعو لـميته وجلميع الـمسلمني األحياء
منهم والـميتني بالـمغفرة والرمحة ،فليس الدعاء من باب إهداء ثواب األعامل وإن أدخله بعض
الفقهاء فيه توس ًعا؛ ألن إهداء ثواب األعامل هو أن يعمل اإلنسان عم ً
ال من صالة وصيام وحج
وصدقة وتالوة قرآن وذكر ،ثم هيدي ثواب ما عمله أو نصفه أو ثلثه مليته ،فيقول :اللهم اجعل
ثواب ما عملت لفالن ابن فالن ،أو يقول :اللهم إن كنت أثبتني عىل هذا العمل فاجعله لفالن
ابن فالن ،فيخرج العامل من ثواب عمله الـمهدى ،كأنه مل يعمله وحيصل األجر والثواب لـمن مل
يعمل وهو خالف سنة اهلل ورشعه يف اجلزاء عىل األعاملَ ﴿ :ف َمن َيع َمل مِث َق َال َذ َّرة َخ ٗ
يا يَ َر ُهۥ

َ َ
َ َ َ ُي َ
َ
َ َ َ َّ َ ٗ َ َ ُ
ََ َ َ
ت ُد ك نفس َّما ع ِملت مِن خي
 ٧ومن يعمل مِثقال ذرة َشا يره[ ﴾٨الزلزلة﴿ .]8-7 :يوم ِ
َ ُ
ُي َ
َ َ َ َ َ ُ
ي َٗ
ت ّل ظل َم ٱّلَو َم﴾ [غافر.]17 :
مضا﴾ [آلعمران﴿ .]30 :ٱّلَوم ت َزى ك نفِۢس بِما كسب ر
َ َ
َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ُي َ
كي َف إ َذا َ َ
َجع َن ُهم
ف
﴿
.
]
70
الزمر:
[
﴾
٧٠
ون
﴿ َو ُوف َِيت ك نفس ما ع ِملت وهو أعلم بِما يفعل
ِ
ُ َ
َ
َّ ُ
َ َ
ُي َ
ِّلَوم َّّل َري َ
ب فِيهِ َو ُوف َِيت ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾٢٥آلعمرانَ ﴿ .]25 :وٱتقوا

ُ َ
َ
َ َ
َ َّ ُ ُ َّ ُ ي َ
َ
ُ
يَو ٗما تر َج ُعون فِيهِ إِل ٱّللِر ث َّم ت َوّف ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾٢٨١البقرة.]281 :
ُ َ
َ َ
ُ َ ُ َ َّ
َ َ
ُ َّ ُ ي َ
ُي َ
َ
جدِل عن نفس َِها َوت َوّف ك نفس َّما ع ِملت َوهم ّل ُيظل ُمون ﴾١١١
﴿يَو َم تأ ِت ك نفس ت
َ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ ٗ ُ ي ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ
نتم تع َملون
[النحل﴿ .]111 :وترى ك أمة جاثِية ر ك أمة تدع إِل كِتبِها ٱّلوم تزون ما ك
َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ
ََ ُ
ل ِق إِنا كنا َسنستنسِ خ ما كنتم تع َملون [ ﴾٢٩اجلاثية-27 :
 ٢٨هذا كِت ُب َنا يَن ِط ُق عليكم ب ِٱ
ََ َ ُ َ َ ُ َ ٗ َ
ُ
ُي
َ َ ٗ
اضا َوّل َيظل ُِم َر يبك أ َحدا﴾ [الكهف﴿ .]49 :ٱّلَو َم ت َزى ك
...﴿ .]28ووجدوا ما ع ِملوا ح ِ
َ ُ َ
َ
يع ٱل ِ َ
ّلو َم إ َّن ٱ َّ َ
َ َ َ
ّلل ََس ُ
ت َّل ُظل َم ٱ َ
اب [ ﴾١٧غافر .]17 :وقال ﴿ :هل ت َزون
س
ر
نفِۢس ب ِ َما كسب ر
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ُ َ ُ َ
َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ
نتم تكس ُِبون﴾
نتم تع َملون﴾ [النمل .]90 :ويف اآلية األخرى﴿ :هل تزون إِّل بِما ك
إِّل ما ك
َّ ُ َ ً َّ
َ ُ َ ُ
ََ َ َ
َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ
[يونسّ﴿ .]52 :ل يكل ِف ٱّلل نفسا إِّل ُوسعها ر لها ما كسبت َوعليها ما ٱكتسبت﴾ [البقرة:
َ َ
ََ
ُ
ُ
َّ
َ
َ ﴿ .]286وٱ ََّّل َ
يمن أ َ
لق َنا ب ِ ِهم ذرِ َّي َت ُهم َو َما أِل َن ُهم مِن ع َمل ِ ِهم
ِين َء َام ُنوا َوٱت َب َعت ُهم ذرِ َّي ُت ُهم ب ِ ِإ
َ
ُ
ُي
َ
َ َّ َ
ك ٱمرِٕۢي ب َما َك َس َ
ب َرهِي [ ﴾٢١الطور﴿ .]21 :أّل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى َ ٣٨وأن
مِن شء
ِ ِ
َ
َ َ
َ
َّ َ
َسنٰن إ ِ َّّل َما َس َع َ ٣٩وأ َّن َسع َي ُهۥ َسو َف يُ َرى ُ ٤٠ث َّم ُي َزى ُه ٱ َ
ل َزا َء ٱلوّف [ ﴾٤١النجم:
ليس ل ِِل ِ
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خريا
 .]41-38إىل غري ذلك من اآليات الـمحكمـات الدالة عىل أن كل إنسان سيجزى بعمله إن ً
َ
َ َ ُ َ
َّ
َ ٗ
رشا فرش﴿ :يَو َم ّل تمل ِك نفس ِنلَفس شيار َوٱلم ُر يَو َمئِذ ِّللِ [ ﴾١٩األنفطار.]19 :
فخري وإن ًّ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ً ُ ً ُ
ُْ ُ َ ََ
ُْ َ َ َ
َُْ َْ
ويف الصحيح« :تع َرضون ىلع اّللِ ي ْوم ال ِقيام ِة حفاة ع َراة غ ْرل»(« .)1ينظ ُر أيم َن مِنه فال ي َرى إِل
ُ ُّ
َْ ُ َ ْ ََ ُْ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ
َْ ُ
اس يغدو
ما قدم مِن عملِ ِهَ ،وينظ ُر أشأم مِنه فال ي َرى إِل ما قدم»( ،)2ويف احلديث الثاين« :ك اِل ِ
َ َ
َْ َ ُ َُْ ُ َ َ ُ ُ َ
ََ
َ
فبائ ِع نفسه فمعتِقها أ ْو موبِقها»( ،)3واهلل يقول عند عرض صحائف األعامل« :يا عِبادِى إِنما
َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ًْ ََْ ْ َ
ِه أعمالكم أح ِصيها لكم ثم أوفيكم إِياها فمن وجد خْيا فليحم ِد اّلل ومن وجد غْي ذل ِك
َْ َ ُ
َ َ َُ َ
ومن إِل نفسه»( ،)4فهذه األدلة الرشعية هي حجة اهلل عىل مجيع عباده ،بخالف رأي
فال يل
العالـم ،فإنه خيطئ ويصيب ،وألن تطرق اخلطأ إىل بعض آراء العلامء يكثر ،بخالف تطرقها إىل
مثل هذه األدلة الرشعية.
وإذا البینـــــــــات تغـــــــــن شـــــــــی ًا

فــــــالتامس اهلــــــدى ــــــن عنــــــا

ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن أصحابنا  -رمحهم اهلل -قالوا يف كتبهم الـمخترصة والـمطولة :وأي قربة فعلها الـمسلم
وجعل ثواهبا مليت مسلم أو حي نفعه ذلك ،ومثلوا بالصالة والصيام والصدقة واحلج
واألضحية.
فاجلواب :إننا بسطنا القول يف الرسالة عن هذه القاعدة وبينا بأهنا من كالم بعض
األصحاب وليست من نصوص السنة والكتاب ،فهي قاعدة وضعية اصطالحية وليست
رشعية ،ومن الـمعلوم أن أقاويل الرجال يستدل هلا وال يستدل هبا ،وأول من نسب إليه هذه
القاعدة هو الـموفق بن قدامة  -رمحه اهلل -ذكرها يف كتاب الـمغني ،بناء عىل توجيه القول منه
( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2متفق عليه من حديث عدي بن حاتم.
( )3أخرجه مسلم من حديث أيب مالك األشعري.
( )4أخرجه مسلم من حديث أيب ذر.
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بجواز إهداء ثواب القراءة إىل الـميت ،فأخذها األصحاب عنه فاشتهرت من بينهم وانترشت يف
كتبهم ،وتوسعوا فيها حتى قالوا بجواز إهداء صالة الفرض ،كام ذكره صاحب اإلقناع ،وكذا
قوله بجواز األضحية عن الـميت الذي هو موضع النزاع ،وقد قلنا يف الرسالة بأنه ليس كل ما
يكتبه العالـم يكون حجة عىل الناس بدون دليل يؤيده ،ألن العالـم قد يقول ما يعجزه أن يقيم
احلجة عىل صحته ،وهذه الـمسألة تعبدية جيب هلا الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة،
واألضحية عن الـميت ليس فيها نص ثابت عن رسول اهلل ،ال من فعله وال من قوله وال إقراره،
ومل يكن معرو ًفا عن الصحابة وال السلف وال يمكن نقله عن أحد منهم مع شدة حرصهم عىل
فعل اخلري وإيصال ثوابه إىل الغري من موتاهم ،وقد أرشدهم إىل الدعاء واالستغفار وأرشد
األوالد إىل الصدقة واحلج والصيام ،ولو كان ثواب األضحية يصل إىل موتاهم ألرشدهم إليه
علام وأقلها تكل ًفا ،اختارهم اهلل لصحبة نبيه
ولكانوا يفعلونه؛ ألهنم أبر هذه األمة قلو ًبا وأعمقها ً
وإلقامة دينه كام قاله ابن مسعود يف وصفهم.
ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن النصوص تتظاهر عىل وصول ثواب األعامل إىل الـميت ،إذا فعلها احلي عنه وهذا حمض
القياس ،فإن الثواب حق للعامل ،فإذا وهبه ألخيه الـمسلم مل يمنع من ذلك ،كام مل يمنع من هبته
ماله يف حياته ،وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة عىل وصول سائر العبادات الـاملية ونبه
بوصول ثواب الصوم عىل وصول سائر العبادات البدنية ،وأخرب بوصول احلج الـمركب بني
الـاملية والبدنية.
فاجلواب :أما قوله بقياس العبادات التي هي من عند اهلل وأمرها إىل اهلل ،عىل هبة الـامل
الذي يملكه صاحبه يف الدنيا ويترصف فيه كيف يشاء ،من بيع وعطاء ،فإنه قياس مع الفارق
حتى ولو قال به من قال؛ فإن اآليات الـمثبتة للجزاء عىل احلسنات والسيئات تبطل دعوى ملكية
اإلنسان لثواب عباداته؛ ألنه عبد هلل وأعامله مملوكة هلل ،وليس من شأنه أن يترصف يف أعامله
هببتها ملن ال يعملها ،لكون اجلزاء عىل األعامل ليس مملوكا للعامل ،وإنام هو فضل من اهلل يتفضل
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به عىل من يشاء من عباده والناس منهم الـمقبول عمله ومنهم الـمردود ،ومن نوقش احلساب
هيلك؛ ألن اهلل سبحانه إذا بسط عدله عىل عبده وحاسبه عىل حسناته وسيئاته ،مل يبق له حسنة،
ََ
وإذا بسط فضله عىل عبده ،مل يبق له سيئة ،والنبي ﷺ قال« :ما منكم أحد يدخل اْلنة بِعملِ ِه»،
َ ُ َ َ َ م َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َََ َ َ ُ ُْ ََْ
()1
اّلل قال :ول أنا إِل أن يتغمد ِن اّلل مِنه بِرحته»  ،ولو جاز هبة األعامل
قالوا :وال أنت يا رسول ِ
قياسا عىل هبة الـامل جلاز بيعها ،إذ اهلبة نوع من البيع ،فالفرق بني هبة الـامل وبني هبة األعامل
ً
كالفرق بني الدنيا واآلخرة وكالفرق بني العبادات والعادات ،وهبذا يتبني بطالن قوله :إن
الثواب حق للعامل ،فإذا وهبه مل يمنع منه .ألنه ليس للعامل حق ثابت عىل اهلل ،كام قيل:
مـــــا للعبـــــاد علیـــــه حـــــق واجـــــب

كــــــال وال ســــــعي لديــــــه ضــــــائع

إن عــــــــذبوا فبعدلــــــــه أو نعمــــــــوا

فبفضــــله وهـــــو الكــــريم الواســـــع

وأما قوله :إنه نبه بوصول الصدقة عىل وصول سائر العبادات الـاملية ،ونبه بوصول الصوم
عىل وصول سائر العبادات البدنية ،فهذا كله بناء منه عىل ما وهى أصله ومل يصح سنده؛ فإن
األمر بالصدقة وبالصوم وباحلج وقع من النبي ﷺ بسؤال من األوالد عن واجبات آبائهم ،فأذن
هلم بأن يقضوا دين اهلل عنهم ،كام يقضون ديون الناس ،وأن يتصدقوا عنهم ،فهي ليست كإهداء
ثواب األضحية التي ليست بمفروضة عىل األحياء وال مرشوعة عن األموات وال دليل عىل
وصول ثواب الصوم مطل ًقا من كل من يصوم عن الـميت ،حتى يقاس عليه غريه ،ويف كتب
الفقهاء من احلنابلة الـمخترصة والـمطولة أن من مات وعليه صوم ،فإنه يطعم عنه عن كل يوم
مسكني ،ومل يقولوا :يصام عنه ،وهذا هو الظاهر من مذاهب األئمة األربعة ،مستدلني عليه بام
روى النسائي بسند صحيح عن ابن عباس ،قال :ال يصل أحد عن أحد وال يصم أحد عن أحد،
وروي هذا القول عن ابن عمر وعائشة؛ ألن هذا هو األصل من قواعد الرشيعة إال ما استثني
بالنص من صيام األوالد أو حجهم أو صدقتهم عن والدهيم ،ال سيام إذا كان ذلك ًّ
حقا ثابتًا
بأصل الرشع أو بالنذر ،كام كانت احلال يف الوقائع التي أفتى النبي فيها أولئك األوالد .وال
( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
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يقاس عمل غري الولد عىل الولد ،ملخالفته النص القطعي فهو قياس مع الفارق ،فمتى كان
الفقهاء من أئمة الـمذاهب األربعة يمنعون قضاء الصوم الواجب عىل الـميت بالرشع فكيف
يقال بمرشوعية صوم النفل عنه ،فالقائل هبذا يعد من الـمتناقضني الذين يرجحون اليشء عىل ما
هو أوىل بالرجحان منه ،إذ لو كان اإلذن بالصيام عامة لكثر عمل الصحابة به حينئذ ،بحيث
متواترا عنهم ،ألنه من رغائب األعامل التي حيرص الناس عىل مثلها ،واهلل
مستفيضا أو
يروى
ً
ً
أعلم .وأما األضحية عن الـميت ،فإهنا أبعد من هذا كله عن مقاصد الرشع يف مرشوعية
وشكرا هلل عىل بلوغه
إشهارا لرشف عيد اإلسالم،
األضحية فإهنا إنام رشعت يف حق احلي
ً
ً
والتوسعة عىل األهل فيه ،ولتكون أعياد الـمسلمني عالية عىل أعياد الـمرشكني ،وما يقربونه
َ
َ
آلهلتهم من القرابني ،أشبه صالة العيد ،قال تعاىل﴿ :ف َص ِل ل َِربِك َوٱنَر [ ﴾٢الكوثر.]2 :

فالـمخاطبون باألمر بصالة العيد هم الـمخاطبون باألمر باألضحية والـموتى يبعثهم اهلل ثم إليه
يرجعون.
ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:

َُ
ُ َ َ َ ْ َُ َ َ ْ
ثبت أن النبي ﷺ ذبح ً
آل ُممد»( ،)1فأهدى ثواب
كبشا وقال« :اللهم هذا عن ُممد وعن ِ

الكبش لنفسه وآله احلي منهـم والـميت.
فاجلواب :إن هذا احلديث صحيح ثابت قد ورد من طرق متعددة ،ورواه عدد من
الصحابة ،فنحن نؤمن به وندعو إىل العمل بموجبه ،وقد استدل به الصحابة وكثري من العلامء
عىل جواز اشرتاك أهل البيت يف ذبيحة واحدة ،ولو كانوا مائة أو أكثر ،وقد عمل به الصحابة،
كام قال عطاء :قلت أليب أيوب :كيف كانت الضحايا فيكم عىل عهد رسول اهلل؟ قال :كان
الرجل منا يضحي بالشاة عنـه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون .والـمراد بأهل بيته هم األحياء
َ ْ ََ َ َ ْ
الـموجودون معه والـمخاطبون بقول النبي ﷺ فيام رواه مسلم عن أم سلمة ،قال« :من أراد أن
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ
َ ًْ
ُ َ
ض َ
اره ِ شيئا» ،والكالم
ف
ظ
أ
ِن
م
ل
و
ه
ر
ع
ش
ِن
م
ن
ذ
ت العْش فال يأخ
ي
ِ
ّح أو يضح عنه ،فإِذا دخل ِ
ِ
ِ
( )1أخرجه احلاكم والبيهقي من حديث أيب رافع.
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حيمل عىل الـمتبادر إىل األذهان وإىل ما سبق إليه فهم اإلنسان ،فالصحابة ال يعني أحدهم
بأضحية عنه وعن أهل بيته من مات له ،ألن الفعل ال يمت لألموات بصلة ،ال بطريق الـمنطوق
وال الـمفهوم ،كام أن أحدنا إذا ضحى عن نفسه وأهله ال يعني بذلك من مات له ،ثم إن إجزاء
األضحية عن كافة أهل البيت ولو كثر عددهم هي من حماسن الرشيعة ،فإن اهلل بعث نبيه برشع
ََ
ََ ُ
َ
َ
كم بٱل ُمؤ ِمن َ
ِي َر ُءوف
كامل وإحسان تام عام ،ووصفه بأنه ﴿ع ِزيز عليهِ َما عن يِتم َح ِريص علي
ِ
َّرحِيم﴾ [التوبة .]128 :فمن رأفته ورمحته أن رشع ألمته جواز اشرتاك أهل البيت ولو كانوا مائة أو
أكثر يف أضحية واحدة ومل جيعلها واجبة عىل كل فرد كوجوب الفطرة؛ ألن هذا يقتيض التوسع يف
إتالف احليوان الـمحرتم ،وجيحف بسيد أهل البيت ومن تلزمه مؤنتهم ،ولكون احليوانات من
اإلبل والبقر والغنم ،قد تعز وترتفع أثامهنا ،كام يوجد يف بعض األزمان ويف بعض البلدان ،فيشق
ذاك عىل الناس ،فاقتضت الرشيعة التخفيف عىل الناس ،وذلك باكتفاء األضحية الواحدة عن كافة
أهل البيت ،بخالف الفطرة ،فإهنا جتب عىل كل فرد بعينه ،وجيب عىل الشخص فطرة سائر من
يموهنم من زوجاته وأوالده ،ألهنا قدر يسري ،أي صاع من الطعام ال جيحف بأحد يف كل زمان
ومكان ،وتسقط عن الـمعرس الذي ال جيد ما يزيد عىل مؤنته ومؤنة عياله يوم العيد وليلته ،كام أهنا
ال ترشع عن األموات ،وهذا كله من حماسن الرشيعة وأرسار حكمها ،ثم إن هذه األضحية وقعت
بطريق األصالة عن النبي ﷺ وإنام أرشك أهله معه يف ثواهبا واالشرتاك يف الثواب موسع فيه ونحن
إنام نتكلم عىل إفراد الـميت باألضحية ،كأن يضحي ألبيه الـميت أو البنه أو أن يويص بأضحية
تذبح له بعد موته ويوقف وق ًفا يف أضحية ونحو ذلك ،وأنه مل يثبت من فعل النبي وال من فعل
أصحابه ،ومثله االستدالل بأضحية النبي ﷺ عن أمته ،حيث استظهر منه بعض الناس جواز
األضحية عن األموات ،لكون أمته منهم األحياء منهم واألموات ،وهذا االحتجاج يعد بعيدً ا عن
الـمعنى الـمراد وال يمكن محل اللفظ والفعل عليه إال بتكلف رصفه عن الـمعنى الـمراد.
وقد أمجع العلامء عىل أن أضحيته عن أمته تشمل مجيع األحياء واألموات ،ومن يف أصالب
اآلباء وأرحام األمهات ،وتشمل مجيع الـمعدومني ممن سيوجد من أمته إىل يوم القيامة ،وهذه
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األوصاف ال تنطبق عىل أضحية غريه فال جيوز لشخص أن يضحي عن إنسان حي ليس من أهل
بيته بغري إذنه وال يضحي عن احلمل يف البطن وال عن الـمعدوم ممن سيوجد له ،كام نص عىل
ذلك سائر الفقهاء من الـمذاهب األربعة ،وقد استظهر العلامء من أضحيته ألمته سقوط
الوجوب عن سائر األمة ،وهذه الـمميزات تثبت كوهنا من خصائصه ،كام نص عىل ذلك بعض
أهل احلديث ،وال يقاس عليها أضحية غريه ،ومن قال إهنا للترشيع يلزمه أن يقول باستحباب
األضحية عن مجيع أمة حممد ،كام فعل رسول اهلل ،إذ هذا أقرب لألسوة به ومل نسمع عن أحد من
الصحابة أو التابعني وال عن أحد من علامء الـمسلمني القول به ،ومع عدمه يسقط االستدالل
بموجبه وال جيوز ألحد أن يتكلف رصف هذا احلديث عن غري الـمعنى الـمراد منه لتستقيم
بذلك حجته.
هلذا جيب عىل الـمؤمن أن حياسب نفسه هل يرى أنه أعلم من الصحابة بمراد رسول اهلل من
أضحيته ألمته ،أو أنه أحرص عىل فعل اخلري وإيصال ثوابه إىل الغري من موتاهم ،حيث مل يثبت عن
أحد منهم أنه ضحى لـميته ،وال نص عليها يف وقفه وال وصيته ،أفيقال :إهنا سنة فجهلوها ،أو إهنم
علموها فأمهلوا العمل هبا .كل هذا من لوازم قول الـمحتج به ،وال يمكن نسبته إليهم ،فإهنم عن
علم وقفوا وببرص نافذ كفوا ،وهذه األضحية قد وقعت عن الرسول بطريق األصالة ،وإنام أرشك
أمته معه يف ثواهبا واالشرتاك يف الثواب موسع فيه ،كام دلت النصوص عىل إجزاء الشاة عن الرجل
وأهل بيته وخدمه ،ولو كانوا مائة أو أكثر ،ونحن إنام نتكلم عىل إفراد الـميت باألضحية ،وأنه مل
يثبت عن رسول اهلل فعله وال عن أحد من الصحابة ،وقد قلنا يف الرسالة :إن اهلل سبحانه قد أثبت
َ ُ
ب أَو َل بٱل ُمؤ ِمن َ
لنبيه الوالية عىل أمته ،فقال﴿ :ٱنلَّ ي
س ِهم﴾ [األحزاب .]6 :ويف احلديث:
ِي مِن أنف ِ
ِ
ِ
ََ َْ َ
ْ َْ
ُ ُْ
()1
«أنا أول بِكل مؤمِن مِن نف ِس ِه»  ،وهذه الوالية هي أحق وأخص من والية الرجل عىل عياله
وأهل بيته ،بل وعىل نفسه ،فمن واليته أضحيته ألمته لكل من شهد هلل بالتوحيد وشهد لنبيه

( )1أخرجه مسلم وأبو داود وأمحد من حديث جابر.
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بالرسالة ،كام أنه سيشفع لكل من مل يرشك باهلل من أمته ،فال يقاس عليها أضحية غريه واحلالة هذه،
وقد عقدت فص ً
ال يف الرسالة ،تضمن أقضية رسول اهلل ﷺ يف أفضل ما يفعله احلي مليته ولنفسه
بعد موته فلرياجع ،فإن فيه الكفاية والـمقنع ،وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع ،واهلل أعلم.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
حرر يف 1391/4/18هـ.
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إعادة احلديث يف البحث اجلاري مـع
الشيخ إسامعيل األنصاري
فيام يوعلق باألضاحي عن األموا
ِمْسِب َّ َّ م َ
َّ
يم
ِ
ان الر ِح ِ
اّلل الرْح ِ
احلمد هلل وأستعني باهلل وال حول وال قوة إال باهلل.
أما بعد:
فقد نرشت جريدة الدعوة بالرياض ،يف عددها الـمؤرخ  4ذي احلجة عام 1390هـ،
صادرا من الشيخ إسامعيل األنصاري يف خصوص الـمدارك عىل كتابنا الدالئل العقلیة
منشورا
ً
ً
والنقلیة.
قال الشيخ إسامعيل األنصاري  -عفا اهلل عنه:-
وهذا أوان الرشوع يف الـمقصود (ص ،)32/31حيث يقول الـمؤلف :إن األضحية عن
الـميت مل يقع هلا ذكر يف كتب الفقهاء الـمتقدمني من احلنابلة ،ال يف الـمغني عىل سعته وال يف
الكايف وال الـمقنع وال الـمحرر وال يف الرشح الكبري وال اخلرقي وال يف الـمذهب األمحد وال
اإلنصاف وال النظم وال الـمنتقى يف أحاديث األحكام للمجد وال اإللـامم يف أحاديث األحكام
وال يف إعالم الـموقعني وال يف زاد الـمعاد ..إلخ .قال :فرتكهم لذكرها ينبئ عن عدم عملهم هبا
يف زمنهم أو عىل عدم مرشوعيتها عندهم .وادعى الـمؤلف أن هذا النفي نتيجة التتبع
واالستقراء.
وجوابه :إن اإلمام أبا داود والذي بحث هذه الـمسألة يف كتابه السنن ،كان قبل الذين
ذكرهم الـمؤلف ،وهو كام أنه من أئمة احلديث يعترب من كبار أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل،
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ومسائله التي رواها عنه أشهر من نار عىل علم ،ونص سنن أيب داود :باب األضحية عن الـميت،
حدثنا عثامن بن أيب شيبة ،حدثنا رشيك ،عن أيب احلسناء ،عن احلكم ،عن حنش قال :رأيت عل ًّيا
يضحي بكبشني ،فقلت له :ما هذا؟ فقال إن رسول اهلل أوصاين أن أضحي عنه ،فال أزال أضحي
عنه أبدً ا .رواه أبو داود ،وقد قال يف سننه :ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ،وما كان فيه وهن
شديد بينته وما مل أ ذكر فيه شي ًئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ،نقل ذلك عنه غري واحد
منهم ابن الصالح يف مقدمته .اهـ.
ظاهرا جل ًّيا ،يوهم
فاجلواب :إن الشيخ إسامعيل  -عفا اهلل عنه -يتجهم ويتجاهل ما كان
ً
الناس أنه قد وجد ما ينقض قويل به ،حيث أورد ما ذكره أبو داود يف سننه ،حيث قال :باب
األضحية عن الـميت ،ثم ساق حديث حنش الصنعاين عن ع ي ،أن رسول اهلل أمره أن يضحي
عنه ،كأنه مل يقع له ذكر يف كتايب ،وجتاهل بأنني قد سبقته إىل سياق هذا احلديث بجملته وترمجته
حيث ذكرت يف الرسالة ،بأن أسبق من رأيناه طرق موضوع األضحية عن الـميت هو أبو داود يف
أيضا رواية الرتمذي
سننه ،ثم ذكرت حديث حنش عن ع ي بتاممه ومل أستحل كتامنه ،ثم ذكرت ً
له ،حيث قال :إن احلديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه .أي إال من رواية حنش ثم أعقبه بام
يدل عىل ضعفه .فقال :قال عبد اهلل بن الـمبارك :أرى أن يتصدق عن الـميت بثمن األضحية وال
يضحي عنه ،فإن ضحى له فال يأكل منها شي ًئا .واحلاصل أن الشيخ إسامعيل مل يأت بحرف
واحد ينقض به ما قلت ،وإنام غايته أنه متعنت يورد ما ال حجة له فيه لريوج به عىل األذهان
وعىل ضعفة األفهام ،ومناظر الـمتعنت تعبان ،ومناظر الـمنصف مسرتيح.
وأما قوله :إن اإلمام أبا داود يعترب من كبار أصحاب اإلمام أمحد ،وإن مسائله التي رواهـا
عن اإلمام أمحد أشهر من نار عىل علم.
فاجلواب :إن أبا داود ،وإن كان من أصحاب اإلمام أمحد ،فإنه معدود من الـمحدثني؛ ألنه
أحد الستة الذين يكثر روايتهم للحديث وهم :البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي
وابن ماجه ،ومسائله التي سأل عنها اإلمام أمحد ال خترجه عن عداد الـمحدثني ،إذ كل حمدث
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يكون معه من الفقه بحسبه ،لكون الفقه مستنب ًطا من الكتاب والسنة ،كام يف البخاري عن معاوية
َ ْ ُ
َ ًْ َُ ُْ
ُ
ين» ،يقال :فقه (بكرس القاف) إذا فهم،
أن النبي ﷺ قال« :من ي ِر ِد اّلل ب ِ ِه خْيا يفقهه ِيف ادل ِ
وفقه (بضم القاف) بوزن ظرف ،إذا كان الفقه خل ًقا وسجية له وانطبعت فيه أوصافه وهو

الـمراد بقويل :أهنا مل تكن معروفة عند فقهاء احلنابلة الـمتقدمني ،ومل يأت هذا الناقد بام يناقض ما
قلت ،ولو وجد شي ًئا لذكره ،فنحن عىل ما قلنا حتى يقوم دليل .عىل أن أبا داود يف مسائله التي
رواها عن اإلمام أمحد هو السائل ال الـمسؤول ،ومثل السؤال عن هذه الـمسائل من كل ما
يتعلق باألحكام وأمور احلالل واحلرام جيوز أن يقع من الـمحدث ومن الفقيه ومن العامي،
َ َُ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ
َ
ت َوٱ ي ُ
لزب ِر﴾ [النحل-43 :
يقول اهلل تعاىل...﴿ :ف
سلوا أهل ٱَّلِك ِر إِن كنتم ّل تعل ُمون  ٤٣ب ِٱلَيِن ِ

 .]44وأما قوله :إن أبا داود قال يف سننه :ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن
شديد بينته وما مل أذكر فيه شي ًئا فهو صالح.
فاجلواب :إن العلامء من الـمحققني قد طرقوا موضوع ما سكت عنه أبو داود ،وقرروا بأنه
صحيحا ويكون
حلا لالستناد واالعتامد ،بل قد يكون
ً
ال يلزم أن يكون كل ما سكت عنه صا ً
حسنًا ويكون ضعي ًفا ،عىل حسب ما يقتضيه من التصحيح والتضعيف ،قال احلافظ ابن حجر
صاحب فتح الباري :إن قول أيب داود :وما فيه وهن شديد بينته .يفهم منه أن ما يكون فيه وهن
غري شديد مل يبينه ،ومن هنا يظهر لك طريق كل من حيتج بكل ما سكت عنه أبو داود ،فإنه خيرج
أحاديث مجاعة من الضعفاء ويسكت عليها ،كابن هليعة وصالح موىل التؤمة وموسى بن وردان،
فال ينبغي للناقد أن يتابعه يف االحتجاج بأحاديثهم بمجرد سكوته ،بل طريقه أن ينظر هل لذلك
احلديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه ،السيام إذا كان خمال ًفا لرواية من هو أوثق منه،
فإنه ينحط إىل قبيل الـمنكر ،وقد خيرج أحاديث من هو أضعف من هؤالء بكثري ،كاحلارث بن
وجيه وصدقة الدقيقي وحممد بن عبد الرمحن البيلامين ،وكذا ما فيه من األسانيد الـمنقطعة،
وأحاديث الـم دلسني الضعفاء ،واألسانيد التي فيها من أهبمت أسامؤهم فال يتجه احلكم عىل
أحاديث هؤالء باحلسن من أجل سكوت أيب داود عنها؛ ألن سكوته تارة يكون اكتفاء بام تقدم له

122

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

من الكالم يف ذلك الراوي ،وتارة يكون ذهوالً منه ،وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك
الراوي واتفاق األئمة عىل طرح روايته ،كأيب احلديد وحييى بن العالء ،وتارة يكون الختالف
الرواة عنه وهو األكثر ،ثم قال :والصواب عدم االعتامد عىل جمرد سكوته ملا وصفنا من أنه حيتج
باألحاديث الضعيفة ويقدمها عىل القياس ،هذا إن محلنا قوله :وما مل أذكر فيه شي ًئا فهو صالح.
عىل أن مراده صالح للحجية وهو الظاهر ،وإن محلناه عىل ما هو أعم من ذلك وهو الصالح
للحجية واالستشهاد والـمتابعة ،فال يلزم أن حيتج بالضعيف» .اهـ .من الـمنهل العذب الـمورود
عىل سنن أيب داود ج 1ص.7
ثم قال الشيخ إسامعيل:
إنه يتبني أن حديث ع ي يف نظر أولئك األجلة احلفاظ :أيب داود والرتمذي واحلاكم
والذهبي ،ليس كام هو يف نظر الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود ،فعسى أال يناهلم يشء من مهامجته
ألهل العلم يف هذه الرسالة.
فاجلواب :إن هذا الناقد يف سبيل نرص رأيه وإعالء كلمته يوهم الناس أن أبا داود والرتمذي
والذهبي ،قد حكموا بصحة هذا احلديث والعمل به ،استدالالً بأن أبا داود ترجم له يف سننه
وساق احلديث بجملته ،ومثله الرتمذي يف جامعه ،وهذا االحتجاج غري صحيح وليس من
دائام لألحاديث التي ليست بصحيحة عنده وليست
اصطالح الـمحدثني ،فإن أبا داود يرتجم ً
عىل مذهبه ،وإنام يرتجم هلا حسبام بلغه منها وبعده يتعقبها أهل النقد بالتمحيص والتصحيح،
فيقولون :رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أبو داود بسند حسن ورواه أبو داود بسند ضعيف ،فال
يدل كل حديث ساقه يف سننه وترجم له أنه قد ارتضاه صحة وعم ً
ال ومذه ًبا ،من ذلك قوله :باب
َ
َ َّ َ َ َ
ََ ََ
َ
ارة
َشيك ع من أ ِب فز
الوضوء بالنبيذ ،ثم قال :حدثنا هناد وسليامن بن داود الـمعتكي قاال« :حدثنا ِ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ م َ َ م َ م َ م َّ
َ َ َُ َم ََ م َ
اّلل بمن َم مس ُعود أ َّن َّ
َّ
اوت ِك» .قال ن ِبيذ .قال
اْل ِّن «ما ِف إِد
ة
ل
ِل
ل
ال
ق
ﷺ
ب
انل
عن أ ِب زيد عن عب ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ
َ ُ
«تم َرة طيبة َو َماء طهور»» زاد الرتمذي« :فدَع به فتوضأ منه» .فهذا احلديث ضعيف جدًّ ا عند
أهل احلديث؛ ألن راويه أبا زيد جمهول ،وابن مسعود ينكر أن يكون مع رسول اهلل ليلة اجلن
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أحد ،وأبو داود ال يرى العمل به وترجم له وساقه بسنده يف سننه ،وقد تقدم كالم احلافظ ابن
حجر ،حيث قال :إن أبا داود خيرج أحاديث مجاعة من الضعفاء ويسكت عنها ،فال ينبغي للناقد
أن يتابعه عىل االحتجاج هبا ،بل طريقه أن ينظر هل لذلك احلديث متابع يعتضد به؟ أو هو
غريب فيتوقف فيه؟.
حكام قطع ًّيا عىل صحة ما سكت عنه،
ويف هذا البيان الرد عىل من جعل سكوت أيب داود ً
ومن واجب الـمخلص يف قول احلق ونصيحة اخللق أال حيكم عىل احلديث بالصحة وهو يعلم
وتلبيسا عىل أفهام الناس .وأما
تدليسا
أنه ضعيف ،وال بالضعيف وهو يعلم أنه صحيح،
ً
ً
الرتمذي ،فقد روى هذا احلديث وقال :غريب ال نعرفه إال من رواية رشيك ،فحكم عليه
بالغرابة لكونه مل يروه عن ع ي أحد غري حنش بن الـمعتمر الصنعاين ،وأكد غرابته بقوله :ال
نعرفه إال من حديث رشيك .والغريب هو ما يرويه واحد وهو ضد الـمعروف الـمشهور ،هلذا
يغلب عىل الغريب الضعف يف أكثر أحواله ،كام قال يف ألفیة افديث للسيوطي :والغالب
الضعف عىل الغريب .يقال :حديث غريب؛ النفراد راويـه عن غريه .قال يف رشح بلوغ الوطر
من مصطلح أهل األثر (ص :)13واعلم أن وصف احلديث بالـمشهور والعزيز والغريب ال
صحيحا ،وقد يكون ضعي ًفا ،ولكن
ينايف الصحة وال الضعف ،بل قد يكون كل من الثالثة
ً
الضعف يف الغريب أكثر ،ومن ثم كره مجع من األئمة تتبع األحاديث الغريبة ،فقد قال مالك:
رش العلم الغريب ،وخري العلم الظاهر الذي قد رواه الناس .وقال اإلمام أمحد :ال تكتبوا هذه
جمروحا فهو
الغرائب ،فإهنا مناكري وغالبها عن الضعفاء .اهـ .ومتى كان احلديث غري ًبا وراويه
ً
مرتوك ال حيتج به عند الـمحدثني ،وهذا احلديث غريب يف سنده وغريب يف متنه وراويه حنش
الصنعاين جمروح ال حيتج بحديثه عند الـمحدثني كام سيأيت الكالم عليه يف حمله ،وقد قال أبو بكر
بن العريب بعد خترجيه حلديث ع ي يف رشحـه عىل الرتمذي ،قال :وباجلملة فهذا حديث جمهول.
وقال صاحب حتفة األحوذي عىل الرتمذي :إين مل أجد يف التضحية عن الـميت منفر ًدا حدي ًثا
صحيحا ،وأما حديث ع ي هذا فضعيف كام عرفت .وأما نسبة تصحيح هذا احلديث إىل الذهبي،
ً
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فإنه من مجلة ما نسبه إىل أيب داود والرتمذي ونحن نطالبه إن كان صاد ًقا بأن حييلنا عىل الكتاب
الذي حكم فيه الذهبي بصحة هذا احلديث حتى يربأ من عهدة نسبته إليه ،كام قيل:
ونــــــــــ

افــــــــــديث إّ أهلــــــــــه

فـــــــــــإن الوثیقـــــــــــة يف نصـــــــــــه

قال الشيخ إسامعيل:
إن احلاكم يف الـمستدرك ،قد مجع بني االحتجاج باحلديث وبني تصحيحه ،قال يف ج-4
ص :229وقد رويت أخبار يف األضحية عن األموات ،فمنها ما حدثنا الشيخ أبو بكر بن
إسحاق ،أنبأنا برش بن موسى األسدي ،وعبد العزيز بن ع ي البغوي ،قاال :حدثنا حممد بن سعد
األصبهاين ،حدثنا رشيك ،عن أيب احلسناء ،عن احلكم ،عن حنش ،قال« :ضح يلع بكبشي
كبش عن انليب ﷺ وكبش عن نفسه ،وقال :أمرين رسول اهلل أن أضيح عنه ،فأنا أضيح عنه

أبداك» .رواه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
فاجلواب :إن العلامء الـمحققني من أهل احلديث يعرفون حالة احلاكم وتساحمه يف سلوكه
كثريا من األحاديث الساقطة والـموضوعة ويكثر من ذلك حتى كثر
يف مستدركه ،وأنه يصحح ً
الكالم فيه بسببها وحتى محله بعض الناس عىل التشيع ،وأحسن ما قيل يف االعتذار عنه أنه
أصيب بغفلة يف آخر عمره ،فكان يعتمد يف تصحيحه عىل رواية غري الثقة ،فتصحيحه حلديث
حنش عن ع ي هو من قبيل تصحيحه حلديث« :أنا مدينة العلم وعي با ا» .قال احلاكم يف
مستدركه :حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،حدثنا حممد بن عبد الرحيم ،حدثنا أبو الصلت
عبد السالم بن صالح ،حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس ريض اهلل عنهم قال:
قال رسول اهلل« :أنا مدينة العلم و ن
يلع بابها ،فمن أراد الـمدينة فليأت ابلاب» .قال :هذا حديث

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .فاستدرك عىل البخاري ومسلم عدم خترجيهام هلذا احلديث الذي
أمجع حفاظ السنة وأئمة احلديث عىل أنه موضوع أي مكذوب عىل رسول اهلل ،وكذلك حديث
حنش عن ع ي ،فقد تكلم أئمة احلديث عىل حنش وأنه ينفرد عن ع ي بام ال يشبه حديث الثقات
فصاروا ال حيتجون بحديثه كام سيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل ،وهو عراقي ومعلوم غلو أهل
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العراق يف ع ي.
واعلم أن أئمة أهل احلديث وجهابذة النقاد قد تصدوا لتمحيص األحاديث وتصحيحها،
وبيان حالة رواهتا وما يتصفون به من اجلرح والتعديل ،نصيحة منهم للدين ومحاية له عن حتريف
الغالني وانتحال الـمبطلني وتأويل اجلاهلني وتدليس الكذابني ،فيذكرون الراوي بصفته
ويقولون :فالن كذاب ،وفالن مدلس ،وفالن سيئ احلفظ ،وفالن يكثر من ذكر األحاديث
الـموضوعة أو يتساهل يف تصحيحها .إىل غري ذلك مما تقتضيه صفة الراوي للتنبيه عىل حالته
وعدم االغرتار بروايته ،وال يعدونه من الطعن الـمذموم وال الغيبة الـمحرمة ،بل هو النصيحة
الواجبة ،فإن الدين النصيحة هلل ولكتابه ولدينه وعباده الـمؤمنني ،ويستدلون عىل ذلك بقول
َْ َ
َُ ن َُ ً ََُ ً
َ
ْ َُ َُ ْ َ َ ُ َْ
ْ
َ ()1
ان مِن دِيننا
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ال
ف
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ال
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ن
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أ
«
وبقوله:
،
»
ة
ْي
ش
ع
النبي ﷺ« :ائذنوا ل بِئس أخو ال
ِ
ِ
ِ ِ
ََ ُ ُ ََ َُ ُ ُ َ َ َُ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
َ ًْ
اء ال ِع
شيئا»( ،)2وبقوله يف صاحب الشجة« :قتلوه قتلهم اّلل أل سألوا إِذ لم يعلموا فإِنما ِشف
ُّ َ ُ
َ ْ
السؤال»( )3إىل غري ذلك ،ونقل صاحب اآلداب الرشعية عن رشح مسلم عىل قوله ﷺ« :من

ُّ ْ َ
َ ََ ُ ْ ً َ ََُ ُ
خ َرة ِ» قال :السرت الـمندوب إليه هنا هو السرت عىل ذوي
سَت مسلِما س
َته اّلل ِف ادلنيا َواآل ِ
َ ُ
اهليئات ومن ال يعرف باألذى والفساد وانتهاك احلرمات ،فينبغي السرت عليهم حلديث« :أقِيلوا
َ
ََْْ
ُْ ُ َ
ات َع َ َ
اَلدود»( ،)4قال :فأما من عرف باألذى والفساد وانتهاك احلرمات،
َثات ِِه ْم ،إل
ذ ِوي الهيئ ِ

فال ينبغي التسرت عليهم ،بل ينبغي رفع أمرهم ،ومثله جرح الرواة والشهود واألمناء عىل
األوقاف واليتامى وغريهم ،فال ينبغي السرت عليهم ،بل ينبغي رفع أمرهم التقاء رضرهم،

وليس هذا من الغيبة الـمحرمة ،بل من النصيحة الواجبة.اهـ .وهبذا يتضح بطالن ما يتومهه هذا
الناقد ،حيث جعل من يتكلم يف الرواة وأقوال العلامء بام يقتضيه من التصحيح والتضعيف أنه
( )1أخرجه البخاري من حديث عائشة.
( )2أخرجه البخاري من حديث عائشة.
( )3أخرجه أبو داود من حديث جابر.
( )4أخرجه أبو داود من حديث عائشة.
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مهامجة للعلامء ،وذلك حينام قلت :إن حديث حنش عن ع ي يف أضحيته للنبي ﷺ ضعيف جدًّ ا
ال حيتج به ،وأنه من قبيل ما يتناقله الفقهاء من األحاديث الضعيفة ،لظنهم أنه صحيح؛ ألن
غالب الفقهاء ال يعرفون األحاديث الصحيحة من الضعيفة معرفة صحيحة ،فينشأ أحدهم عىل
صحيحا ويبني عىل ظنه
قول ال يعرف غريه ومل يقف عىل طعن أهل احلديث يف ضعفه ،فيظنه
ً
جواز العمل به واحلكم بموجبه ،فهذا حاصل ما نقمني عليه ،حيث أفحش يف التعبري عني
بدعوى أنني أهاجم العلامء ،فكل ما ذكرت فإنه من األمر الواقع الذي ال أعتذر عنه ،من ذلك
قوهلم :وال يرفع حدث رجل طهور يسري خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث .فإن هذه
الفقرة هبذه الصفة جتدها يف كل كتاب من كتب احلنابلة ينقلها بعضهم عن بعض مستدلني عىل
ُ ُ َ ْ َْ َ
ََْ َ
َْ َُ َ ْ
ُ
ذلك بحديث« :ل يغت ِسل الرجل بِفض ِل الم ْرأة ِ ول الم ْرأة بِفض ِل الرج ِل» رواه أبو داود والنسائي،
َ َّ
َ َ َمَ
َّ
عىل أن األمر الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم عن ابن عباس« :أن َر ُسول اّلل ﷺ َكن يغت ِسل
ََ
َ م
بِفض ِل َميم ُمونة» .وألصحاب السنن« :اغتسل بعض أزواج انليب يف جفنة ،فجاء انليب ﷺ
َْ َ َ ُْ
ِّ ُ م ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ
اء ل َينِ ُب» ،أفيكون التنبيه
اّلل ﷺ إِن الم
ِلغتسل منها ،فقالت لِ :إين كنت جنبا فقال رسول ِ
عىل مثل هذا القول الضعيف الذي يتناقله الفقهاء من كتاب إىل آخر أنه من التهجم عىل
العلامء؟! بل هو من باب النصيحة هلل ولعباد اهلل ،ومن الشهادة باحلق التي أوجبها اهلل عىل عباده
بقوله:

َ

َ

َّ َ َ َ ُ
ُ
ِي بٱلقس ُ َ َ
﴿ َيأ يي َها ٱ ََّّل َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ
ط شهدا َء ِّللِ َولو َع أنفسِكم﴾ [النساء:
ِين َءامنوا كونوا قوم ِ ِ ِ

 .]135وإنام يتوجه الـمالم عىل من حياول رفع األحاديث الضعيفة والـموضوعة إىل درجة
الصحة يف سبيل نرص رأيه وإعالء كلمته ،كحديث حنش عن ع ي ،أن النبي وصاه أن يضحي
عنه ،وقد تكلم علامء احلديث يف حنش وأنه يروي أحاديث عن ع ي ال تشبه أحاديث الثقات ،كام
سبق الكالم عليه ،ويدل عىل ضعفه كون الصحابة مل يثبت عن أحد العمل به ،أفيكون حنش
الصنعاين أعرف منهم بحديث رسول اهلل ،وكذا قوهلم :ال تقرص الصالة يف أقل من ستة عرش
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َ َ ََ
ْ َ ََ ُ
فرسخا .مستدلني عليه بحديثَ « :ل َت ْق ُ ُ
ً
رصوا الصالة ِيف أقل مِن أ ْربع ِة ب ُرد»( ،)1وكذا قوهلم يف
َ َ ْ ُّ ُ
اشرتاط انعقاد اجلمعة بحضور أربعني من أهل وجوهبا ،مستدلني عليه بحديث« :مضت السنة
َ
ُ ََْ َ َ َ ً ًَُُ
ني فصاعِدا َجعة»( ،)2فهذه األحاديث وما بمعناها جتدها دائرة بني الفقهاء ،تذكر
أن ِيف ك أرب ِع

يف كل كتاب من الفقه ،عىل أن الراجح خالفها وما من أحد من العلامء إال ويتكلم يف مثل هذه
األحاديث أو األقوال الـمرجوحة عند مناسبة الكالم فيها.
قال اخلطايب يف معالـم السنن (ج -1ص ،)7قال :إن العلامء عىل طبقتني :أهل حديث،
وأهل فقه .قال :فأما طبقة أهل الفقه ،فإن أكثرهم ال يعرجون من احلديث إال عىل أقله ،وال
يكادون يميزون صحيحه من سقيمه ،وال يعرفون جيده من رديئه ،وال يعبأون بام بلغهم منه أن
حيتجوا به عىل خصومهم ،إذا وافق مذهبهم الذي ينتحلونه أو وافق رأهيم الذي يعتقدون به،
وقد اصطلحوا عىل قبول اخلرب الضعيف واحلديث الـمنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم بغري
ثبت فيه أو يقني ،فكان ذلك ضلة يف الرأي وغبنًا فيه .انتهـى .يؤكده أن الفقيـه يف اصطالحهم ال
يطلب منه الدليل .وأما القول مني :بأن حديث حنش ضعيف ،فإنني مل أقل ذلك بمجرد الرأي
من نفيس ،وإنام قلته بام ظهر يل من أقوال أئمة احلديث الذين هم بمثابة الصاغة للرواة ،يميزون
بني الصحيح والسقيم وهذه نصوصهم معزوة إىل كتبهم:
 -1قال البخاري إمام الـمحدثني يف التاريخ الكبري (ص )99القسم األول من اجلزء الثاين
(م ج  ،)3قال :حنش بن الـمعتمر الصنعاين وقال بعضهم :حنش بن ربيعة ،سمع عل ًّيا
وروى عنه سامك واحلكم بن عتيبة والكوفيون يتكلمون يف حديثه.
 -2وقال ابن حبان البستي يف كتاب الـمجروحني له (ص )267قال :حنش بن الـمعتمر،
والذي يقال له :حنش بن ربيعة الكناين والـمعتمر كان جده ،يروي عن ع ي بن أيب
طالب وروى عنه احلكم وسامك :كان كثري الوهم يف األخبار ،ينفرد عن ع ي بأشياء ال
( )1أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث جابر.
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تشبه حديث الثقات حتى صار ممن ال حيتج به.
 -3وقال الـمنذري يف هتذيب سنن أيب داود (ج - 4ص )95قال :حنش تكلم فيه غري واحد.
 -4وقال احلافظ ابن أيب حاتم الرازي يف كتاب اجلرح والتعديل (ج ا) :من القسم الثاين
(ص )291قال :حنش بن الـمعتمر الكناين ،ويقال حنش بن ربيعة ،روى عن ع ي ريض
اهلل عنه وروى عنه أبو إسحاق اهلمذاين واحلكم بن عتيبة وسامك ،سمعت أيب يقول:
أنبأنا عبد الرمحن حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء ،قال ع ي بن الـمديني :حنش بن ربيعة
الذي روى عنه احلكم ال نعرفه .سمعت أيب يقول ذلك ،ويقول :حنش بن الـمعتمر هو
عندي صالح ،قلت :أحيتج بحديثه؟ قال :ليس أراهم حيتجون بحديثه.
 -5وقال يف التلخی

افبري (ص :)226قال يف علوم افديث :تفرد بحديث حنش عن

ع ي أهل الكوفة ويف إسناده حنش بن ربيعة وهو خمتلف فيه.
 -6وقال اإلمام أبو بكر بن العريب الـاملكي يف عارضة األحوذي شـرح الرتمذي (ج- 6
ص )209بعد خترجيه حلديث حنش عن ع ي ،قال :وباجلملة فهذا حديث جمهول.
 -7وقال يف حتفة األحوذي عىل الرتمذي :إنه مل يثبت عن النبي ﷺ يف األضحية عن الـميت
منفر ًدا حديث صحيح وأما حديث ع ي فضعيف كام علمت.
فهذه شهادات أئمة احلديث الذين يتلقى عنهم الذهبي ومن يف طبقته علم احلديث وأخبار
الـمحدثني الـمجروحني منهم والـمعدلني ،وقد اتفقت كلمتهم عىل عدم االحتجاج بحديث
حنش ،والقاعدة عند الـمحدثني أن بينة اجلرح مقدمة عىل بينة التعديل ،ألن معها مزيد علم قد
خيفى عىل الـمعدلني وقال الرتمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من رواية رشيك ،والغريب
جمروحا فهو مرتوك الجتامع أسباب الضعف فيه وهي غرابته وجرح راويه.
إذا كان راويه
ً
ومما يؤكد ضعف هذا احلديث وعدم صحته هو أن عل ًّيا ريض اهلل عنه مكث يف الـمدينة بعد
موت النبي ﷺ لكونه مل ينتقل إىل العراق إال عام ست وثالثني ،ويف كل هذه السنني الطويلة مل
يسمع أحد من أهل الـمدينة وال من أهل بيت ع ي ،كاحلسن واحلسني وحممد ابن احلنفية وابن
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عباس ،أن رسول اهلل أوىص عل ًّيا بذلك ،وكذلك مل يسمعه أحد من اخللفاء وال من الصحابة،
صحيحا وأن عل ًّيا ريض اهلل عنه ال يزال يضحي عن رسول اهلل كل سنة ،إ ًذا
ولو كان هذا اخلرب
ً
الشتهر خربه بني الصحابة ،كام اشتهرت سائر السنن من الواجبات والـمستحبات ،وإ ًذا
لشاركوه يف هذه الفضيلة والعمل هبذه الوصية عىل العرس واليرس ومل خيتص هبا ع ي دوهنم ،إذ
الرسول أعز عليهم من أنفسهم ومن والدهيم وأوالدهم ،ومن الـمحال كون هذه الوصية
صحيحة ،ثم ختفى عىل سائر الصحابة وال يعلم هبا إال حنش الصنعاين الكويف ،بل إن الـمحفوظ
عن أهل بيت رسول اهلل ،ومنهم ع ي واحلسن واحلسني وحممد ابن احلنفية وابن عباس ،أهنم
كانوا يكتفون بأضحية رسول اهلل عنهم عن أضحيتهم ألنفسهم ،كام أخرب بذلك أبو رافع وهو
خادم رسول اهلل وأعرف الناس بعمل أهل بيته ،فقد قال :أمرين رسول اهلل أن أشرتي له كبشني
َ ُ َ َُْ ُ َ َ َ ْ َُ
ب اللهم هذا عن ُممد وعن أمة ُممد من
أقرنني أملحني ،فذبح أحدمها وقالِ :مْسِب اّللِ واّلل أك

َّ ُ َّ َ َ َ م ُ َ َّ َ
آل
شهد لك باِلوحيد وشهد ل بابلالغ ،ثم يؤت باثلاين فيذَبه ويقول« :اللهم هذا عن ُممد و ِ
م َ َ
َ َ َ مَ
َ َم َ َ ُ
ُ َ َّ
ُ َ ِّ َ م َ َ ُ َّ ُ م ُ م َ َ َ ُ
ول
ُممد» ،قال أبو رافع «فمكثنا ِسنِي ليس رجل ِمن ب ِن ه ِ
اشم يضح قد كفاه اّلل المؤنة بِرس ِ
م
َّ
َ ُ م َ ()1
حلام ،ويقول لـه:
ِ
اّلل ﷺ والغرم»  .وكان ابن عباس يعطي خادمه يوم العيد دراهم يشرتي له هبا ً

من سألك فقل :هـذه أضحية ابن عباس .ثم إن عل ًّيا ريض اهلل عنه يكذب هبذا اخلرب ،فقد حتدث
أناس من شيعة العراق بأن رسول اهلل قد خص عل ًّيا باختصاصات ووصايا دون الناس ،وأن عنده
قرآنًا غري الذي بأيدي الناس .قال أبو جحيفة ،قلت لع ي :هل عندكم يشء من الوحي غري القرآن؟
فهام يعطيه اهلل عز وجل رج ً
ال يف القرآن وما يف هذه
فقال :ال والذي خلق احلبة وبرأ النسمة إال ً
الصحيفة ،قلت :وما يف هذه الصحيفة؟ قال :العقل وفكاك األسري وأال يقتل مسلم بكافر .رواه
البخاري ،وقد وقع هذا السؤال من كثري من الصحابة ،يسألون عل ًّيا ،هل خصه رسول اهلل ﷺ
بيشء من الوصايا دون الناس؟ فأنكر أن يكون رسول اهلل قد خصه بيشء دون الناس ،ذكر ذلك
شيخ اإلسالم يف الـمنهاج.
( )1أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث أيب رافع.
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ثم يقال للشيخ إسامعيل:
متى كنت جتزم بصحة حديث حنش عن ع ي ،أن رسول اهلل أوصاه أن يضحي عنه وأنه ال
يزال يضحي عن رسول اهلل أبدً ا ،فكيف ساغ لك يف هـذا الـمقام أن تنسى رسول اهلل ،فلم تذكر
يف منشورك مرشوعية األضحية عنه -عليه الصالة والسالم -وهو األصل يف نص الوصية وغريه
الفرع ،وكيف جتاوزت جنابه ونسيت فضيلته وأمهلت ذكر وصيته وأخذت تدعو إىل مرشوعية
ًّ
مستدال عىل ذلك بمفهوم حديث ع ي ،مع إمهالك
األضحية عن أموات أمته بدون دليل يؤيده،
للعمل بمنطوقه ،فكنت كمن يفضل القياس عىل النص وهيمل العني ويتبع األثر ،وحاسب
نفسك كيف أعرض الصحابة والتابعون وسائر علامء الـمسلمني ومشايخ الدعوة وغريهم عن
العمل هبذه الوصية ،حيث مل نسمع عن أحد منهم أنه ضحى لرسول اهلل ،وال نص عليها يف
صحيحا عندهم لبدؤوا بأضحية النبي قبل أضحيتهم
وقفه وال وصيته ،ولو كان هذا احلديث
ً
َ ُْ
ألنفسهم؛ ألنه أوىل بكل مؤمن من نفسه وأهله ،كام يف احلديث أن النبي ﷺ قال« :ل يؤم ُِن
ْ ََ
َ
َ َْ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
َجع َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ني»( ،)1ألهنا متى صحت هذه
أ
اس
اِل
و
ه
ادل
ِ
و
و
ه
دل
و
ِن
م
ه
ْل
إ
ب
ح
أحدكم حت أكون أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الوصية منه لع ي ،اعتربت وصية منه جلميع الناس؛ ألن االعتبار بعموم لفظها ال بخصوص
سببها ،أفتقول :إهنا سنة فجهلها الصحابة والعلامء ،أو إهنم علموها فأمهلوا العمل هبا .كل هذا
يعد من غري الـممكن ،بل إن األمر الرصيح هو أن احلديث غري صحيح ،وال عمل عليه عندهم.
ثم قال الشيخ إسامعيل:
أطال مؤلف الرسالة -يعني الشيخ عبد اهلل بن زيد -يف معاتبة شيخ اإلسالم يف جتويز
األضحية عن الـميت واختياره هلا عىل الصدقة بام يطول الكالم برسده ،وإنام نجيب عنه بام ي ي:
أما األضحية عن الـميت ،قد سبق شيخ اإلسالم إىل القول به أبو داود والرتمذي وبعض مشاخيه
واحلاكم وأبو احلسن العبادي وطائفة من أئمة الشافعية والقايض أبو بكر بن العريب الـاملكي ،فلم
حاجزا بينه وبني سبه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فيام سطره يف رسالته من
ال يعترب ذلك عىل األقل
ً
()1متفق عليه من حديث أنس.
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فاجلواب :إن يف هذا الكالم من التلبيس والكتامن والتدليس عىل األذهان ما ال خيفى عىل ذوي
العلم والعرفان ،أما إلصاقه بنا نسبة السب منا لشيخ اإلسالم ،فجوابنا :أن نقول ما يكون لنا أن
نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم ،وإنني أعجب أشد العجب من ترصحيه هبذا اإلعالن،
وللناس عيون وآذان وكتابنا منترش يف البلدان وبيد كل إنسان ،فهو ينطق عنا بأوضح البيان ،ولن
يوجد فيه يشء من هذا البهتان ومن ادعى ما ال حقيقة له فضحته شواهد االمتحان.
ال يكــــذب الــــــمر إال مـــــن مهانتـــــه

أو فعلـــه الســـو أو مـــن قلـــة األدب

واهلل يعلم أننا من أشد الناس حمبة لشيخ اإلسالم واحرتا ًما له ،ونفضل اختياراته يف كثري من
الـمسائل التي خالف فيها أئمة الـمذاهب ،لرجحاهنا عندنا بالدليل ،لكننا ال نعتقد فيه العصمة،
فنحن نعرتف وال نعتذر من قول احلق والترصيح بالصدق ،ودونك نص ما قلت يف شيخ
اإلسالم الذي نعتقده دينًا ومذه ًبا ،بدون جفاء وال تعصب ،وقد سامه هذا الناقد مهامجة وس ًّبا
عارا وال عي ًبا.
ومل خيش يف نرشه ً
قلت ما نصه :إن القول بتفضيل ذبح األضحية عن الـميت عىل الصدقة عنه هو مقتبس من
كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -كام ذكره ابن اللحام يف االختیارات ،وأشار إليه ابن
مفلح يف الفروع قائال :واختار شيخنا تفضيل ذبح األضحية عن الـميت عىل الصدقة ،ومل أر من
سبق شيخ اإلسالم إىل القول هبذا من سائر علامء الـمذاهب ،ولسنا نسقط رأيه يف هذه القضية
بنظريات اجتهادية من عندنا ،وإنام نسقطه بام ظهر لنا من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،فقد
حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع عىل وصول ثواب الصدقة إىل الـميت لوقوع الفتوى فيها من رسول
اهلل يف عدة قضايا وباألخص األوالد ،لكنه ال يستطيع أن حيكي اإلمجاع عىل وصول ثواب
األضحية إىل الـميت ،إذ األضحية عن الـميت خمتلف فيها ،وليس األمر الـمتفق عليه
كالـمختلف فيه ،فنحن إذ نرد كالمه يف هذه الـمسألة ،فإنام نرد كالمه بكالمه ،فهو الذي عودنا
معارضة كل قول خيالف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،مع قطع النظر عن قائله ،إذ احلق فوق
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قول كل أحد ،وفرق بني أن يكون اإلنسان قصده معرفة حكم اهلل ورسوله مثل هذه الـمسألة ،أو
أن يكون قصده معرفة ما قاله إمام مذهبه وفقهاؤه أو ما قاله الشيخ الفالين الذي اشتهر علمه
وفضله.
أيضا :إن لشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -األجر اجلزيل والثناء اجلميل من اهلل
وقلت ً
ومن الناس حتى فيام أخطأ فيه وال يكون الـمنترص ملقالته بمنزلته يف حصول األجر وحط الوزر،
بل فرضه االجتهاد والنظر حتى يتبني له احلق فيأخذ به ،وقد أعرض العلامء عن بعض اختياراته
ملا تبني هلم أن الراجح خالفها وهو بنفسه ال يرىض أن يقلده أحد فيام أخطأ فيه ،وجيعله رشيكًا هلل
يف الترشيع وأمور التحليل والتحريم .فهذا حاصل ما قلت يف شيخ اإلسالم ،ومل أقل واحلمد هلل
رشا وأنت
خريا ،وقد قال أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب :ال تظن بكلمة خرجت من أخيك ًّ
إال ً
جتد هلا يف اخلري حممالً ،فإنام ينشأ سوء الظن من خبث النية وسوء الرسيرة .وهذا الناقد مع شدة
حثه وبحثه ،مل جيد عن أحد من العلامء ممن سبق شيخ اإلسالم أنه قال بتفضيل ذبح األضحية عن
الـميت عىل الصدقة عنه ،ال من فقهاء احلنابلة وال من غريهم ،ولو وجد شي ًئا من ذلك لذكره،
فنحن عىل ما قلنا حتى يقوم دليل ،كام أنه مل جيد دلي ً
ال واحدً ا عن رسول اهلل وال عن أحد من
الصحابة ،يثبت مرشوعية األضحية عن الـميت بانفراده ،ألن هذا هو موضع البحث ومثار
ُ َ ُ ُ َ َ ُ
كم إن ُك ُ
نتم َص ِدق َ
ِي﴾ [النمل.]64 :
النزاع﴿ ،قل هاتوا برهن
ِ
وأما قوله :إن أبا داود والرتمذي قد سبقا شيخ اإلسالم إىل القول :بمرشوعية األضحية عن
الـميت يوهم الناس هبذا القول أن أبا داود والرتمذي يقوالن بصحة هذا احلديث ،كام رصح به
يف آخر البحث ،وقد سبق الكالم منا عىل احلديث وكالم أهل العلم فيه ،وأنه ضعيف ال حيتج به،
وبينا ختريج أيب داود والرتمذي له ،وأن ذلك ال يدل عىل احلكم منهام بصحته وال العمل
بموجبه ،وكل قول مرهون بدليله وبيان صحيحه من عليله وال جيوز إن أخلص يف قوله ونصح
يف عمله أن حيكم عىل احلديث بالصحة ،وهو يعلم أنه ضعيف وال بالضعف وهو يعلم أنه
صحيح؛ ألن هذا يعد من التلبيس للحق والغش للخلق ،وألن الدين النصيحة هلل ولكتابه
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ورسوله وعباده الـمؤمنني .قال الشيخ إسامعيل:
وأما أبو بكر بن العريب ،فقد قال يف رشح الرتمذي (ج - 6ص )290قال :اختلف أهل
العلم :هل يضحى عن الـميت؟ مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه والضحية رضب من الصدقة؛ ألهنا
عبادة مالية وليست كالصالة والصيام ،وقال عبد اهلل بن الـمبارك :أحب إ َّيل أن يتصدق عنه بثمن
األضحية وال يضحي فإن ضحى فال يأكل منها شي ًئا .قال ابن العريب :الصدقة واألضحية سواء
يف األجر عن الـميت .انتهـى.
فاجلواب :إن أبا بكر بن العريب ملا طرق موضوع هذا احلديث قال :وباجلملة ،فهذا حديث
جمهول ،فابتلع الشيخ إسامعيل هذه اجلملة يف بطنه حيث استباح كتامهنا وعدم بياهنا ،وهي متصلة
بالكالم الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى ،وكان من واجب أمانة البحث أن يأيت هبا ثم يتعقبها
بام يشاء من التصحيح أو التضعيف ،حسبام تقتضيه أمانة التأليف ،فإن العلم أمانة والكتامن خيانة،
واهلل ال يصلح كيد اخلائنني ،ومتى ثبتت جهالة هذا احلديث سقط االحتجاج به ومل يبق سوى رأي
أيب بكر بن العريب والرأي خيطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال.
ثم إن قوله :إن األضحية عن الـميت رضب من الصدقة ليس عىل إطالقه لوقوع الفروق
بني الصدقة واألضحية ،فإن الصدقة ال تسمى أضحية ،كام أن األضحية ال تسمى صدقة ،ولكل
يشء حكمه عىل حسب حقيقته ومسامه ،أما رأيت العلامء من الـمحدثني والفقهاء ،إذا ذكروا
باب األضحية ،فإهنم مل يذكروا معها الصدقة ،وإذا ذكروا الصدقة فإهنم مل يذكروا معها
األضحية ،ثم إن األضحية لو أكلها كلها جازت وأجزأت ،أما الصدقة فإهنا ال تكون صدقة
حتى خترج من يد الـمتصدق إىل يد الـمستحق ،ثم إن األضحية ال جيوز فعلها إال يف الوقت
الـمحدد هلا وهو يوم العيد وأيام الترشيق ،أما الصدقة فتجوز كل وقت ،وملا ذبح أبو بردة بن نيار
َ َ َ
 خال الرباء بن عازب -أضحيته قبل صالة العيد أمره النبي أن يذبح بدهلا وقال« :إِن أول ماََُْ َْ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ََْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ ََ َ ََْ
جع فننحر ،فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ،ومن ذبح قبل
نبدأ ب ِ ِه يومنا هذا أن نصّل ،ثم نر ِ
َ ْ َ َ ُ َْ
َ َ
الصالة ِ ،فإِنما يه شاة َلم قدمه ْلهلِ ِه» رواه البخاري ،ففرق النبي ﷺ يف هذا احلديث بني
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األضحية الرشعية وهي الـموافقة لسنة رسول اهلل يف احلد واحلقيقة ،وبني الذبيحة التي ذبحها
صاحبها باسم األضحية وهي خمالفة لسنة رسول اهلل ورشعه ،وأهنا تعترب شاة حلم ،سواء أكلها
صاحبها أو تصدق هبا ،وليست من األضحية يف يشء ،ولو كانت كل أضحية صدقة ملا كلف
النبي ﷺ أبا بردة بإبدال أضحيته ،إذ الصدقة جتوز كل وقت.
إن الصـــــــــنیعة ال تعـــــــــد صـــــــــنیعة

حتــى يصــاب ــا طريــق الـــمصنع

ومثله صدقة الفطر ،فإهنا واجبة عىل كل فرد من األحياء وال ترشع يف حق األموات ،وهي
صدقة من الصدقات ،فلو قال أحد بمرشوعيتها عن األموات حلكم العلامء ببطالن قوله ،ونحن
بكالمنا هذا نريد التفريق بني الـمرشوع وغري الـمرشوع ،إذ كل مرشوع ملتحق بالعبادات وما
ليس بمرشوع فإنه ملتحق بالعادات والـمبتدعات ،لكن لو ذبح شاة أو بقرة أو ناقة يف يوم عيد
النحر أو يف غريه من األيام ،بقصد أن يتصدق هبا عن والديه ،فإن هذا جائز وعمل مرشوع،
حلام من
إلمجاع العلامء عىل وصول ثواب الصدقة وباخلصوص من الولد لوالديه ،كام لو اشرتى ً
اجلزار فتصدق به عن والديه ،فإن هذا جائز ومرشوع ،ثم إن أبا بكر بن العريب والعبادي
ونحومها القائلني :إن الضحية عن الـميت رضب من الصدقة عنه يعنون بذلك أن الـمضحي
لـميته يلزمه أن يتصدق بتلك األضحية ،ألهنا ال تسمى صدقة حتى خترج من يد الـمضحي إىل
يد الفقري ،لكوهنم يروهنا ح ًّقا للفقراء والـمساكني ،وهلذا قالوا :ال جيوز للمضحي أن يأكل منها،
كام ذكره الرتمذي يف صحیحه عن عبد اهلل بن الـمبارك ،وكذا قال صاحب غنیة األلـمعي :إنه إن
خص األضحية لألموات دون رشكة األحياء ،فهي حق للمساكني ،فبنوا القول بجواز األضحية
للميت عىل ذلك وجعلوها بمثابة الصدقة عنه ،ولو علموا أن الذين يضحون لألموات أهنم
يأكلون حلمها وخمها وال يتصدقون إال بالقدر اليسري منها ملا قالوا بجواز ذلك.
وقد قلنا يف الرسالة :إن األضحية خلاصة احلي أفضل من التصدق بثمنها باتفاق األئمة
األربعة عىل ذلك؛ ألن يف ذبحها إحياء لسنتها وامتثاالً لطاعة اهلل ورسوله فيها ،أما األضحية عن
الـميت منفر ًدا هبا ،فإنه مل يثبت مرشوعيتها ،ال من الكتاب وال من السنة .وال عمل هبا الصحابة،
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فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها.
فإن قيل :إن يف األضحية عن الـميت تقر ًبا إىل اهلل ،بإراقة دمها وصدقة بلحمها .قلنا :نحن
ال نتكلم يف اللحم الـمركوم بعد ذبحه ،والذي لو مل يتصدق به أو هيدى منه ألنتن حتى يقذف به
يف بطون الكالب ،أو يف حمل غري مستطاب وليس التصدق بواجب ،فلو أكلها كلها إال قدر أوقية
تصدق هبا جاز ،عىل أن الذين يضحون ملوتاهم إنام يقصدون إهداء ثواب دمها ،ثم يأكلون خمها
وحلمها ،وإن تصدقوا بيشء فبالنزر احلقري منها ،فكيف تسمى صدقة وهم قد أكلوها يف بطوهنم،
وهذا هو السبب الذي قال بعض الفقهاء :إنه متى ذبحها مليت مل جيز له أن يأكل منها ،العتبار أهنا
حق للفقراء والـمساكني.
يبقى الكالم مع والة األوقاف والوصايا ،والذي جيتمع عند أحدهم قدر اخلمسني أو
الستني من الضحايا ،يريد أن جيزرها يف مقام واحد ،كلها أضاحي عن األموات ،وعند الثاين
والثالث مثل ذلك ،وكذا الـمتربعون ألمواهتم بحيث يموت الرجل العظيم من عالـم أو حاكم
أو تاجر ،فينتدب كل واحد من أرسته بذبح أضحية له ،بحيث يضحى له يف يوم واحد بعرشين
أو ثالثني ،لوازم هذا الترصف إتالف الـامل وإزهاق أرواح احليوان الذي جيب أال يسفك دمه إال
بحق ،فإن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء ،فإن كان هذا الذبح يف مثل هذه األغنام يقع بطريق
رشعي فسبيل من هلك ومن قتل يف حق ،فاحلق قتله ،وإن كان ذبحها يقع بطريق غري رشعي،
وأنه مل يثبت مثله عن النبي ﷺ وال عن أحد من الصحابة ال يف تربعاهتم وال يف أوقافهم وال
وصاياهم ،وجب العدول عنها إىل الصدقة بثمنها الـمنصوص عىل فضلها ووصول نفعها،
ولكوهنا أنفع للحي والـميت ،وأقرب إىل طاعة اهلل ورسوله.
والرصف يف مثل هذا يعد من اإلصالح بالعدل الذي رفع اهلل اإلثم عن فاعله ،ويكفي من
قول ابن العريب الذي جعله الناقد عمدة له يف االحتجاج به قوله :إن العلامء قد اختلفوا يف
الضحية عن الـميت ،مع اتفاقهم عىل أنه يتصدق عنه .فإن هذا االتفاق الواقع من العلامء هو
حقيقة ما ندعو إليه من تفضيل الصدقة عن الـميت عىل الضحية عنه ،وقد سمينا كتابنا بالدالئل
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العقلیة والنقلیة يف تفضیل الصدقة عن الـمیت عىل الضحیة ،كام فصلنا القول يف فضلها يف
الرسالة.
واحلاصل أن قول ابن العريب ومثله قول العبادي :إن األضحية عن الـميت نوع من الصدقة،
حممول عىل القول الـمشهور من أن الـمضحي مليته يلزمه أن يتصدق بأضحيته ،وال جيوز له األكل
منها ،لكوهنا ح ًّقا للفقراء والـمساكني ،كام ذكره الرتمذي يف جامعه عن عبد اهلل بن الـمبارك ،وكام
ذكره صاحب غنیة األلـمعي وغريه وهو الظاهر من مذهب الشافعية واألحناف ،فبناء عىل ذلك
قالوا :إن األضحية نوع من الصدقة ،لظنهم أن صاحبها يتصدق هبا كلها وال يأكل منها شي ًئا ،ولو
علموا أن صاحبها يذبحها ثم يأكلها يف بطنه ،لتبدل رأهيم يف القول فيها.
ثم إن قوهلام بذلك هو رأي منهام ال رواية ،ويقابل هذا الرأي منهام بقول اإلمام مالك عالـم
الـمدينة ،حيث قال :ال يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتني ،ويقابل بقول عبد اهلل بن الـمبارك،
فيام رواه الرتمذي عنه :أرى أن يتصدق عن الـميت بثمن األضحية وال يضحى عنه ،ويقابل
أيضا بقول صاحب مواهب اجللیل يف خمترص خلیل ،حيث قال :وكره فعل األضحية عن ميت
ً
أيضا بقول صاحب الرشح الكبري للدردير ،حيث قال :وإنام كره أن يضحى عن
كالعترية ،ويقابل ً
أيضا بقول ابن حجر اهليتمي،
الـميت ،ألنه مل يرد عن النبي ﷺ وال عن أحد من السلف ،ويقابل ً
يف حتفة الـمحتاج رشح الـمنهاج ،حيث قال :وال تقع أضحية عن ميت إن مل يوص هبا ،ويفرق
بينها وبني الصدقة ،أن األضحية تشبه الفداء عن النفس فتوقفت عىل اإلذن وال إذن لـميت،
أيضا بقول الرافعي والبغوي :وال تصح األضحية عن الـميت إن مل
بخالف الصدقة ،ويقابل ً
ِ
يوص هبا ،حكاه عنهام النووي يف رشح الـمهذب ،ومها شيخا مذهب الشافعية ،كام أن الـموفق
والـمجد مها شيخا مذهب احلنابلة ،وقال صاحب العدة ،من فقهاء الشافعية بمثل ما قاله البغوي
أيضا بقول الشيخ محد بن نارص بن معمر ،وهو من علامء الدعوة :إن األضحية
والرافعي ،ويقابل ً
أيضا بأن الظاهر من مذهب الشافعية والـاملكية
عن الـميت ليست معروفة عن السلف ،ويقابل ً
واألحناف أهنا ال ترشع األضحية عن األموات ،كام ذكرنا مذاهبهم يف الرسالة.
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فهذه أقوال من ذكرنا من الفقهاء ،سقناها لالعتضاد ال لالعتامد ،وإال فإن العمدة فيام قلنا
ونقلنا يعود عىل عدم ثبات مرشوعيتها عن النبي ﷺ أو عن أحد من الصحابة ،حيث مل يثبت عن
رسول اهلل ﷺ أنه ضحى ألحد من أمواته ،كام أنه مل يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى مليته
عىل سبيل االنفراد ،وال نص عليها يف وقفه وال وصيته ،وهم عن علم وقفوا ،وببرص نافذ كفوا،
وقد قال بعض السلف :كل عبادة مل يتعبدها رسول اهلل وال الصحابة فال تتعبدوها ،فإن األول مل
يرتك لآلخر مقاالً ،وعند هذا جيب وضع ميزان التعادل بني هذه األقوال واألعامل وبني ما نسبه
الناقد إىل ابن العريب والعبادي ،ليعرف هبا الراجح من الـمرجوح ،كام قيل:
تعــرف الــوزن كفــي بــل غــدت أذين

وزرانــــــة ولــــــبع

قــــــول میــــــ ان

ثم قال الشيخ إسامعيل:
وأما اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية ،بتفضيل ذبح األضحية عن الـميت عىل التصدق
عنه ،فلنا أن نقول عىل سبيل اإلمجال بام قاله ابن القيم يف إعالم الـموقعني ،حيث قال :ال خيتلف
عالـامن متحليان باإلنصاف أن اختيارات شيخ اإلسالم ال تتقارص عن اختيارات ابن عقيل وأيب
وجوها يفتى هبا يف اإلسالم
اخلطاب ،بل وشيخهام أيب يعىل .فإذا كانت اختيارات هؤالء وأمثاهلم
ً
وحيكم هبا احلكام ،فاالختيارات لشيخ اإلسالم أسوة هبا إن مل ترجح عليها ،هذا كالم ابن القيم
وهـو اإلنصاف خالف ما يومهه صنيع مؤلف الرسالة من عدم إقامة الوزن الختيارات شيخ
اإلسالم وقبول كالم الصنعاين والشوكاين ،ممن يعتربون ابن تيمية قدوة هلم.
فاجلواب  :أن نقول إن الشيخ إسامعيل قد أكثر يف منشوره من اهلذر واهلذيان والتدليس
والكتامن ونسبة السب لشيخ اإلسالم ودعوى عدم إقامة الوزن منا الختياراته يف األحكام ،كل
هذا قد استباحه يف سبيل التلبيس عىل العوام وعىل ضعفة األفهام ،يوهم الناس أنه من
الـم نترصين لشيخ اإلسالم وقد قيل :أحب احلديث أصدقه ،وخري القول ما يصدقه العيان ،ومن
تزين بام ليس فيه شانه اهلل.
وإن أصــــــد بیــــــت أنــــــت قائلــــــه

بیـــــت يقـــــال إذا أنشـــــدته صـــــدقا
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وإن أسفه الناس رأ ًيا وأسخفهم عق ً
ال لرجل يكابر يف إنكار اليقينيات ،وجيادل يف جحود
احلقائق اجلليات ،واهلل يعلم أننا من أشد الناس حمبة لشيخ اإلسالم ،ومن الـمعظمني الختياراته
يف األحكام وليس من األمر احلرام خمالفتنا لشيخ اإلسالم يف مثل هذه الـمسألة الفرعية التي ال
إنكار يف اخلالف يف مثلها ،إذ مل يقل أحد من العلامء بوجوب العمل باختياراته كلها بدون نظر
وال عرض عىل كتاب اهلل وال سنة نبيه .واختياراته هي كام وصفها العالمة ابن القيم من أهنا وجه
يف الـم ذهب صاحلة ألن حيكم هبا احلكام ،فنحن نثني عليها إلصابتها احلق والتسهيل عىل اخللق
ونفضلها عىل اختيارات ابن عقيل وأيب اخلطاب لرجحاهنا عندنا بالدليل ،والوجه هو قول
األصحاب والرواية قول اإلمام وهو من أفضل األصحاب وأعلمهم ،وقد مجع بني الرواية
والدراية ،وقد قال ابن القيم هذا الكالم يف سبيل نرصته لشيخ اإلسالم ،حينام أفتى بجعل
الطالق بالثالث بلفظ واحد عن طلقة واحدة ،وأن احللف بالطالق الثالث متى حنث فيه يمني
مكفرة وليس بطالق ،فعند هذا القول أنحى عليه علامء زمانه بالـمالم وتوجيه الـمذام ،وأكثروا
فيه الكالم وشكوه إىل احلكام وكفره من كفره منهم بحجة أنه خرق اإلمجاع العام وأباح للناس
الفرج احلرام وهذه هي آخر الـمحن التي ابت ي هبا ،فعند ذلك قال العالمة ابن القيم :إن من له
اطال ًعا وخربة بأقوال العلامء يعلم أنه مل يزل يف اإلسالم من عرص الصحابة من يفتي يف هذه
الـمسألة بعدم لزوم الطالق ،وأن ع ي بن أيب طالب ريض اهلل عنه قىض بعدم لزوم اليمني
بالطالق ،وأنه ال خمالف له من الصحابة وكذلك التابعون ومن بعدهم ومل يزل من علامء األئمة
والفقهاء والـمصنفني من يفتي بعدم لزوم الطالق إذا حنث احلالف ،قال :وال خيتلف عالـامن
متحليان باإلنصاف أن االختيارات لشيخ اإلسالم ال تتقارص عن اختيارات ابن عقيل وأيب
اخلطاب ..إلخ.
فهذا الكالم قاله عىل سبيل االعتذار واالنتصار منه لشيخ اإلسالم ،ملا اشتد عليه بسببها
اخلصام وقد أحسن فيام قال ،فإن شيخ اإلسالم يف ذلك عىل بينة من أمره من كتاب ربه وسنة
نبيه ،ولكن حسده قومه عىل ما آتاه اهلل من فضله ،وباخلصوص حني رأوه خمال ًفا لرأهيم وما عليه
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بورا
نورا وتتجدد
ظهورا ،وعاد أمر معاديه ً
ً
علامء مذهبهم ،ومع هذا كله فام زالت فتواه تزداد ً
ثبورا ،وهكذا احلق مع الباطل ،فإن اهلل سبحانه قد ضمن للحق البقاء وحسن العقبى
ورأهيم ً
وأما الزبد فيذهب هباء ،و صارت فتواه بجعل الثالث بلفظ واحد عن طلقة واحدة واحللف
بالطالق يمني مكفرة حيكم هبا اآلن احلكام يف أكثر الـمحاكم الرشعية من سائر البلدان
اإلسالمية ،والـمقصود أن الفقهاء الـمحققني قد خالفوا الـمذهب نفسه يف كثري من الـمسائل ،ملا
ترجح هلم بمقتىض الدليل خالفه ،فام بالك ملخالفتهم ملا هو وجه يف الـمذهب إذا تبني هلم
رجحان خمالفته واهلل أعلم.
ثم قال الشيخ إسامعيل:
لقد وجدنا للمؤلف ما نصه :لقد أعرض العلامء عن العمل ببعض اختيارات شيخ
اإلسالم ،لـمـا تبني هلم أن الراجح خالفها .ويف هذه العبارة ما ال خيفى ،فإن اختيارات شيخ
اإلسالم ليس فيها ما يصح القول بأنه قد رفضه مجيع العلامء ،ثم نطالب الـمؤلف بأن يذكر لنا
عالـام واحدً ا رد عىل شيخ اإلسالم يف اختياراته ،هذا كام شنع عليه الـمؤلف يف رسالته.

ََُ
فاجلواب أن نقول :ثبت يف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :مثل
َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ َ ً ََ َ َ َ َ ْ
َ َُ ُ َ ْ َ
َ ً ْ
حبِ ِه إِل بِْش ما س ِمع كمث ِل رجل أت راعِيا فقال يا ر ِ
اع اج ُز ْر ِل شاة مِن
اذلِى ل ُيدث عن صا ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َْ َْ َ
ب الغن ِم» ،وهذا الناقد يتظاهر بصورة
ْيها فذهب فأخذ بِأذ ِن َك ِ
غن ِمك .قال اذهب فخذ بِأذ ِن خ ِ

الدفع والدفاع عن العلامء األعالم وعن شيخ اإلسالم ملحاولة تعظيمه عند العوام أو عند ضعفة

األفهام ،وليت دفاعه يقع برصيح الصدق يف البيان ،ولكنه بمجرد التدليس والكتامن والتلبيس
عىل األذهان ،وإنكار احلقائق التي يصدقها احلس والوجدان ،ومن ادعى ما ال حقيقة له فضحته
شواهد االمتحان ،وهذا اإلمام الذهبي هو من أخلص الناس يف حمبة شيخ اإلسالم ومن
الـمنارصين له يف الرس واإلعالن ،وقد اعرتف بأنه خيالف شيخ اإلسالم يف بعض األحيان،
دونك نص لفظه :قال الذهبي  -رمحه اهلل -ما ملخصه :كان يقىض من شيخ اإلسالم بالعجب،
إذا ذكر مسألة من مسائل اخلالف واستدل هلا ورجح فام رأيت أرسع انتزا ًعا لآليات الدالة عىل
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استحضارا للمتون وعزوها منه ،كأن السنة نصب عينيه وعىل
الـمسألة التي يوردها منه وال أشد
ً
طرف لسانه ،وكان آية من آيات اهلل يف التفسري والتوسع فيه ،وأما أصول الديانة ورد أقوال
الـمخالفني ،فكان ال يشق غباره فيها ولعل فتاويه يف الفنون تبلغ ثالثامئة جملد ،بل أكثر ،وكان
قواال باحلق ال يأخذه يف اهلل لومة الئم ،قال :ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إىل التقصري فيه ومن
نابذه وخالفه فقد ينسبني إىل التغايل فيه ،وقد أوذيت من الفريقني من أصحابه وأضداده ،تعرتيه
حدة ولكن يقهرها باحللم ومل أر مثله يف ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه إىل ربه وأنا ال اعتقد فيه
العصمة ،بل أنا خمالف له يف مسائل أصلية وفرعية ،فإنه كان مع سعة علمه وسيالن ذهنه
برشا من البرش ،تعرتيه حدة يف البحث وغضب وشظف للخصم تذرع
وتعظيمه حلرمات الدين ً
بسببها عداوة يف النفوس وإال فلو الطف خصومه لكان كلمة إمجاع ،فإن كبار العلامء خاضعون
لعلومه معرتفون بندور خطئه وأنه بحر ال ساحل له وكنز ال نظري له وكان حماف ًظا عىل الصالة
معظام للرشائع ال يؤتى من سوء فهم ،فإن له الذكاء الـمفرط وال من قلة علم ،فإنه بحر
والصوم،
ً
زاخر ،وال كان متالع ًبا بالدين وال ينفرد بمسألة بمجرد التشهي بدون دليل ،بل حيتج بالقرآن
واحلديث والقياس ويربهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من األئمة ،فله أجر عىل خطئه وأجران عىل
إصابته.اهـ .الدرر الكامنة :ج -1ص.151/150
فهذا اإلمام الذهبي الـمعدود من أصفى الناس حمبة له ،وأشدهم احرتا ًما ومحاية له ،وقد
أشار يف كالمه بأنه خيالف شيخ اإلسالم يف بعض الـمسائل ،ولن يقدح ذلك يف صحة واليته
وصدق حمبته.
وقد صفى التاريخ الصادق خالصة حمنة شيخ اإلسالم مع خصومه فسجل التاريخ تسميته
بشيخ اإلسالم وبتقي الدين ،أنطق اهلل ألسنة الناس بذلك بدون أن يتسمى به بنفسه وأثبت
التاريخ بأهنم إنام نقموا عليه من أجل أنه خالف رأهيم وما عليه علامء مذهبهم وما كانوا
يعتقدونه يف أنفسهم ،فحسدوه عىل ما أتاه اهلل من فضله من سائر العلوم والفنون التي هبرت
العقول ،كام قال ابن الوردي:
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ســـــــعى يف عرضـــــــه قـــــــوم ســـــــالط
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إن بعض الناس ال يتحمل الصرب عىل خمالفة رأيه ومذهبه ولو يف مسألة فرعية ال إنكار يف
اخلالف يف مثلها أو يف مسألة نحوية وشبهها ،فرتاه يغضب ويضطرب عند خمالفته ويتحامل عىل
من خالفه ولو بدون بينة من أمره ،فيفند رأيه ويصغر أمره وحياول احلط من قدره ،ليثبت يف
نفوس الناس عدم االعتداد بقوله ،كام روي عن أيب حيان صاحب التفسري الـمسمى بالبحر
الـمحيط ،أنه كان حيب شيخ اإلسالم وجيالسه ويأخذ العلم عنه وقد امتدحه بأبيات منها:
رملـــــــا أتانـــــــا تقـــــــي الـــــــدين الح لنـــــــا

داع إّ اهلل فــــــرد مــــــا لــــــه وزر

حــــــ تســـــــربل منــــــه دهــــــره حــــــ ا

ـاذف مــن أمواجــه الــدرر
بحــر تقـ ُ

قـــــام ابـــــن تیمیـــــة يف نصــــــر رشعتنـــــا

عصــت مض ــر
مقــام ســید تــیم إذ خ

فــــــأقهر افــــــق إذ آثــــــاره اندرســــــت

وأمخــد الشـــر إذ طــارت لــه رشر

ثم إن أبا حيان بعد هذا الكالم ،ناظر شيخ اإلسالم يف مسألة نحوية ،فقال شيخ اإلسالم
الصواب فيها كذا ،فقال أبو حيان :إن يف كتاب سيبويه كذا ،فقال شيخ اإلسالم :إن سيبويه ليس
بنبي النحو وقد غلط يف ثامنني موض ًعا ال تفهمها أنت .فغضب أبو حيان وفارق شيخ اإلسالم،
وأخذ يتحامل عليه يف تفسريه من أجل خمالفته لرأيه يف هذه الكلمة ،ثم إن أكثر الـمعادين له
رجعوا عن رأهيم يف لومه واعرتفوا بفضله وسعة علمه ،منهم :السبكي ،فقد كتب إليه الذهبي
يعاتبه عىل كالم حتامل به عىل شيخ اإلسالم .فأجابه السبكي قائ ً
ال :أما قول سيدي يف الشيخ تقي
الدين فالـمملوك يتحقق كبري قدره وزخارة بحره وتوسعه يف العلوم العقلية والنقلية وفرط ذكائه
دائام
واجتهاده وبلوغه يف كل من ذلك الـمبلغ الذي يتجاوز الوصف ،والـمملوك يقول ذلك ً
وقدره يف نفيس أكرب من ذلك وأجل ،مع ما مجع اهلل له من الزهادة والورع والديانة ونرصة احلق
والقيام فيه ،ال لغرض سواه ،وجريه عىل سنن السلف وأخذه يف ذلك بالـمأخذ األوىف وغرابة
مثله يف هذا الزمان ،بل من أزم انتهى من الدرر الكامنة.
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والـمقصود ،أن قول الشيخ إسامعيل :إننا نطلب من الـمؤلف بأن يذكر لنا عالـام واحدً ا رد
عىل شيخ اإلسالم ،إىل آخر ما قال ،فإن هذا الكالم ينبئ عن نقص علم وقصور فهم أو جتاهل
منه باألمر الواقع ،فإن خمالفة بعض العلامء لبعض اختياراته هو من األمر الواقع بالعيان،
والـم شاهد باحلس والوجدان يف زماننا هذا ويف سالف األزمان ،إذ مل ينقل عن أحد من العلامء
أنه قال بوجوب العمل بكل اختيارات شيخ اإلسالم؛ ألن الناس يف اختياراته عىل أقسام ،منهم
من يعرض عنها ويسري مع قافلة فقهاء مذهبه وال يعرج عىل غريه ،يلقط لفظ الفقهاء كلام لفظوا،
ويتبع ظلهم أينام انبعثوا ،وهؤالء هم الـمقلدون ،والـمقلد الـمحض ليس معدو ًدا من أهل
العلم ،ومنهم من يأخذ ببعض اختياراته ويعرض عن بعض ،عىل حسب ما يرتجح يف نفسه
بمقتىض الدليل والربهان ،يبحث عن احلق يف أي مذهب جيده ،فإذا وجده اعتنقه؛ العتبار أن
احلق ضالته الـمنشودة وغايته الـمقصودة ،فهؤالء هم الـمستضيؤون بنور العلم والتحقيق،
والالجئون من الدين إىل ركن وثيق.
وباجلملة فإن اختيارات شيخ اإلسالم هي رمحة عامة ونعمة واسعة تتمشى عىل طريقة
الرشيعة السمحة السهلة التي ليست بحرج وال أغالل ،يؤيد كل قول بدليله مع بيان صحيحه
من عليله ،فمن أراد اهلل به اخلري حبب إليه شيخ اإلسالم وابن القيم والنظر يف كتبهام ،وإنام قلت:
بأن العلامء قد أعرضوا عن بعض اختيارات شيخ اإلسالم ،ملا تبني هلم أن الراجح خالفها ،إنام
أريد بذلك األمر الواقع بالعيان ويف بعض البلدان والذي ال خيتلف فيه اثنان .فمن ذلك الطالق
بالثالث بلفظ واحد ،فبعض العلامء جيعله عن طلقة واحدة ،عم ً
ال بالسنة والقرآن ،ومتش ًيا مع
اختيارات شيخ اإلسالم ،وبعض العلامء جيعله طال ًقا بائنًا ،يفرق به بني الـمرء وزوجه ،كام هو
الـم عمول به اآلن يف بعض البلدان .ومنها :إن احللف بالطالق بالثالث إذا حنث جيعله بعض
العلامء يمينًا مكفرة وليس بطالق ،عم ً
ال باختيارات شيخ اإلسالم ،وبعض العلامء جيعله طال ًقا
إن كان بلفظ الواحدة فواحدة أو بلفظ الثالث فثالث ،خال ًفا الختيارات شيخ اإلسالم ،ومنها:
َ
ًّ
مستدال عىل ذلك بقوله﴿ :إِذا
إن شيخ اإلسالم يرى عدم وقوع الطالق يف احليض حلرمته،
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َّ
َ ُ ُ
َطلق ُت ُم ٱلن ِ َسا َء ف َطل ِقوه َّن ل ِ ِع َّدت ِ ِه َّن﴾ [الطالق .]1 :وبحديث ابن عمر يف الصحیحني ،وخالفه
أكثر العلامء وقالوا بصحة وقوع الطالق ولزومه مع احلرمة ،ومنها :إن الـمختلعة من زوجها
ليس عليها إال االسترباء بحيضة واحدة ،أي اختيارات شيخ اإلسالم ،وخالفه كثري من الفقهاء،
فأوجبوا عليها عدة الطالق ،أي ثالث حيض ممن حتيض ،ومنها :إن الـمتمتع بالعمرة إىل احلج
ليس عليه إال طواف واحد وسعي واحد ،كالقارن عىل السواء أي اختيارات شيخ اإلسالم،
وخالفه بعض الفقهاء فقالوا :جيب عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي
للحج .ومنها :إن شيخ اإلسالم يرى جواز طواف فرض احلج للحائض والنفساء متى خافت
فوات احلج بذهاب الرفقة وال يمكنها التخلف عنهم فتستثفر بثوب ثم تطوف ،ويتم بذلك
حجها ،وخالفه بعض الفقهاء يف ذلك وقالوا :ال تطوف بالبيت حتى تطهر ولو فات عليها احلج.
ومنها :إن شيخ اإلسالم يرى جواز صالة العشاء خلف من يص ي الرتاويح وال يرض عنده
اختالف النية بني اإلمام والـمأموم ،وقد خالفه بعض الفقهاء فأوجبوا احتاد النية بني اإلمام
والـمأموم ،فهم يمنعون من صالة العشاء خلف من يص ي الرتاويح ،إىل غري ذلك من الـمسائل
التي خالف فيها الفقهاء وهي حتقق ما قلنا من إعراض بعض العلامء عن بعض اختياراته ،مع
قطع النظر عن ترجيح أحد القولني ،وهل كانوا مصيبني يف خالفه أو هو الـمصيب ،لكون هذا
ليس من شأننا يف هذا الـمقام .أما نحن فإننا نفضل العمل باختياراته يف كثري من هذه الـمسائل،
فنجعل الطالق بالثالث بلفظ واحد عن طلقة واحدة ،واحللف بالطالق نجعله يمينًا مكفرة،
وأن الـمتمتع بالعمرة إىل احلج ليس عليه إال طواف واحد وسعي واحد ،لقول النبي ﷺ:
َ َ َ ُْْ ُ
َْ َ َ ْ ِ ْ َ َ
ام ِة»( ،)1نفتي هبذا ونحكم بصحته يف دائرة عملنا لرجحانه
ت العم َرة ِيف اَلج إِل يوم ال ِقي
« د خل ِ
عندنا بالدليل وإن كان غرينا يرى أن الصحة يف خالفه ،وكل ما قلنا فإنه حيقق بطالن قول الشيخ
إسامعيل ،لكونه يتكلم غال ًبا عىل سبيل اخلرص والتخمني ،بدون حتقق وال يقني ،كقوله :إنه ليس
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يف اختيارات شيخ اإلسالم ما يصح القول بأنه قد رفضه مجيع العلامء.
وههنا ينبغي أن نختم الكالم بسؤال الشيخ إسامعيل ونقول :متى كنت تعتقد صحة حديث
ع ي ريض اهلل عنه وأن رسول اهلل أوصاه أن يضحي عنه ،وأن األضحية هي من القرابني التي
هيدى ثواهبا لرسول اهلل ﷺ بناء عىل صحة هذا احلديث ،وأنه ليس يف اختيارات شيخ اإلسالم ما
يصح القول :بأنه قد رفضه مجيع العلامء؟ فام رأيك يف قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل-
بأن إهداء القرب الدينية إىل النبي بدعة .كام نقله ابن اللحام عنه يف اختياراته ،فعند ذلك يقف
الشيخ إسامعيل بمفرتق الطرق ،ألنه يلزمه أحد أمرين :إما أن يقول إن احلديث صحيح ،ويف
هذا رد لكالم شيخ اإلسالم واإلعراض عام قاله ،وإما أن يقول :إن احلديث غري صحيح وإن
كالم شيخ اإلسالم حق وإن إهداء القرب الدينية إىل النبي بدعة ،حيث مل يثبت عن أحد من
الصحابة أنه أهدى لرسول اهلل ثواب صالته أو صيامه أو حجه أو ضحى عنه ،وهذه هي خامتة
األجوبة عن الـمدارك التي أدىل هبا عىل رسالتنا ،وكل عالـم وعاقل فاهم ،يدرك من مداركه بأنه
يتكلم بغري علم وبدون فهم ،وكأن غاية جهده وهناية قصده هو التفوه بمجرد هذا الرد ،ليثبت به
قدمه يف حمل عمله ،وكل قول ال دليل عليه يقدر كل أحد عىل رده ،والـمقابلة بضده ،واهلل عند
مربورا ،وعم ً
مشكورا ،ونعوذ باهلل
خالصا
ال
علام ناف ًعا
ً
ً
ً
لسان كل قائل وقلبه ،نسأل اهلل سبحانه ً
فجورا ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
زورا أو نغشى
ً
أن نقول ً
حرر يف  12ربيع األول عام 1391هـ.
***
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فائدة منقولة
من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
قال :من اعتقد أن اإلنسان ال ينتفع إال بعمله فقد خرق اإلمجاع ،وذلك باطل من وجوه؛
أحدها :إن اإلنسان ينتفع بدعاء غريه وهو انتفاع بعمل الغري ،ثانیها :إن النبي ﷺ يشفع ألهل
الـموقف يف احلساب ثم ألهل اجلنة يف دخوهلا ،وهو انتفاع بعمل الغري ،ثالثها :ألهل الكبائر يف
اخلروج من النار ،وهذا انتفاع بسعي الغري ،رابعها :إن الـمالئكة يدعون ويستغفرون ملن يف
خريا قط ،وذلك
األرض ،وذلك انتفاع بعمل الغري ،خامسها :إن اهلل خيرج من النار من مل يعمل ً
بمحض رمحته ،وهذا انتفاع بغري عملهم ،سادسها :إن أوالد الـمسلمني يدخلون اجلنة بعمل
َ َ َ ُ
آبائهم ،وذلك انتفاع بعمل الغري ،سابعها :قوله يف قصة الغالمني اليتيمنيَ ﴿ :وَكن أبُوه َما

َ
صل ِٗحا﴾ [الكهف .]82 :فانتفعا بصالح أبيهام وليس من سعيهام ،ثامنها :إن الـميت ينتفع

بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة واإلمجاع ،وهو من عمل الغري ،تاسعها :إن احلج الـمفروض
يسقط عن الـميت بحج وليه عنه بنص السنة ،وهو من عمل الغري ،عارشها :إن احلج الـمنذور
أو الصوم الـمنذور يسقط بعمل غريه بنص السنة ،وهو انتفاع بعمل الغري ،افادي عرش:
الـمدين الذي امتنع النبي ﷺ من الصالة عليه حتى قىض دينه أبو قتادة وانتفع بصالة النبي،
َ َ ُ ََ َ ُ ََ َ َ َُ َ َ َُ
ّل َمعه»( ،)1فقد
الثاين عرش :إن النبي ﷺ قال ملن صىل وحده« :أل رجل يتصدق ىلع هذا فيص
حصل له فضل اجلامعة بفعل الغري ،الثالث عرش :إن اإلنسان تربأ ذمته من ديون اخللق إذا قضاها
قاض عنه ،وذلك انتفاع بعمل الغري ،الرابع عرش :إن من عليه تبعات ومظالـم إذا ُحلل منها
سقطت عنه ،وهذا انتفاع بعمل الغري ،اخلامس عرش :إن اجلار الصالح ينفع يف احلياة والـمامت،
كام جاء يف األثر ،السادس عرش :إن جليس أهل الذكر يرحم هبم وإن مل يكن منهم ،السابع عرش:

( )1أخرجه أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري.
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الصالة عىل الـميت والدعاء له ،ويف ذلك انتفاع الـميت بصالة احلي عليه ،وهو انتفاع بعمل
ّلل ِّلُ َعذ َِب ُهم َوأ َ َ
الغري ،الثامن عرش :إن اهلل قال لنبيهَ ﴿ :و َما ََك َن ٱ َّ ُ
نت فِي ِهم﴾ [األنفال .]33 :وقال:
َ ُ
َّ
َ
َ َ َ
َ
َّ َ َ
ت ٱلۡرض﴾ [البقرة .]251 :فقد رفع اهلل العذاب
﴿ َولوّل دف ُع ٱّللِ ٱنلَّاس َبعض ُهم ب ِ َبعض لف َسد ِ
عن الناس بوجود النبي بينهم ،وبدفع بعضهم عن بعض ،التاسع عرش :إن صدقة الفطر جتب

عىل الصغري ممن يمونه الشخص ،العرشون :إن الزكاة جتب يف مال الصبي والـمجنون ومن تأمل
العلم وجد انتفاع اإلنسان بام ال يعمله ما ال حيىص .انتهى .من تفسري أيب السعود ومن تفسري
َ َّ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
صديق ،والقاسمي عىل قوله﴿ :وأن ليس ل ِِلَسنٰ ِن إِّل ما سع [ ﴾٣٩النجم.]39 :
***

رشح الكلام
إن شيخ اإلسالم بكالمه هذا ،قصد به الرد عىل أناس من الـمتفلسفة والصوفية ،حيث
زعموا أن اإلنسان ال ينتفع إال بعمله ،وأنه ال ينتفع بالدعاء وال غريه ،وبنوا من ذلك عقيدة
تقتيض رصف الناس عن عبودية الدعاء ،قائلني :إن الدعاء ال جيدي شي ًئا فال ينتفع به الداعي وال
الـمدعو له؛ ألن الذي تدعو به إن كان قد قدر لك بطريق القضاء والقدر ،فإنه سيحصل ،دعوت
أو مل تدع ،وإن مل يقدر لك بمشيئة اهلل وقدره ،فإنه لن حيصل ،دعوت أو مل تدع ،فرد عليهم علامء
أهل السنة يف ذلك ،منهم شيخ اإلسالم وابن القيم وشارح الطحاوية وغريهم.
لكن لنعلم أن هذا االنتفاع الذي أشار إليه شيخ اإلسالم هو غري إهداء ثواب األعامل ،كام
يعرف من كالمه؛ ألن إهداء ثواب األعامل يشء وانتفاع األموات بعمل األحياء يشء آخر ،وال
تالزم بينهام ،من ذلك قوله يف الـامدة األوىل :إن اإلنسان ينتفع بدعاء غريه ..إلخ .وهذا حق ومل
يأمر اهلل باإلكثار من الدعاء إال لتحقق منفعته للحي والـميت ،غري أن الدعاء عبادة بني العبد
ََ َ َي ُ ُ ُ
ون
وبني ربه ،التي خلق اهلل اخللق ألجلها ،بل هو مخ العبادة ،وقال ربكم﴿ :وقال ربكم ٱدع ِ
ُ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ
َّ َ
َ
أَس َ
خر َ
ين [ ﴾٦٠غافر.]60 :
ك
ت
س
ي
ِين
َّل
ٱ
ن
إ
م
ك
ل
ب
ج
ت
ّبون عن ع َِباد ِت َس َيدخلون َج َهن َم دا ِِ
ر
ِ
ِ
ِ
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فسامه اهلل عبادة ،وأخرب عن حالة الذين يستكربون عن هذه العبادة أهنم سيدخلون جنهم
ُ
َ َ ُ ُ ُ
ُ
ُ
داخرين صاغرين حقريين ذليلني ،ويف اآلية األخرى﴿ :قل َما َيع َبؤا بِكم َر ِب لوّل د ََعؤكم﴾

[الفرقان .]77 :سواء محلناه عىل دعاء العبادة أو دعاء الـمسألة ،فهو عىل كال احلالني عبادة بني
العبد وبني ربه ،ومل يكن الداعي ليهدي ثواب دعائه إىل أحد ،وإنام يدخر ثواب دعائه عند ربه،
سواء استجيب له أو مل يستجب له ،وإذا استجيب له مل تكن استجابته من باب إهداء ثوابه،
ولكنه تفضل من اهلل للمدعو له وللداعي أجره ،فانتفاع الـميت بالدعاء هو بمثابة انتفاع احلي به
عند استجابته ،فليس فيه يشء من إهداء ثوابه ،أما إهداء ثواب العمل ،فهو أن يص ي مث ً
ال أو يصوم أو
حيج أو يقرأ القرآن أو يدعو ربه ثم هيدي ثواب عمله إىل ميته ،وهذا مل يكن معرو ًفا عن الصحابة
والسلف الصالح ،ومل يعنه شيخ اإلسالم بكالمه هذا ،وإنام أدخل الفقهاء الدعاء فيام هيدى إىل
الـميت ،توس ًعا ،وإال فإنه عبادة مستقلة بني العبد وربه ،وهلذا ذكر ابن مفلح يف الـمحرر عن شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -أنه قال :مل يكن من عادة السلف إهداء ثواب األعامل إىل موتى
الـمسلمني ،بل عادهتم أهنم كانوا يعبدون اهلل بأنواع العبادات فرضها ونفلها ،وكانوا يدعون
للمؤمنني والـمؤمنات ،كام أمر اهلل بذلك ،ويدعون ألحيائهم وأمواهتم ،فال ينبغي للناس أن يعدلوا
عن طريقة السلف ،فإهنا أفضل وأكمل .انتهـى.
الـامدة الثانیة :قوله :إن النبي ﷺ يشفع ألهل الـموقف يف احلساب ثم ألهل اجلنة يف دخوهلا.
وهذا ليس من إهداء ثواب األعامل يف يشء ،ولكنه رمحة وحمبة من النبي ﷺ ألمته ،حيث يشفع هلم
عند اهلل ،لريحيهم من موقف احلساب ويعجل أهل اجلنة إىل الفوز بدخول اجلنة.
ويؤكده الـامدة الثالثة ،وهي :شفاعته ألهل الكبائر يف اخلروج من النار ،وهذا انتفاع حصل
هلم بشفاعة النبي ﷺ وليس بإهداء ثواب عمله.
والـامدة الرابعة :كون الـمالئكة يدعون ويستغفرون ملن يف األرض؛ ألن اهلل خلقهم للعبادة
ومنها الدعاء واالستغفار ألنفسهم وملن يف األرض ،فهم يدعون رهبم وال هيدون ثواب دعائهم،
كام ذكرنا يف دعاء الـمؤمنني.
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خريا قط ،وذلك بمحض رمحة اهلل،
الـامدة اخلامسة :قوله :إن اهلل خيرج من النار من مل يعمل ً
وهذا انتفاع حصل هلم بفضل اهلل ورمحته وليس من إهداء ثواب األعامل يف يشء البتة.
الـامدة السادسة :إن أوالد الـمسلمني ،يدخلون اجلنة بعمل آبائهم ،واآلباء مل هيدوا ثواب
رشا قط وحتى أوالد الـمرشكني ،قد ثبت يف صحيح
أعامهلم ألبنائهم ،عىل أهنم مل يعملوا ًّ
ُ
اّلل َأ ْعلَ ُم ب َما َكنُوا َاعمل َ
ني»(.)1
البخاري عن سمرة ،أهنم «مع أولد الـمسلمني» .وقيل« :
ِِ
ِ
ََ َ َُ ُ َ َ
ٗ
الـامدة السابعة :قوله يف قصة الغالمني ﴿وَكن أبوهما صل ِحا﴾ [الكهف .]82 :فحفظ اهلل
كنزمها لصالح أبيهام؛ ألن اهلل شكور حيفظ الرجل الصالح يف إيامنه وأعامله ويف أهله وعياله ،كام
ْ َ
َ ََْ ْ َ
يف احلديث« :احف ِظ اّلل ُيفظك»( ،)2وقد روي« :من أحب أن ُيفظ يف عقبه وعقب عقبه
فليتق اهلل»( ،)3وكان سعيد بن الـمسيب يقول البنه :إين أزيد يف صاليت رجاء أن أحفظ فيك ،ثم
َ َ َ ُ َ
يتلوَ ﴿ :وَكن أبُوه َما صل ِٗحا﴾ [الكهف.]82 :
وأنشد بعضهم:
رأيـــت صـــالح الــــمر يصـــلح أهلـــه

ويعــــــــدُيم دا الفســــــــاد إذا فســــــــد

ويشــــرف يف الـــدنیا بفضـــل صـــالحه

وحيفــب بعــد الـــموت يف األهــل والولــد

واحلاصل أن هذا األب الصالح مل هيد ثواب عمله وصالحه البنه ،وإنام انتفع االبن بربكة
صالح أبيه ودعائه.
الثامنة :قوله :إن الـميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة واإلمجاع ،وهذا يؤيد ما
ذكرنا ،من كون شيخ اإلسالم حكى اإلمجاع عىل وصول ثواب الصدقة إىل الـميت ،كام حكاه
النووي والقرطبي وابن كثري وابن العريب؛ ألن الكتاب والسنة حيثان عىل الصدقة وعىل التوسع

( )1أخرجه البخاري من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس.
( )3ورد هذا احلديث يف الفرج بعد الشدة للتنوخي.

الصديق
الصاحب َّ
( )2مباحث التحقیق مع ر
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فيها وقد جعلت كفارة لأليامن والظهار والوطء يف رمضان ،ولرتك واجبات احلج أو فعل يشء
من حمظوراته ،كل هذه رشعت للتوسع يف الصدقة ،لكوهنا من النفع الـمتعدي وتصادف من
الفقراء موضع حاجة وشدة فاقة ،وكذا عتق الرقبة من الرق.
التاسعة :قوله :إن احلج الـمفروض يسقط عن الـميت بحج وليه عنه بنص السنة وهو من
عمل الغري ،وهذا صحيح؛ ألن احلج الـمفروض بالرشع أو بالنذر ملتحق بالديون الثابتة يف
الذمة ومتى قام أحد ولو أجنب ًّيا بأداء هذا الواجب سقط عنه برصيح احلكم يف الدنيا ،لكن رصح
معذورا بالتأخري ،كام يطعم
ابن القيم يف هتذيب السنن ويف اإلعالم ،أنه ال حيج عنه إال إذا كان
ً
الويل عمن أفطر رمضان للعذر ،وبدون العذر ال جيوز اإلطعام وال الصيام ،فأما الـمفرط من غري
عذر أص ً
ال فال ينفعه أداء غريه عنه لفرائض اهلل التي فرط فيها وكان هو الـمأمور هبا ابتالء
وامتحانًا دون الويل ،فال ينفع توبة أحد عن أحد وال غريها من فرائض اهلل التي فرط فيها حتى
مات .انتهى.
والظاهر من مذهب مالك وأيب حنيفة أن احلج الواجب يسقط بموت الشخص إال أن
يويص به.
العارشة وافادية عرشة :قوله :إن احلج الـمنذور والصوم الـمنذور يسقط بعمل غريه ،وإن
الـمدين الذي امتنع النبي من الصالة عليه حتى قىض دينه أبو قتادة ،فانتفع بصالة النبي عليه،
ألن هذه كلها من الديون الواجبة عىل الشخص يف الدنيا قبلت قضاء الويل وغري الويل هلا،
وامتناع النبي عن الصالة عىل الـمدين كان يف أول اإلسالم ثم نسخ ذلك فكان يص ي عىل كل
مسلم من غري أن يسأل عن دينه ويقول من مات وعليه دين فع ي قضاؤه ،فانتفاع الـميت برباءة
ذمته من هذا الواجب هو أمر معلوم وليس من باب إهداء ثوابه ،بل أجره لصاحبه ،أشبه صدقته
َ ْ َْ َ َ ُ ْ ً َ َ َ َ ُْ ََ ُ ُ َ َ
سا ،أ ْو َوضع عنه ،أظله اّلل ي ْوم ل ِظل
عىل احلي أو إبراءه من حقه كام يف احلديث« :من أنظر مع ِ
ُّ ُ
إِل ظِله»(.)1
( )1أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
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َ
ُ ََ َ
ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ()1
الثانیة عرشة :قول النبي ﷺ ملن صىل وحده« :أل َرجل يتصدق ىلع هذا فيصّل معه»
أيضا من الدليل عىل أنه مل يرد باالنتفاع جمرد إهداء
فحصل له فضل اجلامعة بفعل الغري ،وهذا ً
ثواب األعامل ،وإنام أراد جمرد االنتفاع بعمل الغري من احلي أو الـميت.
الثالثة عرشة :قوله :إن اإلنسان تربأ ذمته من ديون اخللق إذا قضاها قاض عنه .وهذه الرباءة
تقدم الكالم عليها ،وكونه يربأ منها بطريق احلكم يف الدنيا لكنه متى ماطله بحقه ومنعه من
استيفائه طيلة الزمن وهو قادر عىل األداء ،فإن هذا الـمطل ظلم منه ويقع احلساب عند اهلل بينه
وبني خصمه الذي منعه من أداء حقه واالنتفاع به يف الدنيا ،أشبه من تعمد قتل مسلم بغري حق
فاصطلح مع أوليائه بدفع الدية إليهم ،فإن حق القتيل باق يطالب به خصمه عند اهلل وال يزيله
جمرد احلكم به يف الدنيا من دعوى براءة القاتل من دم القتيل وبه جياب عن الرابعة عرشة من
قوله :إن من عليه تبعات ومظالـم إذا حلل منها أسقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغري .فإن الرباءة
الصادرة من صاحب احلق بطريق الرىض يربأ هبا الشخص ،سواء كان ح ًّيا أو ميتًا ،لكن متى أبرأ
شخصا من األحياء من حقه ،فإنه ال يقال إنه أهدى له ثواب عمله أو أجره ،وكذلك الـميت.
ً
اخلامسة عرشة :قوله :إن اجلار الصالح ينفع يف الـمحيا والـمامت .وهذا صحيح ،وقد قيل:
اجلار قبل الدار والرفيق قبل الطريق ،وقد ع َّلم النبي ﷺ قرب عثامن بن مظعون بحجر كبري وقال:
«أدفن إْله من مات من أهّل»( ،)2وهلذا استحب أهل السنة عزل قبور أهل الذمة عن قبور
الـمسلمني.
السادسة عرشة :قوله :إن جليس أهل الذكر يرحم هبم وإن مل يكن منهم .وهذا االنتفاع
صحيح وليس بإهداء ثواب األعامل يف يشء ،وإنام حصل بفضل اهلل ورمحته بتنزل الـمالئكة
والسكينة عىل أهل الذكر ،وأن اهلل يذكرهم فيمن عنده فهم القوم ال يشقى هبم جليس وربام رحم
معهم من ليس منهم ،فهو انتفاع لألحياء من بعضهم لبعض وليس بإهداء ثواب األعامل يف يشء.
( )1أخرجه أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري.
( )2أخرجه أبو داود مرسال من حديث الـمطلب بن عبد اهلل بن حنطب.

الصديق
الصاحب َّ
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السابعة عرشة :قوله :الصالة عىل الـميت وانتفاعه بصالة احلي عليه والدعاء له يف الصالة
هو انتفاع بعمل الغري .فهذا العمل وهذا االنتفاع ال شك يف مرشوعيته وليس من باب إهداء
ثواب األعامل يف يشء؛ ألن الصالة عىل الـميت هي من جنس مرشوعية سائر الصلوات
الـمرشوعة ،فيص ي الـمسلم عىل الـميت ،حيتسب ثواب صالته لنفسه و يدعو مليته ولسائر
األحياء واألموات بالـمغفرة والرمحة ،فدعاء الـمسلم للميت مثل دعائه للحي عىل السواء؛ ألن
الدعاء عبادة هلل  -عز وجل -بني العبد وبني ربه ،وإذا استجيب دعاؤه مل تكن استجابته من باب
إهداء ثوابه ،ولكنه تفضل من اهلل للمدعو له ،وللداعي أجره وثوابه.
ّلل ِّلُ َعذ َِب ُهم َوأ َ َ
الثامنة عرشة :قوله :إن اهلل سبحانه قال لنبيهَ ﴿ :و َما ََك َن ٱ َّ ُ
نت فِي ِهم﴾
َ ُ
َّ
َ
َ َ َ
َ
َّ َ َ
ت ٱلۡرض﴾ [البقرة.]251 :
[األنفال .]33 :وقالَ ﴿ :ولوّل دف ُع ٱّللِ ٱنلَّاس َبعض ُهم ب ِ َبعض لف َسد ِ
فقد رفع اهلل العذاب عن الناس بوجود النبي بينهم وببعضهم عن بعض ،وهو انتفاع بعمل الغري،
وهذا مما يدل عىل أنه مل يرد هبذا االنتفاع جمرد إهداء ثواب األعامل ،لكونه ليس من ذلك ،وإنام
هو انتفاع جمرد عن إهداء ثواب األعامل وأن اهلل قد دفع العذاب عن الناس بوجود رسول اهلل
بينهم ،كام أنه يدفع العذاب ببعضهم عن بعض ،كام روي« :إن اهلل ْلدفع بالرجل الصالح عن

مائة من أهل بيته من جْيانه ابلالء»( ،)1ثم إن دفع الناس عن بعض هو من األمر الواقع
َّ
َ
الـمحسوس يف الدنيا ،يقول اهللَ ﴿ :ولَو َّل َدف ُع ٱ َّّلل ٱنلَّ َ
اس َبعض ُهم ب ِ َبعض ل ُهد َِمت َص َوم ُِع َوب ِ َيع
ِ
ِيها ٱس ُم ٱ َّّللِ َكث ِ ٗ
َو َصلَ َوت َو َم َٰج ُد يُذ َك ُر ف َ
يا﴾ [احلج.]40 :
ِ
التاسعة عرشة :قوله :إن صدقة الفطر جتب عىل الصغري ممن يمونه الشخص .يريد هبذا أن
صدقة الفطر زكاة تزكي الشخص وتنميه وتنزل الربكة فيه وهي ليس من عمله بنفسه ،بل من
عمل الغري ،وقد انتفع بعمل الغري ويؤيده قوله يف متام العرشين :إن الزكاة جتب يف مال الصغري
والـم جنون ،للمعنى الذي ذكرنا يف زكاة الفطر .قال :ومن تأمل العلم وجد انتفاع اإلنسان بام ال

( )1أخرجه ابن عساكر يف معجمه من حديث ابن عمر.
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بعضا يف
يعمله ما ال يكاد حيىص .انتهـى .وأن هذا االنتفاع حيصل بني الناس وأن بعضهم ينفع ً
بعضا يف دنياه وآخرته ،وأن هذا االنتفاع وهذا الرضر هو
دنياه وآخرته ،كام أن بعضهم يرض ً
خارج عن إهداء ثواب األعامل كام يظنه بعض من غلط فيه من الـمفرسين وغريهم؛ ألن الظاهر
من شيخ اإلسالم أنه ال يرى إهداء ثواب األعامل إىل الـموتى ،كام نقل ذلك ابن مفلح يف رشح
الـمحرر من آخر كتابه :ذكر الشيخ تقي الدين بأنه ليس من عادة السلف إهداء ثواب األعامل إىل
موتى الـمسلمني ،بل عادهتم أهنم يعبدون اهلل بأنواع العبادات فرضها ونفلها وكانوا يدعون
للمؤمنني والـمؤمنات كام أمر اهلل بذلك ويدعون ألحيائهم وأمواهتم ،فال ينبغي للناس أن
يعدلوا عن طريق السلف فإهنا أفضل وأكمل .اهـ.
ونقل ابن اللحام يف االختيارات منه مثل هذا الكالم ،فقال :إنه مل يكن من عادة السلف إذا
صاموا تطو ًعا أوصلوا تطو ًعا أو حجوا تطو ًعا أو قرأوا القرآن أهنم هيدون ثواب ذلك إىل أموات
الـمسلمني ،فال ينبغي العدول عن طريق السلف ،فإنه أفضل وأكمل .ولعل هذا هو الـمحقق
من رأيه؛ ألنه ال يمكن أن يدعو الناس إىل العمل به ثم خيالفهم إىل القول بخالفه ،وقد قيل :إن
ابن مفلح وابن اللحام مها أعرف الناس باختيارات شيخ اإلسالم واهلل أعلم.
***

()3
سنة الرسول ﷺ شقيقة القرآن

مقدمة الرسالة
نحمد اهلل سبحانه ونسأله التوفيق لإليامن والعمل بالقرآن والتمسك بسنة حممد عليه أفضل
الصالة والسالم.
إن اإليامن بالقرآن يستلزم اإليامن بسنة حممد عليه الصالة والسالم كام أن التكذيب بسنة
حممد عليه الصالة والسالم تستلزم التكذيب بالقرآن ،إذ مها وحيان شقيقان ال ينفك أحدمها عن
اآلخر.
قولوا :آمنا باهلل وما جاء من اهلل عىل مراد اهلل ،وآمنا برسول اهلل ،وما جاء عن رسول اهلل عىل
مراد اهلل.
فاإليامن بالقرآن يرجع إىل حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل ،واإليامن بسنة رسول اهلل يرجع إىل
حتقيق شهادة أن حممدً ا رسول اهلل ،ومعنى شهادة أن حممدً ا رسول اهلل هو طاعة الرسول فيام أمر
وتصديقه فيام أخرب ،واجتناب ما عنه هنى وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع .ومن قال :أنا ال
ُ َ َّ
أؤمن إال بالسنة العملية .فهو ممن قال اهلل تعاىل فيهم﴿ :إ َّن ٱ ََّّل َ
ِين يَكف ُرون ب ِٱّللِ َو ُر ُسلِهِۦ
ِ
َُ ُ َ َ
َ ُ
ُ ُ َ ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ
ي ٱّللِ َو ُر ُسلِهِۦ َو َيقولون نؤم ُِن ب ِ َبعض َونكف ُر ب ِ َبعض وي ِريدون أن
وي ِريدون أن يف ِرقوا ب
َ َّ ُ َ َ َ َ َ ً
خذوا بي ذل ِك سبِيَل [ ﴾١٥٠النساء.]150 :
يت ِ

فمن قال :أنا ال أؤمن وال أعمل إال بالقرآن .فهو بمثابة من يقول :أنا أشهد أن ال إله إال اهلل

وال أشهد أن حممدً ا رسول اهلل .فـال شك يف بطالن شهادته؛ ألن من يطع الرسول فقد أطاع اهلل،
َ َّ َ َ
َ ََ
ٗ
َّ ُ َ َ َ َ َ َ
اع ٱ َّ َ
ّللر َو َمن ت َول ف َما أر َسل َنك علي ِهم َح ِفيظا ﴾٨٠
يقول اهلل تعاىلَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول فقد أط
َ
َّ ُ َ
َّ
ّل َطاع بِإِذ ِن ٱّلل﴾ [النساء .]64 :وكذلك من
[النساء .]80 :وقالَ ﴿ :و َما أر َسل َنا مِن َّر ُسول إِّل ِ
يعص الرسول فقد عىص اهلل.

وملا ادعى أناس حمبة اهلل مع ختلفهم عن متابعة رسول اهلل أنزل اهلل عليهم آية الـمحبة لبيان
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ُ
ُ
َ ُ
ُ
ُ ُ ُ ي َ َّ َ َ َّ ُ
ك ُم ٱ َّ ُ
ّلل َو َيغفِر لكم
ون يبِب
حقيقة الـمحبة ،فقال سبحانه﴿ :قل إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ
ُُ َ ُ
وبكم﴾ [آلعمران.]31 :
ذن
تعصـــــي اإللــــه وأنــــت تــــ عم حبــــه

هـــــذا لعمـــــري يف القیـــــاس بـــــديع

لـــــو كـــــان حبـــــا صـــــاد ًقا ألطعتـــــه

إن الــــــمحب لــــــمن حيـــــب مطیـــــع

فمتى ختلت األمة عن متابعة الرسول وطاعته واالنقياد والتسليم ملا جاء به مع دعواها
لـمحبته ،فال شك أن هذه دعوى كاذبة باطلة باحلس والوجدان والسنة والقرآن ،ومن ادعى ما
ََ ََ َ َ ُ ُ َ
ون َح َّّت ُيَك ُِم َ
وك ف َ
ِيما
ليس فيه فضحته شواهد االمتحان .يقول اهلل تعاىل﴿ :فَل وربِك ّل يؤمِن
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َ ُ
سهم َح َر ٗجا م َِّما قَ َضي َ
ت َوي ُ َسل ُِموا تسل ِٗيما [ ﴾٦٥النساء.]65 :
ي ُدوا ِف أنف ِِ
شجر بينهم ثم ّل ِ
مــــن قــــال قــــوال غــــريه قمنــــا عــــىل

أقوالــــــــــه بالســــــــــ والـــــــــــمی ان

إن وافقــــت قــــول الرســــول وحكمــــه

فعــــىل الــــر وس تشــــال كالتیجــــان

أو خالفــــــت هــــــذا رددناهــــــا عــــــىل

مــــن قاهلــــا مــــن كــــان مــــن إنســــان

أو أشـــــــــكلت عنـــــــــا توقفنـــــــــا و

نجـــــــ م بـــــــال علـــــــم وال برهـــــــان

هـــــــذا الـــــــذي أدى إلیـــــــه علمنـــــــا

وبـــــــــه نـــــــــدين اهلل كـــــــــل أوان

()1

الـمؤلف
***

( )1من نونية العالمة ابن القيم.

( )3سنة الرسول ﷺ شقیقة القرآن
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ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إىل
اهلدى ويصربون منهم عىل األذى ،حييون بكتاب اهلل الـموتى ويبرصون بنور اهلل أهل العمى،
فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ،وكم من ضال تائه قد هدوه ،فام أحسن أثرهم عىل الناس ،وما
أقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل حتريف الغالني وانتحال الـمبطلني وتأويل اجلاهلني،
ونعوذ باهلل من فتن الضالني الـمضلني(.)1
أما بعد:
َ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
ٗ
ُ
ُ
َ
َع ٱل ُمؤ ِمن َ
س ِهم َيتلوا
فقد قال اهلل سبحانه﴿ :لقد من ٱّلل
ِي إِذ َب َعث فِي ِهم َر ُسوّل مِن أنف ِ
َ ُ َ
َ َ
َ
َ ُ
َعلَيهم َء َايتِهِۦ َو ُي َزك ِيهم َو ُي َعل ُِم ُه ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة ِإَون َكنوا مِن قبل ل ِف ضلل يمبِي ﴾١٦٤
ِ
ِ
َّ
ُ َ َُ ٗ
ُ َ ُ ََ
َ
ُ
[آلعمران .]164 :ويف سورة اجلمعة﴿ :ه َو ٱَّلِي َب َعث ِف ٱلم ِِين رسوّل مِنهم يتلوا علي ِهم
َ ُ َ
ََ
َ ُ
ََ َ
َ َ
َ َ ي
َ َ َ
اخر َ
ََُ
ََُ ُُ ُ
ين
ءايتِهِۦ ويزك ِي ِهم ويعل ِمهم ٱلكِتب وٱل ِكمة ِإَون َكنوا مِن قبل ل ِف ضلل مبِي  ٢وء ِ
َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ
َ َ َ ُ َّ
مِن ُهم ل َ َّما يَل َ
لك ُ
ح ُقوا به رم َو ُه َو ٱل َعز ُ
يز ٱ َ
ّلل ذو ٱلفض ِل
ِيم  ٣ذل ِك فضل ٱّللِ يُؤتِيهِ من يشاء ر وٱ
ِِ
ِ
ٱل َع ِظي ِم [ ﴾٤اجلمعة.]4-2 :
ََ
َ
َ
فقد امتن اهلل سبحانه عىل عباده الـمؤمنني ببعثة هذا النبي الكريم ﴿ع ِزيز عليهِ َما عن يِتم
ََ ُ
كم بٱل ُمؤ ِمن َ
ِي َر ُءوف َّرحِيم﴾ [التوبة .]128 :فهدى الناس من الضاللة وبرصهم
َح ِريص علي
ِ
من اجلهالة.

خمتصا
ثم أخرب سبحانه عن هذا الدين الذي فضل اهلل به األميني من أصحاب حممد ،أنه ليس ًّ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
حقوا ب ِ ِهم﴾
هبم ،بل هو هلم ولكل من جاء بعدهم إىل يوم القيامة فقال﴿ :وءاخ ِرين مِنهم لما يل

[اجلمعة .]3 :ممن تبع رسول اهلل ومتسك بسنته ،كام روى الرتمذي من حديث أنس ،أن النبي ﷺ قال:
ََُ ُ
َْ
ََُ َْ َ َ ُْ َ َ ُُ َ ْ
خ ُرهُ» .غري أن للصحابة الـميزة السامية والـمنزلة
آ
م
أ
أم
ْي
خ
ل
و
أ
ى
ر
د
ي
ل
ر
ط
م
ال
ل
ث
م
ت
م
أ
ِ
ِ
«مثل ِ
( )1هذه خطبة لإلمام أمحد يف رده عىل اجلهمية.
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العالية بسبقهم إىل النبي ﷺ ومالزمة صحبته ،ال يدانيهم فيها غريهم ،كام يف الصحيحني من حديث
عمران ،أن النبي ﷺ قال« :خْي القرون قرين ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم ،ل أدري أذكر مرتني
ً
أو ثالثا».
َ
َْ
َ َ ََْ َ َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ ًَ َ َََ
َ ْ َ
وقال« :دعوا ل أصح ِاب ف َواذلِى نفس ُممد بِي ِده ِ ل ْو أنفق أحدك ْم مِثل أحد ذهبا ما بلغ
َ َ َ ُ
َ َ
ُمد أح ِده ِْم َول ن ِصيفه»(.)1

واألميون هم العرب ،أطلقت عليهم هذه التسمية لعدم معرفتهم بالقراءة والكتابة نسبة إىل
األم ،وقد سمى اهلل نبيه حممدً ا ُأم ًّيا من أجل أنه ال يكتب وال يقرأ الـمكتوب ،فقال سبحانه:
ُ َّ َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ
﴿َ ...و َر َ
ِين هم أَِبيت ِ َنا
ح ِّت َوس َِعت ك شء فسأكتبها ل َِّلِين يتقون ويؤتون ٱلزكوة وٱَّل
َ
يُؤم ُِنون﴾ [األعراف.]156 :
فأمية الرسول هي معجزة من معجزات نبوته ،كام قيل :كفاك بالعلم يف األمي معجزة.
وليست من سنته ،فقد حارب األمية بنرش العلوم والكتابة بني أصحابه ،وألن أول سورة نزلت
من القرآن هي سورة التعليم بالقلم.
وإنام خصه اهلل باألمية صيانة للوحي الذي جاء به حتى ال تتطرق إليه األوهام الكاذبة
ََ ُ َ َ ُ
َ
نت تتلوا مِن قبلِهِۦ مِن
والظنون الباطلة ،فيقولون :كتبه من كتاب كذا .يقول اهلل تعاىل﴿ :وما ك
ُ َ
ك َِتب َو َّل ََتُ يط ُهۥ ب َي ِمين َِك إ ٗذا َّّلرتَ َ
اب ٱل ُمب ِطلون [ ﴾٤٨العنكبوت.]48 :
رِ
ِ

وهذه البعثة التي امتن اهلل هبا عىل عباده الـمؤمنني هي بداية نزول الوحي عليه بغار حراء،
َ َّ
ََ
َ َ
َ َ
َ
َ
حني أنزل اهلل عليه ﴿ٱق َرأ ب ِٱس ِم َربِك ٱَّلِي خل َق  ١خل َق ٱ ِلَسنٰ َن مِن علق  ٢ٱق َرأ َو َر يبك
َ
َّ
َ
َ َّ
َ َّ
َ
َ َ
َ
ٱلك َر ُم  ٣ٱَّلِي عل َم ب ِٱلقل ِم  ٤عل َم ٱ ِلَسنٰ َن َما لم َيعلم [ ﴾٥العلق.]5-1 :
فهذه البعثة هي أفضل من زمن الـمولد ،لكونه ولد كام يولد الناس ،وعاش أربعني سنة
ََ ُ َ َ ُ
كسائر قريش ،وهلذا قال يف معرض االحتجاج عىل قومه﴿ :قُل َّلو َشا َء ٱ َّ ُ
ّلل َما تلوت ُهۥ عليكم

( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث أنس بن مالك.
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َ
َََ َ ُ َ
ُ ُ
ََ َ َ ُ
كم بهِۦ َف َقد َلث ُ
ت فِيكم ع ُم ٗرا مِن قبلِهرِۦ أفَل تع ِقلون [ ﴾١٦يونس .]16 :ثم قال:
وّل أدرى
ِر
ِ
ُ ََ
َ
﴿ َيتلوا علي ِهم َءايتِهِۦ﴾ أي القرآنية ويفرسها هلم ويسألونه عام أشكل عليهم منها.
قال ابن مسعود :كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل هبن.
فهم يتلقون عنه العلم والعمل(.)1
وكانت عامة جمالس النبي ﷺ إنام هي جمالس علم وتعليم ،إما بتالوة القرآن أو بام آتاه اهلل
من احلكمة والـموعظة احلسنة ،كام أمره اهلل يف كتابه بأن يقص ويعظ ويذكر وأن يدعو إىل سبيل
منريا.
ونذيرا وداع ًيا إىل اهلل بإذنه
بشريا
ً
ً
ورساجا ً
ربه باحلكمة والـموعظة احلسنة ،وهلذا سامه اهلل ً

ثم قالَ ﴿ :و ُي َزك ِي ِهم﴾ أي بالـمحافظة عىل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق

والرذائل التي أعالها الرشك فام دونه؛ ألن هذه األعامل هي التي تزكي النفوس وتطهرها وتنرش يف
َ َ َ َ َ َ َّ
ََ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
العالـمني فخر ذكرها ﴿قد أفلح من زكىها  ٩وقد خاب من دسىها [ ﴾١٠الشمس.]10-9 :
فكــن طال ًبــا للــنفس أعــىل الـــمراتب
ومـــا الـــنفس إال حیـــث تعلهـــا الفتـــى
َ
ثم قالَ ﴿ :ويُ َزك ِيهم َو ُي َعل ُِم ُه ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة﴾ [اجلمعة .]2 :فالكتاب هو القرآن
ِ
واحلكمة هي السنة ،فكان رسول اهلل ﷺ يعلمهم السنة كام يعلمهم القرآن ،كام قال سبحانه يف
ُ َ َ َ
َّ
َ
ُ
ت ٱّللِ َوٱل ِك َمةِ﴾ [األحزاب .]34 :فكان
زوجات نبيهَ ﴿ :وٱذكرن ما ُيتّل ِف ُب ُيوت ِك َّن مِن َءاي ِ
الصحابة يتعلمون من رسول اهلل القرآن والسنة م ًعا ،ويتناوبون مالزمته لئال يفوهتم يشء من
ً
معلما»(« )2فمن حفظ ّ
حجة َع من لم حيفظ»( ،)3قال تعاىل:
علمه ،وكان يقول« :إنما بعثت

َ َ
ٗ
َ
ُ ََُ ُ ُ
ُ ََ ُ
ُ
ُ
ك ُم ٱلك َِت َ
ب
﴿ك َما أر َسل َنا فِيكم َر ُسوّل مِنكم َيتلوا عليكم َءايت ِ َنا َو ُي َزك ِيكم ويعل ِم
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
َوٱل ِك َمة َو ُي َعل ُِمكم َّما لم تكونوا تعل ُمون [ ﴾١٥١البقرة.]151 :

( )1أخرجه البيهقي يف سننه ،وشعب اإليامن عن ابن مسعود.
( )2أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )3ورد يف كشف اخلفاء أنه من الـموضوعات وليس بحديث.
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أميا
يويام ًّ
نشأة النبي ﷺ ً
يتيام يف حجر أيب طالب ،كأحد أوالده وليس يف
هذا مع ما ثبت بالتواتر أن النبي ﷺ نشأ ً
مكة مدارس وال كتب ،حتى فاجأه احلق ونزل عليه الوحي ،واهلل يعلم حيث جيعل رسالته.
فكان ينزل عليه القرآن تدرجي ًّيا شي ًئا بعد يشء حتى نزلت عليه سورة األنعام بجملتها وهي جزء
كامل ،فقام حاف ًظا هلا ولسائر القرآن بدون أن ينسى شي ًئا منه ،ألن اهلل وعده بحفظه ،فقال
َ ُ ُ َ
ك فَ ََل تَ َ
نس [ ﴾٦األعىل .]6 :ويف البخاري عن ابن عباس قال :كان رسول
سبحانه﴿ :سنق ِرئ
اهلل إذا نزل عليه الوحي حيرك شفتيه بالقراءة خشية أن ينسى شيئا منه ،فأنزل اهللَّ ﴿ :ل ُ َ
ُترِك بِهِۦ
ً
ََ
َ َ َ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
ل ِسانك ِلِ َعجل بِهِۦ [ ﴾١٦القيامة .]16 :أي :بحفظه ﴿ -إِن علينا َجعهۥ َوقر َءانهۥ [ ﴾١٧القيامة:
َ َ َ َ
 .]17أي :علينا أن نجمعه لك يف صدرك وتقرأه ﴿ -فإِذا ق َرأن ُه﴾ [القيامة - .]18 :أي :أوحيناه -
ُ َّ َ َ
َ
َ َّ ُ َ
﴿فٱتبِع قر َءان ُهۥ﴾  -أي :فاستمع له وأنصت ﴿ -ث َّم إِن علي َنا َب َيان ُهۥ [ ﴾١٩القيامة - .]19 :أي:
أن حتفظه وال تنسى شي ًئا منه .فكان رسول اهلل بعد ذلك إذا نزل عليه جربيل أنصت وإذا أقلع
عنه قرأه.
ثم أخرب النبي ﷺ عن حقيقة هذا العلم الذي جاء به والذي أوحاه اهلل إليه ،وأن الناس
يتفاوتون يف فهمه ومحله والعمل به ،فقال فيام رواه البخاري عن أيب موسى األشعري .قال:
ْ َ
َ َ َ َ ً َ َ َ َْ َ
ََُ َ َََ
َ ُْ َ َ ْ ْ َ ََ َْ ْ
ُ
ْي أصاب أ ْرضا ،فَكن مِنها ن ِقية
ث
ك
ال
ث
ي
«مثل ما بعث ِن اّلل ب ِ ِه مِن الهدى وال ِعل ِم كمث ِل الغ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ َْ َ َ
َْ َ َََ َ ُ َ
َ َ َْ َ ََََْ
اء ،فنفع اّلل بِها
ت الم
ت الم
ْيَ ،وَكنت مِنها أجادِب أمسك ِ
اء ،فأنبت ِ
قبِل ِ
ت الَك والعشب الكثِ
َ ُْ ُ َ ً َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ً ُ َْ
َ َ َ
ْشبوا وسقوا وزرعوا ،وأصابت مِنها طائ ِفة أخرى ،إِنما ِه قِيعان ل تم ِسك ماء ،ول
اِلاس ،ف ِ
ََُ َ ْ َ
ََ َُ َ َََ
َ
ََ
ُْ ُ َ ً َ َ َ ََُ َ ْ َ َ
ُ
ِين اّللِ َونفعه ما بعث ِن اّلل ب ِ ِه ،فعلِ َم َوعل َمَ ،ومثل من ل ْم
د
ف
ه
تنبِت َك ،فذل ِك مثل من ف ِق ِ
ِ
ُ
ْ
َ َْ َ َ ْ ً َ ََْْ َُ
ي ْرفع بِذل ِك َرأساَ ،ول ْم يقبل هدى اّللِ اذلِى أ ْر ِسل ُت ب ِ ِه».
وهذا مثل مطابق للواقع من أحوال الناس مع هذا الوحي واهلدى النازل عليهم ،وأن هذا
التفاوت يف محل العلم وفهمه واستنباطه هو أمر واقع بني الصحابة فمن بعدهم ،وأن الصحابة
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يتفاوتون يف محل احلديث وحفظه واستنباطه ،وقد وصفوا ابن عباس باألرض الطيبة التي قبلت الـامء
وأنبتت الكأل والعشب الكثري ،فحمل أحاديث كثرية ثم فرعها واستنبط منها الفقه يف األحكام
وأمور احلالل واحلرام ،فكان آية يف معرفة االستنباط ،ومثله عائشة أم الـمؤمنني ريض اهلل عنها.
ومشهور األرض الثانية التي أمسكت الـامء فنفع اهلل به الناس فسقوا وزرعوا فشبهوها بأيب
كثريا عن النبي ﷺ فرصف جهده إىل التحفظ عىل ما عنده خشية أن ينساه،
هريرة ،فقد محل ً
علام ً
فكان يدرس احلديث وقد أوصاه النبي ﷺ بأن يوتر قبل أن ينام من أجله ،لكنه مل يشتغل يف
استنباط ما عنده من العلم وله أشباه كأنس وأيب سعيد اخلدري .والـمكثرون من الصحابة سبعة،
مكثرا إال إذا محل عن النبي ﷺ ألف حديث فام فوق وهم :ابن عباس وابن عمر
وال يسمى
ً
وعائشة وأبو هريرة وأنس وأبو سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهلل ،قال الشاعر:
سبع من الصحب فو األلف قـد نقلـوا

من افديث عن الـمختار خري مضــر

أبـــــو هريـــــرة ســـــعد جـــــابر أنـــــس

صــدر يقة وابــن عبــاس كــذا ابــن عمــر

وأن هذه األوصاف تنطبق عىل من بعدهم من أهل العلم ومحلة احلديث ،وأن منهم العالـم
العامل بعلمه والذي يدعو إىل دين ربه باحلكمة والـموعظة احلسنة ،ثم يتوسعون يف استنباط
الـمعاين واأل حكام بفقه وفهم .ومنهم عليم اللسان الذي حيمل العلم وال يعمل به وال يتوسعون
يف معرفة فقهه وأحكامه وغاية علمهم هو اجلمود عىل ما يقوله أئمتهم وعلامء مذهبهم ،وقد
شبهوه بالـمصباح الذي ييضء للناس وحيرق نفسه.
والطائفة األخرى :هي اجلاهل اجلايف الذي ال علم عنده وال عمل ،وقد شبهه باألرض
رضرا.
السبخة التي ال يزيدها الـمطر إال ً
واحلاصل أن رسول اهلل ﷺ يعلم أصحابه السنة ،كام يعلمهم القرآن ،لكون السنة تفرس
القرآن وتبينه ،فأفضل التفاسري هو من يفرس القرآن بالقرآن وبالسنة ،كتفسري ابن جرير وابن
ُ َ َ
َ َّ
ََ َ َ َ َ
ي ل َّ
ك ٱَّلِك َر ِلِ ُبَ َ
ِلن ِ
اس َما ن ِزل إِّل ِهم َول َعل ُهم
كثري؛ ألن اهلل سبحانه قال﴿ :وأنزنلا إِّل
ِ
َ
َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ
ََ َ َ ََ َ
ي ل ُه ُم
يتفكرون﴾ [النحل .]44 :من سورة النحل .وقال﴿ :وما أنزنلا عليك ٱلكِتب إِّل ِلِ ب ِ
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َّ
َ ُٗ َ َ َٗ َ
َُ
َ
حة ل ِقوم يُؤم ُِنون [ ﴾٦٤النحل .]64 :من سورة النحل ،قال عمر
ٱَّلِي ٱخ َتلفوا فِيهِ وهدى ور
بن اخلطاب :إنـه سيأيت أناس يأخذونكم بشبهات القرآن ،فخذوهم بالسنـة ،فإن أصحاب السنن
أعلم بكتاب اهلل .فالسنة هي التي تفرس القرآن كام قيل:
نطــــق النبــــي لنــــا بــــه عــــن ر ربــــه

فهـــــــو الــــــــمفرس للقـــــــران وإنـــــــام

فالقرآن وحي جممل والسنة وحي مفصل وال غنى ألحدمها عن اآلخر ،كام قيل:
تفســــــــريه ذاك ووحــــــــي ثــــــــاين
وحــــــي بتفصــــــیل ووحــــــي جممــــــل 
ُ ُ ُ ً ََ
ُ ُ
وشك الرجل متكِئا ىلع
وعن الـمقدام بن معد يكرب الكندي ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :ي ِ
َ
َ َ َ ََ َ َ َْ
َ َُ ُ
ْ َ
ََُ ُ َََْ َََْ ُ ْ َ ُ
ْ
َ
يث فيقول بيننا وبينكم ك ِتاب اّللِ عز وجل فما وجدنا فِي ِه مِن
أرِيكتِ ِه ُيدث َِب ِديث مِن ح ِد ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ
ُ
َ
َ َ ْ َ ْ ََْ
َ َ َ ُ
َ ْ
َ َ َ
ْ َ
حالل استحللناهُ َوما َوجدنا فِي ِه مِن ح َرام حرمناهُ .أل َوإِن ما حرم َرسول اّللِ ﷺ مِثل ما حرم
ُ
اّلل» رواه الرتمذي وابن ماجه.
َ َ ُ
ُ ُْْ َ َ َُْ َ َُ
ويف راوية« :أل إِن أوتِيت القرآن ومِثله معه».
َم َ َ َ َََ م م
ت ِمن َها
ومن حديث العرباض بن سارية أنه قال« :وعظنا رسول اهلل ﷺ مو ِعظة ب ِليغة ذرف
ْ
ُ
َ َْ ُ ُ
مُُ ُ
َ م
ني الراشد َ
اْلُلَ َفاءِ ال ْ َم ْهدي َ
ت منم َها الم ُقلُ ُ
ين
وب ،ومنها قولََ :عليك ْم بِسن ِت َوسن ِة
ِ ِ
ِ
العيون َو َو ِجل ِ
ُ ْ َ َُْ َ
ُُ َ ُ َُْ َ ْ َ ُ ْ َ
َ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
َ
َ
ور فإِن ك ُمدثة بِدعة َوك بِدعة
ج ِذ وإِياكم وُمدث ِ
تمسكوا بِها وعضوا عليها بِاِلوا ِ
ات اْلم ِ
َ ََ
ضاللة»» رواه أبو داود والرتمذي وصححه وابن ماجه.


***
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فصـل
َ
َ َّ
َ َ
ُ
يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وٱنلَّج ِم إِذا ه َوى َ ١ما ضل َصاح ُِبكم َو َما غ َوى ﴾٢
[النجم.]2-1 :
ُ َّ
َ
َ َّ
ُ
َ
يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :ما ضل َصاح ُِبكم َو َما غ َوى َ ٢و َما يَن ِط ُق ع ِن ٱل َه َوى  ٣إِن ه َو إِّل
َ َّ
َ
ُ
ح ُبكم َو َما
َوح يُوح [ ﴾٤النجم .]4-2 :قال ابن كثري يف التفسري عىل قولهَ ﴿ :ما ضل َصا ِ

َ
غ َوى  ﴾٢هذا هو الـمقسم عليه وهو الشهادة للرسول ﷺ بأنه راشد تابع للحق ليس بضال
وهو اجلاهل الذي يسلك عىل غري طريق بغري علم ،والغاوي هو العالـم باحلق العادل عنه قصدً ا
إىل غريه ،فنزه اهلل رسوله ورشعه عن مشاهبة أهل الضالل كالنصارى وطرائق اليهود وهي علم
اليشء وكتامنه والعمل بخالفه ،بل هو صالة اهلل وسالمه عليه ،وما بعثه اهلل به من الرشع العظيم
َ
يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد ﴿ َو َما يَن ِط ُق ع ِن ٱل َه َوى  ﴾٣أي ما يقول قوالً عن هوى
ُ َ َّ َ ُ َ
وح  ﴾٤أي إنام يقول ما أمر به ،يبلغه إىل الناس كام ً
موفورا من
ال
وغرض ﴿إِن هو إِّل وح ي
ً
غري زيادة وال نقصان .وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :كنت أكتب كل يشء أسمعه عن
رسول اهلل أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا :إنك تكتب كل يشء تسمعه من رسول اهلل وإنه برش
يتكلم يف الغضب ،فأمسكت عن الكتابة ،فذكرت ذلك لرسول اهلل ﷺ فقال« :اكتب ،فواذلي

نفيس بيده ما خرج من إل اَلق»(.)1
وعن أيب هريرة عن النبي ﷺ أنه قال« :ما أخبتكم أنه من عند اهلل فهو اذلي ل شك
َ َُ ُ
َ ًّ
أيضا قال رسول اهلل ﷺ« :ل أقول إِل حقا»( .)3قال بعض أصحابه :فإنك تداعبنا
فيه»( )2وعنه ً
( )1أخرجه اإلمام أمحد وغريه من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2أخرجه ابن حبان من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة.
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َ َُ
َ ًّ
يا رسول اهلل؟ قال« :إِين ل أقول إِل حقا» .انتهى .من تفسري ابن كثري.

ثم إن اهلل سبحانه توعد نبيه بأنه لو كذب عليه بادعاء يشء نزل عليه ومل ينزل عليه ألذاقه
َ
َ
العذاب األليم ،فقال سبحانهَ ﴿ :ولَو َت َق َّو َل َعلَي َنا َبع َض ٱل َقاويل َ ٤٤ل َخذنَا مِن ُه بٱ َِ
ي ﴾٤٥
م
ّل
ِ
ِ
ِ ِ
بطشاُ ﴿ ،ث َّم لَ َق َطع َنا مِن ُه ٱل َوت َ
[احلاقة .]45-44 :ألهنا أشد ً
ِي [ ﴾٤٦احلاقة .]46 :وهو نياط القلب
َ
ُ
ِنكم مِن أ َ َحد َعن ُه َ
حجز َ
ين [ ﴾٤٧احلاقة .]47-44 :وحاشا نبيه أن يكذب عىل ربه أو
﴿ف َما م
ِ ِ

يكتم شي ًئا من وحيه.
َ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
ٗ
ُ ََ
ُ
َ
َع ٱل ُمؤ ِمن َ
س ِهم َيتلوا علي ِهم
وقال تعاىل﴿ :لقد من ٱّلل
ِي إِذ َب َعث فِي ِهم َر ُسوّل مِن أنف ِ
َ
َ
ُ َ
َء َايتِهِۦ َو ُي َزك ِيهم َو ُي َعل ُِم ُه ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة﴾ [آلعمران .]64 :وقالَ ﴿ :وٱذكرن َما ُيتّل ِف
ِ
َّ
َ
ُ
ت ٱّللِ َوٱل ِك َم ِة﴾ [األحزاب .]34 :قال غري واحد من السلف :احلكمة هي
ُب ُيوت ِك َّن مِن َءاي ِ
السنة .ألن الذي كان يتىل يف بيوت أزواجه ريض اهلل عنهن سوى القرآن هو سنته ﷺ.

وقال حسان بن عطية :كان جربيل  ينزل عىل النبي ﷺ بالسنة كام ينزل بالقرآن فيعلمه
إياها كام يعلمه القرآن.
ثم إن اهلل سبحانه اختار حلمل هذا الدين وتبليغه من هم أفضل اخللق عىل اإلطالق بعد
علام وأقلها تكل ًفا ،وأصدقهم هلجة وأمانة ،قوم اختارهم اهلل
نبيهم ،أبر هذه األمة قلو ًبا وأعمقها ً
لصحبة نبيه وإلقامة دينه ،ثم وهبهم قوة احلفظ واإلتقان ،فيبلغون الناس ما سمعوه من نبيهم
ُ ْ ًَ
بدون زيادة وال نقصان ،كام روى ابن مسعود ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :نَ َ
رض اّلل امرأ
َ ًْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ
َ َ
س ِمع مِنا شيئا فبلغه كما س ِمع ف ُرب ُمبلغ أ ْوع مِن سامِع» رواه أبو داود والرتمذي وابن حبان
وصححه.

َ َ ُ ًَْ
رض اّلل عبدا
وعن جبري بن مطعم ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ باخليف من منى يقول« :ن
ْ َ َ
ْ َ
َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ََْ َ
ْ
َ َ ََ َ َ َ َ
ُّ َ
َ
س ِمع مقال ِيت فح ِفظها َو َواعها َوبلغها من ل ْم يسمعها ف ُرب حام ِِل ف ِقه ل ف ِقه لُ َو ُرب حام ِِل ف ِقه ،إِل
َ ُ َ
َ ْ َُ ََْ ُ ُْ َ
َْ ُ ُْ
َ ُّ َ َ ْ
ْ ُ ََْ
َ
من هو أفقه مِنه ،ثالث ل ي ِغل علي ِهن قلب مؤمِن  :إِخالص العم ِل ِّللِ واِل ِصيحة ْلئ ِم ِة
ُْ ْ
ُ
َ َ ُُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ِيط َمن َو َر َاءه ْم» .رواه أمحد وابن ماجه والطرباين.
المسلِ ِمني ،ولزوم َجاعتِ ِهم ،فإِن دعوتهمَ ،ت
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وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إذا جاءه أحد بحديث مل يسمعه كلفه إثباته بإحضار
البينة التي تشهد له بصحة ما سمعه وإال أوجعه رض ًبا من شدة حرصهم عىل حفظ السنة ،فمن
ذلك ما روى البخاري يف صحیحه ،أن أبا موسى األشعري واسمه عبد اهلل بن قيس استأذن عىل
عمر فلم يؤذن له فانرصف ،ثم قال عمر :ألـم أسمع صوت عبد اهلل بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له
فطلبوه فوجدوه قد ذهب ،فلام جاء بعد ذلك قال :ما أرجعك؟ قال :إين استأذنت ثال ًثا فلم يؤذن
ً
يل ،وإين سمعت النبي ﷺ يقول« :إن استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن ل فلينرصف» .فقال
عمر :لتأتيني عىل هذا ببينة وإال أوجعتك رض ًبا ،فذهب إىل مأل من األنصار فذكر هلم ما قال
عمر .فقالوا :ال يشهد لك إال أصغرنا ،فقام معه أبو سعيد اخلدري ،فأخرب عمر بذلك ،فقال:
أهلاين عنها الصفق باألسواق.
وهذا نوع من حتفظهم بالسنة ومحايتها عن أن يزاد فيها أو ينقص منها ،كام يف البخاري أن
َ ُ َ َ َْ َ ً َ َ ُ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََُ ً
ْسائ ِيل َول ح َرجَ ،ومن كذب ىلع متعمدا
النبي ﷺ قال« :بلغوا عن ولو آية ،وحدثوا عن ب ِن إ ِ
َفلْ َيتَ َبو ْأ َم ْق َع َدهُ م َ
ار» وهلذا امتنع بعض الصحابة عن التحدث عن رسول اهلل خشية أن يزيد يف
اِل
ِن
ِ
احلديث حر ًفا أو ينقص حر ًفا ،كام ثبت عن عبد اهلل بن الزبري أنه قال ألبيه الزبري :يا أبت مالك ال

حتدث عن رسول اهلل ﷺ كام حيدث عنه فالن وفالن؟ فقال :يا بني إين مل أفارق رسول اهلل يف
جاهلية وال إسالم ،ولكن أخشى أن أزيد عليه يف احلديث حر ًفا أو أنقص حر ًفا فأكون مستوج ًبا
للوعيد يف الكذب عليه .والذي جعل الزبري وأمثاله يتورعون عن احلديث عن رسول اهلل ﷺ
الهتامهم حفظهم عن ضبط ما سمعوه من أجل ما رواه ابن مسعود ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ
َ ًْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ
َ َ ُ ْ ً َ َ
اّلل ام َرأ س ِمع مِنا شيئا فبلغه كما س ِمع ف ُرب ُمبلغ أ ْوع مِن سامِع» رواه أبو داود
يقول« :نرض
والرتمذي وابن حبان يف صحيحه.
ثم إن اهلل سبحانه حفظ سنة نبيه بام حيفظ به كتابه وذلك بعناية العلامء احلفاظ واجلهابذة
النقاد الذين سخرهم اهلل لبذل مهجهم وجهودهم وجهادهم يف تنقيح أحاديث رسول اهلل
وعنايتهم بتصحيحها ومتحيصها وبيان ضعيفها وصحيحها ،فكانت هي صنعتهم مدة حياهتم
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حتى حذقوا فيها وصاروا كصاغة الذهب يعرفون اخلالص من الـمشوب؛ ألن من تردد يف علم
يشء أعطي حكمته وكانوا يسألون عن الرجال قبل سؤاهلم عن احلديث ،ويقولون :اجلار قبل
الدار والرفيق قبل الطريق.
فمتى ذكر الـمحدث بسوء الفهم أو النسيان أو عدم الثقة واإلتقان تركوا احلديث عنه.
وعىل كل حال ،فإهنا مل تعن ُأمة من األمم بحفظ حديثها ونصوص أصول دينها أشد من
اعتناء علامء الـمسلمني يف سلسلة إسنادهم ،حدثنا فالن عن فالن عن فالن عن رسول رب
العالـمني ،فمتى غلط الـمحدث فأخطأ فهمه أو زل قدمه قالوا له :اثبت وانظر ما تقول ،فهذا
السند الذي اعتنى به أئمة احلديث يف أمانة التبليغ هو من خصائص هذه األمة ال يشاركهم فيه
غريهم من سائر األمم كام قيل:
األمـــــــة باإلســـــــناد
قـــــــد خصـــــــت ر

وهـــــو مـــــن الـــــدين بـــــال تـــــرداد

ثم إن السنة تدور عىل قول الرسول وفعل الرسول وإقرار الرسول .وقول الرسول مقدم عىل
فعله الحتامل أن يكون الفعل من خصائصه ،إذ الرسول منزه عن اخلطأ فيام يبلغه عن ربه.
فمن قال :ال أقبل أو ال أصدق إال بفعل الرسول ،فليس مؤمنًا بالرسول وال بام جاء به،
ُ ُّ ُ
ُْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ًََ َ ْ ُ
جئت ب ِ ِه»( )1وقال«« :ك أم ِت
والنبي ﷺ قال« :ل يؤمِن أحدكم حت يكون هواه تبعا ل ِما ِ
َ
ْ
َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ
َ ْ ُ ُ َ َْ َ
َ َ ْ ََْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
اْلنةَ ،ومن
اْلنة ،إِل من أب» .قالوا يا َرسول اّللِ ومن يأب؟ قال « من أطاع ِن دخل
يدخلون
َ َ ْ ََ
َ َ
عص ِان فقد أب»»(.)2
ومعنى شهادة أن حممدً ا رسول اهلل تستلزم طاعة الرسول فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب،
واجتناب ما عنه هنى وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع.
َ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ً َ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ
يةُ
ون ل َ ُه ُم ٱلِ َ َ
يقول اهللَ ﴿ :و َما َكن ل ُِمؤمِن َوّل ُمؤم َِنة إِذا قض ٱّلل ورسولۥ أمرا أن يك

( )1أخرجه ابن بطة يف اإلبانة من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
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َ
َّ َ َ َ َ
َ َ
َ َّ
ُ
ِي إِذا ُد ُعوا إِل ٱّللِ َو َر ُس ِ
ولِۦ ِّلَحك َم
مِن أم ِرهِم﴾ [األحزاب﴿ .]36 :إِن َما َكن قول ٱل ُمؤ ِمن
َ
َ ُ ُ
َ
ُ َ َ ُ
بَي َن ُهم أن َيقولوا َس ِمع َنا َوأ َطع َنا ر َوأولئِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون [ ﴾٥١النور.]51 :

حكام عدالً يقطع عن الناس النزاع ويعيد
ثم ليعلم أن اهلل سبحانه قد نصب لعباده يف الدنيا ً

خالفهم إىل مواقع اإلمجاع وهو الكتاب والسنة.
َ
َ َ
ُ ُ ُ
َ َّ
َ ُ ي ُ َ َّ
نتم تؤم ُِنون ب ِٱّللِ َوٱّلَو ِم
وه إِل ٱّللِ َوٱ َّلر ُسو ِل إِن ك
يقول اهلل﴿ :فإِن ت َن َزع ُتم ِف شء فرد
ٱٓأۡلخ ِِر﴾ [النساء .]59 :واتفق العلامء عىل أن الرد إىل اهلل هو الرد إىل كتابه والرد إىل الرسول هو

الرد إىل سنته فهام نظام رشيعة اإلسالم ،وفيهام حل مشاكل سائر الناس من كل ما يتنازعون فيه
َ
َ ُ
ََ َي ُ َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ُ
ُ
وه إِل ٱ َّلر ُسو ِل ِإَول أو ِل ٱلم ِر مِنهم لعل ِمه ٱَّلِين يستۢنبِطونهۥ مِنهم﴾
من صغري وكبري ﴿ولو رد

[النساء.]83 :

ألن اهلل سبحانه مل يوجب الرد إليهام عند التنازع إال وفيهام الكفاءة حلل مجيع الـمشاكل.
ثم إن القرآن ال غناء له عن السنة التي تبينه وتفرسه وتوضح ما أشكل منه .كام أنه ال غنى
ُ
َ َ
ُ
للسنة عن القرآن فهام وحيان شقيقان ،وملا نزل قوله سبحانه﴿ :من يع َمل سو ٗءا ي َز بِهِۦ﴾ [النساء:
 .]123فزع أصحاب رسول اهلل وقالوا :هلكنا ،إن كان كل من عمل منا سو ًءا جزي به .فقال
رسول اهلل ﷺ« :ألستم َتزنون ،أليس يصيبكم الألواء والـمرض؟ قالوا :بّل .قال :فذاك»( )1يشري
هبذا إىل أن ما يصيب الـمسلم من اهلم واحلزن والـمرض حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر هبا من
َ
خطاياه ،وأن هذا هو من اجلزاء الذي وعدوا به .ومثله قوله سبحانه﴿ :ٱ ََّّل َ
ِين َء َام ُنوا َولم يَلب ِ ُسوا
ُ
إ َ
يم َن ُهم بِظلم﴾ [األنعام .]82 :ففزع الصحابة من ذلك وقالوا :أينا مل يظلم نفسه؟ فقال هلم رسول
ِ
َ ُ َ َّ َ ُ
َّ َّ
َُ
لش َك لظلم
اهلل« :إنه الْشك ،ألـم تسمعوا إل قول لقمان لبنه﴿ :يب
شك ب ِٱّللِر إِن ٱ ِ
ن ّل ت ِ
َ
ع ِظيم﴾ [لقامن .)2(»]13 :والذي يقول باالكتفاء بالقرآن عن السنة هو ال يعرف القرآن وال يعرف
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب بكر.
( )2أخرجه أبو عوانة من حديث عبد اهلل بن مسعود.
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السنة وحياول احلط من السنة ليتوصل به إىل احلط من قدر القرآن ،فإن من جتاهل سنة رسول اهلل
وحاول الطعن فيها باالكتفاء عنها ،فإن من لوازم قوله الطعن يف القرآن والتكذيب به.
***

حاجة البرش الرضورية إىل العلم بالسنة والعمل
بأحكامها وحالهلا وحرامها
وإذا أردت أن تعرف قدر منزلة السنة من القرآن ومن الرشيعة ،وأن الناس يف حاجتهم إىل
السنة وحكمها وتنظيمها وحالهلا وحرامها هو بمثابة حاجتهم للقرآن.
فمن ذلك أن اهلل سبحانه فرض الصالة عىل عباده الـمؤمنني كتا ًبا موقوتًا ،أي مفروضة يف
األوقات ،وأمر سبحانه يف كتابه بإقامة الصالة وبالـمحافظة عىل الصالة وباستدامة فعل الصالة،
فمن أين نجد يف القرآن أن صالة الظهر أربع ركعات بعد زوال الشمس ،وأن صالة العرص أربع
ركعات إذا صار ظل كل يشء مثله ،وأن صالة الـمغرب وتر النهار ثالث ركعات بعد غروب
الشمس إىل أن يغيب الشفق ،وأن صالة العشاء أربع ركعات بعد غيبوبة الشفق إىل نصف الليل،
وأن صالة الفجر ركعتان ،وهل يوجد هذا التفصيل هبذا التفسري إال يف السنة الـمطهرة ،ومن
َ
َ
َ ِ ََ َ ََ ُ
ِإَوذا َ َ
كم ُج َناح أن َتق ُ ُ
صوا م َِن
ضب ُتم ِف ٱلۡرض فليس علي
ذلك أن اهلل سبحانه قال﴿ :
َّ َ
ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا﴾ [النساء ،]101 :فكأن إباحة القرص مرشوطة
لصلوة ِ إِن خِفتم أن يفتِنكم ٱَّل
ٱ
بخوف الفتنة ،وقد قال يعىل بن أمية لعمر بن اخلطاب :ما هذا القرص وقد ُأمنَّا .فقال عمر :لقد

عجبت مما عجبت منه ،فسألت رسول اهلل ﷺ عن ذلك .فقال« :هو صدقة من اهلل تصدق بها

عليكم فاقبلوا صدقته»( .)1فمن أين نجد هذه الصدقة من القرآن؟.

( )1رواه مسلم وأهل السنن.

( )3سنة الرسول ﷺ شقیقة القرآن
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ومثله الزكاة ،فقد أوجبها اهلل حتى عىل من كان قبلنا ،ومدح يف كتابه من آتى الزكاة فيام يزيد
عىل مائة آية ،لكنها مطلقة غري مفصلة ال بنصاب وال جنس ،وإنام السنة بينت أنصبة الزكاة
واجلنس الزكوي الذي جتب فيه الزكاة ،فبينت أن يف النقود والتجارة ربع العرش مع بيان نصاب
كل جنس من الذهب والفضة ،وبينت أنصبة احلبوب والتمور ،وأن ما سقي بكلفة ومؤنة ففيه
نصف العرش ،وما سقي بالسيح أو الـمطر ففيه العرش ،ويف الركاز اخلمس ومثله التفصيل يف
زكاة اإلبل والغنم .فمن أين نجد يف القرآن مثل هذا التفصيل والبيان؟!
ومثله البيع ،فقد أحل اهلل البيع وحرم الربا ،وليس كل بيع حالالً ،فقد حرمت السنة أشياء
من البيوع كبيع الربا وبيع اخلمر وبيع حلم اخلنزير وبيع الغرر والغش واخلداع وبيع األصنام،
أيضا
ومنها الصور الـمجسمة إىل غري ذلك من الـميتة وبيع البيوع الـمحرمة .وكام جاءت السنة ً
بإثبات خيار الـمجلس بني الـمتبايعني ،كام يف البخاري عن حكيم بن حزام ،أن النبي ﷺ قال:
ْ َََ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ
َْ َ
َْ َ
ْ َ َ َْ َََ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ َ َُ َ
ورك لهما ِف بي ِع ِهماَ ،وإِن كتما َوكذبا ُمِقت ب َركة
«ابليع ِ
ار ما لم يتفرقا فإِن صدقا وبينا ب ِ
ان بِاْل ِي ِ
َْ َ
بي ِع ِهما» وهذا يسمى خيار الـمجلس حتى لو سلم الثمن واستلم الـمشرتي السلعة ،فإن لكل
واحد منهام اخليار ما داما يف الـمجلس وإن طال ،فمن أين نجد هذا التفصيل يف القرآن متى
عدلنا عن السنة أو استغنينا عنها بالقرآن؟!.

ُ
ََ ُ
ثم إن اهلل حرم أكل الـميتة ،فقال سبحانهُ ﴿ :ح ِر َمت عليك ُم ٱل َمي َتة َوٱ َّل ُم﴾ [الـامئدة.]3 :

فجاءت السنة الـمطهرة فأباحت للناس ميتتني ودمني ومها السمك واجلراد والطحال والكبد.

ومن ذلك أن اهلل سبحانه حرم اخلمر يف كتابه الـمبني عىل اإلطالق بدون تفصيل ،فجاءت
السنة فحرمت كل ما أسكر كثريه .فقليله حرام ،وهو مخر من أي يشء كان.
وكل مسكر مخر وكل مخر حرام من أي يشء كان حتى لو وجد عني ماء رشب منها سكر
اعتبارا بالـميزان الرشعي.
مخرا
ً
حلكمنا بكوهنا ً

َ َّ ُ َ َّ َ ُ
لسارِقة
ومن ذلك أن اهلل سبحانه أوجب قطع يد السارق ،بقوله سبحانه﴿ :وٱلسارِق وٱ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٗ َ َّ َ َّ ُ َ
ّلل ع ِزيز َحكِيم [ ﴾٣٨الـامئدة .]38 :فجاءت
فٱقطعوا أيدِيهما جزاء بِما كسبا نكَل مِن ٱّللِ وٱ
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َْ َ ََ
السنة الثابتة من حديث رافع بن خديج ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :ل قطع ِيف ثمر َول
ََ
كَث» .رواه أمحد واألربعة وصححه الرتمذي وابن حبان .فأثبتت السنة العفو عن سارق الثمر
ْ
ُّ ُ َ
ُْ ُ َ
()1
ات»
أيضا بقوله ﷺ« :اد َر ُءوا
والكثر وهو مجار النخل .وكام جاءت السنة ً
اَلدود بِالشبه ِ
ْ َ ُْ
ُْ ُ َ
ود َع ْن ال ْ ُم ْسلم َ
ني َما است َطعت ْم»( )2فباهلل قل يل :من أين نجد هذه األحكام
وبقوله« :ادفعوا اَلد
ِِ

من كتاب اهلل ويف أي سورة نجدها لوال أن السنة هي التي تفصل القرآن وتفرسه وتعرب عنه وتبني
ما سكت عنه.

ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ
ينة ٱّللِ ٱل ِّت
ومن ذلك أن اهلل سبحانه أباح للناس الزينة فقال سبحانه﴿ :قل من حرم زِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
لرز ِق﴾ [األعراف .]32 :فجاءت السنة فحرمت الذهب قليله
أخرج ل ِ ِعبادِه ِۦ وٱلطيِب ِ
ت مِن ٱ ِ
ُ
ُ
ْ
َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ َ ََ ُ ُ َ
ورهم»(.)3
حل اذلهب و
وكثريه عىل الرجال ،كام يف احلديث« :أ ِ
اَل ِرير ِ ِإلن ِ
اث أم ِيت ،وحرم ىلع ذك ِ
َْ ُ
وملا رأى النبي ﷺ خاتم ذهب بيد رجل فطرحه باألرض غض ًبا عىل صاحبه ،فقال« :يع ِمد
ْ َ
َ َ ُ ُ َ َْ
أحدك ْم إِل َج َرة مِن نار فيضعها يف أصبعه»( ،)4فلام انرصف النبي ﷺ قيل لصاحب اخلاتم:
خذ خامتك وانتفع به .قال :ال واهلل ال أرفعه عن األرض وقد طرحه رسول اهلل فيها .من شدة
استجابته للحق.
َ َ ُ ُ َّ َ
َ
ُ
ََ
ُ َّ
َ َ َُ
ج ُد ِف َما أ ِ
وح إ ِ َّل م َّر ًما َع َطاعِم يطعمهۥ إِّل أن
ومن ذلك قوله سبحانه﴿ :قل ّل أ ِ
َ
َ ُ َ َ َ ً َ َ ٗ َّ ُ ً َ َ
ً ُ َّ َ
َّ
ل َم خِزنير فَإنَّ ُ
ي ٱّللِ بِهِۦ﴾ [األنعام:
ِغ
ل
ِل
ه
أ
ا
ق
ِس
ف
و
أ
س
ج
ر
ۥ
ه
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
ِ ِ
ِ
ِ
 .]145فجاءت السنة فحرمت كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري ،أي الذي يصيد
بنابه ،كالكلب والسبع والذي يصيد بمخلبه كالصقر ،وكام حرمت السنة أكل احلمر األهلية ومل
توجد هذه كلها يف القرآن.

( )1أخرجه الرتمذي والبيهقي يف الكربى من حديث عائشة .بلفظ «ما استطعتم».
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث عائشة.
( )3أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب موسى األشعري.
( )4أخرجه مسلم من حديث ابن عباس بلفظ« :فيجعلها يف يده».
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ويف القرآن الـمنزل﴿ :يُ ِ ُ ُ َّ ُ
ّلل ف أَو َلد ُِكمر ل ََِّّل َكر مِث ُل َح ِظ ٱلُنيَ َ
ي﴾ [النساء.]11 :
ي
وصيكم ٱ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ
فجاءت السنة فمنعت اإلرث بني الوالدين واألوالد مع اختالف الدين ،فقال« :ل ي ِرث الَكف ُِر
ْ َ
َ ُْ ْ
ُْ ْ
المسلِ َم َول المسلِ ُم الَكف َِر»( .)1وكام أن القاتل ال يرث من قتله ،ثم إن اهلل سبحانه قال يف كتابه
َ َ
من بعد قسمه للمواريث فقال﴿ :مِن َبع ِد َوص َّية يُوص َ
ي ب ِ َها أو دين﴾ [النساء .]12 :فجاءت
ِ
ِ
السنة فحكمت ببداءة الدين قبل الوصية ،كام حكمت بأن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال
وصية لوارث ،وهذه إنام توجد يف السنة ال يف القرآن ،ثم إن رجال أعتق ستة مماليك له عند موته
ومل يكن له مال غريهم ،فجزأهم النبي ﷺ أثال ًثا ،فأعتق اثنني وأرق أربعة ،وقال له قوالً شديدً ا،
فدل داللة قطعية عىل أن الـمريض حمجور عليه فيام زاد عىل الثلث ،فمن أين نجد هذا يف القرآن
لو مل نرجع يف تفصيلها إىل السنة؟! ولوال السنة الستحللنا أشياء مما حرم اهلل علينا.
وهلذا قال بعض السلف :إن السنة تقيض عىل القرآن وتعرب عنه وتبني ما سكت عنه ،ومن
َ
َ َ
َ
َ َ
َ ٗ
َّ َ ٗ
ذلك أن اهلل سبحانه قالَ ﴿ :و َما َكن ل ُِمؤمِن أن َيق ُتل ُمؤم ًِنا إِّل خ َطا ر َو َمن ق َتل ُمؤم ًِنا خ َطا
َ َ
َّ
ُ َ
َ
ير َرق َبة يمؤم َِنة َودِيَة يم َسل َمة إِل أهلِهِۦ﴾ [النساء .]92 :فأطلق هذه الدية ومل يقيدها بجنس
ف َتح ِر

وال صفة وال عدد ،فجاءت السنة ففصلتها وفرسهتا باإلبل وبالذهب والفضة.
َ ْ ُ ََْ َ َْ َ ََ َ َُ َ َ ُ َ َ
ومثله قوله ﷺ« :أَل ِقوا الفرائ ِض بِأهلِها فما ب ِ َ
ق فه َو ْل ْول َرجل ذكر» .رواه البخاري

ومسلم من حديث ابن عباس ،وهذا احلديث يشتمل عىل قاعدة عظيمة من قواعد علم الفرائض
وقسم الرتكات .فهو مع اختصار لفظه وجزالة معناه قد مجع علم الفرائض مما اختص رسول اهلل
ببيانه من كل ما أمجل أو أهبم يف القرآن مما ال يستطيع أحد إحاطة العلم بمدلوله عن طريق القرآن
وحده.
***

()1متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
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القواعد األصولية الـمسوفادة عن طريق السنة النبوية
إن من الغباوة واحلمق دعوى االكتفاء بالقرآن عن السنة وحماولة عزل السنة القولية عن
العمل ،ومن الـمعلوم من دين اإلسالم ومن إمجاع علامء السلف الكرام أن السنة هي شقيقة
ُ َّ
َ
َ
القرآن ،فهي الوحي الثاين لقوله سبحانهَ ﴿ :و َما يَن ِط ُق ع ِن ٱل َه َوى  ٣إِن ه َو إِّل َوح يُوح﴾٤

[النجم.]4-3 :

َ َ
فالسنة ُتفرس القرآن وتفصل ما أمجله وتأيت بام سكت عنه ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأ َ َ
نزنلَا إِّلك
ِّ ُ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ي ل َّ
ٱَّلِك َر ِلِ ُبَ َ
ِلن ِ
اس َما ن ِزل إِّل ِهم َول َعل ُهم َي َتفك ُرون﴾ [النحل .]44 :فمن حاول أن يتصدى
ِ
لتفسري القرآن أو تأليف أي كتاب من العلوم الرشعية مع عزمه عىل عزل السنة النبوية وعدم

احتياجه هلا ،فهذا بال شك أخرق وأمحق ،أشبه من يقتحم جلة البحر وليس بامهر يف السباحة،
فهذا مما الشك يف غرقه؛ ألن بعض الناس ال يدري وال يدري أنه ال يدري ،فذاك مائق فاتركوه.
تصــــــدر للتــــــألیف كــــــل مهــــــوس

جهـــول يســـمى بالفقیـــه الــــمدرس

وحـــــق ألهـــــل العلـــــم أن يتمثلـــــوا

ببیـــت قـــديم شـــاع يف كـــل جملـــس

لقـــد ه لـــت حتـــى بـــدا مـــن ه اهلـــا

كُالهـــا وحتـــى ســـامها كـ ر
ــل مفلـــس

وسنورد من القواعد األصولية ما عسى أال جتدها إال يف السنة النبوية.
***

القواعد األصولية
الواصلة إىل الناس عن طريق السنة النبوية
إن أكثر القواعد والعقائد واألصول إنام استفادها العلامء واحلكامء عن طريق السنة النبوية،
حتى قيل :إن حاجة الناس للعلم بالسنة والعمل هبا أشد من القرآن .مع العلم أن القرآن هو
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َ َ ْ َ ُ
َ
َ ُ ْ
اتَ ،وإِنما ل ِك ام ِرئ َما ن َوى» وهذا احلديث
األصل ،فمن ذلك قوله ﷺ« :إِنما اْلعمال بِاِلي ِ

رواه البخاري عن عمر .وقد اعتمده الفقهاء من إحدى القواعد التي عليها مدار صحة األعامل

وفسادها وهي مخس قواعد ،أحدها :الرضر يزال ،والثانية :العادة حمكمة ،والثالثة :الـمشقة
َ ُ
َ َ ْ َ ُ
اتَ ،وإِنما ل ِك
ي
اِل
ب
ال
ِ
جتلب التيسري ،والرابعة :الشك ال يرفع اليقني ،واخلامسة« :إِنما اْلعم ِ
َ
ْ
ام ِرئ َما ن َوى» .إذ مدار األعامل الصاحلة عىل إخالص العمل وصوابه ،ومنها ما رواه البخاري
َ
َ َ َ َ ْ
ُ َ ْ ُ ََ َْ
ُ
اإلسالم ىلع َخس :شهادة ِ أن ل إِلَ إِل اّلل ,
ومسلم عن عبد اهلل بن عمر ،أن النبي ﷺ قال« :ب ِن ِ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْْ
َ
ت».
َوإِق ِام الصالة ِ َ ,وإِيتاءِ الزكة ِ ,وصو ِم رمضان ,وحج
ابلي ِ
فهذه األركان التي بني عليها اإلسالم ذكرت مفرقة يف القرآن بدون ذكر البناء ،ومن غري

السهل حفظ العوام هلا مفرقة .وقد سبكها رسول اهلل ﷺ بانسجام حسن لتكون عقيدة العلامء
والعوام وللخاص والعام ،ولن توجد هبذه الصفة يف غري السنة حتى صارت عقيدة وطريقة لسائر
َ ْ َ ْ َ َ
الـموحدين السلفيني حيفظها العوام فضال عن العلامء األعالم .ومنها قوله ﷺ« :من أحدث ِف
َْ َ َ َ
َُ
َْ َ
أم ِرنا هذا َما ليس فِي ِه فه َو َرد» رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة .ويف رواية لـمسلم:
ْ َ َ َ َ ً َْ َ َ َْ َْ َ َ ْ
« َمن ع ِمل عمال ليس علي ِه أم ُرنا ،فه َو َرد» فهذا احلديث مبني عىل اإلخالص والـمتابعة لكون
خالصا ومل يكن صوا ًبا عىل هنج السنة ،فإنه مردود عىل فاعله.
العمل إذا كان
ً
إذ إن من واجب اإليامن برسول اهلل  -عليه الصالة والسالم  -هو طاعته فيام أمر وتصديقه
فيام أخرب ،واجتناب ما عنه هنى وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع ،إذ ال مدخل للعقول واآلراء يف
حكام من غري اضطراد عريف وال اقتضاء
عبادة اهلل -عز وجل -لكون العبادة هي ما أتى به الشارع ً
عق ي ،وهي مبنية عىل التوقيف واالتباع ال عىل االستحسان واالبتداع .يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :و َما

َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ
كم َعن ُه َفٱ َ
نت ُهوا﴾ [احلرش.]4 :
ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهى

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :إنه جيب عىل كل مسلم التصديق بام أخرب اهلل به
ورسوله ،وأنه ليس موقو ًفا عىل أن يقوم دليل عق ي عىل ذلك األمر أو النهي بعينه ،فإن مما يعلم
باالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول إذا أخرب بيشء وجب علينا التصديق به وإن مل نعلم
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َ
بعقولنا حكمته ،ومن مل يقر بام جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قالوا﴿ :لن
ُ
ُ َّ
نيؤم َِن َح َّّت نُؤ َت مِث َل َما أ َ
وت ُر ُسل ٱّللِه﴾ [األنعام .]124 :ومن سلك هذا السبيل فليس يف
ِ
احلقيقة مؤمنًا بالرسول وال متلق ًيا عنه األخبار بالقبول ،وال فرق عنده بني أن خيرب الرسول بيشء

من ذلك أو مل خيرب به.
فإن ما أخرب به إذا مل يعلمه بعقله ال يصدق به ،بل يتأوله أو يفوضه ،وما مل خيرب به إن علمه
بعقله آمن به ،فال فرق عند من سلك هذا السبيل بني وجود الرسول وإخباره وبني عدم وجود
الرسول وإخباره .وصار ما يذكر من القرآن واحلديث واإلمجاع عديم األثر عنده .انتهى.
ُشط لَيْ َس ف ك َِتاب اّللِ َف ْه َو بَاطِلَ ،وإ ْن َك َن مِائَ َة َ ْ
ومنها قوله ﷺ يف حديث بريرة« :ك َ ْ
ُشط،
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َْ َُ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ُّ َ َ ْ ُ
ض ُ
اء اّللِ أحق ،وُشط اّللِ أوثق ،وإِنما الولء ل ِمن أعتق» رواه البخاري من حديث عائشة.
ق
َ َ َ َّ
ُم ُ َ ى َم مَ ُ
ّل هل ِعندك مم ِكتَاب قال الِ ،إال
ومنها ما رواه البخاري عن أيب جحيفة قال« :قلت ِلع ِ
َّ َ
َ
َ
َ َ
كتَ ُ
اب َّ َ َ م ُ م َ ُ َ ُ ُ م
َّ َ َ َ ُ م ُ َ َ
الص ِحيف ِة
اّلل ،أ مو فهم أع ِطيه رجل مس ِلم ،أ مو ما ِف ه ِذهِ الص ِحيف ِة  .قال قلت فما ِف ه ِذهِ
ِ
ِ
َ
م
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
م
م
َ
قَال ال َعقلَ ،وفَك ُك األس َ ُ َ ُ م
كا ِفر» .رواه أمحد وأبو داود والنسائي من حديث
ري ،وال يقتل مس ِلم بِ
ِ ِ
َ
ُ
ُْ ْ ُ َ ََ َ َ
ُ
ُ ُ
َْ َ
َْ ُ ُ ََ ْ
ع ي بلفظ« :المؤمِنون تتَكفأ د َِماؤه ْمَ ،ويسع ب ِ ِذمتِ ِه ْم أدناه ْم َوه ْم ىلع َمن ِس َواه ْم» ،وصححه
احلاكم .فأخرب النبي ﷺ أن اإلسالم يساوي بني الناس يف دمائهم ودياهتم ،فيجعل دية الـمقعد
األعمى واألصم بمثابة دية الشاب السوي القوي إذ النفس بالنفس واجلروح قصاص .ثم قال:
َْ
ََْ ُ
« َويس َع ب ِ ِذمتِ ِه ْم أدناه ْم» ،فأيام رجل آجر رج ً
ال أو رجاالً يف ذمته ،فحرام عىل الـمسلمني أن
َ
َ
ْ
ْ
ت يا أم
خيفروا ذمته حتى ولو كان الـمجري امرأة ،كام قال النبي ﷺ« :قد أجرنا من أجر ِ
هانئ»(.)1
وأما قوله« :وهم يد عىل من سواهم» ،فمعناه :أنه متى بغى عدو عىل طائفة أو أهل بلد من
الـمسلمني ،فإن الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره ودفع رشه ،إذ الـمؤمنون

( )1متفق عليه من حديث أم هانئ.
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بعضهم أولياء بعض ،ولو ذهبنا نتتبع النصوص واألصول الـمستفادة عن طريق السنة خلرج بنا
االستطراد من موضوع ما عزمنا عليه من االختصار واالقتصار.
وحتى احليوان فقد جاءت السنة بمرشوعية رمحته والرفق به واإلحسان إليه؛ ففي احلديث
ْ َ َ ََ
َشء َفإ َذا َق َتلْ ُت ْم َفأَ ْحس ُنوا الْق ْتلَ َة َوإ َذا َذ ََبْ ُتمْ
َ ََ َ
ىلع ُك َ ْ
اإلحسان
ِ
ِ
ِ
أن النبي ﷺ قال« :إِن اّلل كتب ِ
ِ
ََ ْ ُ
ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ َ ُْ ْ َ َ َ ُ
ْيح ذبِيحته» رواه مسلم من حديث أيب يعىل شداد بن
ل
ف
ه
ت
ر
ف
ش
م
ك
د
ح
أ
د
ح
ْل
و
ح
ب
اذل
وا
ن
فأح ِس
ِ
ِ
ً
أوس .ويف البخاري أن النبي ﷺ قال«« :بينا َكب يدور ىلع برئ يلهث عطشا إذ نزعت ل امرأة
بيغ موقها فسقته فشكر اهلل هلا ذلك فغفر هلا» .فقالوا :يا رسول اهلل أونلا يف ابلهائم أجر؟ فقال:
ْلجرا» .وقال« :دخلت اِلار امرأة يف ن
ً
هرة حبستها ل يه أطعمتها ول
«نعم ،إن يف ك كبد رطبة

غرضا( - )2أي
يه أرسلتها تأكل من خشاش اْلرض حت ماتت»»( ،)1وهنى أن تتخذ ذات روح ً

هد ًفا -للرمي ،كام لعن من وسم دابة يف وجهها(.)3
فهذه النصوص تستفاد من السنة ،ولو ذهبنا نتتبع أمثال ذلك خلرج بنا عن موضوع
االختصار واالقتصار.
واحلاصل أن من ادعى االكتفاء بالقرآن عن السنة فإنه ليس مؤمنًا بالقرآن وال بالسنة ،لكون
ُ ُ َ ُ
التكذيب بأحدمها مستلز ًما للتكذيب باآلخر ،فيكون ممن قال اهلل فيهمَ ...﴿ :و َيقولون نؤم ُِن
ً
َ ُ
َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
ي ذل ِك َسبِيَل﴾ [النساء.]151-150 :
خذوا ب
ب ِ َبعض َونكف ُر ب ِ َبعض وي ِريدون أن يت ِ

( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )2أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف الـمصنف من حديث جابر.
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السنة الوي ندعو إىل اإليامن هبا
واحلكم بموجبها
إن من الواجب عىل كل مسلم متابعة الرسول يف الـمعقول والـمنقول؛ ألن الرسول ﷺ قد
َ
بني للناس بطريق التلقني والتعليم مجيع ما حيتاجون إليه يف أمر دينهم ودنياهم .قال تعاىل﴿ :ك َما
َ
ٗ
َ
َ
ُ ََُ ُ ُ
ُ ََ ُ
ُ
ُ
ك ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة
أر َسل َنا فِيكم َر ُسوّل مِنكم َيتلوا عليكم َءايت ِ َنا َو ُي َزك ِيكم ويعل ِم
َ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
َو ُي َعل ُِمكم َّما لم تكونوا تعل ُمون [ ﴾١٥١البقرة.]151 :
فأخرب سبحانه أنه أرسل رسوالً منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته ،يتلو عليهم آياته
القرآنية ويلقنهم حفظها ،ويسألونه عام أشكل عليهم منها .قال ابن مسعود :كنا إذا تعلمنا عرش
ُ
آيات مل نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل هبن( .)1ثم قالَ ﴿ :و ُي َزك ِيكم﴾ ،أي بالـمحافظة
عىل الفرائض والفضائل ،واجتناب منكرات األخالق والرذائل؛ ألن هذه األعامل هي التي
تزكي النفوس وترشفها وتنرش يف العالـمني فخرها ،وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
َ
ََُ ُ ُ
ك ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة﴾ فالكتاب هو القرآن واحلكمة هي السنة ،فكان
ثم قال﴿ :ويعل ِم

َ
ً
ُ
رسول اهلل ﷺ يعلم أصحابه الكتاب والسنة .ويقول« :إنما بعثت معلما»(َ ﴿ .)2و ُي َعل ُِمكم َّما لم
َ ُ ُ َ َ َ
تكونوا تعل ُمون﴾ من كل ما حيتاجون إليه يف أمر دينهم ودنياهم.

فالرسول بني للناس مجيع الدين بالكتاب والسنة ،وأن اهلل مل يرسل رسوالً إال ليطاع بإذن
َ َّ َ َ
َ ََ
ٗ
َّ ُ َ َ َ َ َ َ
اع ٱ َّ َ
ّللر َو َمن ت َول ف َما أر َسل َنك علي ِهم َح ِفيظا
اهلل ،يقول اهلل تعاىلَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول فقد أط
[ ﴾٨٠النساء.]80 :

( )1أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2أخرجه البيهقي يف سننه وشعب اإليامن عن ابن مسعود.

( )3سنة الرسول ﷺ شقیقة القرآن
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ومعنى شهادة أن حممدً ا رسول اهلل هي طاعته فيام أمر وتصديقه فيام أخرب ،واجتناب ما عنه
هنى وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع ،فمن واجب الـمؤمن أن يعرف حقيقة ما أخرب به رسول
اهلل ،وأنه احلق لكونه ال يقول إال ح ًّقا ،وأن من عىص الرسول فقد عىص اهلل.
فمن واجب أهل العلم واإليامن التسليم والقبول ملا جاء به الرسول من صحيح الـمنقول،
إذ احلكمة يف بعث الرسل هو طاعتهم فيام أمروا واجتناب ما عنه هنوا وزجروا ،وسواء أدركوا
معرفة ذلك بعقوهلم أو مل يدركوه.
ثم إن السنة التي ندعو إىل اإليامن هبا والعمل بموجبها ،هي السنة الثابتة عن النبي ﷺ بنقل
الثقات األثبات عند أهل الـمعرفة والعلم باحلديث ،الذين يميزون بني الصحيح والضعيف،
فهم يعرفون رجال احلديث وصحته كام يعرفون أبناءهم.
ولسنا نعني ما يف بطون الكتب من التفاسري وكتب الفقه والرتغيب والرتهيب ونحوها ،فإن
يف هذه الكتب اليشء الكثري من األحاديث الضعيفة والـموضوعة مما يتربأ منها اإلسالم ،وليست
من كالم حممد رسول اهلل عليه الصالة والسالم.
وقد تصدى هلذه األحاديث علامء نقاد فأخرجوها عن حيز االعتبار بام يسمى كتب
الـموضوعات.
فمن واجب أهـل العلم باهلل أال يتجـرؤوا عىل االستشهاد واالحتجاج باحلديث إال بعد
التأكد من ثبوته وصحته ،إذ إن كتب الفقه الـمتداولة بأيدي الناس من شتى الـمذاهب مشحونة
باألحاديث الضعيفة والـموضوعة ،ينقلها بعضهم عن بعض.
وعىل كل حال ،فإن كل من تصدى للقضاء أو التفسري أو التأليف يف الفقه أو يف غريه من
سائر العلوم الرشعية ،فإنه لن يستغني عن االستعانة بسنة رسول اهلل ﷺ القولية والفعلية ،إذ هي
من األمر الرضوري ولن يتم أمره بدوهنا ،إذ هي بمثابة الـمصابيح التي هيتدى هبا.
وكلام كان الشخص عالـام بالسنة ومتوس ًعا يف حفظها وفهمها ،فإنه سيكون أقدر وأجدر
َّ
َ ُ َ
ََ
عىل معرفة تفسري القرآن واستنباط الـمعاين واألحكام ممن هو جاهل هبا ﴿أف َمن ُيل ُق ك َمن ّل
َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
ُيل ُق ر أفَل تذك ُرون [ ﴾١٧النحل.]17 :
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قديام وحدي ًثا عن الدين ،هو بعدهم عن
إن أكثر ما أبعد ُضالَّل الـمسلمني من علامء الكالم ً
السنة وضعف نصيبهم منها ،فحكموا عقوهلم وآراءهم يف القول عىل اهلل وحتريف كالم اهلل
وصفاته حتى وصفوا الرب باجلامدات ،فأنكروا كالم اهلل وأنكروا صفاته بطريق حتريفها ورصفها
عن الـمعنى الـمراد منها .فقالوا :القرآن خملوق واهلل ال يتكلم .وقالوا :إن اهلل سميع بال سمع
وبصري بال برص ،ووجه اهلل عظمته ،ويده قدرته ،ونزوله نزول أمره ،واالستواء عىل العرش
باالستيالء ،وأنكروا رؤيته يف اآلخرة .وغري ذلك من حتريف الكلم إىل غري الـمعنى الـمراد منه.
وهذه التحريفات إنام حدثت بعد انقضاء عرص الصحابة الذين تلقوا معاين التنزيل من
الرسول -عليه أفضل الصالة والتسليم -فكانوا أعلم الناس بالتأويل ومل يقع منهم حتريف
للصفات برصفها عن غري الـمعنى الـمراد هبا ،وبعد انقضاء عرص التابعني انقسم العلامء فريقني:
فريق يقال هلم علامء السنة ،وفريق يقال هلم علامء الكالم .فأهل السنة وقفوا مع القرآن ،فأثبتوا ما
أثبته اهلل لنفسه من الصفات بدون تشبيه وال تعطيل ﴿لَي َس َكمثل ِهِۦ َشء َو ُه َو ٱ َّ
يع ٱلَ ِص ُ
لس ِم ُ
ي﴾
ِ
ر
[الشورى .]11 :وقالوا :إن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ،فكام أن هلل ذاتًا ال تشبه
ذوات الـمخلوقني ،فكذلك له صفات ال تشبه صفات الـمخلوقني .وقـد قال يف رشح العقیدة
الطحاوية(:)1
كيف يتكلم يف ُأصول الدين من ال يتلقاه من الكتاب والسنة ،وإنام يتلقاه من قول فالن
وعلامء الكالم؟! ومن زعم أنه يأخذه من كتاب اهلل وهو ال يتلقى تفسريه من كتاب اهلل وال من
خارجا عن حدود احلق .فإن
أحاديث رسول اهلل ،وال ينظر فيام قاله الصحابة فإنه يعد خاط ًئا
ً
الـمنقول إلينا من السنة عن الثقات الذين ختريهم النقاد :أهنم مل ينقلوا إلينا نظم القرآن وحده
فقط ،بل نقلوا نظمه ومعناه ،وال كانوا يتعلمون القرآن كام يتعلم الصبيان ،بل كانوا يتعلمونه
بمعانيه ،وكل من ال يسلك سبيلهم يف العلم والتعلم والعمل ،فإنام يتكلم برأيه وهواه ،ومن

( )1ص  312من الطبعة الرابعة.
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أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل.

وافاصل :إن من يتكلم برأيه وبام يظنه من دين اهلل ومل يتلق ذلك من الكتاب والسنة ،فإنه
مأثوم وإن أصاب ،وإن أخذه من الكتاب والسنة ،فإنه مأجور وإن أخطأ .انتهى.
فالواجب عىل الـمسلمني مجي ًعا وجوب االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله وإقامة الترشيع
عليهام ،فإن هذا هو الضامن هلم والكفيل بعالج عللهم وإصالح جمتمعهم ﴿قُل ُه َو ل ََِّّل َ
ِين َء َام ُنوا

َ
ُٗ
هدى َوشِفاء﴾ [فصلت .]44 :وحتى ال يرجعوا القهقرى ضالالً كام حذرهم رسول اهلل من ذلك
ُ َ َ
ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َََ َ َ
َ َ َ
َ ْ ُ
بقوله« :ت َركت فِيك ْم أم َري ِن لن ت ِضلوا ما تمسكت ْم ب ِ ِهما ك ِتاب اّللِ َوسنة نبِي ِه َولن يتفرقا حت
َ َ َ َ َْ َ
اَل ْوض» .رواه مالك بال ًغا واحلاكم موصوال بإسناد حسن.
ي ِردا ىلع
***

ضالل القائلني باالسوغناء بالقرآن عن السنة
إنه من الـمعلوم بطريق العقل والنقل أنه ال غنى للناس عن السنة أبدً ا ،إذ هي الـمصدر
الثاين يف الترشيع ،وأن دعوة الناس إىل االستغناء بالقرآن عن السنة هي دعوة إحلادية حاولوا هبا
احلط من شطر الدين وتفسري ما أمجل أو ُأهبم يف القرآن ،ليتمكنوا بذلك من احلط من الشطر
الثاين -أي القرآن احلكيم -حتى يعيشوا يف الدنيا عيشة البهائم ،ليس عليهم أمر وال هني ،وال
ُ ُ َ َ َ ُُ
َ َّ َ َ َ
َ
ِين كف ُروا َي َت َم َّت ُعون َو َيأكلون ك َما تأكل
صالة وال صيام ،وال حالل وال حرام﴿ ،وٱَّل
َّ
ٱلَن َع ُم َوٱنلَّ ُ
ار َمث ٗوى ل ُهم﴾ [حممد.]12 :
ُ
األخذ هبا اعتصام بكتاب اهلل
وقد قال عمر بن عبد العزيز :إن رسول اهلل ﷺ قد سن سننًا؛
وقوة يف دين اهلل ،ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خيالفها ،من اهتدى هبا فهو
الـمهتدي ومن استنرص هبا فهو الـمنصور ،ومن تركها واتبع غري سبيل الـمؤمنني واله اهلل ما توىل
مصريا.
وأصاله جهنم وساءت
ً
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فالرسول ﷺ كان يبني للناس ما نزل إليهم من القرآن بمقتىض أقواله وأفعاله وتقريراته،
ويقول« :ما تركت من َشء ن
يقربكم من اْلنة إل أخبتكم به ،ول َشء يباعدكم عن اِلار
إل حذرتكم عنه»(.)1
وعن عمران بن حصني ،أنه قال لرجل يريد أن يقترص عىل القرآن دون السنة ،فقال له :إنا
امر أمحق ،أجتد يف القرآن أن الظهر أربع ركعات ال تهر فیها بالقرا ة حتى عد علیه الصالة وال كاة
ونحوها ،ثم قال :إن كتاب اهلل أ م أشیا كثرية من نوع ذلا ،وإن السنة تفرس ذلا(.)2
ولقد سئل أبو بكر عن مرياث جدة ُأم األب مع األب ،فقال :ما لا يف كتاب اهلل من يش ،
ولكني أسأل الناس .فسأل الصحابة فشهد الـمغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة أن النبي ﷺ أعطاها
السدس فأمضاه أبو بكر .وأراد عمر أن يفاوت بني األصابع يف الدية حتى شهد عنده بعض الصحابة
ُن
ْ ْ َ َ َْ َْ َ
ك ُأ ْص ُبع َع ْْش م َ
اإلب ِ ِل»( )3فأمضاها.
ِن
اء
و
س
ام
اإلبه
ِ
أن رسول اهلل ﷺ قال« :اْل ِنرص و ِ

ومل يكن ليعلم أن الـمرأة ترث من دية زوجها ،حتى كتب إليه الضحاك بن فريوز الديلمي

أمريا لرسول اهلل عىل بعض البوادي ،فكتب إىل عمر خيربه أن رسول اهلل ورث امرأة أشيم
وكان ً
الضبايب من دية زوجها.
ومل يكن ليعلم حكم الرشع يف أخذ اجلزية من الـمجوس حتى أخربه عبد الرمحن بن عوف
ُ ُّ
ْ ُ َ َْ ْ َ
اب»( ،)4ومل يكن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه يعلم أن
ِت
بقول النبي ﷺ« :سنوا ب ِ ِهم سنة أه ِل الك ِ
الربيع بنت مالك ُأخت
الـمتوىف عنها زوجها تعتد يف بيت زوجها أطول األجلني ،حتى أخربته ُّ
أيب سعيد اخلدري بقضيتها ملا تويف عنها زوجها ،وأن رسول اهلل ﷺ أمرها أن متكث يف بيت
زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ هبا عثامن وأمضاها.

( )1أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )2أخرجه ابن بطة يف اإلبانة من حديث عمران بن حصني.
( )3أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس.
( )4أخرجه مالك يف املوطأ من حديث عبد الرمحن بن عوف.
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إىل غري ذلك من النصوص التي جاءت هبا السنة ومل تكن مذكورة يف القرآن ،فلام ُأخربوا هبا
َ
َ ََ
ُ َ َ
سمعوا وانقادوا وقالواَ ﴿ :س ِمع َنا َوأ َطع َنار غف َرانك َر َّب َنا﴾ [البقرةَّ ﴿ .]285 :من يُطِعِ ٱ َّلر ُسول فقد
َ َّ َ َ
َ ََ
ٗ
ََ َ
اع ٱ َّ َ
ّللر َو َمن ت َول ف َما أر َسل َنك علي ِهم َح ِفيظا [ ﴾٨٠النساء.]80 :
أط

وحتى خرب الواحد العدل يفيد العلم اليقيني بأدلة كثرية عند مجاهري العلامء من األولني

واآلخرين ،وهو ما ال يرويه إال الواحد العدل ومل يتواتر لفظه وال معناه ،ولكن تلقته األمة بالقبول
َ َ ْ َ ُ
عم ً
ات»( ،)1وكخرب ابن عمر :هنى
ال به أو تصدي ًقا له ،كخرب عمر بن اخلطاب« :إنما اْلعمال بِاِلي ِ
رسول اهلل عن بيع الوالء وهبته( ،)2وقد أهنى العالمة ابن القيم صحة قبول خرب الواحد إىل عرشين
وجها( ،)3كلها تثبت صحة قبول خرب الواحد متى توفرت أسباب الصحة فيه كغريه.
ً
***

الرضورة الـملحة يف حاجة الناس إىل العمل بالسنة
إنه مما ال شك فيه أن السنة علم واسع يتعلق بجميع ما حيتاج إليه الناس يف أمر دينهم
ودنياهم ومعادهم وجهادهم وبيعهم ورشائهم وما يلتحق بذلك من اإلجيار والعارية واهلبة
والوقف والصلح والنكاح والطالق .فالرسول ﷺ يتحدث عن إصالح الـمجتمع وعن عوامل
اهلدم التي تعمل عملها عىل تقويض دعائمه ،وعن عوامل البناء التي تعمل عىل إقامته عىل
قواعده السليمة ،ويتحدث عن النظم التي ينبغي أن تسود الـمجتمع اإلنساين ،وعن األوضاع
التي جيب أن تستقيم وعن األعامل التي جيب أن جتتنب.
وللسنة جو لغوي ،فالرسول ﷺ قد ُأويت جوامع الكلم ،وكالمه ﷺ أبلغ الكالم البرشي،

( )1متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب.
( )2متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )3يف صفحة  -394ج 2من الصواعق املرسلة.
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ونرش السنة عامل من أهم العوامل عىل ترقية اللغة التي يكتب هبا ال ُكتاب وعىل وضع الناشئني
َ ََُْ
والـمثقفني يف وضع أديب ممتاز ،من حيث اللغة ومن حيث األسلوب ،كقوله« :ات ِق اّلل حيثما
ُْ َ َْ
َ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ ُُ َ َ
اَلسنة تمحها َوخال ِِق اِلاس ِِبلق حسن»(.)1
كنت َوأتبِ ِع السيئة

وللسنة أدهبا الواسع يف هتذيب النفس وتربية الروح وسمو األخالق إىل درجة ال جتارى،
َ
ُ
َ َ
ُ
ُ
ِين َء َام ُنوا ٱس َتج ُ
يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :يأ يي َها ٱ ََّّل َ
يبوا ِ َّّللِ َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا د ََعكم ل َِما ييِيكم﴾
ِ

[األنفال .]24 :فعلمنا أن احلياة احلقيقية هي يف اتباع ما جاء به الرسول ،فأهلها هم أحياء وإن
كانوا يف القبور ،كام أن اإلعراض عام جاء به الرسول هو الـموت وإن كان صاحبه يميش عىل
األرض ،عام قيل:
ـــي خالــــد بعــــد موتــــه
أخــــو العلــــم حـ ر

وأوصــــاله حتــــت الــــرتاب رمــــیم

عـىل الثــرى

يعــــد مــــن األحیــــا وهــــو عــــديم

وذو اجلهـل میـت وهـو مـا

ومن أجل ذلك كله كان نرش السنة واج ًبا دين ًّيا وعم ً
ال اجتامع ًّيا وواج ًبا وطن ًّيا حتم ًّيا
وإصالحا أخالق ًّيا .وهو عىل كل حال رضورة ملحة يف عرص حتاول فيه الرذيلة أن تطغى عىل
ً
الفضيلة ،وحياول االنحالل اخللقي أن يعم كل ُأرسة ويف كل بيت ،وحياول الفساد أن يأيت عىل
مقدسات األمة ومقوماهتا من كل عرض ورشف وكرامة.
كريام رسمه سبحانه يف القرآن الكريم قوالً ،فكان
لقد أحب اهلل لإلنسانية مثاالً أخالق ًّيا ً
الرسول ﷺ الصورة التطبيقية الكاملة للرسم اإلهلي ،وكان بذلك اإلنسان الكامل .يقول اهلل يف
َّ َ َ َ ُ ُ َ
حق نبيهِ﴿ :إَونك ل َعّل خلق ع ِظيم [ ﴾٤القلم.]4 :
لقد كان رسول اهلل الـمثل األعىل يف الرمحة والـمثل األعىل يف الصرب ،والـمجاهد األكرب
والـمثل األعىل يف الصدق ويف اإلخالص ويف الوفاء ويف الرب ويف الكرم .وال ريب يف أن األمة
اإلسالمية حينام تقتدي بالرسول ﷺ إنام تقتدي بأعظم البرش رجولة وإنسانية ،وتقتدي بمن

( )1أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد من حديث أيب ذر.

( )3سنة الرسول ﷺ شقیقة القرآن
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َّ َ َ َ َ ُ
كم ف َر ُسول ٱ َّّللِ أُس َوة َح َس َنة ل َِمن ََك َن يَر ُجوا ٱ َّ َ
ّلل
أحب اهلل سبحانه أن ُيقتدى به﴿ :لقد َكن ل
ِ
ِ
ّلل َكث ِ ٗ
َوٱّلَو َم ٱٓأۡلخ َِر َو َذ َك َر ٱ َّ َ
يا [ ﴾٢١األحزاب.]21 :
وإن العمل عىل نرش السنة إنام هو توجيه لالقتداء بالرسول ﷺ وقد سمى اهلل السنة يف كتابه
َ
ََُ ُ ُ
ك ُم ٱلك َِت َ
ب َوٱل ِك َمة﴾ [البقرة .]151 :لكوهنا تفرس
باسم احلكمة ،لقوله سبحانه﴿ :ويعل ِم
بإصابة احلق يف القول والعمل .وأن الدعوة إىل ترك السنة اكتفاء بالقرآن الكريم دعوى باطلة،
وقد حذرنا رسول اهلل ﷺ من هذا الضالل ،فروى احلاكم يف مستدركه ،أن رسول اهلل ﷺ قال:
«يوشك أن يقعد الرجل منكم ىلع أريكته فيحدث َبدييث فيقول :بين وبينكم كتاب اهلل
ً
ً
حرمناه .وإن ما ن
حراما ن
حرم رسول اهلل ﷺ كما
فما وجدنا فيه حالل استحللناه وما وجدنا فيه
ن
حرم اهلل».

ُْ َ
وروى أبو داود عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :ل أل ِفني
َ َْ
َ َ َ ُ ُ ً ََ َ
ََ ُ َ ََْ ُ َُْ ََُ ُ
َ َ َْ
َْ
َْ
أحدك ْم متكِئا ىلع أ ِريكتِ ِه يأتِي ِه اْلم ُر مِما أم ْرت ب ِ ِه أ ْو نهيت عنه ،فيقول :ل ند ِري ،ما َوجدنا
ََْ
َ
اب اّللِ اتبعناهُ».
ِيف ك ِت ِ

وروى أبو داود والرتمذي وابن ماجه عن الـمقدام بن معد يكرب قال :قال رسول اهلل ﷺ:
ُ
ُ
َُْ ََُ َ َ
َ َ
ُ ُْ َ َُْ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ََْ
ُ ْ َ َ
«أل إِن أوتِيت الكِتاب َومِثله معه أل إِن أوتِيت الق ْرآن َومِثله معه أل يو ِشك َرجل ينث ِن
َ َْ ً ََ َ
ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ْ ُ
َ َُ ُ َ َْ ُ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ْ
ْ
حلوه وما وجدتم فِي ِه
آن فما وجدتم فِي ِه مِن حالل فأ ِ
شبعانا ىلع أ ِريكتِ ِه يقول عليكم بِالقر ِ
َ
َ َ ُ ُ
َ َ َ
ْ َ
َ َ ُ
مِن ح َرام فحرموهُ ،أل َوإِن َما حرم َرسول اّللِ ﷺ كما حرم اّلل».
َ َ ْ ُ َْ ُ ََ
َ َ َْ ُ َ َْ
ُّ
زنل علي ِه
وعن حسان بن عطية ،أنه قال« :كن ِ
زنل ىلع اِل ِب ﷺ بِالسن ِة كما ي ِ
بيل ي ِ
ج ِ
ُْْ
آن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن» .وعن مكحول قال :قال رسول اهلل ﷺ« :آتاكم اهلل
بِالقر ِ
القرآن ومن اَلكمة مثليه» أخرجهام أبو داود يف مراسيله.
وقيل ملطرف بن عبد اهلل بن الشخري :ال حتدثونا إال بالقرآن .فقال :واهلل ما نبغي بالقرآن
بدالً ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن  -يعني النبي ﷺ  -وإن سنته رشح للقرآن.
َ ََُْ َ
َ ََُْ َ
َ َ َ ُ َْ َ
ات
ات والمتنمص ِ
ات والمتوشم ِ
وقال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه« :لعن اّلل الوا ِشم ِ
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ََََ م َ
م َ م ُ َ ُ َ َ ُ ُّ َ م ُ َ َ َ َ م َ
َ َْ
َ ََُْ َ
ات ل ِلْ ُح ْسن ال ْ ُم َغ َ
اءت ِإِلم ِه
ت يقال لها أم يعقوب فج
ج
والمتفل
ْي ِ
ِ
ات خلق اّللِ .فبلغ ام َرأة ِف ابلي ِ
ِ
َ
َ
م
م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََ َ م َ َ
َّ
َّ َ ُ َ م َ َ م َ َ َ َ
َ ُ َ م َ َ َُ
اّلل -صّل اهلل عليه
فقالت بلغ ِن أنك قلت كيت وكيت .فقال ما ِىل ال ألعن من لعن رسول ِ
َّ َ َ َّ َ َ َ م ِّ َ م ُ َ َ م َ َ م َ م َ َ َ م ُ ُ َ َ َ م ُ م َ م
َ
َّ
ت ق َرأ ِتي ِه
اّلل عز َوجل .فقالت ِإّن ألق َرأ ما بي لوحي ِه فما َوجدته .فقال ِإن كن ِ
اب ِ
وسلمِ -ف ِكت ِ
َ َ م
م
ََ م
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ
كم َعن ُه فَٱ َ
نت ُهوا﴾ [افرش.]7 :
فقد َو َجد ِتي ِه أ َما ق َرأ ِت﴿ :وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهى
َ َ
م
َ َ م َ َ َ َ َ َّ َّ
انل َّ
ب ﷺ نه َعن ُه»( .)1هذا واهلل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
قالت بّل .قال ف ِإن ِ
وصحبه وسلم.

 19مجادى اآلخرة 1399هـ.
***

( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن مسعود.

()4
حمجورا
حجرا
حجر ثمود ليس
ً
ً

ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل ،ونص ي ونسلم عىل رسول اهلل وال حول وال قوة إال باهلل.
أما بعد:
فقد وقع اإلشكال الـمستلزم للسؤال عن حجر ثمود ،وهذا اإلشكال يف أمور هي:

]االشكاال

األربع املوعلقة بحجر ثمود[

الـمشكلة األوّ :هل يصح السكنى يف احلجر وديار ثمود ،وما يستلزم السكنى من احلرث
والزرع والعمران كسائر بلدان احلضارة؟ وهل نزل النبي ﷺ فيه عام غزوة تبوك ،أم مل ينزل فيه؟.
الـمشكلة الثانیة :هنيه عن الدخول يف مساكنهم؛ هل هو للكراهة أو للتحريم؟ وما سبب
النهـي؟.
الـمشكلة الثالثة :هل يصح الرشب من آبار احلجر ،سواء كان من بئر الناقة أو غريها؟ وهل
أيضا؟ وما حكمة اختصاص الرشب من بئر الناقة ،وهنيه عن غريها؟ وكيف
يصح الوضوء به ً
أمر الصحابة بأن يعلفوا دواهبم بام عجنوا بامئه وال يأكلوه؟.
الـمشكلة الرابعة :هل تصح الصالة يف أرض احلجر أو ال تصح؟ وهل ثبت فيها هني أم ال؟.
وسنورد األجوبة عىل هذه األسئلة عن طريق الدرس والنرش الـمرتب ،إن شاء اهلل.
***
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ِ
ـجر
احل ْ
َ
هو بكرس احلاء وإسكان اجليم ،يطلق عىل معان عديدة ،منها :العقل .كام قال تعاىل﴿ :هل ِف
َ َ َ
حجرا لكونه حيجر صاحبه عن
ذل ِك ق َسم َِّلِي حِجر [ ﴾٥الفجر .]5 :أي لذي عقل ،سمي العقل
ً
الـمحارم وارتكاب الـمآثم ،كام سمي عق ً
ال لكونه يعقل عن اهلل مراده :أمره وهنيه ،أو لكونه يعقل
صاحبه عىل أفعال الطاعات والفضائل ،ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل ،ويطلق احلجر
ََُ ُ َ
ون حِج ٗرا َّم ُ
ج ٗ
ورا ﴾ [الفرقان .]22 :أي حرا ًما حمر ًما،
ويراد به :احلرام .ومنه قوله تعاىل﴿ :ويقول
ويطلق ويراد به :حجر ثمود .كام قال تعاىلَ ﴿ :ك َّذ َب أَص َ
ب ٱل ِجر ٱل ُمر َسل َ
ح ُ
ِي﴾ [احلجر.]80 :
ِ

وحجر ثمود يقع يف وادي القرى بني الـمدينة والشام ،وهو داخل يف حدود الـمملكة

العربية السعودية وقد مر به النبي ﷺ عام غزوة تبوك ،ومدائن صالح معروفة ومشهورة هبذا
االسم إىل اليوم ،وكانت قبيلة ثمود يدينون بعبادة األوثان ،فوعظهم نبي اهلل صالح  بأن
يرتكوا عبادهتا ويعبدوا اهلل وحده فعصوا وعتوا عن أمر رهبم ،وعصوا رسله واتبعوا أمر كل
جبار عنيد ،وكانوا قد طلبوا من نبيهم آية تصدق نبوته والتزموا أن يطيعوه ويتبعوه وقالوا :إن
أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة كالـمعجزة آمنا بك وصدقناك ،فدعا ربه فأخرج اهلل هلم من
َ
َّ َ َ
َ
ٗ ََ َ َ ُ
َ َ ُ َّ َ ُ
تلك الصخرة ناقة ،فقال﴿ :ه ِذه ِۦ ناقة ٱّللِ لكم َءايَة ر فذ ُروها تأكل ِف أۡر ِض ٱّللِر وّل
َ ُ َ ُ َ َ َ
َ
َ
ت َم يسوها ب ِ ُسوء ف َيأخذكم عذاب أ ِّلم﴾ [األعراف.]73 :

وهذه الناقة هي غاية يف النعمة لكنها هناية يف حلول العقاب هبم والنقمة ،وهلذا ورد النهي عن
َ َْ َُ
َ ْ َ َََ
َ
ات َوقد سألها
سؤال اآليات ملا روى اإلمام أمحد عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ل تسألوا اآلي ِ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ َََْ َ ْ َْ َ ْ َََ ُ َ َ َ َ ْ
َ ُ َ
ق ْوم صال ِح فَكنت ت ِرد مِن هذا الفج وتصدر مِن هذا الفج فعتوا عن أم ِر رب ِهم فعقروها فَكنت
َْ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ً َ َْ َ ُ َ َ ََ َ ً َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
َ َ ْ َْ َ
ْشبون َبلنها ي ْوما فعق ُروها فأخذته ْم صيحة أهمد اّلل عز َوجل من َتت
تْشب ماءهم يوما وي
َ
ُْ
َ
ِيم السماءِ مِنه ْم» إسناده صحيح ومل خيرجوه ،كانت هذه الناقة إذا وردت رشبت الـامء ومألت
أد ِ
كل ما عندهم من األواين والقدور من لبنها ،ثم ترسح وتعزب ،ويكون هلم ورد الـامء يف اليوم

( )4حجر ثمود لیس حجر ًا حمجورا
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الثاين ،فيأخذون منه قدر كفايتهم يف حال غيبتها عنهم ،فظلوا يف سعة رغد ورخاء.
وكانت الناقة تصيف إذا جاء احلر بظهر الوادي فتهرب منها الـموايش ،عىل حسب ما قيل:
ُ
كأنه من أجل عظم خلقها ،فسئموا منها فانبعث أشقاهم فعقرها ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأتب ِ ُعوا ِف
َ
ََ
َ ٗ
َ َ َّ ٗ َ َ
َ
ٗ
َ ُ
ه ِذه ِ ٱ يلن َيا لع َنة َو َيو َم ٱلقِ َي َمةِ أّل إِن ََعدا كف ُروا َر َّب ُهم أّل ُبعدا ل َِعاد قو ِم هود ِ۞ ٦٠إَول
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
َُ َ َ َ ُ
اهم َصل ِٗحا ر قَ َال َي َقو ِم ٱع ُب ُدوا ٱ َّ َ
يهُ رۥ ه َو أَسنشأكم م َِن ٱلۡر ِض
ّلل َما لكم مِن إِله غ
ثمود أخ
َ
نت ف َ
وه ُث َّم تُ ُ
وبوا إّلهِ إ َّن َرب قَريب يُّميب  ٦١قَالُوا َي َصل ُِح قَد ُك َ
َوٱس َتع َم َر ُكم ف َ
ِيها فَٱس َتغفِ ُر ُ
ِينا
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ
ُ َ َّ َ َ
َ َّ
ٗ َ َ َ َ ََ
َ
َمر ُجوا قبل هذار أتن َهى َنا أن نع ُب َد َما َيع ُب ُد َءابَاؤنا ِإَون َنا ل ِف شك م َِّما تد ُعونا إِّلهِ ُم ِريب ٦٢
ُ ُ ََ
َّ
َع بَي َنة مِن َّرب َو َءاتَىن مِن ُه َر َ
قَ َال َي َقو ِم أ َ َر َءي ُ
ح ٗة َف َمن يَ ُ ُ
نص ِن م َِن ٱّللِ إِن
نت
ك
ن
إ
م
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُُ ََ َ ُ َ َ َ َ
ََ َ ِ َ
َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ٗ ر َ َ ُ َ َ ُ
ي َتسِي  ٦٣ويقوم ه ِذه ِۦ ناقة ٱّللِ لكم ءاية فذروها تأكل ِف
عصيته رۥ فما ت ِزيدون ِن غ
َ
َ ُ َ ُ َ َ
َ ُ ََ ََ
َ
َ َ َ ََ َ َ
َّ َ َ
َ
أۡر ِض ٱّللِر َوّل ت َم يسوها ب ِ ُسوء ف َيأخذكم عذاب ق ِريب  ٦٤ف َعق ُروها فقال ت َم َّت ُعوا ِف دارِكم ثلثة
َ ُ َ ُ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ
ِين َء َام ُنوا َم َع ُهۥ ب َر َ
َأيَّام َذل َِك َ
َني َنا َصل ِٗحا َوٱ ََّّل َ
حة م َِّنا
ا
ن
ر
م
أ
ء
ا
ج
ا
م
ل
ف
٦٥
وب
ذ
ك
م
ي
غ
د
ع
و
ِ
َّ َ َّ َ
ِين َظ َل ُموا ٱ َّ
لصي َ
ح ُة فَأَص َب ُ
يز َ ٦٦وأ َ َخ َذ ٱ ََّّل َ
ك ُه َو ٱل َقو يي ٱل َعز ُ
حوا ِف
َومِن خِز ِي يَو ِمئِذ إِن رب
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
َّ ُ َ َ ُ ٗ َ َ
َ
َ
َ َ َّ َ َ
َ
دِي ِرهِم جث ِ ِمي  ٦٧كأن لم يغنوا فِيها أّل إِن ث ُمودا كف ُروا َربهم أّل بعدا ِّل ُمود [ ﴾٦٨هود:
 .]68-60أعاد سبحانه وأبدى من ذكر قصة ثمود لتأكيد أمرها والتذكري بشأهنا لتكون بمثابة العظة
ََ
َ َ َّ َ ُ ُ
ود َف َه َدي َن ُهم َفٱس َت َ
ح يبوا ٱل َع َم َع
والعربة ،وخري الناس من وعظ بغريه ،يقول اهلل تعاىل﴿ :وأما ثم
ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ُ َ
َ َ ُ
َ
ُ
ون بِما َكنوا يكسِبون  ١٧وَنينا ٱَّلِين ءامنوا وَكنوا يتقون
اب ٱله ِ
ٱلهدى فأخذتهم صعِقة ٱلعذ ِ
[ ﴾١٨فصلت.]18-17 :

قصورا يف سهل
ويظهر من رصيح القرآن أن ثمود أهل حضارة عريقة يف الرتف ،وأن هلم
ً
األرض ومساكن يف اجلبال يسكنوهنا يف وقت احلر ،وأن بلدهم خصبة وغنية بالـامء والزراعة
وبالنخيل الباسقة وباحلدائق والبساتني الشيقة ،وهلذا ذكرهم نبيهم هبذه النعمة وأمرهم بالتحفظ
عليهـا باستدامة شكرها ،واالستعانة هبا عىل عبادة اهلل وحده ،وترك الرشك به ،فقال تعاىل:
َُ َُ َ
ون ف َما َه ُه َنا َءا ِمن َ
ِي [ ﴾١٤٦الشعراء .]146 :فمن هذه اآليات وأشباهها يتبني ما هم فيه
﴿أتتك ِ
من طيب طبيعة أرضهم قبل حلول العقاب هبم وأهنم يف جنات ،أي بساتني جتن الداخل فيها من
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اشتباك أشجارها ،وال تسمى جنة إال إذا كانت هبذه الصفة ،وعيون وزروع ونخل طلعها
هضيم ،وهذه األوصاف اجلميلة ال تكون إال يف البالد النجيبة ،فأرضهم قابلة للزرع والنخل
والسكنى والعمران ،غنية بالفواكه واخلريات واألقوات من كل ما يعدونه من باب الرضوريات،
وإنام حصل التخلف منها وعدم الرغبة يف سكناها وحرثها من أجل رواج هذه الفكرة التي متنع
من استيطاهنا ورشب مائها والوضوء به والصالة يف أرضها ،ومن الـمعلوم أن فشو هذا االعتقاد
من لوازمه التباعد عن مثل هذه البالد لتعارض الـامنع للمقتىض ،مع العلم أنه ال يزال مسكونًا
إىل حد اآلن ،كام سيأيت بيانه فيام ي ي.

الـمشكلة األوىل:
اسويطان حجر ثمود ،وهل هو جائز أو حمظور؟
ثبت يف صحیح البخاري من كتاب األنبياء قال :حدثنا عبد اهلل بن حممد اجلعفي ،حدثنا عبد
الرزاق ،أخربنا معمر ،عن الزهري ،عن سالـم ،عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :ملا مر رسول
َ ْ
َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َُ
َ َْ ُ ُ َ َ
َ َ َُ
ِين ظلموا أنفسهم أن ي ِصيبك ْم ما أصابه ْم إِل أن
ك َن اذل
اهلل ﷺ باحلجر قال« :ل تدخلوا مسا ِ
َ ُ
كونُوا بَاك َ
ِني» .ثم قنَّع رأسه وأرسع السري حتى أجاز الوادي .ثم قال :حدثنا حممد بن مسكني
ت
أبو احلسن ،حدثنا حيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء ،حدثنا سليامن ،عن عبد اهلل بن دينار ،عن
ابن عمر ،أن رسول اهلل ﷺ رملا ن ل افجر يف غ وة تبوك أمرهم أالر يرشبوا من آبارها وال يستقوا
منها ،فقالوا :قد عجنا منها واستقینا ،فأمرهم أن يطرحوا ذلا العجني وُيريقوا ذلا الـام  .قال:
ويروى عن سربة بن معبد وأيب الشموس ،أن النبي ﷺ أمر بإلقا الطعام .ويف حديث ابن عمر:
أمرهم أن يعلفوا اإلبل العجني وأن يستقوا من الب ر التي كانت تردها الناقة .انتهى من البخاري.
فهذا الباب بمجموع الروايات التي ساقها فيه هي أصح وأكمل ما ورد يف القضية ،ففيه إثبات
نزول النبي ﷺ باحلجر والنهـي عن الدخول يف مساكن الـمعذبني إال أن يكونوا باكني ،وفيه أمره
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هلم بعدم الرشب واالستقاء من اآلبار إال من بئر الناقة وأمرهم أن يعلفوا اإلبل العجني ،وموضع
االستدالل من احلديث هو إثبات كون النبي ﷺ نزل بأصحابه احلجر ،وأنه لو كان يف نزوله حرج
أو أنه متأثر بنزول السخط كام يظن بعض الناس َملا نزل النبي ﷺ فيه بأصحابه ،وإ ًذا ألوجب اهلل
عىل نبيه صالح والـمؤمنني معه بأن هياجروا عنه ،فإثبات نزول النبي ﷺ فيه بأصحابه واستقرار
نبي اهلل صالح والـمؤمنني فيه ،يتبني هبذين الدليلني صحة السكنى فيه بدليل الكتاب والسنة بدون
كراهة العتبار أن أرض احلجر هي طرف من أرض اهلل التي خلقها اهلل لعباده وبسطها هلم
الستقرارهم عليها وانتفاعهم هبا ومتتعهم بخرياهتا وأنواع ثمراهتا ،وأودع فيها الـامء والـمرعى
ُ َّ
ُ َ
ُُ
ُ
ومجيع ما حيتاج إليه األنام واألنعامُ﴿ :كوا مِن رِز ِق َربِكم َوٱشك ُروا ُلۥ﴾ [سبأ﴿ .]15 :ه َو ٱَّلِي
َ َ َ َُُ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ ٗ َ ُ
جعل لكم ٱلۡرض ذلوّل فٱمشوا ِف مناكِبِها وُكوا مِن رِزقِهِۦ﴾ [الـملك .]15 :فهي موهوبة هلم
َ
ُ َّ
َ َ َ ُ
لۡر ِض ََج ٗ
ِيعا﴾ [البقرة .]29 :فلم يستثن يف
من اهلل بقول اهلل تعاىل﴿ :ه َو ٱَّلِي خل َق لكم َّما ِف ٱ
ََ َ َ َ َ ُ َ َ
ك َم ُظ ً
ورا﴾ [اإلرساء.]20 :
أرضا دون أرض وال شي ًئا منها
هذا العطاء ً
ً
حمجورا ﴿وما َكن عطاء رب ِ
فأرض احلجر هي من بعض هذه األرايض التي خلقها اهلل وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا وأنبت

فيها من كل يشء موزون وكل زوج هبيج وكل زوج كريم وحب احلصيد والنخل باسقات هلا طلع
النضيد ،فجميع األرض ومجيع ما خلق اهلل فيها من اجلبال والبحار واألهنار والعيون والـمعادن
اجلامدة والسيالة ومجيع ما أنبته اهلل فيها من النخل والزرع والشجر وسائر الثمرات والنباتات التي
يستخرج منها األغذية واألدوية واألدهان واأللبان ،كله من نعم اهلل عىل عباده بام هلم فيه من الـمنافع
ودفع الـمضار وما هلم فيه من االستدالل واالعتبار عىل وحدانية صانعه وقدرته وعظمته ،يقول اهلل
ُ َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
ك شء َّمو ُزون َ ١٩و َج َعل َنا لكم
تعاىل﴿ :وٱلۡرض مددنها وألقينا فِيها رو ِس وأۢنبتنا فِيها مِن ِ
ِيها َم َعي َش َو َمن َّلس ُتم َ ُلۥ ب َرزق َ
ف َ
ِي [ ﴾٢٠احلجر .]20-19 :فأرض احلجر هي من جنس هذه
ِ
ِ ِ
حلا والـمؤمنني معه ،قال تعاىل:
األرض التي أعدها اهلل إلثبات ما ذكر ،وقد أخرب اهلل أنه أنجى نبيه صا ً
َّ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ
ِين َء َام ُنوا َم َع ُهۥ ب َر َ
َني َنا َصل ِٗحا َوٱ ََّّل َ
حة م َِّنا َومِن خِز ِي يَو ِمئِذ إِن َر َّبك ه َو ٱلقوِ يي
﴿فلما جاء أمرنا
ِ
ٱل َعز ُ
يز [ ﴾٦٦هود.]66 :
ِ
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وأهنم بعد إنجائهم مل يؤمروا باخلروج من بالدهم احلجر ،بل بقوا فيها كحالتهم السابقة
يبنون ويغرسون ويزرعون ويأكلون من ثمرها ويرشبون من مائها ويتمتعون بخرياهتا عىل سبيل
اإلباحة الـمطلقة كحالتهم السابقة شاكرين لنعمة رهبم الذي نرصهم عىل عدوهم وأورثهم
ديارهم وأمواهلم ،فمتى كان األمر هبذه الصفة وأن الـمؤمنني زمن صالح سكنوا يف هذه البالد
غري حمجور عليهم يف يشء من مطاعمها ومشارهبا ،فإهنا تكون مباحة االنتفاع والسكنى ملن
بعدهم إىل يوم القيامة ،ألن رشع من قبلنا رشع لنا ،إذا مل ترد رشيعتنا بنسخه ومل يثبت عن رسول
اهلل ما يدل عىل النهـي عن سكناها ،بل قد ثبت ما يدل عىل إباحة السكنى هبا ،حيث نزل هبا رسول
اهلل ﷺ بأصحابه يف غزوة تبوك وأقام هبا ما شاء اهلل أن يقيم إىل حالة أهنم عجنوا العجني لطعامهم،
ومن الـمعلوم أن الـمسافرين ال يصريون إىل عجن العجني إال بعد ميض وقت من نزوهلم ،ويدل
لذلك ما روى اإلمام أمحد :حدثنا عبد الصمد ،حدثنا صخر بن جويرية ،عن نافع ،عن ابن عمر،
قال :نزل رسول اهلل ﷺ بالناس عام تبوك احلجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من اآلبار التي
ترشب منها ثمود فعجنوا أو نصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول اهلل فأهرقوا القدور وعلفوا
العجني اإلبل ،ثم ارحتل هبم حتى نزل هبم عىل البئر التي كانت ترشب منها الناقة وهناهم أن
يدخلوا عىل القوم الذين عذبوا وقال« :إين أخش أن يصيبكم ما أصابهم» .قال ابن كثري :وهذا
احلديث إسناده عىل رشط الصحيحني ومل خيرجاه.
وترجم له البخاري فقال :باب نزول النبي باحلجر .فنزول رسول اهلل ﷺ فيه بأصحابه دليل
عىل إباحة نزوله إىل يوم القيامة ،كام أثبت اهلل يف كتابه استقرار الـمؤمنني فيه زمن نبي اهلل صالح
فاتفق الكتاب والسنة عىل إباحة سائر االنتفاع به من االستيطان والغرس والزرع كسائر بالد اهلل
ََ َ َ َ َ ُ َ َ
ك َم ُظ ً
ورا﴾ [اإلرساء .]20 :فكام أن
حجرا
ليست
ً
ً
حمجورا ،بل عطاء ربك ﴿وما َكن عطاء رب ِ
اهلل سبحانه أنجى الـمؤمنني من شؤم السخط النازل عىل ثمود ،فكذلك ينجي اهلل أرضهم

وماءهم فال يصل إليهام يشء من شؤم هذا الرش ،وال تتغري حالتهام عن اإلباحة األصلية
الـمطلقة ،فإن مجيع أرض اهلل طوهلا وعرضها ،ومشارقها ومغارهبا مباحة االنتفاع غري حمجور
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َ
ُ َّ
ُ
َ َ َ ُ
لۡر ِض ََج ٗ
ِيعا﴾ [البقرة﴿ .]29 :ه َو
عىل أحد فيها ،لقول اهلل تعاىل﴿ :ه َو ٱَّلِي خل َق لكم َّما ِف ٱ
َّ
ُُ
َ َ َُ ٗ َ ُ
َ َ ُ
ٱَّلِي َج َعل لك ُم ٱلۡرض ذلوّل فٱمشوا ِف َم َناكِب ِ َها َوُكوا مِن رِزقِهِۦ﴾ [الـملك .]15 :ولن جتد
يف أرض اهلل بقعة يقال إهنا حمجورة االنتفاع والسكنى بطريق الرشع إال أن تكون بطبيعتها غري
قابلة لالنتفاع ،كأرايض الثلوج والرمال الغليظة والسباخي ونحوها ،كام أنك لن جتد يف الدنيا
ماء باق ًيا عىل خلقته التي خلقه اهلل عليها ،ثم هو ممنوع االستعامل يف الطهارة أبدً ا.
والشبهة التي حصلت لدى بعض العلامء يف القول بمنع سكنى احلجر هي مأخوذة من
َ َْ ُ ُ َ َ
ك َن
حديث ابن عمر كام رواه البخاري ،قال :ملا مر رسول اهلل ﷺ باحلجر قال« :ل تدخلوا مسا ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُْ
َ َ َُ
َ َ َُ َُْ َ ُ
ِني ،أن ي ِصيبك ْم مِثل َما أصابه ْم» ثم قنع رأسه وأرسع
ِين ظلموا أنفسه ْم إِل أن تكونوا باك
اذل
السري حتى أجاز الوادي .انتهى.
فالقول بمرور رسول اهلل باحلجر ال ينفي نزوله به ،فإنه يقال مر يف سفره ببلد كذا وكذا وإن
كان نزل هبا يو ًما أو يومني ،وهذا مشهور يف خطاب الناس ،وحتى ابن حجر يف رشحه للبخاري
ملا أتى عىل هذا احلديث يف ترمجة باب الصالة يف أرض اخلسف ،ثم ساق احلديث بسنده ،ثم قال:
وأما االستقرار فالكيفية الـمذكورة مطلوبة فيه باألولية ،أي أهنا متنع من ذلك ،ثم قال :وسيأيت
أنه ﷺ مل ينزل فيه البتة ،ووقع له يف غزوة تبوك عند رشحه هلذا احلديث حينام أتى عىل قوله ،ثم
قنع رسول اهلل رأسه وأرسع السري حتى أجاز الوادي.
قال :فدل عىل أنه مل ينزل ومل يصل هناك ..انتهى.
لكنه ملا استبحر يف رشح الكتاب ووصل فيه إىل كتاب األنبياء ،حيث ترجم البخاري فيه:
باب نزول النبي ﷺ باحلجر ،ثم ساق حديث ابن عمر الـمستوىف مع التوابع له ،فعند ذلك تبني
له بطريق اجللية أن رسول اهلل ﷺ نزل باحلجر ،فبعد رشحه حلديث ابن عمر الـمستوىف قال:
وزعم بعضهم أنه مر باحلجر ومل ينزل به ويرده الترصيح يف حديث ابن عمر هذا .انتهـى.
فسبحان من ال ينام وال يسهو ،فقد استدرك ابن حجر غلطه وقرر ثبات نزول النبي ﷺ باحلجر
بعد نفيه له.
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فهذه الشبهة التي راجت عىل احلافظ ابن حجر قد راجت عىل كثري من العلامء ،حيث قالوا
بمنع السكنى به لظنهم أن رسول اهلل ﷺ مر باحلجر مرس ًعا ومل ينزل به ،لكون البخـاري قـد ذكـر
هـذا احلديث يف ثالثـة مواضـع من كتابـه ،فذكـره يف كتاب الصالة ،ثم ذكـره يف الغزوات ثم
َ َ َ َ َ ُ َ ٗ
ذكره مبسو ً
طا مع الـمتابعات يف كتاب األنبياء عىل قولهِ﴿ :إَول ث ُمود أخاهم صل ِحا﴾ [هود:
 .]61وترجم عليه فقال :باب نزول النبي باحلجر.
وذكر ابن إسحاق وابن جرير نزوله ،وهو دليل واضح عىل جواز االستيطان به ،إذ لو كان
حمظورا عىل أمته لـمـا حل به.
نزوله والسكنى به
ً
و أما تقنيعه لرأسه وإرساعه يف سريه حتى أجاز الوادي ،فإنه ال يدل عىل أمر وال هني مما
يتعلق بالقضية ،غري أن رسول اهلل ﷺ عند رؤيته لبلد هؤالء الـمعذبني استشعر اخلشوع
واخلشية؛ ألن من كان باهلل أعرف كان منه أخوف ،وقد زالت شبهة االستدالل هبا بثبات نزوله
يف احلجر ،وأنه لو كان يف نزوله حرج أو أنه متأثر بنزول السخط لتباعد عنه النبي ﷺ وحلذر منه
أمته ،إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه ،كام أخرب اهلل عن الـمؤمنني زمن نبي اهلل
صالح أنه أنجاهم من هذا العذاب ،وبقوا يف أرضهم كحالتهم السابقة ومل يؤمروا بأن هياجروا
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ
ِين َء َام ُنوا َم َع ُهۥ ب َر َ
َني َنا َصل ِٗحا َوٱ ََّّل َ
حة م َِّنا َومِن خِز ِي
عنها ،قال تعاىل﴿ :فلما جاء أمرنا
ِ
َّ َ َّ َ
ك ُه َو ٱل َقو يي ٱل َعز ُ
يز [ ﴾٦٦هود .]66 :فاتفق الكتاب والسنة عىل إباحة االستيطان
يَو ِمئِذ إِن رب
ِ
ِ
باحلجر كسائر بلدان احلضارة ،ومل يثبت عن اهلل ورسوله ما يقتيض النهي عن ذلك.

ثم إن دين اإلسالم بمقتىض نصوصه وأصوله يمنع من تعطيل مثل هذه األرض عن
االنتفاع هبا؛ ألن اهلل سبحانه مل خيلق األرض عب ًثا وإنام خلقها لالنتفاع هبا ،فاحلكم عليها بعدم
سكناها وعامرهتا هو حكم بجعلها بمثابة السوائب الـمعطلة عن االنتفاع والتي حرمها اإلسالم
ِية َو َّل َسائ َبة َو َّل َو َ َ َ
ّلل مِن ََب َ
من أجله ،فقال تعاىلَ ﴿ :ما َج َع َل ٱ َّ ُ
صيلة َوّل حام﴾ [الـامئدة:
ِ
ِ

 .]103فال َبحرية :هي ابنة السائبة يشقون أذهنا ثم يسيبوهنا ،والسائبة :هي الناقة التي تسيب يف
والوصيلة :هي التي تلد عد ًدا من التوائم اإلناث ثم يسيبوهنا ،واحلامي:
اجلاهلية لنذر ونحوهَ ،
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هو الفحل من اإلبل يرضب رضا ًبا معدو ًدا أو عرشة أبطن ثم هو حام ،أي حيمى ظهره فال
يركب وال ينتفع منه بيشء .فهذه هي السوائب فال حتلب وال تركب وال يقص وبرها وال يؤكل
حلمها وال ينتفع منها بيشء ،وإنام حرمها اهلل خلروجها عن سنة اهلل يف خلقه ،فإنام خلقها لالنتفاع
َ َّ َ َ َ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ِينا أنع ٗما ف ُهم ل َها مل ِكون ٧١
الشامل قال تعاىل﴿ :أ َو لم يَ َروا أنا خلق َنا ل ُهم مِما ع ِملت أيد
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َََ
ُ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ
َ َُ
ب أفَل يَشك ُرون ﴾٧٣
وذللنها لهم ف ِمنها ركوبهم ومِنها يأكلون  ٧٢ولهم فِيها منفِع ومشارِ ر
[يس .]73-71 :وقد رأى النبي ﷺ عمرو بن حلي ،جير ُق ْصبه( )1يف النار ،ألنه أول من سيب
السوائب(.)2
فاحلكم عىل أرض احلجر بالـمنع من االستيطان واالنتفاع هو حكم عليها بجعلها سائبة ،ثم
هو حكم بضياع ماليتها ،فإهنا أرض مال ،بل كل الـامل يستخرج منها ،وكان النبي ﷺ يقول
َ ْ َ َ ْ َُ َ
َََْْ ْ َ َْ ََْ ْ َ َ َ
ْ
ُ
حرصا منه عىل حراثة األرض ملا
ألصحابه« :من كنت ل أرض فلَيرعها أو ِْلمنحها أخاه»
ً
يرتتب عليها من شمول النفع للعباد والبالد ،كام حث عىل الغرس والزرع ملا روى مسلم يف
صحيحه عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :ما م ِْن ُم ْسلِم َي ْغر ُس َغ ْر ًسا إل َك َن َما ُأك َِل م ِْن ُه َلُ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ًَ
َ َ َُ َ َ
ْسق مِنه لُ صدقةَ ،ول ي ْرزؤهُ أحد إل كن لُ صدقة إل يوم القيامة».
صدقة وما ِ
َْ ُ َ ً َ
َ ْ ُ ْ
وروى البخاري ومسلم عن أنس ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :ما مِن مسلِم يغ ِرس غ ْرسا أ ْو
َ َ ْ َُ َ َ َ
َْ َ ُ َ ْ ً ََْ ُ ُ ُْ َْ َْ َ ْ
يزرع زراع فيأكل مِنه إِنسان أو طْي إِل كنت ل صدقة».
َْ ُ ْ
َ ً
َ ْ
ْي ظلم
وروى اإلمام أمحد عن معاذ بن أنس ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :من بن بنيانا ِيف غ ِ
ْ َ ْ
َ ْ َ َْ ََ َ َْ ً
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ ً َ ً َ ََْ َ َ َ
اريا ما انتفع ب ِ ِه أحد مِن خل ِق
ج
ا
ر
ج
أ
ل
ن
ك
اء
د
ت
اع
ل
و
م
ل
ظ
ْي
غ
يف
ا
س
ول اعتِداء ،أو غرس غر
ِ
ِ
ِ
ِ
اّللِ» ،بل قد ورد يف مسند اإلمام أمحد ،أن النبي ﷺ قال« :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم
فسيلة فليغرسها» ،فهذه األحاديث وما يف معناها هي غاية يف حفز اهلمم وتنشيط األمم وبسط
األيدي عىل احلرث والعمل؛ ألن دين اإلسالم دين سعي وكد وكدح ،جيمع بني مصالح الدنيا
( )1القصب :األمعاء.
( )2متفق عليه بنحوه من حديث أيب هريرة.
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واآلخرة ،حيب الـمؤمن الـمحرتف ويبغض الفارغ البطال.
الــــــــمسلم افـــــــق يصـــــــي فرضـــــــه

وحيمــــل الفــــأس ويســــقي أرضــــه

تمـــــــع بـــــــني الشـــــــغل والعبـــــــادة

لیكفـــــــــل اهلل لـــــــــه الســـــــــعادة

والقرآن الكريم مملوء بنرش فضائل األرض وشمول نفعها وما أودع اهلل فيها ،كله خرج
َّ
خمرج التشويق والتنشيط والرتغيب يف حراثتها واألكل مما رزقهم منها ،قال تعاىلَ ﴿ :و َءايَة ل ُه ُم
َ َُ َ َ َ َ ََ
َّ
َ َٗ َ ُ َ ُ ُ َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ٱلۡرض ٱلميتة أحيينها وأخرجنا ِمنها حبا ف ِمنه يأكلون  ٣٣وجعلنا فِيها جنت مِن َّنِيل
َ َ َ
َََ
ُ ُ
َ
ُ َ
ََ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ون ِّ ٣٤لَأكلوا مِن ث َم ِره ِۦ َو َما ع ِملت ُه أيدِي ِه رم أفَل يَشك ُرون
وأعنب وفجرنا فِيها مِن ٱلعي ِ
[ ﴾٣٥يس.]35-33 :
ُ َّ
َ
َ ُ ً
َ
َّ ُ َ
َ َ َ َّ
وشت َو َغ َ
ي َمع ُروشت َوٱنلَّخل َوٱ َّلزرع م َتل ِفا
وقالَ ﴿ :وه َو ٱَّلِي أَسنشأ َجنت معر
ُ ُ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ي َّ َ
ي ُمتَ َشبه ُُكُوا مِن َث َمره ِۦ إ َذا َأث َم َر َو َءاتُوا َح َّق ُهۥ يَومَ
ان ُمتَ َشب ٗها َو َغ َ
أكلهۥ وٱلزيتون وٱلرم
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ِب ٱل ُمسف َ
َح َصادِه ِۦ َو َّل تُسفُ روا إنَّ ُهۥ ّل ُي ي
ِي [ ﴾١٤١األنعام.]141 :
ِ ِ
ر
ِ
وكل ما مدحه اهلل يف كتابه وعىل لسان نبيه أو شوق إليه وحسنه ،فإنه من الدين لكون الدين

شام ً
ال جلميع مصالح الدنيا واآلخرة ،وروى ابن أيب الدنيا عن ابن عباس مرفو ًعا ،قال« :طلب
افالل جهاد» وأن اهلل حيب العبد الـمؤمن الـمحرتف ،وروى الطرباين والبيهقي عن ابن مسعود،
َ َ ََْ َْ َ
أن النبي ﷺ قالَ « :طلَ ُب ْ َ
الل ف ِريضة بعد الف ِريض ِة».
اَل
ِ
وقد عد العلامء الفالحة من فروض الكفاية متى أمهلتها األمة ومل يقم من أفرادها من يكفيها

أمر احلاجة إليها كانت كلها عاصية خمالفة لدينه ورشعه.
فمتى كان األمر هبذه الصفة ،وأنه ال حرث إال بأرض طيبة ،وال أرض إال بأيد عاملة ،وال
يتفق هذا كله إال يف بلد حضارة ،ومن الـمعلوم أن أرض احلجر قابلة للامء والنامء وصاحلة
للعمل والعمران ،كام رصح بأوصافها القرآن يف قوله حاك ًيا عن نبيه صالح أنه قال يف موعظة
َ
َُ َُ َ
ُ
َ َّ
ُ َ
َ َ َ
َ
ُ
ضيم
قومه﴿ :أت
تكون ِف ما ه ُهنا َءا ِمن ِي ِ ١٤٦ف جنت َوع ُيون َ ١٤٧وز ُروع َوَّنل َطلع َها ه ِ
[ ﴾١٤٨الشعراء .]148-146 :وهذه األوصاف اجلميلة ال تتفق إال يف األرض النجيبة ،فهـي وإن
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ختلفت هذه األوصاف عنها لعدم الرغبة يف سكناها وحرثها ،فإن اهلل عىل رجعها لقادر ،وإذا
تأملت البقاع وجدهتا تسقى كام تسقى النفوس وتسعد.
ومل نجد يف كتاب اهلل وال سنة رسوله آية وال حدي ًثا يمنع من سكناها والعمل يف أرضها ما
عدا هني النبي ﷺ عن رشب الـامء من آبارها ال من بئر الناقة ،وهذا النهي يرتجح تعلقه بالصحة
والوقاية عن الـمياه الفاسدة الضارة ،وال حيتمل الـمعنى غريه؛ ألن محله عىل أمر معلوم السبب
أوىل من محله عىل أمر غري معقول الـمعنى مما يسمونه خالف القياس ،كام بينا ذلك يف موضعه،
واهلل أعلم.
***

الـم ِ
الثانية:
شكلة َ
هنى النبي ﷺ عن دخول مساكن الـمعذبني إال أن يكونوا باكني
أما هني النبي ﷺ عن دخول مساكن الـمعذبني إال أن يكونوا باكني ،فإن له سب ًبا؛ وذلك أن
اهلل سبحانه قد أوجب عىل الـمؤمنني إذا كانوا مع رسول اهلل يف أمر جامع بأال يذهبوا حتى
يستأذنوه ،وهؤالء ملا نزلوا احلجر نفروا إىل النظر يف مساكن الـمعذبني بدون استئذان وبصورة
َ َ
ً َ َ
َ َ َََُ َ َ
َ ي
وك قائ ِ ٗما﴾ [اجلمعة.]11 :
استعجال ،نظريه قولهِ﴿ :إَوذا َرأوا ت َِج َرة أو له ًوا ٱنفضوا إِّلها وترك
وليس كلهم انفضوا وكأن رسول اهلل ﷺ قد أحس منهم شي ًئا من عزوب اخلشوع واخلشية يف

ذلك الـمقام وهي أول بلد من بلدان الـمعذبني ،طرقها رسول اهلل وأصحابه ،وهلذا أمرهم
باالجتامع فوعظهم وقال هلم هذا الكالم ،كام روى اإلمام أمحد عن أيب كبشة األنامري عن أبيه،
قال :ملا كان غزوة تبوك تسارع الناس إىل أهل احلجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول اهلل ﷺ
َ
فنودي يف الناس :الصالة جامعة .قال :فأتيت رسول اهلل وهو ممسك بعريه وهو يقول« :ما
َْ ُ ُ َ ََ َ َ
ُ َ َْ
ََ َ ُْ ْ ُ
تدخلون ىلع ق ْوم غ ِض َب اّلل علي ِه ْم؟!» ،فناداه رجل فقال :نعجب منهم .فقال« :أفال أنبِئك ْم
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َ ُ َ
ْ َُْ
ََْ ُ
َ َ َ ََْ ُ
ُ ُْ ُ ُ
ْ َ َ
َ ْ َ
ُ
بِأعج َب مِن ذل ِك؟ َرجل مِن أنف ِسك ْم ينبِئك ْم بِما كن قبلك ْم َوما ه َو كئ ِن بعدك ْم
َ ْ َ ُ َ ُ َ
َ َ َ َ َ َُْ َ َ ُ َ ًْ
اّلل عز َوجل ل يعبأ بِعذابِك ْم شيئا».
فاست ِقيموا َوسددوا فإِن

يؤيده أن رسول اهلل ﷺ أحس من بعض أصحابه بالتثاقل عن هذه الغزوة والكراهية
للشخوص نحو هذه الوجهة لكونه أمر هبا يف زمن عرسة وشدة من احلر وجدب من البالد،
وحني طابت الثامر وأحب الناس الـمقام يف بالدهم وكرهوا الشخوص عنها عىل هذه احلال،
ومن أجل هذه األسباب أحب أن يغرس يف قلوب أصحابه تعظيم أمر اهلل ورسوله ووجوب
طاعته ولزوم اخلشية واخلوف من خمالفة أمره ومعصية رسوله.
قال يف فتح الباري :ووجه هذه اخلشية هو أن البكاء يبعث عىل التفكر واالعتبار ،فكأنه أمرهم
بالتفكر يف أحوال توجب البكاء يف اختيار أولئك للكفر مع متكينه هلم يف األرض وإمهاله هلم مدة
طويلة ،ثم إيقاع نقمته هبم وشدة عذابه عليهم ،وهو سبحانه مقلب القلوب فال يأمن الـمؤمن أن
يكون مثل أولئك الذين أمهلوا عقوهلم فيام يوجب اإليامن به والطاعة له فاستحبوا العمى عىل
اهلدى ،فمن مر عليهم ومل يتفكر فيام يوجب البكاء فقد شاهبهم يف إمهاهلم ،ودل فعله عىل قساوة قلبه
فال يأمن أن جيره ذلك إىل العمل بأعامهلم فيصيبه ما أصاهبم .انتهـى.
والـمقصود أنه ال يوجد يف الرشع بكاء واجب حممود ،بل البكاء كله مذموم إال البكاء من خشية
اهلل واخلشوع له ،فإنه مستحب ،وقد أثنى اهلل عىل الذين إذا تليت عليهم آيات الرمحن خروا سجدً ا
وبك ًّيا ،فالبكاء الذي أمر به رسول اهلل ﷺ عند دخول مساكن هؤالء الـمعذبني هو من جنس هذا
البكاء الـمستحب ،بحيث يثاب عليه فاعله وال يعاقب تاركه؛ ألن السنة ال ختالف القرآن أبدً ا ،وقد
أمر اهلل بالسري يف األرض للنظر يف مساكن الـمعذبني الـمكذبني للرسل وكيف حقت عليهم كلمة
َ
َ ُ
ٱنظ ُروا َكي َف ََك َن َعق َب ُة ٱل ُمجرم َ
العذاب ببغيهم وطغياهنم قال تعاىل﴿ :قُل س ُ
ِ
ِي
ف
ۡرض
ِيوا ِف ٱل
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ
ََ ُ
[ ﴾٦٩النمل .]69 :وقال﴿ :أ َ َو لَم يَس ُ
نظ ُروا َكي َف ََك َن َعقِ َب ُة ٱ ََّّل َ
ِين مِن قبل ِ ِه رم َكنوا
ِيوا ِف ٱلۡر ِض في
ُ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ َُ َ
َ
َ َ
وها أَك َ َ
أ َ َش َّد مِن ُهم قُ َّو ٗة َو َأثَ ُ
ت ف َما َكن
اروا ٱلۡرض وعمر
ث م َِّما ع َم ُروها َوجا َءت ُهم ُر ُسل ُهم ب ِٱلَيِن ِ
َ
َ ُ َ ُ
َ
ٱ َّ ُ
كن َكنوا أنف َس ُهم َيظل ُِمون [ ﴾٩الروم.]9 :
ّلل ِّلَظل َِم ُهم َول ِ
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َ َ َ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا ل ُِر ُسل ِ ِهم
بل إن السكنى يف مساكن الـمعذبني مباح يف كتابه الـمبني﴿ .وقال ٱَّل
َ
َ
ََ َ َ
َ
َّ
َ َّ َّ
َ َ ُ َّ
َ َّ ُ
لظلِم َ
ي ١٣
ض َنا أو ِلَ ُعودن ِف مِلت ِ َنار فأوح إِّل ِهم َر يب ُهم نلُهل ِكن ٱ
نلُخ ِرجنكم مِن أۡر ِ
ِ
َ َ
َ َ َ
َ ُ َ َّ ُ َ َ
َ َ
ام َوخاف َوعِي ِد [ ﴾١٤ابراهيم.]14-13 :
َولنسكِننك ُم ٱلۡرض مِن َبع ِده رِم ذل ِك ل َِمن خاف َمق ِ
فوعد اهلل رسله والـمؤمنني هبم أن يسكنهم مساكن عدوهم ليتم بذلك انتصارهم عليهم؛ ألن
َّ َ َ َ
َ َ
َ ُ
ِين ظل ُموا
ك ِن ٱَّل
العاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظالـمني نظريه قولهَ ﴿ :و َسكنتم ِف مٰ ِ
َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ ُ
ضب َنا لك ُم ٱلمثال [ ﴾٤٥ابراهيم.]45 :
ي لكم كيف ف َعل َنا ب ِ ِهم و
أنفسهم وتب

فهذه اآلية ليس فيها ذم السكنى يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم ،وإنام فيها الدعاء إىل

االتعاظ واالعتبار بالذين ظلموا أنفسهم ،فهو يقول :انظروا إىل عاقبة سوء أعامهلم ،حيث
سكنتم يف مساكنهم وتلك بيوهتم خاوية بام ظلموا فاعتربوا هبم واحذروا أن تقعوا يف مثل
أعامهلم فام هي من الظالـمني ببعيد.
وقد أخرب اهلل عن فرعون ِ
وملئه أن اهلل سبحانه أورث موسى وقومه ديارهم وأمواهلم فقال
َ َ
َ َ ُ
َ َ
َ
َ ُ
ُ
َّ
كه َ
ي
تعاىل﴿ :كم ت َركوا مِن َجنت َوع ُيون َ ٢٥و ُز ُروع َو َمقام ك ِريم َ ٢٦ونع َمة َكنوا ف
ِيها ف ِِ
َ َ َ ََ َ َ َ َ ً َ َ
َ
 ٢٧كذل ِك ر وأورثنها قوما ءاخ ِرين [ ﴾٢٨الدخان .]28-25 :أي أورثها اهلل موسى وقومه ومثله
قوله يف بني قريظة ملا نقضوا عهد رسول اهلل ،وظاهروا األحزاب عىل حربه فأورث اهلل نبيه
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ب مِن
ِت
ك
ل
ٱ
ل
ه
أ
ِن
م
م
وه
وأصحابه ديارهم وقصورهم قال تعاىل﴿ :وأنزل ٱَّلِين ظهر
ِ
ِ
َ
َ
ََ َ
ُُ ُ ي َ َ ٗ َ ُُ َ ََ ُ َ َ ٗ
َ
َ ُ
َ
َسون ف ِريقا َ ٢٦وأو َرثكم أۡرض ُهم
اصي ِهم َوقذف ِف قلوب ِ ِهم ٱلرعب ف ِريقا تقتلون وتأ ِ
ص َي ِ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ٗ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ
َ
ٗ
ك شء قدِيرا [ ﴾٢٧األحزاب.]27-26 :
ودِيرهم وأمولهم وأۡرضا لم تطوها ر وَكن ٱّلل َع ِ

فهـذه اآليات وما يف معناها تدل بطريق الوضوح عىل إباحة السكنى يف مساكن الـمعذبني

بال كراهة ،سواء يف ذلك بالد احلجر أو مدين أو غريمها ،فمن ادعى خالف ذلك فعليه الدليل
والـمؤمن لدى احلق أسري واهلل أعلم.
***
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الـم ِ
شكلة الثالثة:
رشب ماء آبار احلجر والوضوء به
َ
م
َ
َّ َ َ َ م
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ م
م
كي أبُو اْل َ َس ِن َحدثنا حي َي مب ُن َح َّسان بم ِن
قال البخاري يف صحيحه« :حدثنا ُممد ب ُن ِمس ِ
َ
ُ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ م َ ُ َ م َ م َّ
ُ
َ
اّلل بم ِن ِدينار َع ِن ابم ِن ع َم َر ريض اهلل عنهما أن َرسول
حيان أبو زك ِرياء حدثنا سليمان عن عب ِد ِ
َ َََ ْ
ْ ْ َ
َْ َ َُ َ َََ ُْ َ ْ َ َْ َُ
َ َْ َُ َْ ََ ُ َْ
اَل ِْج َ
رئهاَ ،ول يستقوا مِنها فقالوا قد
ب
ِن
م
وا
ب
ْش
ي
ل
ن
أ
م
ه
ر
م
أ
وك
ب
ت
ة
و
ز
غ
ف
ر
اّللِ ﷺ لما نزل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َْ َ ْ َََْ َ ََ ُ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ََُ ُ َ َ َ َ َُْ َ َ ْ َ ََْ
َ َ
بة
جني ويه ِريقوا ذل ِك الماء .ويروى عن س
عجنا مِنها ،واستقينا  .فأمرهم أن يطرحوا ذل ِك الع ِ
َ
َ
ْ ََْ َ
َْ
َ
ُّ ُ
وس أن اِل ِب ﷺ أ َم َر بِإِلقاءِ الطع ِ
ام» .ويف حديث ابن عمر« :أمرهم أن يعلفوا
ب ِن معبد َوأ ِب الشم ِ

اإلبل العجني ،وأن يستقوا من ابلرئ اليت كنت تردها اِلاقة».

أما ابن عمر ،فإنه قد شهد القضية وحدث عنها بام سمع ورأى وهو أحد حفاظ الصحابة
وهم سبعة :ابن عمر هذا ،وأبو سعيد اخلدري واسمه سعد بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،وأبو
هريرة ،وأنس بن مالك ،وابن عباس ،وعائشة ريض اهلل عنهم وال يعد حاف ًظا حتى حيفظ عن
النبي ﷺ فوق ألف حديث ،وقد نظمهم بعضهم ،فقال:
سبع من الصـحب فـو األلـف قـد نقلـوا

من افديث عن الـمختار خري ُم خضـر

أبــــــو هريــــــرة ســــــعد جــــــابر أنــــــس

صـديقة وابـن عبــاس كـذا ابـن عمــر

وقد ترجم البخاري عىل حديث ابن عمر هذا فقال :باب نزول النبي ﷺ باحلجر ثم ساقه
بسنده ،وموضع اإلشكال هو هنيه عن الرشب من آبار ثمود إال من بئر الناقة وأن يعلفوا اإلبل
العجني الذي عجنوه من مائها ،ومل حيفظ عن النبي ﷺ من طريق صحيح علة هذا النهي.
وقد أخد الفقهاء بظاهره فقرر بعضهم يف الـمخترصات الفقهية أنه ال جيوز الوضوء من آبار
حجر ثمود إال من بئر الناقة ومل يذكروا علة النهي.
كام أن الصحابة الذين نقلوا حديث احلجر ،مثل :ابن عمر وجابر وأيب كبشة األنامري عن أبيه
وسربة بن معبد وأيب الشموس وأيب ذر وغريهم ،مل يذكر أحد منهم يف حديثه أن رسول اهلل ﷺ هنى
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عن الوضوء به ،وإنام ورد القول بالنهي عن الوضوء به من طريق ابن إسحاق وهو ضعيف عند
أهل احلديث ،وقد نقله ابن كثري يف البداية والنهاية ص -10ج 5ولفظه :قال ابن إسحاق :وكان
رسول اهلل ﷺ حني مر باحلجر نزهلا واستقى الناس من بئرها ،فلام راحوا قال رسول اهلل ﷺ« :ل
ً
تْشبوا من مياهها شيئا ،ول تتوضؤوا منه للصالة وما كن من عجني عجنتوه فأعلفوه اإلبل ول
ً
تأكلوا منه شيئا» ،هكذا ذكره ابن إسحاق ،بغري إسناد ..انتهى .ثم ذكر ابن كثري يف موضع آخر ما

نصه:
قال يونس بن بكري عن ابن إسحاق :حدثني عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم عن العباس بن
سهل بن سعد الساعدي أو عن العباس بن سعد  -الشك مني  -أن رسول اهلل ﷺ حني مر
باحلجر ونزهلا استقى الناس من بئرها .فلام راحوا منها قال رسول اهلل للناس« :ل تْشبوا من
ً
مائها شيئا ول تتوضؤوا منه للصالة ،وما كن من عجني عجنتموه فأعلفوه اإلبل ،ول تأكلوا
ً
منه شيئا ،ول خيرجن أحد منكم الليلة إل ومعه صاحب له» ،ففعل الناس ما أمرهم به رسول

اهلل إال رجلني من بني ساعدة؛ أحدمها خرج حلاجته فاختنق عىل مذهبه ،واآلخر خرج لطلب
بعريه فاحتملته الريح فألقته بجبل طيىء وأهدته طيىء إىل رسول اهلل بتبوك ..انتهـى.
فهذه القصة هبذا اللفظ مل خيرجها أحد من أهل الصحاح والسنن والـمسانيد ومل يثبت القول
هبا عن أحد من الصحابة وابن إسحاق مع ضعفه ،فإن حديثه هذا مرسل وهو ال حيتج بام وصله
فام بالك بام أرسله ،فإن العباس بن سهل تابعي وكذا العباس بن سعد ،وقد شك فيمن حدثه
منهام ،ودالئل الوضع الئحة عليه من كل وجوهه ،فإن هذا الرجل الذي يزعم أن الريح أطارته
صحيحا الشتهر
حتى رمت به عىل جبل طيء مل يثبت عن أحد من الصحابة القول به ،ولو كان
ً
أمره وانترش خربه من بينهم كلهم فض ً
ال عن بعضهم لكوهنا قصة غريبة ،وحتى الذين تصدوا
للتأليف يف إحصاء الصحابة وبيان أسامئهم وأنساهبم مثل :اإلصابة البن حجر واالستیعاب البن
عبد الرب و مسبوك الذهب ونحوها مل يذكروا أن أحدً ا من الصحابة أطارته الريح ،لكن التواريخ
مبناها عىل التساهل يف النقل ،بحيث ينقل بعضهم عن بعض احلكاية عىل عالهتا ،كام قيل:
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ال تقـــــبلن مـــــن التـــــوار كـــــل مـــــا

مجــــع الــــرواة وخــــ كــــل بنــــان

والـمقصود أن النهـي عن الوضوء بامء آبار احلجر أنه جاء عن طريق ابن إسحاق فقط وهو
ضعيف ال حيتج به ،مع العلم أنه يف حديثه هذا مل يفرق بني ماء بئر الناقة وال غريه ،ويظهر أن
الفقهاء أخذوا القول بعدم إجزاء الوضوء من آبار ثمود من رواية ابن إسحاق هذا؛ ألننا مل نجد
هلذا القول أص ً
ال عن غريه ،واألمر الثابت هو أن رسول اهلل ﷺ هنى عن رشب ماء آبار احلجر إال
من بئر الناقة ومل َينْ َه عن الوضوء به ،وهنيه عن الرشب منه ال يستلزم النهي عن الوضوء به ،أشبه
صحيحا
ماء البحر جيوز الوضوء به وينهـى عن رشابه ،فسقط االستدالل بموجبه ،ولو كان
ً
لذكرها الصحابة الذين حرضوا القضية؛ ألن ذكرها ألزم من ذكر العجني وغريه ،كام أهنم مل
يؤمروا بغسل ما أصاب هذا الـامء من أجسادهم وثياهبم وأوانيهم ،ويفهم من حديث ابن عمر
الذي يف البخاري أن النهـي عن رشب الـامء بلغهم وهم يف أرض احلجر لكون النبي ﷺ أمرهم
أن ينتقلوا من اآلبار إىل بئر الناقة وذلك بعدما رشبوا وغسلوا وجوههم وثياهبم إىل حالة أهنم
أخذوا يشتغلون بالعجني من هذا الـامء ،ويرتجح أن خرب هذا الـامء نزل به الوحي من السامء ،وأن
النهي عنه إنام هو ملصلحة تعود عىل صحتهم لعدم صالحيته حلاهلم ،فال ينبغي أن حيمل هذا النهي
أيضا عىل تأثره بجريمة ثمود
نجسا كالبول ،وال أنه حمرم كاخلمر والدم ،وال ينبغي أن حيمل ً
عىل كونه ً
ُ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
سلون ع َّما
وال بحلول العقاب هبم ﴿ ت ِلك أمة قد خلتر لها ما كسبت ولكم ما كسبتمر وّل ت
ُ َ
َ ُ
َكنوا َيع َملون [ ﴾١٣٤البقرة.]134 :
وقد عرف الفقهاء الـامء الطاهر الذي يرفع به احلدث ويزال به اخلبث بأنه الباقي عىل خلقته،
كام نزل من السامء أو نبع من األرض ،وهذا الوصف منطبق عىل مياه آبار احلجر ،إذ مجيع الـمياه
يف هذه اآلبار ويف غريها نازلة من السامء.
َ
َ
َ َ َ َّ
َّ َ َ َ َ
نزنلَا م َِن ٱ َّ
كام قال تعاىلَ ﴿ :وأ َ َ
لس َماءِ َما َء بِق َدر فأسكن ُه ِف ٱلۡر ِض ِإَونا َع ذهاب بِهِۦ
ََ
َ
لقد ُِرون [ ﴾١٨الـمؤمنون.]18 :

( )4حجر ثمود لیس حجر ًا حمجورا
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َ
َ َ َ َ
ك ُهۥ يَ َنب َ
يع ِف ٱلۡر ِض﴾ [الزمر .]21 :فكل الـمياه الـموجودة عىل
ويف اآلية األخرى﴿ :فسل
ِ
وجه األرض من آبار وعيون وبحار كلها طاهرة مباحة يرفع هبا احلدث ويزال هبا اخلبث ما مل
يتغري يشء من أحد أوصافها بالنجاسة ،سواء يف ذلك آبار احلجر وغريها ،وقد مكث نبي اهلل
صالح  والـمؤمنون معه يتمتعون بخريات بالدهم ويرشبون من ماء آبارهم غري حمجور
عليهم يف يشء وذلك بعد نزول العقاب بثمود ورشع من قبلنا رشع لنا ،ما مل ترد رشيعتنا بنسخه.
إذا ثبت هذا ،فإن النهي الصادر من النبي ﷺ جيب أن حيمل عىل أمر حيس معقول الـمعنى،
وذلك مما يتعلق بحفظ الصحة والوقاية عن الـمياه الوبيئة ،وأنه قد ظهر للنبي ﷺ يف ذلك الزمان
من فساد بعض الـمياه ورضرها عىل الصحة ما مل يظهر لغريه إال بعد أزمان طويلة ،وهذه اآلبار
التي هنى النبي ﷺ عن الرشب من مائها يرتجح بأهنا آبار مهجورة عن االستعامل ،وهلذا أمرهم
النبي ﷺ أن يرتكوها ويستقوا من بئر الناقة من أجل صحة مائها ،لكون الناس يردوهنا ويستقون
َّ
َ ُ
منها إىل هذا الزمان ،وإال فإن الكل آبار ثمود حتى بئر الناقة ،يقول اهلل﴿ :ل َها َِشب َولكم
ُ
َِش ُب يَوم َّمعلوم﴾ [الشعراء.]155 :
ومن الـمشاهد بالتجربة أن اآلبار الـمهجورة يتكون فيها مواد من الغازات السامة يسموهنا
بـ (كلوريد اهليدروجني) وهو من العنارص التي اكتشفها الطب احلديث من عهد قريب وتكثر
فيها أنواع الغازات السامة واألبخرة التي تنفصل من مواد األرض وختتلف كثرة رضرها وقلته
باختالف القرب والبعد من األرض ويعظم خطرها باإلكتام وعدم اتصال اهلواء هبا ،كام يشاهد
ذلك يف الفحم وغازاته السامة ،حيث يقيض باالختناق ثم الـموت ،ومثله الرسج ذات الفتائل يف
موضع االكتتام ومن الـمشاهد بالتجربة أن الـمستعجل إىل الوقوع يف مثل هذه الـمياه
الـمهجورة لالغتسال ونحوه قبل أن خيتربها ،فإنه يصاب باالختناق من ساعته ،ثم ينزل إليه
الثاين إلنقاذه فيصيبه ما أصابه ،ثم الثالث والرابع ،فيهلكون مجي ًعا ،وقد وقعت قضايا متعددة يف
كل بلد من نحو ذلك ،هلذا نرى أهل الطب والذكاء والـمعرفة حيذرون أشد التحذير عن قربان
مثل هذه القلبان إال بعد اختبارها بإلقاء األدوية الـمفسدة هلذه الغازات السامة ،ثم حتريكها
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التحريك القوي بالدالء ونحوها ،هذا كله قد أصبح من األمر الـمشهور الـمعروف الذي يويص
بعضا بموجبه ،وقد عرفه رسول اهلل ﷺ بطريق الوحي قبل أن يعرفه هؤالء بألف
الناس بعضهم ً
سنة ،فحذر منه أصحابه وأصبح يف علم الطب احلديث أن الـمياه ختتلف يف الرضر والصحة
عظيام ،فهم حيكمون عىل بعض اآلبار بأن ماءها فاسد ضار وخطر عىل الصحة ،كام
اختال ًفا
ً
حيكمون عىل بعضها بالصحة والنقاوة وأنه حيلل احلصا من الكىل ونحو ذلك .أدركوا هذه الـمنافع
والـمضار بالوسائل الدقيقة من الـمناظري الـمكربة التي تربز هلم الـميكروبات عيانًا وهي أجسام
حية والتي ترض آكلها وشارهبا حتى ولو عجن بامئها العجني ،ورسول اهلل هو طبيب األديان
واألبدان فمتى نزل عليه الوحي بخرب رضر هذا الـامء وعدم صالحيته لألجساد أفنحكم عليه
واحلالة هذه بعدم جواز استعامله يف الطهارة بدون سبب يزيله عن طهوريته ،ثم إن هذا الـامء يف
حلا للرشب يف وقت آخر ،عىل حسب
ضارا للصحة يف وقت ثم يكون صا ً
هذه اآلبار يكون فاسدً ا ًّ
منهورا ومورو ًدا يستقى
ما يزاول به من األدوية التي تنفي الرضر عنه ومتحضه للصحة أو يكون
ً
حلا لالستعامل.
منه عىل الدوام؛ ألن هذا من األسباب التي تزيل عنه الرضر ويكون
ً
صحيحا صا ً
َ َ
ْ َ
َ َُ ْ َ َُ َ َُ ْ َ َُ
ويف احلديث« :ما مِن داء إل لُ د َواء علِمه َمن علِمه َوج ِهله َمن ج ِهله»( )1هلذا أمر النبي ﷺ
أصحابه بأن يرشبوا من بئر الناقة ،من أجل أهنا منهورة ومستعملة فهي سالـمة من الغازات
السامة ،وإال فإن الكل آبار ثمود ،فحمل هذا النهي عن رشبه عىل أمر معلوم سببه أوىل من محله
عىل أمر غري معقول الـمعنى مما يسمونه خالف القياس؛ ألنه ليس يف السنة الصحيحة ما خيالف
القياس الصحيح ،كام حقق ذلك شيخ اإلسالم وابن القيم يف اإلعالم نظري هذا أن النبي ﷺ يف
ْ َ َ
ُ ْ َ َُْ َ َ ً َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
اء فال يمس مِن مائ ِها
هذه الغزوة نفسها قال ألصحابه« .إِنكم ستأتون غدا عني تبوك فمن ج
َشيْ ًئا َحت ِ َ
آت»( ،)2حتى إنه ملا سبقه رجالن إىل عني تبوك فرشبا منها أغلظ عليهام بالكالم وقال:
«أمل أهنكم أن يسبقني إليها أحد» .فنهيه عن ماء آبار ثمود هو نظري هنيه عن ماء بئر تبوك عىل
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )2أخرجه مسلم من حديث معاذ.
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السواء ،وهذا دليل عىل حرص رسول اهلل ﷺ عىل أصحابه ومحايته هلم عن االستعجال عن
موارد الـمياه الـمجهولة الـمهجورة إال بعد اختياره هلا ،وال يبعد هذا النهي عن هنيه عن الرشب
من آبار ثمود ملا تبني له فسادها.
فهو حياذر عىل أصحابه من علوق الوباء والوقوع يف البالء ،كام يف الصحیح أن النبي ﷺ قال:
ْ َ َْ
ُ َ
َ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
ُ
ْي ما يعلمه له ْم َو ُيذره ْم عن
خ
ىلع
ه
ت
م
أ
ل
د
ي
ن
أ
ه
ي
ل
ع
ا
ق
ح
ن
ك
ل
إ
ّل
ب
ِ
«إِنه ما ِمن ن ِب ق ِ ِ
ِ
َ
َ ْ َُ ُ َُ
ُش َما يعلمه له ْم»( ،)1وملا كان غالب أصحابه الذين غزوا معه تلك الغزوة هم حديثو عهد
بدخوهلم يف اإلسالم؛ ألن العرب مل يتوسعوا يف دخول اإلسالم إال بعد فتح مكة يف السنة الثامنة
أفواجا وهم حديثو عهد ببادية ال حيتفلون باألسباب
أفواجا
ويف السنة التاسعة دخلوا يف الدين
ً
ً
وال يعرفون النافع من الضار ،هلذا هناهم رسول اهلل عام يرضهم منها ،كام أن عادة الزعيم ينهى
قومه عن الوقوع يف البالء ومراتع الوباء.
ومن الـمشاهد من مضار هذه الـمياه أنه يوجد آبار يف مكان يسمى ماوان وهي مزارع ألهل
بلد حوطة بني متيم ،وتقع يف الـمنتصف بني الرياض واحلوطة ،فخرج أهلها إليها يريدون
زراعتها بعد تركهم هلا أزمانًا طويلة فعملوا عملهم يف حراثتها وقلب أرضها ووضعوا البذور
فيها وركبوا آالت السقي وعملوا عملهم ،فبعد ما حركوا الـامء أصيبوا باحلمى القتالة فهربوا
وتركوا زروعهم فامت بعضهم وبقي بعضهم علي ً
ال زمانًا طويالً.
وافادثة الثانیة :هو أنه خرج مجاعة من صنعاء يريدون التوجه إىل الرياض عاصمة الـمملكة
العربية السعودية ،قالوا :فنزلنا عىل حي من العرب ،نريد أن نستوضحهم الطريق ،فتصدى
معرتضا ويف الوادي ماء
إلرشادنا رجل عاقل من احلي .قال :إنكم ستأتون يف مكان كذا واد ًيا
ً
فال ترشبوا من مائه وال تناموا فيه لئال تصيبكم احلمى .قالوا :فلام أتينا الوادي وجدناه كام وصفه
حلوا عذ ًبا والوادي سه ً
ال لينًا .وقلنا :هذا رجل متطري .وتوكلنا عىل اهلل ،فلم
لنا ووجدنا الـامء ً
نحتفل بكالمه ورشبنا من الـامء ونمنا يف الوادي ومل نقم من النوم إال وقد علقت بنا احلمى
( )1أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو.
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القتالة فامت بعضنا وبقي بعضنا علي ً
ال زمانًا طويالً ،وكم قتلت أرض جاهلها ،ومن الـمشاهد
بالتجربة أن الـمسافرين يردون بعض الـمياه ثم يقوضون منها وقد أصيبوا بيشء من األرضار
أقلها الزكام الشديد ،كله من أجل فساد الـامء.
وكان النبي ﷺ يأكل من الطعام ما عرض عليه ،فال يتكلف مفقو ًدا وال يرد موجو ًدا ،أما
الـامء فكان حيرص عىل نقاوته ،وهلذا كان يستعذب له الـامء من السقيا ،وهي تقع عىل أربعة أميال
من الـمدينة.
فرسول اهلل ﷺ مع قوة إيامنه وتوكله عىل اهلل كان يتقي أسباب البالء ويأمر بالتباعد عن
َ َ َْ َ َ
ََ
َ ُ
ُْ
َ َ َْ َ ُ
ْ
ىلع ُم ِص نح»( ،)1وقال« :إذا وقع الوب َ
اء بِأرض فال تقدموا
مواقع الوباء ،ويقول« :ل يورِد مم ِرض
ْ ْ ُ
َ َْ
ََ
َ
علي ِه»( ،)2وقال« :ف ِر م َِن ال َمجذ ِ
وم ف َِر َارك م َِن اْلس ِد»( ،)3وجاءه قوم وقالوا :يا رسول اهلل إن لنا
بلدً ا هي ريفنا ومصيفنا وإنا إذا نزلناها نحفت أجسامنا وقل عددنا .فقال رسول اهلل« :اتركوها
َ
ََ
َْ
ذميمة فإِن م َِن الق َر ِف اِللف»( ،)4فهذه تعترب من باب اجتناب األسباب التي جعلها اهلل أسبا ًبا

للهالك واألذى ،والعبد مأمور باتقاء أسباب البالء إذا كان يف عافية منها ،كام أخرب النبي ﷺ يف
هذا احلديث أن من القرف التلف ،يعني أن مقاربة اإلنسان لألشياء الـمعدية والضارة بطبعها
أهنا سبب مقارفة اجلسم هلا ،بحيث تعلق به ثم هيلك ،وقد قيل :الوقاية خري من العالج ،والدفع
أيرس من الرفع ،والشفاء قبل اإلشفاء.
فكل األدوية والعقاقري التي يستعملها األطباء للوقاية عن رفع البالء أو دفع الوباء هي
باحلقيقة من خملوقات اهلل التي أنبتها يف أرضه إحسانًا منه هلم بإيصال نفعها إليهم ،وخص كل
نوع منها بنوع من الـمرض يزول به ويشفيه ،وركب يف اإلنسان العقل والسمع والبرص ليتم

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2متفق عليه من حديث عبد الرمحن بن عوف.
( )3أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
( )4أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بلفظ« :دعها عنك».

( )4حجر ثمود لیس حجر ًا حمجورا
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بذلك استعداده لتناول منافعه ومصاحله واستعامهلا يف وقاية صحته وحفظ بنيته؛ ألن اهلل سبحانه
ََْ َ َُ َ َ ً َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ
َ
ُ ()1
«لم يزنل من داء ل أنزل ل دواء علِمه من علِمه وج ِهله من ج ِهله» .
وكل األمم عىل اختالف أدياهنم وأوطاهنم قد جربوا وقاية التطعيم عن األمراض الـمعدية،
مثل :اجلدري والكولريا وغريمها ،فوجدوا هلا من التأثري عىل الوقاية من األمراض القتالة ما
يشهد الواقع بصحته وال طبيب إال ذو جتربة ،فخلفاء الرسل حياربون القدر بالقدر ويفرون من
القدر إىل القدر ،وحيكمون األمر عىل القدر.
هلذا ،نجد بعض الناس يتكاسل ويتقاعس عن استعامل الوقايات الـمجربة واألدوية النافعة
توكال منهم بزعمهم فيجعلون عجزهم توكال ،وإنام الـمتوكل هو من يستعمل أسباب الوقاية
الـمجربة واألدوية النافعة ،ثم يتوكل عىل ربه.
حتـــى إذا فـــات أمـــر عاتـــب القـــدرا

وعـــــاج الـــــرأي مضـــــیاع لفرصـــــته
***

الـم ِ
الرابعة:
شكلة
َ
الصالة يف أرض احلجر هل هي جائزة أو غري جائزة
مستقرا ومسكنًا
إن أرض احلجر هي طرف من أرض اهلل التي خلقها وبسطها وجعلها للناس
ًّ
طهورا ،كام يف صحیح البخاري ومسلم عن جابر ،أن النبي ﷺ قال:
وجعلها مسجدً ا وتراهبا
ً
ُ ْ ُ َ ْ ً َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ً
جدا
ب م ِسْية شهر ،وج ِعلت ِل اْلرض مس ِ
«أع ِطيت َخسا لم يعطهن أحد قب ِّل ن ِرصت بِالرع ِ
ْ ُ
َْ َُْ
َُ َُْ َ
َ َ ُ ً َ َ ُّ َ ُ
ورا ،فأيما َرجل مِن أم ِت أد َركته الصالة فليصل - ،ويف رواية :فعنده مسجده وطهوره -
وطه
ُ
َ
َ
َُْ ُ َ َ
َ ً
َ َ
َُ ْ
َ َْ َ ْ ُ
ل ال ْ َم َغان ُِم َول َ ْ
ت َِ
اع َةَ ،و ََك َن اِل ُّ
ب يبعث إِل ق ْو ِم ِه خاصة،
ف
الش
يت
ط
ع
أ
و
،
ّل
ب
ق
د
ح
ْل
ِل
َت
م
حل
وأ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُ ْ ُ
اس َاعمة» ،فهذا احلديث رصيح يف أن أرض احلجر مسجد وتربته طهور ،وكذلك
َوب ِعثت إِل اِل ِ
( )1أخرجه أمحد من حديث ابن عباس والبخاري بنحوه من حديث أيب هريرة.
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ماؤه طهور ،حيث مل يوجد ما يقتيض سلبه الطهورية وال النهـى عن الوضوء به بطريق صحيح.
وقد ترجم البخاري يف صحیحه فقال :باب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب ،قال:
يذكر عن ع ي أنه كره الصالة يف خسف بابل .ثم ساق بسنده إىل ابن عمر أن رسول اهلل ﷺ قال:
َ َْ ُ ُ ََ
َ ْ َ ُ
كونُوا بَاك َ
ىلع َه ُؤلَءِ ال ْ ُم َعذب َ
ِني» احلديث .ويفهم من وضع الرتمجة
ني إِل أن ت
«ل تدخلوا
ِ
وسوقه للحديث الـمذكور أنه يرى كراهية الصالة يف احلجر ،حيث استدل عىل ذلك بسياقه
لألثر عن ع ي ريض اهلل عنه أنه كره الصالة يف خسف بابل ،وهذا رأي منه وليس برواية ،والرأي
خيطئ ويصيب ،وكان الصحابة يرد بعضهم عىل بعض يف اآلراء التي ليس هلا سند عن رسول اهلل ﷺ
وليس عندنا من سنة رسول اهلل ما يمنع الصالة هبا ،بل ومل يثبت القول بذلك عن أحد من
الصحابة وحتى الوضوء من آبار احلجر مل يثبت عن أحد من الصحابة القول بعدم االجتزاء به،
وكل الذين ذكروا حديث احلجر ،مثل :ابن عمر وجابر بن عبد اهلل وأيب كبشة األنامري عن أبيه
وسربة بن معبد وأيب ذر ،مل يذكر أحد يف حديثه أن رسول اهلل ﷺ هنى عن الوضوء بامئه أو
الصالة يف أرضه ،وقال يف الفتح بعد رشحه حلديث النهـي عن دخول مساكن هؤالء الـمعذبني
َ ْ َ ُ
كونُوا بَاك َ
ِني»( ،)1قال ابن بطال :وهذا يدل عىل إباحة الصالة هبا ،ألهنا موضع بكاء
«إ ِل أن ت
وترضع .انتهى .والقول بتأثر األرض أو الـامء بنزول السخط عىل ثمود بعيد جدًّ ا إذ لو كان
صحيحا ألوجب اهلل عىل نبيه صالح والـمؤمنني معه بأن هياجروا عنها ،وملا استباح النبي ﷺ
ً
النزول هبا ولو ساعة واحدة واهلل أعلم.
***

( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر.

( )4حجر ثمود لیس حجر ًا حمجورا
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شعيب 
قوم َ
َمد َينة َمد َين َوهم ُ
َ
َ َ ُ ُ
يقول اهلل تعاىلِ﴿ :إَول َمد َي َن أخاهم ش َعي ٗبا﴾ [األعراف .]85 :وقد أخرب اهلل تعاىل يف عدد من
سور القرآن بعبادهتم غري اهلل وإفسادهم يف األرض وبخسهم للكيل والوزن وقد بالغ نبي اهلل
كبريا .قال يف أعالم القرآن ص :353ومدين
شعيب يف نصحهم فأرصوا واستكربوا و َعت َْوا ًّ
عتوا ً
اسم قرية كانت عىل البحر األمحر وهبا البئر التي استقى منها موسى  لبنات شعيب .وقال يف
معجم البلدان رقم  -417ج :7مدين بفتح أوله وسكون ثانيه ،تقع عىل بحر القلزم حماذية لتبوك
عىل نحو من ست مراحل وهي أكرب من تبوك وهبا البئر التي استقى منها موسى لسائمة شعيب
عليهام السالم قال :وقد رأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت ونامء أهلها من عني جتري،
ومدين اسم القبيلة سميت بمدين بن إبراهيم  .انتهـى.
وأقول :إن مدين تقع اآلن يف حدود الـمملكة العربية السعودية ،وهبا سكن وزروع وسمعت
جوازا ومن ًعا،
بأنه يوجد هبا نخل ،فهذه من بلدان األمم الـمعذبة ،ويقال فيها ما يقال يف احلجر
ً
َ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ٗ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ
َ
ُ
يقول اهلل تعاىل﴿ :ولما جاء أمرنا َنينا هودا وٱَّلِين ءامنوا معهۥ بِرحة مِنا وَنينهم مِن عذاب
َ َ َ َ َّ
َ َ َّ
َ
حوا ف د َِيرهِم َ
ِين َظلَ ُموا ٱ َّ
جثم َ
لصي َ
ح ُة فَأَص َب ُ
َ
ي  ٦٧كأن لم
َّل
غل ِيظ [ ﴾٥٨هود﴿ .]58 :وأخذ ٱ
ِِ
ِ
ِ
ََ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
ٗ
َ
ِيها أّل إِن ث ُمودا كف ُروا َر َّب ُهم أّل ُبعدا ِّلَ ُمود [ ﴾٦٨هود .]68-67 :فأخرب اهلل سبحانه أنه
َيغ َنوا ف
أنجى نبيه شعي ًبا والذين آمنوا معه من هذا العذاب النازل عىل قومهم وأهنم بقوا يف أرضهم
يتمتعون بخرياهتا ويأكلون من طعامها ورشاهبا ويعبدون اهلل يف أرضها كحالتهم السابقة أو أحسن
وأرض مدين هي شقيقة أرض احلجر ،فالسخط النازل عىل أهلها ال تعلق له بأرضها ومائها ،وال
تزال هذه البلدة مسكونة ومعمورة إىل وقت اآلن ،كام أن بلد احلجر ال يزال مسكونًا إىل وقت
اآلن ،إذ األصل اإلباحة ومل يثبت ما يقتيض الكراهة ،فضال عن التحريم ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

()5
الغناء وما عسى أن يقال فيه
من احلظر أو اإلباحة

وما َيقال ِف ِ
يه
الغ َناء َ
قديام وحدي ًثا وأكثروا القول فيه بل كتبوا فيه
لقد اختلف العلامء يف سامع الغناء وآالت اللهو ً
الـمصنفات ،واستقصوا الروايات ،ونحن نذكر أقوى ما ورد من األحاديث يف هذا الباب ،ثم
ملخص اختالف العلامء وأدلتهم ،ثم ما احلق اجلدير باالتباع.

أحاديـث احلظـر
« -1عن عبد الرمحن بن غنم قال :حدثني أبو عامر أو أبو مالك األشعري أنه سمع النبي ﷺ
َ ُ َ ن ْ ُ
َ ْ َ ُّ َ ْ
َ َْ ْ َ ْ َ َ
اَل َِر َو ْ َ
َ
ازف» .أخرجه
ع
م
ال
و
ر
م
اْل
و
ير
ر
اَل
ون
ل
ح
ت
س
ي
قوم
يت
م
أ
ِ
ِ
ِ
يقولْ :لكونن مِن ِ

البخاري هبذا الشك بصورة التعليق وابن ماجه من طريق ابن حمرييز عن أيب مالك باجلزم.
َ َ ُ
َُُ
َ َ
َ م َ م ُ َ َ َ َّ م َ ُ َ َ َ َ َ م َ
ت َز َّم َ
ارةِ َراع ف َوض َع أ مصبُ َعيم ِه ِف أذنيم ِه
« -2ع من نافِع مول اب ِن عمر أن ابن عمر س ِمع صو
َ َّ ُ م ُ َ
َ
ُ َ ُ ُ َ َ ُ ََْ َ ُ ََُ ُ َ
َو َع َد َل َراحلَتَ ُه َعن َّ
ت ال
يق َوه َو يقول يا ناف ِع أتسمع فأقول ن َع مم .فيَ مم ِض حّت قل
الط ِر
ِ
ِ َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ
ََ َ َ ََم َ َ َ َ َُ
ت َرسول اّللِ ﷺ َوسمع ص ْوت زم َ
َّ
يق َوقال رأي
ارة ِ
ِ
فوضع يدي ِه وأَعد ر ِ
احلته ِإىل الط ِر ِ
َ َ ََ َْ َ َ
َراع فصنع مِثل هذا» .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه ،قال أبو ع ي اللؤلؤي :سمعت
أبا داود يقول :وهو حديث منكر.
َْ
َ ْ
ُ َ ْ
َ
ان ْب ِن ُح َص ْني َأ َّن َر ُس َ
َ « -3ع ْن ِع ْم َر َ
ول اهللَِّ ﷺ َق َال « ِف ه ِذه ِ اْلم ِة خسف َومسخ َوقذف».
َ َ ََ ََْْ ُ َْ َ ُ
ول اهللَِّ َو َمتَى َذ َ
ني َيا َر ُس َ
ت القينات َوالمعازِف
َف َق َال َر ُج ٌل ِم َن ا ُْمل ْس ِل ِم َ
اك َق َال «إِذا ظهر ِ
ْ
َ ُ َ
اْلُ ُم ُ
ور»» .رواه الرتمذي وقال :هذا حديث غريب.
ت
ُشب ِ
و ِ
َ َ َ َََ
َْ َ َ ََ
ًَْ ًَ
ني َوأم َر ِن
َ « -4ع ْن َأبِى ُأ َما َم َة َع ِن النَّبِ ِّى ﷺ َق َال «إِن اّلل عز َوجل بعث ِن َرحة َوهدى ل ِلعال ِم
َ ْ ََْ
َ م َ َ َ َ َ م َ َ َّ َ َ م ُ م
ِْي َوالْ َك َب َ
ُم َق ال ْ َم َ
ْباب َ
ارات َ -ي معن الم َ َ
َ
ت تعبَ ُد ِف
ازف واألوثان ال ِّت َكن
ع
م
ال
و
ط
م
ا
ز
أن أ
ِ
ِ
ِ
ِ

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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م
اْلَا ِه ِل َّي ِة» .رواه أمحد عن عبيد اهلل بن زحر ،عن ع ي بن يزيد ،عن القاسم بن عبد

الرمحن .قال البخاري :عبيد اهلل بن زحر ثقة ،وع ي بن يزيد ضعيف .وقال أبو مسهر يف
عبيد اهلل بن زحر :إنه صاحب كل معضلة .وقال حييى بن معني :إنه ضعيف .وقال
مرة :ليس بيشء .وقال ابن الـمديني :منكر احلديث .وقال ابن حبان :يروي
موضوعات عن األثبات ،وإذا روى عن ع ي بن يزيد أتى بالطامات.
َْ ْ
َ َ
ْ َ ُ ُْ ُ
ب» .رواه أبو داود مرفو ًعا والبيهقي
 -5عن ابن مسعود« :ال ِغناء ينبِت اِلفاق ِف القل ِ

مرفو ًعا وموقو ًفا .ويف إسناده شيخ مل يسم ،ويف بعض طرقه ليث بن أيب سليم وهو

متفق عىل ضعفه كام قال النووي ،وقال الغزايلَ :ر ْف ُعه ال يصح .ومعناه أن الـمغني ينافق
لينفق .وقد زدنا هذا وما قبله إمتا ًما للبحث.
وقد رأيت أنه ال يصح من هذه األحاديث إال األول ،وستعلم مع ذلك ما قيل يف إعالله،
أثرا عن ابن مسعود يف تفسري اللهو فقد صححه ابن أيب شيبة
وما ُروي غريه أوهى منه ،إال ً
واحلاكم والبيهقي.
***

أحاديـث ا ِإلباحـة
ِ ِ
َان ُت َغنِّي ِ
اريت ِ
َ « -1ع ْن َع ِائ َش َة ريض اهلل عنها قالتَ :د َخ َل َع َ َّىل َر ُس ُ
ان
َ
ول اهللَِّ ﷺ َوعنْدى َج ِ َ
بِ ِغن ِ
اض َط َج َع َع َىل ا ْل ِف َر ِ
َاء ُب َع َ
اش َو َح َّو َل َو ْج َه ُهَ ،فدَ َخ َل َأ ُبو َبكْر َفا ْنت ََه َرنِىَ ،و َق َال
اثَ ،ف ْ
َ ْ َُ
ِ
الشي َط ِ
ان ِعنْدَ رس ِ
ول اهللَِّ ﷺَ .ف َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ َف َق َال« :دعهما يا أبا
م ْز َم َار ُة َّ ْ
َ ُ
ُ َ
ً َ َ
َُ ََ َََ
َ ََ َ ْ
بكر فإنها أيام عيد» .ويف رواية« :يا أبا بكر إِن ل ِك ق ْوم عِيداَ ،وهذا عِيدنا» .فل َّما غفل
َ َ
َ ُ
غ َم مزت ُه َما فخ َر َجتَا ،تقول :ملا غفل أبو بكر» .رواه البخاري يف سنة العيد ،ويف أبواب
متفرقة ،ومسلم يف العيد ،والنسائي يف ِع ْرشة النساء ،وإنام أنكر أبو بكر لظنه أن النبي ﷺ
نائام مل يسمع.
كان ً

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
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ان َع ِن الربي ِع بِن ِ
« -2عن َخالِدُ ْب ُن َذك َْو َ
ْت ُم َع ِّوذ َقا َل ْت َد َخ َل َع َ َّىل النَّبِ ُّى ﷺ َغدَ ا َة ُبن ِ َى َع َ َّىل،
ُّ َ ِّ
َفج َلس َع َىل فِر ِ
ات َي ْ ِ
فَ ،ينْدُ ْب َن َم ْن ُقتِ َل ِم ْن
رض ْب َن بِالدُّ ِّ
اشى ك ََم ْج ِل ِس َك ِمنِّىَ ،و ُج َو ْي ِر َي ٌ
َ َ
َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ول
آ َب ِائ ِه َّن َي ْو َم َبدْ ر َحتَّى َقا َل ْ
ت َجار َي ٌة َوفينَا نَبِى َي ْع َل ُم َما ىف َغد َ .ف َق َال النَّبِ ُّى ﷺ «ل تق ِ
َه َك َذاَ ،وقُول َما ُك ْنت َت ُقول َ
ِني»» .رواه أمحد والبخاري وأصحاب السنن إال النسائي.
ِ
ِ
ْ
ْ
ُّ ُّ
َ
َ
ول اهللَِّ ﷺ «ف ْصل َب ْ َ
اَلالل َو َ
ني َ
اجلُ َم ِح ِّى َق َال َق َال َر ُس ُ
َ « -3ع ْن ُحم َ َّم ِد ْب ِن َحا َطب ْ
اَل َر ِام ادلف
ِ
َ
ُ
َوالص ْوت ِف اِلَك ِح»» .رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم.
َ « -4ع ْن َع ِام ِر ْب ِن َس ْعد َق َالَ :د َخ ْل ُت َع َىل ُق َر َظ َة ْب ِن َك ْعب َو َأ ِيب َم ْس ُعود ْاألَن َْص ِ
ار ِّي ِيف ُع ْرس
ِّني َف ُق ْل ُت َأ ْن ُتام ص ِ
اح َبا رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َو ِم ْن َأ ْه ِل َبدْ ر ُي ْف َع ُل َه َذا ِعنْدَ ُك ْم َف َق َال
َوإِ َذا َج َوار ُي َغن َ
َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ص َلنَا ِيف ال َّل ْه ِو ِعنْدَ ا ْل ُع ْر ِ
س».
ب َقدْ ُر ِّخ َ
اس َم ْع َم َعنَا َوإِ ْن ش ْئ َت ا ْذ َه ْ
ْ
اجل ْس إِ ْن ش ْئ َت َف ْ
أخرجه النسائي واحلاكم وصححه.
ِ ِ
ف َجا َء ْت َج ِ
ول اهللَِّ ﷺ ِىف َب ْع ِ
« -5عن بريدة قالَ :خ َر َج َر ُس ُ
ار َي ٌة َس ْو َدا ُء
ْرص َ
ض َم َغازيه َف َل َّام ان َ َ
املِا َأ ْن َأ ْ ِ
َف َقا َل ْت َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ إِنِّى ُكن ُْت ن ََذ ْر ُت إِ ْن َر َّد َك اهللَُّ َس ً
ف
ني َيدَ ْي َك بِالدُّ ِّ
رض َب َب ْ َ
ْ ُْ ََْ َ ْ
اْضب َوإِل َفالَ»َ .ف َج َع َل ْت ت ْ ِ
َو َأ َت َغنَّىَ .ف َق َال َهلَا َر ُس ُ
َرض ُب
ول اهللَِّ ﷺ «إِن كن ِ
ت نذر ِ
تف ِِ
َرض ُب ُث َّم َد َخ َل ُع ْث َام ُن َو ِه َى ت ْ ِ
َرض ُب ُث َّم َد َخ َل َع ِىل َو ِه َى ت ْ ِ
َفدَ َخ َل َأ ُبو َبكْر َو ِه َى ت ْ ِ
َرض ُب ُث َّم
َْ َ
د َخ َل ُعمر َف َأ ْل َق ِ
استِ َها ُث َّم َق َعدَ ْت َع َل ْي ِهَ .ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ «إِن الشيطان
ت الدُّ َّ
َ
ف َ ْحت َت ْ
َُ
َ
ُْ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
رضب ثم دخل
رضب فدخل أب َو بكر و ِه ت َ ِ
ْلخاف مِنك يا عمر إِن كنت جال ِسا و ِه ت ِ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َُْ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ
ت يَا ُع َم ُر ألْ َقت ُّ
ادلف»».
رضب فلما دخلت أن
ِ
رضب ثم دخل عثمان و ِه ت ِ
ىلع و ِه ت ِ
ِ
رواه أمحد والرتمذي وصححه وابن حبان والبيهقي.
***
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خالف العلامء يف مسألة سامع
الغناء والـمعازف وأدلوهم
يف الباب أحاديث أخرى وما أوردناه هو أصح ما ورد فيه مما حيتج به ،وأحاديث احلظر التي
تقدمت حتظر الـمعازف وهي آالت اللهو ،والدف منها قط ًعا ،وغناء الِقيان وهن اجلواري
الـمغنيات ،وقد رأيت يف أحاديث اإلباحة إباحة العزف بالدف وغناء اجلواري وانعقاد نذره ،ومما
ينبغي االلتفات إليه أن كالم أيب بكر وكالم عامر بن سعد يدالن عىل أن الناس كانوا يتوقعون حظر
السامع واللهو ال سيام أصوات النساء ،لوال النص الرصيح بالرخصة ،وتكراره يف األوقات التي
جرت عادة الناس بتحري الرسور فيها ،كالعيد والعرس وقدوم الـمسافر ،فأحاديث اإلباحة
مرجحة بصحتها ،وضعف مقابلها ونكارته ،وبكوهنا عىل األصل يف األشياء وهو اإلباحة،
وبموافقتها ليرس الرشيعة وسامحتها وموافقتها للفطرة ،وهذا ال ينايف أن االنرصاف الزائد إىل اللهو
كثريا من األئمة العلامء الزهاد قد
واإلرساف فيه ليس من شأن أهل الـمروءة والدين ،وهلذا رأيت ً
شدد النكري عىل أهل اللهو ملا كثر وأرسف الناس فيه عندما عظم عمران األمة واتسعت مذاهب
احلضارة فيها ،حتى جاء أهل التقليد من الـمصنفني فرجحوا أقوال احلظر وزادوا عليها يف
ً
مطلقا ،وسامع آالت اللهو مجيعها ،إال طبل احلرب ودف
التشديد ،حتى حرم بعضهم سامع الغناء
العرس ،وزعموا أنه دف خمصوص ال ُي ِ
طرب ،وأنه غري دف أهل الطرب ،وهاك أمجع كالم حيكي
خالف علامء األمة وأدلتهم يف هذه الـمسألة باالختصار ،وهو كالم الشوكاين يف نیل األوطار ،قال
بعدما أورد ما تقدم من أحاديث احلظر:
ف يف الغناء مع آلة من آالت الـمالهي وبدوهنا ،فذهب اجلمهور إىل التحريم
وقد اخ ُت ِل َ
مستدلني بام سلف ،وذهب أهل الـمدينة ومن وافقهم من علامء الظاهر ومجاعة من الصوفية إىل
الرتخيص يف السامع ولو مع العود والرياع ،وقد حكى األستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي يف
بأسا ،ويصوغ األحلان جلواريه،
مؤلفـه يف السامع أن عبد اهلل بن جعفر كان ال يرى بالغناء ً
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ويسمعها منهن عىل أوتاره ،وكان ذلك يف زمن أمري الـمؤمنني ع ي ريض اهلل عنه .وحكى األستاذ
أيضا عن القايض رشيح ،وسعيد بن الـمسيب ،وعطاء بن أيب رباح،
الـمذكور مثل ذلك ً
والزهري ،والشعبي.
وحكاه صاحب اإلمتاع عن أيب بكر بن العريب ،وجزم باإلباحة األدفوي ،هؤالء مجي ًعا قالوا
بتحليل السامع مع آلة من اآلالت الـمعروفة ،وأما جمرد الغناء من غري آلة فقال األدفوي :إن الغزايل
يف بعض تآليفه الفقهية نقل االتفاق عىل حله ،ونقل ابن طاهر إمجاع الصحابة والتابعني عليه ،ونقل
التاج الفزاري وابن قتيبة إمجاع أهل الـمدينة عليه ،وقال الـاموردي :مل يزل أهل احلجاز يرخصون
فيه يف أفضل أيام السنة الـمأمور فيها بالعبادة والذكر.
***

]سؤال عن قول عمر ريض اهلل عنه :الغناء زاد املسافر  .واجلواب عنه[
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
سؤال ُوجه إيل عن قول عمر ريض اهلل عنه :الغنا زاد الـمسافر .هل هذا القول صحيح عنه
أو غري صحيح؟ واجلواب ُيعرف مما ي ي:
إننا لسنا من الـمقلدين ألحد يف قول يقوله ويرتضيه وإنام نبحث عن احلق يف مظانه ثم نقول
به ،وقول عمر هذا :الغناء زاد الـمسافر .مل نقف عىل سنده ،وعىل فرض صحته أو عدم صحته
فإن الغناء للمسافر مباح وليس بحرام ،بل الغناء كله مباح للمسافر وغري الـمسافر ،ورضب
الطبل عليه كله مباح ،إال إذا َصدَّ عن ذكر اهلل وعن الصالة ،أو شجع عىل انتهاك الـمحرمات أو
رشب الـم سكرات ،وماعدا ذلك فإنه مباح بال شك ،ألنه من هلو الدنيا الذي ذكره اهلل يف كتابه
َ َ
َ
َ
َ
بقوله﴿ :ٱعلَ ُموا أ َّن َما ٱ َ
ل َيو ُة ٱ يلن َيا لعِب َولهو﴾ [احلديد .]20 :ونظريه قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا َرأوا
َ ًَ َ َ ً َ ي َ َ َََُ َ َ
ٗ
ت ِجرة أو لهوا ٱنفضوا إِّلها وتركوك قائِما﴾ [اجلمعة .]11 :وهذا اللهو الذي ذكره اهلل هو أن دحية
بن خليفة الكلبي ملا قدم بالعري من الشام أخذوا يرضبون بالدف ليعلموا الناس بوصول العري.
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وقد قال ابن اجلوزي يف صید اخلاطر :إن الناس يف مزاولتهم لألعامل الثقيلة يرتوحون
بالغناء ويسرتحيون به ،لكونه خيفف عنهم اآلالم ويلطف هلم الـمشاق العظام ،حتى إنه ل ُينسيهم
الرشاب والطعام ،كام قيل:
هلــــا أحاديــــث مــــن ذكــــراك تشــــغلها

عــن الشـــراب وتُلهیهــا عــن الــ اد

هلـــــا بوجهـــــا نـــــور تستضــــــي بـــــه

عنــد الـــمسري ويف أعقا ــا حــادي

إذا اشــتكت مــن كــالل الســري أوعــدها

روح القــدوم فتحیــا عنــد میعــادي

وقد كان الصحابة ريض اهلل عنهم عند بنائهم لـمسجد النبي ﷺ يغنون ويرجتزون بقوهلم:
واهلل لــــــــــــوال اهلل مــــــــــــا اهتــــــــــــدينا

وال تصــــــــــدَّ قنا وال صــــــــــلینا

فــــــــــــــأن لن ســــــــــــــكینة علینــــــــــــــا

وثبــــــت األقــــــدام إن القینــــــا

إن األّ لقـــــــــــــد بغـــــــــــــوا علینـــــــــــــا

إذا أرادوا فتنـــــــــــــة أبینـــــــــــــا

يرفعون بذلك أصواهتم أبينا ...أبينا .وأحيانًا يقولون:
نحـــــــن الـــــــذين بـــــــايعوا حممـــــــدا

عـــــىل اجلهـــــاد مـــــا بقینـــــا أبـــــدا


ورسول اهلل جييبهم بقوله:
َ
َ ُْ َ
َْ َ
َْ ُ
ُ
َ َ ْ ْ ْ َ
ج َرة ِ».
«اللهم ل عيش إِل عيش اآل ِ
ار ،والمها ِ
خرة ِ ،فاغ ِفر ل ِألنص ِ
َ
َ َّ َ
لشع َر َو َما يَۢن َب ِغ ُلۥ﴾ [يس.]69 :
وهذا ليس بشعر؛ ألن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :و َما علمن ُه ٱ ِ

شعرا ،ومن رشط الشعر أن يكون مقصو ًدا .ومثله
وإنام هي كلمة جرت عىل لسانه مل يقصد هبا ً
َ َ
َ ْ َْ
َ َ
ْ َ َ
يت».
ب
س
يف
و
ِيت
م
د
ع
ب
ص
إ
ل
إ
ت
يل اّللِ ما ل ِق ِ
ِ
ِ
قوله« :هل أن ِ ِ
ِ ِ ِ
فقول عمر ريض اهلل عنه :إن الغنا زاد الـمسافر .ليس بإثم ،ورسول اهلل كان له حاد حيدو

باإلبل -أي ُيغني هبا لتنشط -فهذا وأمثاله مباح بال شك ،وكان عبد اهلل بن رواحة حيدو باجليش
عند دخول رسول اهلل ﷺ مكة ويقول يف حداه:
خلــــــوا بنــــــي الكفــــــار عــــــن ســــــبیله

الیـــــوم نضــــــربكم عـــــىل تن يلـــــه
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ويـــــذهل اخللیـــــل عـــــن خلیلـــــه

رض ًبــــــا ي يــــــل اهلــــــام عــــــن مقیلــــــه
يا رب إين مؤمن بقیله

وجاءت امرأة إىل عمر ريض اهلل عنه يف خصومة فقال هلا:
نعـــوذ بـــاهلل مـــن رش الشـــیاطني

إن النســـــــا شـــــــیاطني ُخلقـــــــن لنـــــــا
فقالت له الـمرأة :ال ،إن الشاعر مل يقل هبذا وإنام قال:
إن النســـــــا ريـــــــاحني خلقـــــــن لكـــــــم

شــم الريـــاحني
فكلكــم خيشــتهي َّ

ج

وكان ريض اهلل عنه َي ُعس بالـمدينة بالليل فسمع امرأة تنشد وهي تقول:
تطـــــاول هـــــذا اللیـــــل واســـــو رد جانبـــــه

خ
وأ ررقنــــــي أالر خلیــــــل ُأالعبــــــه
ج

ــــــــورا كـــــــــأنام
ــــــــورا وطـ
أالعبـــــــــه طـ
ً
ً

خبــدا قمـ ًـرا يف قلمــة اللیــل حاجبــه

رب غـــــــــــريه
فـــــــــــواهلل لـــــــــــوال اهلل ال َّ

فــرك مــن هــذا الس ــرير جوانبــه

ج

وحف ًظـــا لـــبعي أن تُنـــال مراك ُبـــه

خمافـــــــــــة ريب و افیـــــــــــا يصـــــــــــونني

إن بعض الـملوك يولعون بمحبة الغناء ورضب الدف عليه خاصة يف السمر بالعشاء ،وممن
ُنسب إليه ذلك هارون الرشيد ،ويرتجح عندي أن إلصاق هذه التهمة به ليست بصحيحة وال
رصحية ،لكونه قد قسم الزمان شطرين :عام للغزو وعام للحج ،وما كان كذلك فإنه َي ْب ُعد أن
يشتغل بالغناء الذي هو معدود من الفضول ،وعىل فرض صحة نسبته إليه فإن هذا من اللهو
اليسري الذي ال يتمحض إلحباط حسناته ،ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.
ويف فتح مكة ملا قدم رسول ﷺ خرجت النساء والرجال والصبيان وجعل النساء يرصخن
ويبكني خو ًفا عىل أزواجهن وأوالدهن ،وك َّن يرضبن وجوه اخليل بخمرهن ،فقال رسول اهلل ﷺ
عند ذلك أليب بكر :هل قال حسان يف مثل هذا شي ًئا؟ قال :نعم يا رسول اهلل ،قال« :ما قال؟»
فأنشد:
عــــــــــدمنا خیلنــــــــــا إن تروهــــــــــا

تثــــــري النقـ خ
ـــــع موعــــــدها كــــــدا ُ
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ينـــــــــازعن األعنرـــــــــة مصـــــــــغیات

()1
عــــىل أكتافهــــا األســــل الظــــام ُ

تظــــــــــل جیادنــــــــــا متمطـــــــــــرات

ُيل رطمهــــــــن بــــــــاخلمر النســــــــا

ج

كثريا
وقد اشتهر أهل الـمدينة بمحبتهم للغناء كام حكاه عنهم أبو الفرج األصبهاين ،وكانوا ً
ما يتغنون بشعر جبلة بن األهيم الغساين لكونه من احلنني إىل الوطن؛ ألن أكثر الـمغنيات هن من
السبايا ،وقصة جبلة بن األهيم هي أن الغساسنة وهم ملوك الشام يف قديم الزمان ،لكنهـم كانوا
حتت سلطة النصارى ،وملا تدفقت جحافل الصحابة عىل بالد الشام ومرص والعراق وسائر
البلدان وأجلوا النصارى ،دخل جبلة بن األهيم يف اإلسالم عالنية فحج زمن عمر بن اخلطاب
إزاره ٌ
رجل من بني فزارة فانحل ،فرفع جبلة يده
ريض اهلل عنه ،وعند الطواف بالبيت وطئ َ
فهشم أنف الفزاري ،فشكاه إىل عمر ،فقال له عمر :ما محلك عىل ذلك؟ القصاص بينكام .فقال
له جبلة :أيقتص من األرشاف للسوقة؟ فقال له عمر :نعم ،ساوى بينكام اإلسالم .فقال :أمهلني
حتى أعود .فقال :قد أمهلتك؟ فقام جبلة وأمر أصحابه بأن يشدوا عىل رحاهلم ،ورجع إىل بلده
ففعلوا ،فرتك احلج عام ذلك ،فندم أشد الندم وأنشد أبياته الشهرية وهي:
خنصــــخرت األرشاف مـــن عـــار لطمـــة
ت ر

ومــا كــان فیهــا لــو ص ـ ت هلــا رضر

تكنرفنـــــــي منهـــــــا جلـــــــاج ونخـــــــوة

فبعــت ــا العــني الصــحیحة بــالعور

فیـــــا لیـــــت أمـــــي تلـــــدين ولیتنـــــي

ـــريا يف ربیعــــة أو مضـــــر
ثويــــت أسـ ً
ج

ويـــا لیتنـــي أرعـــى الــــمخاض بقفـــرة

أجـــالس قـــومي بالعشـــیات والبكـــر

ج

ويــــا لیــــت بالشــــام أدنــــى معیشــــة

أجالس قومي عـادم السـمع والبصــر

أديــــن بــــام دانــــوا بــــه مــــن رشيعــــة

و أنكــر القــول الــذي قــال عمــر

وملا بلغ عمر هذه األبيات وجه إليه رج ً
ال من أصحابه وهو جثامة بن مساحق الكناين ،فلام

األسل :الرماح.
(َ )1
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انتهى إليه الرجل بكتاب عمر أجاب إىل كل يشء سوى اإلسالم(.)1
( )1قال الرجل فتوجهت إليه فلام انتهيت إىل بابه رأيت من البهجة واحلسن والرسور ما مل أر بباب هرقل مثله،
فلام سلمت رد السالم ورحب يب وألطفني والمني عىل تركي النزول عنده ،ثم أقعدين عىل يشء ،مل أثبته،
فإذا هو كريس من ذهب فانحدرت عنه فقال :ما لك؟ فقلت :إن رسول اهلل ﷺ هنى عن ذلك .فقال جبلة
أيضا مثل قويل يف النبي ﷺ حني ذكرته وصىل عليه ،ثم قال :يا هذا إنك إذا طهرت قلبك مل يرضك ما لبسته
ً
جلست عليه .ثم سألني عن الناس وأحلف يف السؤال عن عمر ،ثم جعل يفكر حتى رأيت احلزن يف
وال ما
َ
وجهه فقلت :ما يمنعك من الرجوع إىل قومك واإلسالم؟ قال :أبعد الذي قد كان؟ قلت :قد ارتد
األشعت بن قيس ومنعهم الزكاة ورضهبم بالسيف ثم رجع إىل اإلسالم ،فتحدثنا مل ًّيا ثم أومأ إىل غالم عىل
رأسه فوىل حيرض ،فام شعرت إال بعرش جوار يتكرسن من احل ي ثم قال للجواري :أطربنني ،فخفقن
بعيداهنن يغنني:
هلل َدر عصـــــــــــــــــابة نـــــــــــــــــا َدم ُتهم

يو ًمـــــــا بج َّلـــــــق يف الزمـــــــان األول

بـــــيض الوجـــــوه كريمـــــة أحســـــاهبم

ُشــــم األنــــوف مــــن الطــــراز األول

كالهبــــــم
يغشــــــون حتــــــى ال هتــــــر ُ

ال يســــألون عــــن الســــواد الـــــمقبل

ج

فاستهل واستبرش وطرب ثم قال :زدننا فاندفعن يغنني:
لــــــمن الـــــدار أقفـــــرت بمعـــــان

بــــني شــــاطئ الريمــــوك فالصــــامن

فحمــــى جاســــم فأوديــــة الصــــفر

مغنــــــــــى قبائــــــــــل وهجــــــــــان

فالقريـــــات مـــــن بـــــالس فداريــــــ

ــــــيا فســـــكاء فالقصـــــور الـــــدواين

ذاك مغنـــــى آلل جفنـــــة يف الدهــــــ

ـــــــر وحــــــق تعاقــــــب األزمــــــان

قـــد دنـــا الفصـــح فالوالئـــد ينظمــــ

ـــــــن رسا ًعــــــا أكلــــــة الـــــــمرجان

مل يعللــــــن بالـــــــمغافري والصمـــــــ

ـــــغ وال نقــــف حنظــــل الشـــــريان

ـــــق مكــــــني
قــــــد أراين هنــــــاك َحـ َّ

عنـــد ذي التـــاج مقعـــدي ومكـــاين

فقال أتعرف هذه الـمنازل؟ قلت :ال .قال :هذه منازلنا يف ملكنا بأكناف دمشق ،وهذا شعر ابن الفريعة
حسان بن ثابت .قلت :أما إنه مرضور البرص كبري السن .قال :يا جارية هايت .فأتته بخمسامئة دينار ومخسة
أثواب من الديباج فقال :ادفع هذا إىل حسان وأقرئه مني السالم .ثم راودين عىل مثلها فأبيت ،فبكى ثم قال
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وحاصل القول يف الغناء أنه كالم مقتبس من الشعر ،ويتمشى عىل طريقة الشعر ،كام قال
النبي ﷺ يف الشعر« :إنه الكم حسنه حسن وقبيحه قبيح»( )1وهكذا الغناء ،وقد قال رسول اهلل:
َ ْ ََْ َ َ ُ
َْ ْ َ ْ ََْ َ ْ
ُ َْ ً َ
ئ ِشع ًرا» متفق عليه .ويف الصحيحني أن
ئ ج ْوف َرجل قيحا ي ِري ِه خْي مِن أن يمت ِل
«ْلن يمتلِ
ْ َ ْ َ ً
النبي ﷺ قال« :إِن م َِن الشع ِر َل ِكمة».

ربا يف الـمسجد ينافح فيه عن اهلل ورسوله،
وكان النبي ﷺ ينصب حلسان بن ثابت من ً

ويقول« :اهجهم يا حسان ،فإن شعرك أشد عليهم من رشق اِلبل»( ،)2واهلل تعاىل يقول:

جلواريه :أبكينني فوضعن عيداهنن وأنشأن يقلن قوله :تنرصت األرشاف من عار لطمة ...إلخ .ثم بكى
قدمت عىل
وبكيت معه حتى رأيت دموعه جتول عىل حليته كأهنا اللؤلؤ ،ثم سلمت عليه وانرصفت .فلام
ُ
عمر سألني عن هرقل وجبلة فقصصت عليه القصة من أوهلا إىل آخرها ،فقال أورأيت جبلة يرشب اخلمر؟
قلت :نعم .قال :أبعده اهلل ،تعجل فانية اشرتاها بباقية فام ربحت جتارته ،فهل رسح معك شي ًئا؟ قلت :رسح
إىل حسان مخسامئة دينار ومخسة أثواب ديباج .فقال :هاهتا .وبعث إىل حسان فأقبل يقوده قائده حتى دنا
فسلم ،وقال :يا أمري الـمؤمنني إين ألجد أرواح آل جفنة .فقال عمر ريض اهلل عنه :قد نزع اهلل تبارك وتعاىل
لك منه عىل رغم أنفه وآتاك بمعونة .فانرصف عنه وهو يقول:
إن ابـــن جفنـــة مـــن بقيـــة معشــــر

مل يغـــــــــذهم آبـــــــــاؤهم بـــــــــاللوم

مل ينســــني بالشــــام إذ هــــو رهبــــا

كـــــــــال وال متنصــــــــــ ًرا بـــــــــالروم

يعطــــى اجلزيــــل وال يــــراه عنــــده

إال كـــــــبعض عطيـــــــة الــــــــمذموم

وأتيتـــــه يو ًمـــــا فقـــــرب جملســــــي

وســـــقى فـــــرواين مـــــن اخلرطـــــوم

فقال له رجل :أتذكر قو ًما كانوا ملوكًا فأبادهم اهلل وأفناهم؟! فقال :ممن الرجل؟ قال :مزين .قال :أما واهلل
لوال سوابق قومك مع رسول اهلل ﷺ لطوقتك طوق احلاممة .وقال للرجل الذي جاء من عند جبلة :ما كان
خلي ي ليخل يب ،فام قال؟ قال :قال يل :إن وجدته ح ًّيا فادفعها إليه ،وإن وجدته ميتًا فاطرح الثياب عىل قربه
وجدتني ميتًا ففعلت ذلك يب.
وابتع هبذه الدنانري ُبدنًا فانحرها عىل قربه .فقال حسان :ليتك َ
( )1أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث عائشة.
( )2أخرجه مسلم من حديث عائشة.
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ُ ُ َ َ
َ ي
َ َّ
ُ َ
ُ َ َ ُ َ
اوۥ َن َ ٢٢٤ألَم تَ َر َأ َّن ُ
لش َع َرا ُء يَ َّتب ُع ُه ُم ٱل َغ ُ
يمون َ ٢٢٥وأن ُهم َيقولون َما ّل َيف َعلون
ك واد ي ِه
ف
م
ه
﴿وٱ
ِ
ِ ِ
َ ُ
ُ
َّ َ
يا َوٱ َ
 ٢٢٦إ َّّل ٱ ََّّل َ َ ُ
ّلل َكث ِ ٗ
ت َو َذ َك ُروا ٱ َّ َ
نت َ ُ
صوا مِن َبع ِد َما ظل ُِموا﴾
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصل ِح ِ
ِ
[الشعراء.]227-224 :

فالشعر بام أنه ُيمدح من جهة أحيانًا ويذم أحيانًا فكذلك الغناء نفس اليشء ،واألصل فيه
اإلباحة ،لكن بعض العوام يغلطون يف إباحته ،ويغالون بالقول بتحريمه عندما يسمعون أن
ال من الذين يدعون أهنم يأمرون بالـمعروف وينهون عن الـمنكر سمع رج ً
رج ً
ال يغني وهو
يعمل عند السواين  -أي اإلبل التي يعمل عليها قبل حفر اآلبار باآلالت -فلام سمع الغناء نزل
عليه يف ناحية عمله وأخذ يرضبه رض ًبا شني ًعا حتى فقأ عينه ،وما فعله هذا فإنه عني الـمنكر
البعيد عن الـمعروف ،ويف هذا الزمان ويف بعض البلدان نجد من يعيب عىل الناس رضب الدف
يف العرس ،وهذا من نتيجة اجلهل ،فإن رضب الدف والغناء يف العرس سنة ،لقول النبي ﷺ:
« َفرق َما َب ْ َ
الرض َب ب ُّ
ْ
اَلالَل َو ْ َ
ني ْ َ
()2
ادلف»( .)1وقال« :أعلنوا اِلَكح واْضبوا فيه بادلف»
اَل َر ِام
ِ
ِ
ولـمـا جهزت عائشة ابنة يتيمة عندها إىل زوجها سأهلا رسول اهلل« :كيف صنعتم؟» فقالت:
ُ ًّ
ن
سلمناها إىل زوجها ،ودعونا هلام بالربكة ،ثم رجعنا .فقال« :هال استصحبتم معكم دفا فإن
اْلنصار يعجبهم اللهو ،وقلتم:
أتینــــــــــــاكم أتینــــــــــــاكم

وح ریانــــــــــــا وح ریــــــــــــاكم

ولــــــوال الــــــذهب األمحـــــــ

ـــــر ومــــا حلــــت بــــواديكم

ولـــــوال افنطـــــة الســـــمرا

لـمـــــا ســــمنت عــــذاريكم

فهذا كله من الشعر الـمباح ،أو من الغناء الـمباح ،وحسبك إجازة الرسول ﷺ له .وقد
أدخلت الصوفية الغناء يف ضمن الزهديات ،فكانوا يرقصون عند سامعه ويتساقطون ،وهم

( )1أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث حممد بن حاطب.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث عائشة.
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الذين عنى الشاعر بقوله:
ُتــــــي الكتــــــاب فــــــأطرقوا ال خیفــــــة

لكنرــــــه إطــــــرا ســــــاه الهــــــي

ج

ج

وأتـــــى الغنـــــا فكـــــافمري تنـــــاهقوا

تـــــاهلل مـــــا رقصـــــوا ألجـــــل اهلل
ج

فمتــــى رأيــــت عبــــادة بمالهــــي

دف وم مـــــــــار ونغمـــــــــة شـــــــــادن

وهلوا؛ ألهنا ال جتتمع حمبة اهلل وعبادته وشكره وذكره مع
فهؤالء من الذين اختذوا دينهم لع ًبا ً
حمبة الغناء والرقص والتساقط من وجده ،كام قيل:
يف قلــــب عبــــد لــــیس تتمعــــان

حـــــب القـــــران وحـــــب أفـــــان الغنـــــا

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :إنه وإن نقل عن أهل الـمدينة وغريهم استعامهلم
للغناء واستحباهبم له فلم يقل أحد من علامئهم أنه مستحب يف الدين وخمتار يف الرشع أصالً ،بل
كان فاعل ذلك يرى مع ذلك كراهته ،وأن تركه أفضل ،أو يرى أنه من الذنوب ،وغايته أن
مباحا.
يطلب سالمته من اإلثم ،أو يراه ً
أما الغناء الذي يتمحض يف الزهد أي ال يفيض إىل الوجد وال الرقص وال التساقط من أجله
فهذا ال بأس به كقوهلم:
يــــــــا غاد ًيــــــــا يف غفلــــــــة ورائحــــــــا

إّ متــــــــى تستحســــــــن القبائحــــــــا

ج

وكــــــم إّ كــــــم ال َتــــــاف موقفــــــا

يســـــــــتنطق اهلل بـــــــــه اجلوارحـــــــــا

يـــــا عج ًبـــــا منـــــا وأنـــــت مبصــــــر

كیــــف جتنبــــت الطريــــق الواضــــحا

وسأل اإلما َم أمحد ٌ
رجل فقال :يا أبا عبد اهلل هذه القصائد الرقاق التي يف ذكر اجلنة والنار
أي يشء تقول فيها؟ فقال :مثل أي يشء .قال :يقولون:
إذا مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال ريب

أمـــــــــا اســـــــــتحییت تعصـــــــــیني

وَتفـــــــي الـــــــذنب مـــــــن خلقـــــــي

وبالعصـــــــــــــــــیان تـــــــــــــــــأتیني

فقال :فدخل بيته ورد الباب ،فسمعت نحيبه من داخل البيت يردد وهو يقول هذه

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
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األشعار .ومثله الغناء الذي هييج احلزن ويدعو إىل الندب وتعداد حماسن الـميت ،فهو عني
النياحة الـمحرمة ،وال يوجد مثل هذا الـمكروه يف زماننا أو بلداننا.

َْ َ
وسمي الغناء غنا ًء من أجل حتسني الصوت به ،كام ورد يف احلديث عن أيب هريرة «ليس مِنا
ُ
َ
ْ
َ ْ َْ َََ
َ
َ ُ
ُْ
آن» رواه البخاري ،ومثله عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما أذِن اّلل
من لم يتغن بِالقر ِ
ُْ ْ ََْ
َ َ َ َ َ َ
ْ
ل َ ْ
آن َيه ُر ب ِ ِه» .متفق عليه.
ِشء  -أي استمع  -ما أذِن ِِل ِب حس ِن الصو ِ
ت بِالقر ِ
ََ ْ ُ َ َُ ُ َ
وت أبو موس
وملا استمع النبي ﷺ إىل أيب موسى األشعري أعجبته قراءته ،وقال« :لقد أ ِ
َ َُ
ْ َ ً ْ ََ
اود»( )1وقد قيل:
آل د
ِْي ِ
مِزمارا مِن مزام ِ

تغــــن بالشــــعر إذا مــــا كنــــت قائلــــه
َّ

إن الغنـــــا هلـــــذا الشـــــعر مضـــــامر

وصنف أبو الفرج األصبهاين كتا ًبا سامه األغاين وهو كتاب واسع العلم والـمعرفة ،يشتمل
عىل فنون من التاريخ والسري وسائر العلوم الـمختلفة ،لكن تسميته باألغاين حطت من قدره
عند الناس ،لكون أكثر الناس يعتقدون التحريم لألغاين كلها تقليدً ا بدون بصرية وبدون فرق
بني النافع والضار .وطريقة أيب الفرج األصبهاين يف كتابه أنه يأخذ بيتًا أو بيتني فيجعلهام ميزانًا
للغناء ،وربام رضبوا الدفوف عىل التغني هبام أو بأحدمها ،والغناء عىل إطالقه يشتمل عىل النافع
وعىل الضار ،مثل ما قال النبي ﷺ يف الشعر« :إنه الكم ،حسنه حسن وقبيحه قبيح»(.)2
اعلم أن سامع الغناء جيمع شيئني :أحدمها :أنه يلهي القلب عن
وقال العالمة ابن اجلوزيْ :
الذكر والصالة وعن التفكري يف عظمة اهلل والقيام بخدمته ،والثاين :يميل صاحبه إىل اللذات
العاجلة التي تدعو إىل استيفائها من مجيع الشهوات احلسية وأعظمها النكاح.
قسام منه وهو األكثر مباح ،وهو غناء احلداة ،وغناء جيوش
فهذا هو الغناء الـمذموم ،لكن ً
الغزو والـمبارزين يف القتال مما جيعلهم يندفعون بداعي الشوق والغناء إىل الـمبارزة والتضحية

( )1متفق عليه من حديث أيب موسى.
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث عائشة.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

بالنفس والنفيس دون الدين والوطن ،وهذا مما ال شك يف إباحته ،وقد كان للنبي ﷺ حاد حيدو
بعضا من التزاحم ،كله تب ًعا لرقة
سريها تب ًعا لصوته حتى يطأ بعضها ً
باجليوش بغنائه فيشتد ُ
َ
َ َْ َ ُ َ َ ْ
ك ِس الْ َق َوار َ
ير»( .)1يعني النساء.
صوته بالغناء ،حتى قال النبي ﷺ حلاديه« :يا أْنشة ل ت
ِ
ِ
الرش ِ
والنبي ﷺ كان رحب الصدر لسامع الشعر والغناء أحيانًا كام ثبت « َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َّ ِ
يد
َْ ََ َ ْ ْ َُ َ ْ َ
ْ َ ًْ
َع ْن َأبِ ِيه َق َال َر ِد ْف ُت َر ُس َ
ت شيئا»ُ .ق ْل ُت
ل
الص
ب
أ
ِ
ول اهللَِّ ﷺ َي ْو ًما َف َق َال «هل معك مِن ِشع ِر أمية ب ِن ِ
َن َع ْم َق َال «هِي ِه»َ .ف َأن َْشدْ ُت ُه َب ْيتًا َف َق َال «هِي ِه»ُ .ث َّم َأن َْشدْ ُت ُه َب ْيتًا َف َق َال «هِي ِه»َ .حتَّى َأن َْشدْ ُت ُه ِمائ ََة َب ْيت».
رواه مسلم.
ومثله حني أرى عائشة لعب احلبشة وكانوا يلعبون بحراهبم ،وكان يقول هلا« :حسبك»
َْ َُ ُ َ
َ
وهي تقول :أمهلني أنظر إليهم .وذلك يف يوم عيد ،ثم قالِِ « :لَعل َم يهود أن ِف دِينِنا سعة» أو
ُ ْ َ ً
قال« :فسحة»( ،)2ومثله دخول أيب بكر عىل عائشة يف بيتها وعندها جوار يرضبن بالدف فنهرهن
أبو بكر وقال :مزمارة الشيطان يف بيت رسول اهلل ﷺ؟ فرفع رسول اهلل ﷺ رأسه وكان
ُ َ
َ ْ َ َ ََ َ ْ َ
َُ
ً َ َ
مضطج ًعا وقال« :دعها يا أبا بكر ،فإِن ل ِك ق ْوم عِيداَ ،وهذا عِيدنا أهل اإلسالم»(.)3
والغناء عىل إطالقه حيث عىل الشجاعة واإلقدام وعىل الكرم ،ويساعد عىل مزاولة األعامل
الثقيلة بحيث ال يصيب من يزاوهلا مس التعب وقد قيل:
ولــوال خــالل خســنها الشــعر مــا درى

بغــاة النــدى مــن أيــن تــؤتى الـــمكارم

وحسبك إنشاد كعب بن زهري يف عروسه ،وكان النبي ﷺ قد أظهر قتله ،فنزل لي ً
ال عند
رجل من األنصار وشهد صالة الفجر مع رسول اهلل ﷺ ،وبعد الصالة جلس بني يدي رسول
اهلل ،ثم قال :يا رسول اهلل أرأيت إن جاءك كعب بن زهري تائ ًبا ناد ًما أكنت تقبل منه؟ قال« :نعم»،
ثم قال :أنا كعب بن زهري ،وقد قلت قصيدة أستأذنك يف سامعها .فقال« :قل» .فأنشد قصيدته
( )1أخرجه مسلم من حديث أنس.
( )2أخرجه اإلمام أمحد من حديث عائشة.
( )3متفق عليه من حديث عائشة.
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( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
الشهرية وهي:
بانـــت ســـعاد فقلبـــي الیـــوم متبـــول

متــــــیم إثرهــــــا ُيفــــــدخ مكبــــــول

وسعاد هي عروس الشاعر.
وهي تدل بفحواها  -مع حمبته هلا  -عىل أن رسول اهلل ﷺ أحب وأجل منها ،وقد قال أهل
األدب إذا كان مدح فالنسيب مقدم؛ ومعنى بانت سعاد :فارقت ،وقلبي اليوم متبول :أي ه َّيمه
احلب ،متيم ،أيُ :م َع َّبد ،إثرها :أي يف طلبها ،مل ُيفد مكبول أي :أسري احلب مل تفده بوصل ثم
قال:
ومــــا ســــعاد غــــداة البــــني إذ رحلــــوا

إال أغــن غضــی

الطــرف مكحــول

إن من عادة األعراب إذا انتقلوا من منزل إىل منزل آخر فإن الـمرأة تتجمل غاية التجمل،
ومنه تكحيل عينيها لعلمها أن الناس سينظرون إليها ،ثم قال:
هیفـــــــا مقبلـــــــة عجـــــــ ا مـــــــدبرة 

ال ُيشـــتكى قصــــر منهـــا وال طـــول



جتلـــو عـــوارض ذي قلـــم إذا ابتســـمت

كأنـــــه خمنهـــــل بـــــالراح معلـــــول

()1

ثم ليتأمل العاقل وصف هذا الشاعر لزوجته أو لعروسه بمسمع من رسول اهلل ﷺ وقد
أجازه ،فوصفها بأهنا هيفاء ،أي ضامرة البطن ويعدوهنا من حماسن الـمرأة ثم قال :عجزاء
مدبرة ،فوصفها بكرب عجيزهتا لكون الرجل قصاب حيب احلسن والسمن ،ال ُيشتكى منها قرص،
لكون رش النساء القصار احلباتر ،وال طول لكون الـمرأة إذا جتاوزت الطول الـمعتاد فإهنا تكون
مشوهة ،ثم وصف ثغرها فقال :جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت ،فالعوارض هي :الرباطم،
وال َظ ْلم بالفتح هو :ماء خيرج من أسنان األبكار ،ووصف حالوته بامء الـمطر الـممزوج بالراح،
أي اخلمر ،أي من شدة حالوته ،ومل ينكر النبي ﷺ عليه شي ًئا من ذلك:

( )1ذكره البيهقي يف السنن الكربى من حديث عبد الرمحن بن كعب بن زهري.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

فعـــانق وقبـــل وارتشـــف مـــن رضـــا ا

فعــدلا عــن قلــم افبیــب هــو الظلــم

()1

ج

واحلاصل أن الغناء مباح ،وأخذ األجرة عليه مباح ،وكذلك رضب الدف واحلداء كل هذا
وسمع من ابن عمر عند منرصفه من عرفة يقول:
من هلو الدنيا الـمباح يف األصلُ ،
إلیـــــــا تعـــــــدو قل ًقـــــــا وضـــــــینها 

ً
معرتضــــــــا يف بطنهــــــــا جنینُهــــــــا



خمال ًفا دين نصارى دينُها
ونظري هذا أن رج ً
ال من سكنة اإلمارات زار حبيبته ،وركب عىل ناقته ،فجعلت الناقة تتلفت
لح عليها بالرضب لتسري إىل األمام جهة حمبوبته وأنشد:
إىل اخللف وحتن إىل مألفها وهو ُي ُّ
هـــوى نـــاقتي خلفـــي وقـــدامي اهلـــوى

وإين وإياهـــــــــــــا لــــــــــــــمختلفان
ج

وقد وجهت امرأة أرملة سؤاالً قائلة :إنني امرأة مات عني زوجي ويل منه عدد من العيال،
وليس يل من كسب إال من الغناء ورضب الدف ،فهل كسبي عليهم حالل أو حرام؟.
فاجلواب :إننا متى قلنا بإباحة الغناء فإننا نقول بإباحة ما يرتتب عليه من األجرة ،إذ ال
يمكن أن يبذل أمثال هؤالء نف َعهم فيه بدون عوض ،والنبي ﷺ قد أثاب بعض الشعراء ،وقال:
َ ْ َْ َُ
ْ ْ َ
ََْ
ُ
«يَأْبَ ْ
اّلل ِ َل ابلُخل»( ،)2كام أثاب وفد بني متيم حني قدموا عليه وفيهم
ون َويأب
ل
أ
س
ي
ن
أ
ل
إ
ن
و
ِ
ِ
شعراؤهم ومنهم عطارد بن حاجب التميمي يف أرشاف من بني متيم ،جاؤوا يف أرسى بني متيم
الذين أخذهتم رسية عيينة بن حصن الفزاري فقالوا :جئنا لنفاخرك ،فأذن لشاعرنا وخطيبنا.
قال« :أذنت خلطيبكم» ،فقام عطارد فخطب فقال رسول اهلل ﷺ لثابت بن قيس بن شامس« :قم

فأجب الرجل» ،فقام ثابت فخطب وأجابه ،وقام الزبرقان بن بدر فقال:
نحـــــن الكـــــرام فـــــال حـــــي يعادلنـــــا

منـــا الــــملوك وفینـــا تنصـــب البیـــع

وكــــم قســـــرنا مــــن األجیــــاد كلهــــ ُم

عنـــد النهـــاب وفضـــل العـــ ُيتبـــع

( )1وهذا البيت ليس من قصيدة (بانت سعاد) وإنام دخل فيها دخول التفسري هلا.
( )2أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث عمر.

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
ونحـــن ُيطعـــم عنـــد القحـــ خمط خع ُمنـــا
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مــــن الشــــوا إذا يــــؤنس القــــ ع

ج

إىل أن قال:
إنــــــا أبینــــــا و يــــــأب لنــــــا أحــــــد

إنــــا كــــذلا عنــــد الفخــــر نرتفــــع

ج

يف أبيات ذكرها ،فقال رسول اهلل ﷺ حلسان بن ثابت« :قم فأجب الرجل» ،فقام ،فقال عىل
البدهية:
إن الـــــذوائب مـــــن فهـــــر وإخـــــوهتم

قـــــد بینـــــوا ســـــننًا للنـــــاس تتربـــــع

يرتـــه

تقـــوى اإللـــه وكـــل اخلـــري ُيصـــطنع

قــــــوم إذا حــــــاربوا رضوا عــــــدو و

أو حــاولوا النفــع يف أشــیاعهم نفعــوا

ســـــجیة تلـــــا مـــــنهم غـــــري حمدثـــــة

إن اخلالئــــق فــــاعلم رشهــــا البــــدع

إن كــــان يف النــــاس ســــباقون بعــــد و

فكــــل ســــبق ألدنــــى ســــبقهم تبــــع

يـــرا ـــا كـــل مـــن كانـــت

إىل أن قال:
ال يفخــــــرون إذا نــــــالوا عــــــدو و

وإن أصـــیبوا فـــال خـــور وال هلـــع
ججج

ولشاعره
فلام فرغ حسان قال األقرع بن حابس :إن هذا الرجل خلطي ُبه أخطب من خطيبنا،
ُ
أشعر من شاعرنا ،وألصواهتم أحىل من أصواتنا .فلام فرغ القوم أسلموا ،وجوزهم رسول اهلل ﷺ
فأحسن جوائزهم.
وهذا مما يدل عىل إباحة ما تكتسبه الـمرأة عىل غنائها والدف فيه ،فال حمظور يف إباحة ما
َ َ َ ْ
اءك مِن
يتفضل به أهل الفضل عليها ،وللفقراء من زاد الكرام نصيب ،والنبي ﷺ قال« :ما ج
َ ُ ُْ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ََْ َ َ ْ ُ ُ ْ
َ َ َ
َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ()1
ْشف ول سائ ِل فخذه ،وما ل فال تتبِعه نفسك»  ،وحسبنا إجازة
هذا الم ِ
ال وأنت غْي م ِ

رسول اهلل وتفضله عىل هؤالء عىل شعرهم مع كونه يف حمض الفخر بأنساهبم ،وقد هنى ﷺ عن
َ َ ً َْ ََ َ َ َ
َ ُ ُّ َ ُ ُ ً
حب أن أحدا ِل ذهبا يأ ِت ىلع ْْللة أ ْو
الفخر باألحساب والطعن يف األنساب ،وقد قال« :ما أ ِ

( )1متفق عليه من حديث عمر.
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َ َ
َ ْ َُ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ ُ ْ
ْ
َ
ُْ َ
ثالث عِن ِدى مِنه دِينار ،إِل أ ْر ِصدهُ ِ َدلين ،إِل أن أقول ب ِ ِه ِف عِبا ِد اّللِ هكذا َوهكذا َوهكذا»(،)1
أي عن يمينه وشامله ومن خلفه ،لكون البخل هو من أبغض ما يتخلق به الرجل عند رسول اهلل ﷺ،
وقد قال النبي ﷺ لبني ساعدة« :من سيدكم؟» قالوا :اجلد( )2بن قيس عىل أننا ِّ
نبخله ،قال ﷺ:
«وأي داء أدوى من ابلخل ،بل سيدكم عمرو بن اْلموح»( )3هلذا قال شاعرهم:
وقــــــال رســــــول اهلل وافــــــق قولــــــه

ملـــن قـــال منـــا مـــن تُســـمون ســـیدا

فقلنـــا لـــه اجلـــد بـــن قـــیس عـــىل التـــي

ُن خبخر لـــــه فیهـــــا وإن كـــــان أســـــودا

فتـــــى مـــــا َتطـــــى خطـــــوة لدنیـــــة

يومـــــا إّ ســـــوأة يـــــدا
وال باســـــ
ً
ج

فســــود عمــــرو بــــن اجلمــــوح جلــــوده

ـــودا
وحــــق لعمــــرو بالنــــدى أن ُيسـ َّ
ُ

إذا جـــــا ه الســـــؤال أوهـــــب مالـــــه

وقـــــال خـــــذوه إنـــــه راجـــــع غـــــدا
جج

كنــت ياجــد بــن قــیس عــىل التــي
فلــو
خ

سودا
عــىل مثلهــا عمــرو لكنــت الـــم َّ

فهذه الـمرأة األرملة التي مات عنها زوجها وعندها عدد من العيال وتسأل عن كسبها
بالغناء والدف إذ ال كسب هلا غري ذلك ،فنقول :إن كسبها هبذه الطريقة حالل بال شك إذا مل
تتعمد الغناء الذي يثري الغرائز إىل الفجور ورشب اخلمور وما هو بمعنى ذلك ،إذ األصل
اإلباحة ،وقد تناول أساطني العلامء األحاديث التي يزعمون بأهنا حترم الغناء فأخضعوها للطعن،
وأهنا كلها ليست بصحيحة وال رصحية يف التحريم ،وممن قال ذلك اإلمام ابن العريب إمام
الـاملكية ،وابن حزم ،والغزايل يف إحیا علوم الدين.

( )1أخرجه البخاري من حديث أيب ذر.
( )2اجلد بن قيس هو الذي اختفى خلف بعريه األمحر عند بيعة الرضوان وقال لرسول اهلل ﷺ عند غزوة تبوك:
إنني إذا رأيت بنات األصفر مل أستطع الصرب عنهن فائذن يل يف القعود ،فأذن له ،وأنزل اهلل فيه ﴿ َومِن ُهم َّمن
ََ
َّ َ َّ َ
َ
ُ ُ َ
َ َ
َ َ
ح َ
كفِر َ
ين [ ﴾٤٩التوبة.]49 :
يطُۢة ب ِٱل
َيقول ٱئذن ِل َوّل تفت ِِن أّل ِف ٱلفِتنةِ َسق ُطوا ِإَون ج َهن َم ل ُم ِ
ِ

( )3أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة.

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
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َّ
يث ِّلُ ِ َّ َ َ
اس َمن يَش َتي لَه َو ٱ َ
أما استدالهلم بقوله تعاىلَ ﴿ :وم َِن ٱنلَّ ِ
يل ٱّلل ِ
ل ِد ِ
ِ
ضل عن سب ِ ِ
ُ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َّ َ َ ُ
خذها ه ُز ًوار أولئِك ل ُهم عذاب يم ِهي [ ﴾٦لقامن .]6 :فاستنبطوا من هذه اآلية
ي عِلم ويت ِ
بِغ ِ
حتريم الغناء ونسبوا القول إىل ابن عباس وابن مسعود ،فإن هذا االستنباط هو اجتهاد من بعض

الـمفرسين وليس بنص قاطع عىل ما ذكروا ،وليس بنص مرفوع إىل النبي ﷺ حتى جيب الـمصري
إليه بالدليل القاطع والربهان الساطع .وجمرد الغناء اخلايل عن اخلنا ال حيتمل التفسري هبذا لكون
اآلية دلت عىل من يشرتي هلو احلديث ليضل به عن سبيل اهلل ،وهذا ُحيمل عىل من تصدى إىل
الكتابة أو رشاء الكتب الـمشتملة عىل اإلحلاد والزندقة ليضل هبا الناس عن احلق ،لكون اجلهد
باإلحلاد والزندقة ونرشه هو الغاية يف إفساد البالد وأخالق العباد من كوهنم خيرجون بسببه عن
خصوصا إذا انضم إىل هذا
غضوب عليهم والضآلني،
الرصاط الـمستقيم ويتبعون طريقة الـم ُ
ً
كفر باهلل
اإلحلاد والزندقة كونه يتخذ آيات اهلل ً
هزوا ،فإن االستهزاء باهلل وبكتابه ورسوله والدين ٌ
َ َ َ ُ َ
ُ ُ َ َ ُ َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ
ك َفرتُم َبعدَ
ُ
َ
َ
عز وجل ﴿...قل أب ِٱّللِ وءايتِهِۦ ورس ِ
ولِۦ كنتم تستهزِءون ّ ٦٥ل تعتذِروا قد
َ ُ
يمن ِكم﴾ [التوبة .]66-65 :مما يدل عىل أن هؤالء كفروا بمجرد استهزائهم بعد إيامهنم ،وأن جمرد
إِ
االستهزاء أحبط أعامهلم وأحلقهم بالكفار ،فام بالك بالـمستهزئني الذين ليس معهم إيامن فإهنم
أحق بالكفر ،وهذا التفسري بام ذكرنا هو الذي ينطبق عليه معنى اآلية ،وهم الذين يصابون باخلزي
والسمعة السيئة.
أقارهبم
َ
وجوههم عند ذكرهم ،ثم خيلد هلم الذكر اخلامل ُّ
يف الدنيا حتى يغطي ُ
و﴿لَه َو ٱ َ
وهلوا،
لد ِ
ِيث﴾ يشمل كل ما يتلهى به اإلنسان يف حياته ،وقد سمى اهلل الدنيا لع ًبا ً

ِ
وباإلبل وباخليل هو من هلو احلديث ،وكذا الـمصارعة باألجسام،
فالـمسابقة باألقدام
والسباحة ،والرماية ،وكذا الغناء ورضب الدف عليه كل هذا من اللهو الـمباح ،ومثله مالعبة
الرجل زوجته ،وتأديبه فرسه ،إذا مل خيرج عن حدود احلق إىل الباطل ،وأرشها نرش اإلحلاد
والزندقة التي تنطبع يف أخالق أكثر العامة كام قيل:
إذا كنـــت مـــن فـــرط الســـفاه معطـــ ً
ال

ُ
جاهــل اعلــم أننــي غــري جاحــد
فیــا

أخــــــاف مــــــن اهلل العقوبــــــة آجــــــ ً
ال

وأعلـــــم أن األمـــــر يف يـــــد واحـــــد
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نــــدامتُهم عنــــد األكــــف اللواحــــد

فــــإين رأيــــت الـــــملحدين تعــــودهم

ج

ونختم الكالم بكلمة كريمة ونصيحة حكيمة فيام يتعلق بالغناء والـمعازف وسائر
الـمالهي ،فنقول:
أوالً :إن الغناء يف هذا العرص ألفاظه بذيئة ،سخيفة خيجل العاقل من سامعها فض ً
ال عن
ترديدها أو التغني هبا.
ثان ًیا :إن العالـم كله اليوم غارق يف أمواج بحار الـموسيقى والغناء فأي خري جناه الناس من
ذلك؟ ثم أليس استغراق الـمطروب يف طربه يشل نشاطه ويقيض عىل مهته واندفاعه إىل العمل
ويغرق قلبه يف الغفلة.
ثال ًثا :لو أن أجهزة األعالم سخرت هذا الوقت الـمهدور لتعليم الناس اخلري ومحلهم عىل
فعله أال يكون ذلك أصلح للناس وأنفع؟!.
راب ًعا :إن هذا الذي يسمى اليوم بالفن من غناء ورقص ومتثيل وعزف مل يكن يف عرص من
ورضرا منه يف عرصنا ..فامذا يقدم الـمغنون والـمغنيات ألمتهم من اخلري؟!
انتشارا
العصور أكثر
ً
ً
وماذا تنفع التمثيليات والـمرسحيات التي تدَّ عي اإلصالح وإثمها أكرب من نفعها؟!
***

احلجاج بن يوسف
األخيل َّية مع
حديث ليىل
َّ
َ
هذه الـمحاورة الواقعة بني احلجاج وبني ليىل األخيلية تعطي الطالب والطالبات شي ًئا من
رشف أخالق القدامى ،وكون حبهم وعشقهم حمفو ًفا بالعفاف واإلحسان ،فهم يعدون النكاح
احلب فسد .وهلذا قالت ليىل
حب وحمبوبته أنه رذالة ونذالة ،وقد قيل :إذا نكح
ُّ
الواقع بني الـم ِّ
األخيلية:
وذي حاجــــة قلنــــا لــــه ال تــــبح ــــا

فلــــیس إلیهــــا مــــا حییــــت ســــبیل

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
لنـــــا صـــــاحب ال ينبغـــــي أن نخونـــــه
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وأنـــت ألخـــرى صـــاحب وخلیــــل

بخالف الـمحبني من أهل هذا العرص ،فإن غاية حب أحدهم ملعشوقته هو غزو ما سفل من
َخ ْلقها وأخالقها ،هلذا ال تدوم الـمحبة بينهام لكون الرجل يعرض له من يرغب يف حبه فينرصم
حبله عن معشوقته ،كام أن الـمرأة قد يعرض هلا من ترغب يف حبه فتنرصف عن معشوقها لعدم
استدامة صلة ما بينهام ،كام قيل:
عرضـــــا وعلقـــــت رجـــــ ً
علقتهـــــا ً
ال

غــريي وعلــق أخــرى غريهــا الرجــل

قال أبو بكر بن األنباري :حدثني أيب ،قال :أخربنا أمحد بن عبيد عن أيب احلسن الـمدائني
عمن حدثه عن موىل لعنبسة بن سعيد بن العايص قال :كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد بن
العايص إذا دخل عىل احلجاج ،فدخل يو ًما فدخلت إليهام وليس عند احلجاج أحد إال عنبسة،
فأقعدين فجيء احلجاج بطبق فيه ُرطب ،فأخذ اخلادم منه شي ًئا فجاءين به ،ثم جيء بطبق آخر
حتى كثرت األطباق ،وجعل ال يأتون بيشء إال جاءين منه بيشء حتى ظننت أن ما بني يدي أكثر
مما عندمها ،ثم جاء احلاجب فقال :امرأة بالباب ،فقال احلجاج :أدخلها .فدخلت ،فلام رآها
احلجاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصابت األرض ،فجاءت حتى قعدت بني يديه،
فنظرت فإذا امرأة قد أسن َّْت حسنة اخللق ،ومعها جاريتان ،وإذا هي ليىل األخيلية ،فسأهلا
احلجاج عن نسبها فانتسبت له ،فقال هلا :يا ليىل ما أتى بك؟ فقالت :إحالف النجوم ،وقلة
الغيوم ،وكلب الربد ،وشدة اجلهد ،وكنت لنا بعد اهلل الرفد .فقال هلا :صفي لنا الفجاج .فقالت:
فالفجاج مغربة ،واألرض مقشعرة ،والـمربك معتل ،وذو العيال خمتل ،واهلالك للقل ،والناس
مستنون رمحة هلل يرجون ،وأصابتنا سنون جمحفة مبلطة مل تدع لنا هب ًعا وال رب ًعا وال عافطة وال
نافطة ،أذهبت األموال ،ومزقت الرجال ،وأهلكت العيال .ثم قالت :إين قلت يف األمري قوالً.
قالِ :
هات .فأنشأت تقول:
ــالحا إهنـــا الــــ
أحجـــاج ال ُيف خلـــل سـ ُ

ــــــمنايا بكـــــف اهلل حیـــــث يراهـــــا

نــــاهم
أحجــــاج ال تُعــــ العصــــاة ُم
ر
ُ

وال اهلل ُيعطــــــي للعصــــــاة ُمناهــــــا
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إذا هــــب افجــــاج ً
أرضــــا مريضــــة

تت َّبــــــع أقصـــــــى دائهــــــا فشــــــفاها

شــفاها مــن الــدا ال ُعضــال الــذي ــا

غــــــالم إذا هــــــ َّ القنــــــا خة ســــــقاها

ســـــقاها فرواهـــــا بشــــــرب ســـــجاله

دمـــا رجـــال حیـــث مـــال حشـــاها

إذا ســـــــمع افجـــــــاج رز كتیبـــــــة

أعـــــدر هلـــــا قبـــــل النـــــ ول قراهـــــا

ج

اهـــــا

أعـــــــدر هلـــــــا مســـــــمومة فارســـــــیة

بأيـــــدي رجـــــال حيل ُبـــــون

األبكــــار والعــــون مثلــــه
فــــام ولــــد
ُ

ببحـــــــر وال أرض تـ ر
ــــــف خثراهـــــــا

قال :فلام قالت هذا البيت قال احلجاج :قاتلها اهلل ،واهلل ما أصاب صفتي شاعر مذ دخلت
العراق غريها .ثم التفت إىل عنبسة بن سعيد فقال :واهلل إين ألعد لألمر عسى أال يكون أبدً ا .ثم
ِ
وحيك حسبك .ثم
التفت إليها فقال :حسبك .قالت :إين قد قلت أكثر من هذا .قال :حسبك.
قال :يا غالم اذهب إىل فالن فقل له اقطع لساهنا .فذهب هبا ،فقال له :يقول لك األمري اقطع
لساهنا .قال :فأمر بإحضار احلجام ،فالتفتت إليه ،فقالت :ثكلتك أمك ،أما سمعت ما قال؟ إنام
أمرك أن تقطع لساين بالصلة .فبعث إليه يستثبته ،فاستشاط احلجاج غض ًبا ،وهم بقطع لسانه،
وقال :ارددها .فلام دخلت عليه قالت :كاد وأمانة اهلل يقطع مقويل .ثم أنشأت تقول:
ـــاج أنــــت الــــذي مــــا فوقــــه أحــــد
حج ُ
ر

إال اخللیفـــــ ُة والــــــمستخغ خف ُر الصـــــمدُ

ـهاب افــرب إن لقحــت
حجــاج أنــت شـ ُ

وأنـــت للنـــاس نـــور يف الـــدجى خيقـــدُ

ثم أقبل احلجاج عىل جلسائه فقال :أتدرون من هذه؟ قالوا :ال واهلل أهيا األمري ،إال أنا مل نر
شعرا منها .فقال :هذه ليىل األخيلية
قط أفصح وال أحسن حماورة ،وال أملح ً
وجها ،وال أرصن ً
التي مات توبة اخلفاجي من حبها .ثم التفت إليها فقال :أنشدينا يا ليىل بعض ما قال فيك توبة.
قالت :نعم أهيا األمري ،هو الذي يقول:
وهــــل تبكــــني لــــیىل إذا ُمــــت قبلهــــا

وقـــام عـــىل قـــ ي النســـا النـــوائح

ج

كــام لــو أصــاب الـــموت لــیىل بكیتُهــا

وجـــاد هلـــا دمـــع مـــن العـــني ســـافح

( )5الغنا وما عسى أن يقال فیه من افظر أو اإلباحة
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وأغـــــب مـــــن لـــــیىل بـــــام ال أنالـــــه

قــرت بــه العــني طــائح
بــىل كــل مــا ر

ولـــــو أن لـــــیىل األخیلیـــــة ســـــلمت

ــــــي ودوين خجنـــــــدل وصـــــــفائح
عـ ر

لســــ رلمت تســــلیم البشاشــــة أو خز خقــــا

صـدى مـن جانـب القـ صـائح
إلیها
ً
ج

فقال :زيدينا من شعره يا ليىل .فقالت :هو الذي يقول:
محامـــــ خة بطـــــن الـــــواديني ترنمـــــي

مطريهــــا
ســــقاك مــــن ال ُغــــر الغــــوادي ُ

ــــاعام
أبینـــــي لنـــــا الزال ريشـــــا نـ ً

والزلـــت يف خضــــرا غـــ ر
نضـــريها
ُ

زرت لـــیىل ت قعـــت
ــت إذا مـــا ُ
وكنـ ُ

ـــفورها
فقــــد رابنــــي منهــــا الغــــدا خة سـ ُ

وقــــد رابنــــي منهــــا صــــدود رأي ُتــــه

ـــورها
وإعراضــــها عــــن حــــاجتي وبسـ ُ

وأرشف بـــــالقور الیفـــــاع لعلنـــــي

بصـــــريها
أرى نـــــار لـــــیىل أو يـــــراين
ُ

يقـــــول رجـــــال ال يضـــــريك نأ ُُيـــــا

بـــىل كـــل مـــا شـ َّ
ــريها
ــف النفـ خ
ــوس يضـ ُ

بــىل قــد يضــري العــني أن تكثــر البكــا

ورهــــــا
و ُيمنــــــع منهــــــا نومهــــــا و
ُ

وقــــد زعمــــت لــــیىل بــــأين فــــاجر

فجورهـــــا
لنفســــــي تقاهـــــا أوعلیهـــــا
ُ

كثريا فأرسل إ َّيل يو ًما
فقال احلجاج :ما الذي رابه من سفورك؟ فقالت :أهيا األمري كان يلم يب ً
ِ
ِ
احلي ،فأرصدوا له ،فلام أتاين سفرت عن وجهي ،فعلم أن ذلك لرش ،فلم يزد عىل
أين آتيك ،و َفطن ُّ
درك ،فهل رأيت منه شي ًئا تكرهينه؟ فقالت :ال واهلل الذي أسأله أن
التسليم والرجوع .فقال :هلل ُّ
يصلحك ،غري أنه قال مرة قوالً ظننت أنه قد خضع لبعض األمر ،فأنشأت أقول:
وذي حاجـــة قلنـــا لـــه ال تُـــبح ـــا

فلـــــیس إلیهـــــا مـــــا حییـــــت ســـــبیل

ج

لنـــا صـــاحب ال ينبغـــي أن نخونـــه

وأنـــــت ألخـــــرى صـــــاحب وخلیـــــل

فال واهلل الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شي ًئا حتى فرق الـموت بيني وبينه .قال :ثم
مه ،قالت :ثم مل يلبث أن خرج يف غزاة له فأوىص ابن عم له إذا أتيت احلارض من بني عبادة ِ
فناد
بأعىل صوتك:
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مـــــن الـــــدَّ هر ال يســــــرى إ َّ خیاهلـــــا

أقول:
ريب وأحســــن حالــــه
وعنــــه عفــــا ر

فعــــــ ت علینــــــا حاجــــــة ال يناهلــــــا

قال :ثم مه قالت :ثم مل يلبث أن مات ،فأتانا نع ُيه ،فقال :أنشدينا بعض مراثيك فيه ،فأنشدت:
لتبــا العــذارى مــن خفاجــة نســوة

بــــــام شــــــؤون العــــــ ة الـــــــمتحدر ر

قال هلا :فأنشدينا .فأنشدته:
قالئ ـ

كــــأن فتــــى الفتیــــان توبــــة ُيــــنخ

ـن افص ــى بــالكراكر
يفحصـ خ

فلام فرغت من القصيدة قال حمصن الفقعيس -وكان من جلساء احلجاج :-من الذي تقول
هذا فيه فواهلل إين ألظنها كاذبة .فنظرت إليه ،ثم قالت :أهيا األمري ،إن هذا القائل لو رأى توبة
كنت
لرسه أال تكون يف داره عذراء إال هي حامل منه .فقال احلجاج :هذا وأبيك اجلواب ،وقد َ
عنه غنيا .ثم قال هلا :س ي يا ليىل ُتعط .قالت :أعط فمثلك أعطى فأحسن .قالِ :
لك عرشون.
قالت :زد فمثلك زاد فأمجل .قال :لك أربعون .قالت :زد فمثلك زاد فأكمل .قال لك :ثامنون.
قالت :زد فمثلك زاد فتمم .قالِ :
لك مائة واعلمي أهنا غنم .قالت :معاذ اهلل أهيا األمري أنت
ِ
وحيك يا ليىل .قالت :مائة
غنام .قال :فام هي
أجود جو ًدا ،وأجمد جمدً ا ،وأورى زندً ا من أن جتعلها ً
من اإلبل برعاهتا .فأمر هلا هبا ،ثم قال :ألك حاجة بعدها .قالت :تدفع إىل النابغة اجلعدي .قال:
ً
عائذا بعبد الـملك،
قد فعلت .وقد كانت هتجوه وهيجوها ،فبلغ النابغة ذلك ،فخرج هار ًبا
فأتبعته إىل الشام ،فهرب إىل قتيبة بن مسلم بخراسان ،فأتبعته الربيد بكتاب احلجاج إىل قتيبة،
فامت بقومس ويقال بحلوان.
***

()6
حتقيق الـمقال يف جواز حتويل الـمقام
لرضورة توسعة الـمطاف بالبيت احلرام

[وقفة مع كواب نقض املباين يف فووى اليامين لسليامن بن عبد
الرمحن بن محدان و الرد عليه يف سوة عرش فصال]
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني عىل أمور الدنيا والدين ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني.
أما بعد:
فإنني وقفت عىل كتاب صغري عنوانه :نق

معزوا إىل مؤلفه سليامن
الـمباين يف فتوى الیامين
ًّ

بن عبد الرمحن بن محدان.
حاصله الرد عىل صاحب رسالة الـمقام الذي هو عبد الرمحن بن حييى الـمعلمي .وبعد
احلصول عىل الرسالة والنظر فيام تقتضيه من الداللة ،وجدهتا رسالة وجيزة سامها مقام إبراهیم
وهل جيوز تأخريه عن موضعه عند احلاجة لتوسيع الـمطاف ،وساق فيها ما عسى أن يقال من
حجج الـامنع والـمقتيض بعبارات تتقلب مع احلق وبلسان يتحىل بالصدق حسبام ظهر يل من
قوله ،وال أزكيه عند ربه ،يعزو كل أثر إىل راويه مع بيان علله ومنافيه حسبام تقتضيه أمانة الرواية
وثقة الدراية ،وقد رجح جواز حتويله عن حمله إىل حمل قريب منه رف ًقا بالناس ،وكام سبق نظري
هذا العمل من فعل عمر بطريق القياس وإمجاع الصحابة األكياس ،وحاصل ما أورده مما عزاه
وأسنده من اآلثار الضعيفة واجليدة ،وما نزع إليه بموجب اجتهاده وأيده فإنه من األمر اجل ي
الواضح إن مل يكن للصواب فيه ملمح ففيه لالجتهاد مرسح.
ثم إن سليامن بن محدان محل عليه محلة الصائل السكران فأنحى عليه بالـمالم وتوجيه
الـمذام ،حتى كاد أن خيرجه عن دائرة اإلسالم بعبارات كلها تقتيض اجلنف واجلفا وتنايف
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سقيام والضعيف الـمعلول
اإلنصاف واحلفا ،قد جعل فيها اجلد عب ًثا والترب خب ًثا والصحيح
ً
مستقيام ،وفيه اليشء الكثري من اهلذر واهلذيان والزور والبهتان والتدليس والكتامن ما يستبعد
ً
وقوعه من مثل هذا اإلنسان.
كل هذا قد استباح عرضه يف سبيل نرص رأيه وإعالء كلمته ،وقد سار يف نقضه عىل سنة
سيئة من أمره وهي أن يأخذ من أقوال بعض الـمؤرخني غري الـمشهورين بالعلم والفقه
واحلديث ،بل وال بالثقة كاألزرقي وابن فهد وابن رساقة العامري وابن فضل اهلل الـمعري وابن
جبري ومن الدر الـمنثور للسيوطي وأمثاله ،فيأخذ من أقوال هؤالء ما يوافق مذاقه وجيعلها
قضايا مسلمة وأصوالً معتمدة ويلتمس الدالئل الضعيفة إلثباهتا وإبطال ما خالفها.
فساءين واهلل سوء ما أورده وفساد ما تورطه ،إذ قد يغرت به من نظر فيه من جهلة العوام أو
بعض من مل يتحقق يف رسالة الـمقام من علامء اإلسالم فيظنون أنه قد رسم هلم الصواب بتحقيقه
عدوا صديقه.
وكشف هلم الباطل بتشديقه ،ومن يغرتب حيسب ًّ
وبام أن النصح من واجبات اإلسالم ،ونرص احلق واجب باليد واللسان ،والـمسلم للمسلم
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َََ َُ ََ
اونوا َع ٱ ِلث ِم َوٱل ُعد َو ِن﴾ [الـامئدة .]2 :فألجله
ّب وٱِلقوىر وّل تع
كالبنيان ﴿وتعاونوا َع ٱل ِِ
أحببت أن أشري يف هذا احلجم الصغري إىل ما اشتمل عليه النقض من الـمجازفة يف التعبري،

واخلطأ الواضح يف التفسري ،ساحمه اهلل عام اقرتفه من التحريف والتبديل ،ومن اإلفراط والتقصري
إذ ليس كل ناقد بصري سوى اهلل الذي ال معقب حلكمه نعم الـموىل ونعم النصري.
***

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام
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الفصل األول
رب صاحب عزيمة قوية وطريقة قويمة ينهض بجده وجهده إىل خدمة أمته ومنفعة أهل
ملته بتقديم تأليف لطيف كرسالة الـمقام الـمحتفة باآلثار الصحيحة واحلكم الرصحية التي
يقبلها الذوق السليم ،وتوافق أصول الدين القويم ،فام خيطو بعض خطوات حتى يتصدى له
السعاة الـمامحلون فينصبون يف طريقه العواثري وخيدون له األخاديد ويأتون إليه من كل فج
عميق ليقطعوا عليه الطريق ويلجئوه إىل احلرج والضيق ،فتضعف عزيمته وتنحل شكيمته
ويكسل عن الـميض يف سبيل عمله والنصح ألمته ويؤثر الـميل إىل الراحة واخلمول.
أما النقد باحلق وبلسان الصدق فإنه من واجبات الدين ومن النصيحة هلل ولعباده
يقوم اعوجاجنا ويصلح ما فسد من منهاجنا ،فإن
الـمؤمنني ،وال نزال بخري متى يوجد فينا من ِّ
اإلنسان مهام بلغ من اإلتقان ومن سعة العلم والعرفان فإنه عرضة للخطأ والنسيان ،فال يكاد
خيلو عمل من خلل وال كالم من زلل ،شهدت بذلك كتب الـمؤلفني وتاريخ الـمتقدمني
والـمتأخرين ،خيطئ أقوام فيصلح خطأهم آخرون بحسن قصد وسداد نقد فيستنري احلق ويتجىل
وجه الصواب والصدق.
غري أن الـمخلص الناصح والبصري الناقد جيب عليه أن يتثبت يف الرد والنقد ،وأن يقدر
رضورة احلال والـمحل ،فلكل مقام مقال ،والعلة تدور مع معلوهلا وجو ًدا وعد ًما ،وختتلف
الفتوى باختالف الزمان والـمكان فيام ال يتعلق بأصول العقيدة واألركان ،وقد جاءت هذه
الرشيعة السمحة بجلب الـمصالح وتكثريها ودرء الـمفاسد وتقليلها ،ومن قواعدها الـمعتربة أنه
إذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة جتلب التيسري ،وجيوز ارتكاب أدنى الرضرين لدفع أعالمها،
ُ ُ َّ ُ ُ
ّلل بِك ُم
واحلرج منفي عن الدين مجلة وتفصيالً ،ما جعل اهلل عليكم يف الدين من حرج﴿ ،ي ِريد ٱ
ُ َ ََ ُ ُ ُ
ك ُم ٱل ُع َ
س﴾ [البقرة .]185 :ألن الدين عدل اهلل يف أرضه ورمحته لعباده ،رشع
ٱليس وّل يرِيد ب ِ
إلسعاد البرشية يف أمورهم الروحية واجلسدية واالجتامعية ،ولو فكر العلامء بإمعان ونظر لوجدوا
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فيه الفرج والـمخرج من كل ما وقعوا فيه من الشدة واحلرج ،ومن صفة رسول اهلل ﷺ أنه
ََ
ََ ُ
َ
َ
كم بٱل ُمؤ ِمن َ
ِي َر ُءوف َّرحِيم﴾ [التوبة.]129-128 :
﴿...ع ِزيز عليهِ َما عن يِتم َح ِريص علي
ِ
***

الفصل الثاين
إن أول كلمة بدأ صاحب النق

بردها وسار يف سائر صفحات كتابه يرددها للتنديد هبا

هي قول صاحب رسالة الـمقام :هذه رسالة يف شأن مقام إبراهيم وما الذي ينبغي أن يعمل به
عند توسعة الـمطاف ،حاولت فيها تنقيح األدلة وداللتها عىل وجه التحقيق.
فأجاب سليامن قائالً :إنا إذا أمعنا النظر يف كالمه وجدناه يدل عىل أمرين:
األول :إنه يتضمن جواز الترصف يف مقام إبراهيم وأن بحثه ينحرص فيام ينبغي أن يعمل به.
األمر الثاين :إنه حياول تنقيح األدلة وداللتها عىل وجه التحقيق ،وهذا يدل عىل أنه مل جيد من
األدلة ما يصح االستناد عليه؛ ألن الـمحاولة إنام تكون فيام فيه مشقة وصعوبة وال يتأتى إال
باالحتيال ،هذا معنى كالمه ومقتضاه يف اللغة ،قال صاحب النهاية :والـمحاولة طلب اليشء
بحيلة .وكال األمرين اللذين ذكرمها غري جائز رش ًعا .انتهى.
فاجلواب أن نقول :إن هذه الكلمة التي بدأ صاحب النق

بإنكارها ومحل صاحب الرسالة

عىل سوء الظن من أجلها هي من لطيف اخلطاب اجلاري عىل ألسنة الكتاب من العلامء والفقهاء
واحلكامء وعلامء اللغة وفصحاء البالغة وسائر الفرسان يف هذا الـميدان ،بحيث ينطق هبا أحدهم
عندما حياول إنشاء تأليف أو مقالة أو رسالة ذات أمهية بدون أن يسبق صاحب النق

أحد

منهم إىل إنكارها ولو أنصف لعرف ،ولكنه جتاهل فحرف وقد قيل :ويل للشعر من رواة السوء.
فدعواه أن الـمحاولة هي طلب اليشء بحيلة وأن هذا هو معناها يف اللغة حسبام ذكره
صاحب النهاية ،فهذا كله من الكذب عىل اللغة وعىل صاحب النهاية حيث نسب إليه تفسري
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الـمحاولة عىل هذا الـمعنى السيئ دون غريه ،حتى كأنه ال معنى هلا سواه ،وهذا يعد من خيانة
البحث وعدم الوفاء بأدائه كامالً.
ألنه بكشفه عىل النهاية وإرشافه عىل تفسري الـمحاولة قد عرف سعة القول يف معناها ،فنبأ
ببعضه وأعرض عن بعض ،وقد كان من واجب األمانة يف نقل الرواية أن ينقل ما قاله فيها
صاحب النهاية ،أو يشري إىل أن هذا من بعض معانيها دون أن يوهم الناس يف نقله بأن هذا هو
الـمعنى الـمراد منها دون غريه ،وصاحب النهاية نفسه قد استعمل هذه الكلمة يف مادة
الـمحاولة فقال :يف تفسري ال حول وال قوة إال باهلل ،أن الـمراد من هذه الكلمة إظهار الفقر إىل
اهلل بطلب الـمعونة عىل ما حياول من األمور وهو حقيقة العبودية .انتهى.
فقد عرفت كيف نطق هبا وهو إمام يف اللغة ومعدود من علامء البالغة ،وعىل صحة محلها عىل
احليلة فليست كل حيلة تكون حمرمة كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فاحليلة التي يتوصل هبا
إىل حتريم ما أحل اهلل أو حتليل ما حرم اهلل فهي احليلة الـمحرمة ،وفيه احلديث« :ل ترتكبوا ما

ارتكبت اْلهود فتستحلوا ُمارم اهلل بأدن اَليل»( )1ألن الوسائل هلا أحكام الـمقاصد ،أما احليلة
التي يتوصل هبا صاحبها إىل أمر حسن من رىض اهلل وطاعته ونرش ما ينفع الناس من القول
احلسن ،والـمبالغة بتلقينه وتفهيمه ال سيام إذا كان من األمر اخلفي الذي ينكر العامة جواز فعله ومل
يتمرنوا عىل مثله ،فإهنا من احليلة الـمباحة .ومل يزل العرب حتى الشعراء يفتخرون باحليلة التي
توصلهم إىل الـمكارم وختلصهم من الـمكاره ،ومنه قول بعضهم:
إذا الــــمر

حيتـــل وقـــد جـــد جـــده

أضــــاع وقاســــى أمــــره وهــــو مــــدبر

وقال األقرع القشريي:
َتادعنــــــــا وتوعــــــــدنا رويــــــــدً ا

كــــــدأب الــــــذئب يــــــأدو للغــــــ ال

فــــال تفعــــل فــــإن أخــــاك جلـــــد

عــــــىل العــــــ ا فیهــــــا ذو احتیــــــال

( )1أخرجه ابن بطة يف اإلبانة من حديث أيب هريرة.
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وقال األعشى:
فـــرع نبـــع ُيتـــ يف غصـــن الـمجــــ

ـــــد غ يــــر النــــدي عظــــیم الـــــمحال

قال يف القاموس :االحتيال والتحول والتحيل احلذق وجودة النظر والقدرة عىل الترصف،
قال :وحاول حماولـة أي رام .وقال يف خمتار الصحاح :حـاول :أي أراد.
فقول صاحب الرسالة حاولت تنقيح األدلة ،أي أردت وقصدت ال حيتمل الـمعنى الـمراد
غريه ،فحملها عىل احليلة الـمحرمة هو من حتريف الكلم عن موضعه ،والكالم حيمل عىل الـمتبادر
إىل األذهان وعىل ما يسبق إليه فهم كل إنسان حتى يف كالم اهلل عز وجل .وقد قال عمر بن اخلطاب
رشا وأنت جتد هلا يف اخلري حمم ً
ال( .)1فإنام ينشأ سوء
ريض اهلل عنه :ال تظن بكلمة خرجت من أخیا ًّ
الظن من خبث النية وسوء الرسيرة ،والعجب أنه قد شنع عىل صاحب الرسالة بنقد هذه الكلمة
الرائجة يف االستعامل وغفل عن تسمية كتابه نقض البنيان ،فإنه هبذه التسمية قد طبعه بطابع البطالن؛
ألن النقض ضد اإلحكام واإلبرام ،وقد ورد مطر ًدا فيام هو من قبيل الذم يف السنة والقرآن كنقض
َ َّ َ ُ ُ َ َ
َّ
ِين يَنقضون عه َد ٱّللِ مِن َبع ِد
العهود ونقض اإليامن وإحباط صالح األعامل :قال تعاىل﴿ :وٱَّل
َ
ََ
َ
َ
َ
َ َ ُ ُ
مِيثقِهِۦ﴾ [الرعد .]25 :وقال تعاىلَ ﴿ :وّل تنقضوا ٱلي َم َن َبع َد توكِيدِها﴾ [النحل﴿ .]91 :وّل
َ َ
َ ُ َّ َ َ ٗ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ
تكونوا كٱل ِّت نقضت غزل َها مِن بع ِد قوة أنكثا﴾ [النحل.]92 :
َ َْ ُ
ََْ
َ َ
ُ
ومنه حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال« :وما نقض قوم عهد اّللِ َوعهد َرس ِ
ولِ إِل سلط اّلل
َ
َ َ َ ُ َْ َ ُ ََْ ُ
َ َ ْ ْ َ ُ ًّ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ً
ك ْم َأئ ِم ُت ُه ْ
اّلل بأسه ْم بينه ْم شديدا»(.)2
اب اّللِ إِل جعل
ت
ك
ب
م
ْيهِم ،وما لم َت
ِ
ِ
ِ
علي ِهم عدوا مِن غ ِ
فهي تسمية تدل بمعناها عىل اعتالل مسامها وعدم اعتداله.

( )1أخرجه ابن عساكر يف تارخيه عن سعيد بن املسيب.
( )2أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
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الفصل الثالث
قال يف النق

 :إن مقام إبراهيم مشعر إسالمي ومنسك من مناسك احلج قد وضعه النبي ﷺ

يف موضعه هذا وهو موضعه يف عهد إبراهيم  ،وقد أمرنا اهلل عز وجل بأن نتخذ منه مصىل،
وفرس لنا رسول اهلل ﷺ مقتىض هذا األمر بتالوته لآلية الكريمة وصالته خلفه بعد طوافه يف حجة
الوداع ،وما أمر اهلل به رسوله من رشعه الذي أوحاه إليه أمر توقيفي ال اجتهاد فيه ألحد ،وال
يسوغ ألحد من الناس أن يفتي بنقله من موضعه الذي هو فيه وال الترصف فيه بأي نوع من أنواع
ُ َّ َ َ َ َ َ َ
َع ََش َ
يعة
الترصف ،وال جيوز االحتيال عىل ذلك بأي حيلة؛ ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ثم جعلنك
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ
َ َ
ِين ّل َيعل ُمون[ ﴾١٨اجلاثية.]18 :
مِن ٱلم ِر فٱتبِعها وّل تتبِع أهواء ٱَّل

فاجلواب :إن يف غضون هذا الكالم من التمويه واإلهيام وقلب حقائق األحكام وإغراء

سذج العوام ما ال خيفى عىل اخلاص والعام .أما الـمقام النازل يف شأنه القرآن فقد وقع اخلالف
بني السلف واخللف يف تعيينه عىل أقوال ،وإن منهم من قال :إنه احلج كله .ومنهم من قال :إن
مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة واجلامر .ومنهم من قال :إنه الـمسجد احلرام .ومنهم من قال :إنه
احلجر الـمعروف الذي قام عليه إبراهيم  لبناء البيت احلرام .ورجح ابن جرير هذا األخري
وقال :إنه أوىل األقوال بالصواب .ثم إنه عىل فرض قرص الكالم عىل هذا احلجر الـمعروف يف
الـمسجد احلرام فإن قوله إنه مشعر إسالمي ومنسك من مناسك احلج ليس بصحيح يف الـمعنى
الـمراد ،وكأن الرجل ال يعرف التفريق بني مشاعر احلج وغريها ،فإن مشاعر احلج هي كل ما
كان من أعامله كاإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي واحللق والنحر
وغري ذلك ،ذكره يف النهاية.
وكذلك الـمنسك فإنه الـمتعبد ،ويقع عىل الـمصدر وعىل الزمان والـمكان ،ثم سميت
أيضا ،وهذا احلجر الـمسمى بالـمقام مل يتعلق بذاته يشء
أمور احلج كلها مناسك ،ذكره يف النهاية ً
من الرشائع واألحكام ،فلم يؤمر الناس يف حجهم بمسحه وال بتقبيله وال الطواف به وال
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الصالة فوقه ،وقد رضب عليه بصندوق من حديد إلبعاد الناس عن مسحه وتقبيله ،بخالف
احلجر األسود فقد ورد الرشع بتقبيله ،وكذلك الركن اليامين ورد الرشع بمسحه وكذلك احلجر
 -بكرس احلاء  -ورد الرشع باألمر بالصالة فيه ملا روى البخاري أن النبي ﷺ قال« :من لم يقدر

ىلع الصالة يف ابليت فليصل يف اَلجر فإنه من ابليت».
أما هذا احلجر الـمسمى بالـمقام فلم يثبت عن النبي ﷺ فيه إال أنه طاف يف حجة الوداع ثم
ٗ
َّ ُ
جاء إىل الـمقام وقرأ قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :فجعل
الـمقام بينه وبني القبلة  -وكان إذ ذاك ملص ًقا بالكعبة -فصىل ركعتني ،وهذه الصالة تسمى سنة
الطواف تستحب يف حق كل من طاف بالبيت يف حج وغريه ،وقد أمجع العلامء عىل أنه ليس هلذه
الصالة مكان حمدود .ويقول الفقهاء يف بعض كتبهم :وحيثام ركعهام من الـمسجد فثم مقام
إبراهيم ،وقد صالها عمر بذي طوى وصلتهام أم سلمة خارج احلرم ،والنبي ﷺ صىل هاتني
الركعتني يف مقامه الالئق به كام ذكرنا ،وانترش أصحابه وسائر من حج معه من أهل مكة وغريهم
يف الـمسجد احلرام كل واحد منهم يص ي ركعتي الطواف منفر ًدا ،وحيتمل أن يكون بعضهم أبعد
عن مقام رسول اهلل ﷺ بامئة ذراع وأكثر وأقل كام قال جابر بن عبد اهلل يف صفتهم :نظرت إىل مد
برصي من بني راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن شامله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك
ورسول اهلل بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فام عمل به من يشء عملنا به.
فهؤالء عىل كثرهتم رجاهلم ونسائهم قد انترشوا يف الـمسجد احلرام كل واحد منهم يص ي ركعتي
الطواف ،ورسول اهلل ﷺ ينظر إليهم بعني الرضا عنهم ويصدق عليهم أهنم قد اختذوا من مقام
إبراهيم مصىل؛ ألن النبي ﷺ مل يعني هلذه الصالة مكانًا حمدو ًدا ،ومل يأمر أحدً ا بالتقدم إىل مكانه
وال القيام مقامه ،ومل يقع منهم الزحام عىل مواقع أقدام رسول اهلل يف الـمقام لفقههم الراسخ
وعلمهم الواسع أن الـمسجد احلرام كله مقام إبراهيم.
وهذه معجزة من معجزات النبوة ،إذ لو أمرهم بالتقدم إىل مكانه أو جعل مكانًا معينًا هلذه
الصالة ،لوقع الناس يف الشدة والـمشقة التي تنافيها رشيعته السمحة.
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فإقرار النبي ﷺ للصحابة يصلون سنة الطواف متفرقني يف أنحاء الـمسجد احلرام هو
َ َ َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
َع ََش َ
يعة م َِن ٱلم ِر فٱتبِع َها َوّل تتبِع أه َوا َء
الترشيع الرشعي الذي قال اهلل فيه﴿ :ثم جعلنك
ِ
َّ َ َ
َ َ
ِين ّل َيعل ُمون [ ﴾١٨اجلاثية.]18 :
ٱَّل

ٗ
َّ ُ
وعن قتادة يف قوله تعاىل ﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :قال :إنام أمروا

أن يصلوا عنده ومل يؤمروا بمسحه ،ولقد تكلفت هذه األمة أشياء ما تكلفته األمم قبلها ،ولقد
ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فام زالت هذه األمة يمسحونه حتى اخلولق
وانمحى ،والـمقصود أن الـمرشوع الـمأمور به هو صالة سنة الطواف هلل رب العالـمني ال ملقام
َ ََُْ َ َ ً َ َ َ َ
َ َ َْ ََ
إبراهيم ،ملا روى جبري بن مطعم أن النبي ﷺ قال« :يا ب ِن عب ِد مناف ل تمنعوا أحدا طاف بِهذا
َْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
()1
ْ
ت وصّل أية ساعة شاء مِن ْل ِل أو نهارِ»  .فلو قدر أن السيل ذهب هبذا احلجر فلم يعثر له
ابلي ِ
عىل عني أو خرب فإنه لن يتغري بذلك يشء من مشاعر احلج وال مناسكه ولبقي العمل بسنة

مستمرا إىل يوم القيامة؛ ألن الـمحافظة عىل فعل هذه الصالة آكد من الـمحافظة
الطواف جار ًيا
ًّ
عىل حمل ما تفعل فيه ،وقد صالها أصحاب النبي ﷺ عند الـمقام حال كونه الص ًقا بالكعبة زمن
النبي وزمن أيب بكر ،ثم صلوها عند الـمقام بعد حتويل عمر له إىل موضعه اآلن ،ومل يقع يف نفس
أحد منهم حرج يف صحة هذه الصالة لعلمهم أهنا وقعت موقعها يف الصحة واالمتثال لكوهنا
تفعل يف احلرم ويف خارجه ،وهي من الرشائع الـمستحبة الثابتة بالكتاب والسنة فلو أنكر أحد
مرشوعيتها حلكمنا بكفره؛ ألهنا مما علم بالرضورة من دين اإلسالم ،فإدخال الـمقام يف مشاعر
احلج الـمحتمة ومناسكه الالزمة غري صحيح وغري صواب؛ ألنه ال يتعلق بذات هذا احلجر يشء
من العبادات ،فال جيوز يف الرشع مسحه وال تقبيله وال الطواف به وال الصالة فوقه ،فاعتقاد ما
ليس بمشعر وال منسك أنه مشعر ومنسك يعد من تغيري الكلم عن مواضعه ،ومن تبديل
الرشيعة بغريها ،كام لو اعتقد ما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل عىل حسب اعتقاده ،ولكن اهلل
سبحانه جعل استدامة بقاء الـمقام يف الـمسجد احلرام بمثابة اآلية والربهان عىل صحة بناء إبراهيم
( )1أخرجه أبو داود من حديث جبري بن مطعم.
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اخلليل  هلذا البيت احلرام الذي هو أول بيت أسس يف األرض لعبادة اهلل عز وجل ،قال
َ َّ
َ َّ
تعاىل﴿ :إ َّن أ َ َّو َل َبيت ُوض َع ل َّ
ار َٗك َو ُه ٗدى ل ِل َعلَم َ
ي  ٩٦فِيهِ َء َاي ُ
ك َة ُم َب َ
ِلن ِ
ت َبي ِ َنت
اس لَّلِي بِب
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ
َّ َ ُ
ام إب َره َ
ِيمر َو َمن دخل ُهۥ َكن َءام ِٗنا﴾ [آلعمران .]97-96 :فجعل وجود الـمقام بمثابة اآلية
مق ِ
والشاهد عىل ذلك ،ويف البخاري عن أيب ذر قال« :سئل رسول اهلل ﷺ عن أول بيت وضع
َ َُ َ
ْ َ ْ ُ َْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ
ُ
ت ك َْم َب ْين َُه َام؟ َق َال «أ ْربعون
ل
ق
.
»
ص
جد اْلق
ُ
جد اَلرام» .قل ُ
ت ث َّم أى قال «المس ِ
للناس .قال« :المس ِ
َ ًَ
سنة»» .احلديث ،وبيت الـمقدس بناه سليامن .

***

الفصل الرابع
وأما قوله :إن النبي ﷺ قد وضع الـمقام يف موضعه هذا وهو موضعه يف عهد إبراهيم .
فاجلواب :أما وضع النبي ﷺ للمقام يف موضعه اآلن فلم يثبت ذلك ال بحديث صحيح
وال حسن وال ضعيف ،بل ومل يثبت القول به عن أحد من أصحابه ،والصحيح الثابت أنه من
فعل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،وكان زمن النبي ﷺ ملص ًقا بالكعبة ،وصىل النبي ﷺ عنده
يف عمرة القضاء ويف الفتح ويف حجة الوداع ،وتويف رسول اهلل وهو عىل حالته ملص ًقا بالكعبة،
وصدرا من خالفة عمر ،فلام اتسعت فتوح اإلسالم وكثر
ثم كان األمر كذلك زمن أيب بكر
ً
الوافدون إىل حج بيت اهلل احلرام من مجيع البلدان ،ورأى عمر أن الـمصلني عند الـمقام يعرقلون
سري الطائفني بالبيت احلرام ،كام أن الطائفني يؤذون الـمصلني بوطئهم باألقدام ،فمن أجل شدة
الزحام اقتىض رأيه أن ينقل الـمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن ،ووافقه عىل هذا الرأي
مجيع الصحابة الكرام ،حتى مل ينكر ذلك عليه منهم إنسان فجعله عىل حد الـمطاف بقدر ما يسع
الناس يف ذلك الزمان ،قال احلافظ ابن حجر يف الفتح :كان عمر يرى أن إبقاء الـمقام يف لصق
الكعبة يلزم منه التضييق عىل الطائفني وعىل الـمصلني ،فوضعه يف مكان يرتفع به احلرج وهتيأ له
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ذلك؛ ألنه الذي كان أشار باختاذه مصىل ومل تنكر الصحابة فعله وال من جاء بعدهم فصار
إمجا ًعا .انتهى.
وهذا الترصف احلاصل من عمر يف نقله الـمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن يعد من
ال من أصوله وال دلي ً
الـمصالح الـمرسلة الـمالئمة لـمقاصد الرشع وحماسنه بحيث ال تنايف أص ً
ال
من أدلته؛ ألن هذا الترصف يرجع إىل راحة الطائفني بالبيت احلرام وحفظ حياهتم من رضورة
الزحام والسقوط حتت األقدام ،ثم التمكن من اإلتيان بركن احلج عىل التامم بخشوع وخضوع
واطمئنان ،فهو من األمور اجلزئية التي تتمشى عىل حسب احلاجة والـمصلحة وختتلف باختالف
األزمنة واألمكنة أشبه توسيع الـمسجد احلرام عندما تدعو احلاجة إىل توسعته ،وكان زمن النبي ﷺ
شبه الصحراء ليس له جدران وال سقوف وال أبواب ،فجرى الترصف من عمر بعد النبي ﷺ
بتوسعته وجعل له جدرانًا حتيط به ،ونقل الـمقام من لصق الكعبة ووضعه موضعه ،وكام جرى له
أيضا يف الـمسجد النبوي الذي بناه رسول اهلل بيده فدعت الرضورة والـمصلحة إىل هدمه
الترصف ً
لتوسعته ،فهو أول من وسع الـمسجد احلرام والـمسجد النبوي ،وقد عد العلامء هذا الترصف من
العمل الـمربور والسعي الـمشكور ،فالقائل بتحريم نقل الـمقام عن حمله ولزوم بقائه عىل حالة ما
كان عليه زمن النبي ﷺ يلزمه أن يقول بوجوب استدامة بقاء الـمسجد احلرام عىل حالة ما كان عليه
زمن النبي ﷺ ،وأن يقول بتحريم الترصف بتوسعته وتغيريه عن حالته سواء كان ذلك من عمر أو
غريه ،ويلزمه أن يقول بتحريم الترصف يف الـمسجد النبوي الذي بناه رسول اهلل ﷺ بيده إذ هذا كله
من لوازم قوله.
ومن الـمعلوم أن الـمسجد احلرام والـمسجد النبوي مها أعظم حرمة من حجر الـمقام،
وقد جاءت هذه الرشيعة السمحة بجلب الـمصالح وتكثريها ودرء الـمفاسد وتقليلها ،ومن
قواعدها الـمعتربة أنه إذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة جتلب التيسري ،واحلرج منفي عن الدين،
فمتى تبني لعلامء اإلسالم والعارفني بالنصوص واألحكام أن يف نقل الـمقام عن حمله إىل حمل
قريب منه مصلحة راجحة ودرء مفسدة واضحة فثم رشع اهلل ودينه ،إذ ليس بني أيدينا ما حيرمه
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واحلكم يدور مع علته ،وقد سبق العمل من الصحابة بمثله ،فهؤالء الذين أفتوا بنقل الـمقام عن
حمله إىل حمل قريب منه عندما تدعو احلاجة إليه ،نرى أهنم أبعد الناس عن الـمالم وأوىل بالثناء
العام؛ ألهنم مل يتجانفوا يف فتواهم إلثم وال تغيري رشع وال حكم بل هم أقرب إىل الصواب
َ
ُ
كتب
ون ب ِ ِ
والعدل من القائل بالتحريم بدون نص وال قياس وال قول صاحب وال دليل﴿ :ٱئت ِ
مِن َقبل َه َذا أَو أ َ َث َرة مِن عِلم إن ُك ُ
نتم َص ِدق َ
ِي﴾ [األحقاف.]4 :
ِ
ِ
وقد اتفق أهل السنة عىل أن اهلل بعث نبيه حممدً ا ﷺ بدين كامل ورشع شامل صالح لكل

زمان ومكان ليس بحرج وال أغالل دون الكامل يأمر بالصالح وينهى عن الفساد ،فإذا كان الفعل
فيه صالح وادعى مدع فيه بالفساد رجحوا الراجح منهام ،وأحلقوه به؛ ألن الدين مبني عىل جلب
الـمصالح وتكميلها ،ودرء الـمفاسد وتقليلها ،واهلل سبحانه ال يضيع أجرمن أحسن عمالً.
***

الفصل اخلامس
وأما قوله :إن هذا هو موضعه يف عهد إبراهيم اخلليل  ،وينسب القول بذلك إىل ابن أيب
مليكة وإىل مالك بن أنس فهو كاذب عىل ابن أيب مليكة يف عزوه إليه فلم يقع من ابن أيب مليكة
ذكر إلبراهيم يف خربه حتى فيام رواه عنه بنفسه ،وهذا نص لفظه الـمرصح به يف نقضه :روى
األزرقي :حدثني جدي قال :حدثنا عبد اجلبار بن الورد قال :سمعت ابن أيب مليكة يقول:
موضع الـمقام هذا الذي هو به اليوم هو موضعه يف اجلاهلية ويف عهد النبي ﷺ وأيب بكر وعمر
إال أن السيل ذهب به يف خالفة عمر فجعل يف وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده بمحرض الناس.
انتهى .وقد أخذ ذلك النووي فساقه بلفظه ،فقد عرفت كيف حرف الكلم عن موضعه فقلب
اجلاهلية باسم إبراهيم ونسب القول بصحة ذلك إىل ابن أيب مليكة ،ومعلوم أن زمن إبراهيم
زمن نبوة ليس بزمن جاهلية ،وأن أكثر األنبياء من ذريته كلام مىض نبي خلفه نبي بعده كام قال
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َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّ
َّ َ
َ
َع قَو ِمهِۦ نَر َف ُع َد َر َ
جت َّمن َسنشا ُء إِن َر َّبك َحكِيم
تعاىل﴿ :وت ِلك حجتنا ءاتينها إِبرهِيم
ر
ُ
َ ُ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ ًُ َ َ َ َ ُ ً َ
َ
َ َ َ َ َُ
وحا ه َدي َنا مِن قبل ر َومِن ذرِ َّيتِهِۦ د ُاوۥد
وب لُك هدينا ر ون
عل ِيم  ٨٣ووهبنا لۥ إِسحق ويعق ر
َ ُ َ َ َ ََي َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
سن َ
ي َ ٨٤و َزك ِر َّيا َو َيح َي
ون َوكذل ِك َن ِزي ٱل ُمح ِِ
وسليمن وأيوب ويوسف وموس وهر ر
ٗ
ََ
َ َ ُ
ُ
َ
َ َّ
ُ ٗ ُ َ َّ
لصلِح َ
َ َ
ي ِ ٨٥إَوس َم ِعيل َوٱل َي َس َع َو ُيوَسن َس َولوطا ر َوُك فضل َنا َع
اس ك مِن ٱ
ِ
وعِيس ِإَوّل ر
ٱل َعلَم َ
ي [ ﴾٨٦األنعام.]86-83 :
ِ
فهؤالء كلهم من ذرية إبراهيم اخلليل  وخرب ابن أيب مليكة هذا ليس إلبراهيم فيه ذكر
وال يمت له بصلة ،وإنام أكثر من ذكره والقول بصحته لقصد الرتويج به ،وهكذا األمر يف كل
مسألة يتبع صاحبها فيها اهلوى أوال ،ثم يطلب هلا الـمخرج من كالم ينسبه إىل العلامء أو من أدلة
ينسبها إىل الرشع وهي غري رصحية يف الـمعنى ،و َم ْن هذا شأنه جدير بأن يزيغ فهمه ويزل قدمه،
وواجب الـمؤمن أن يكون عند احلق بال خلق ،وعند اخللق بال هوى.
أما اجلاهلية فإهنا إنام نشأت زمن الفرتة فيام بعد عيسى  ،وهي زمن عمرو بن حلي الذي
س َّيب السوائب وغري دين إبراهيم ،وقد زالت هذه اجلاهلية ببعثة حممد ﷺ ،أما الـمقام فقد كان
يف زمان اجلاهلية يف لصق الكعبة حتى باعرتاف صاحب النق

نفسه كام روى األزرقي يف أخبار

مكة عن نوفل بن معاوية الدي ي قال :رأيت الـمقام يف عهد الـمطلب ملص ًقا بالبيت مثل الـمهاة.
وكذلك ما رواه اإلمام مالك بن أنس يف الـمدونة قال :بلغني أن عمر بن اخلطاب ملا ويل وحج
ودخل مكة أخر الـمقام إىل موضعه الذي هو فيه اليوم ،وقد كان ملص ًقا بالبيت يف عهد النبي ﷺ
وعهد أيب بكر وقبل ذلك وكانوا قدموه يف اجلاهلية خمافة أن يذهب به السيل ،فلام ويل عمر أخرج
أخيوطة كانت يف خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا هبا ما بني موضعه وبني البيت إذ قدموه خمافة
السيل فقاسه عمر فأخرجه إىل موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه يف اجلاهلية وعىل عهد
إبراهيم .انتهى.
فهذا قول مالك وفيه ارتباك وهو من اليشء الذي ال نجزم بصحتـه حيث مل يروه عن رسول
اهلل ﷺ ،وال عن أحد من أصحابه وعىل فرض صحته فإنه حجة عليه ال له؛ ألن فيه إبطاالً ملا يدعيه
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يف نقضه ،فقد نفى أشد النفي حتويل النبي ﷺ للمقام زمن الفتح ،كام ينفي وقوعه من أيب بكر
أيضا ينفي بقاء
ويثبت حتويل عمر له إىل موضعه اآلن ابتداء من غري سبق ،كام أن خرب ابن أيب مليكة ً
الـمقام يف لصق الكعبة يو ًما من الدهر ،حتى وال يف زمن اجلاهلية كام ينفي حتويل النبي ﷺ للمقام
أيضا من عمر لدعواه باستمرار بقاء الـمقام يف موضعه اآلن زمن اجلاهلية وزمن
كام ينفي حتويله ً
النبي ﷺ وزمن أيب بكر وعمر بدون استثناء ما عدا ذهاب السيل به ثم رد عمر له إىل موضعه،
وهذا ال شك أنه معلوم البطالن وبطالنه ال حيتاج إىل مزيد بيان حتى عند صاحب النق

 ،وهذه

النقول التارخيية يأيت الناس فيها بالغث والسمني والصحيح والسقيم ،وخيتلف نقل الناس
للحوادث التارخيية من قريب فام بالك من بعيد كام قيل:
ال تقـــــــبلن مـــــــن التـــــــوار كلـــــــام

مجـــــع الـــــرواة وخـــــ كـــــل بنـــــان

وإنني ألعجب أشد العجب من كثرة احتجاجه بخرب ابن أيب مليكة ،وهو ال يؤمن بموجبه
وال يمت إىل صحة ما يدعيه بصلة ،أما خرب اإلمام مالك ففيه أن اجلاهلية قدمت الـمقام إىل لصق
الكعبة خيفة السيل عليه وأن عمر أخرجه إىل موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه يف
اجلاهلية وعىل عهد إبراهيم .انتهى.
ومعلوم أن بني مالك وبني إبراهيم اخلليل عدد ألوف من السنني حتتاج إىل ألوف من الرواة.
وهذه األمور التارخيية كأخبار احلوادث واألمم الـامضية ال يزال يتحدث هبا الناس فيام بينهم عىل
سبيل الفكاهة والتسلية بدون تدقيق وال حتقيق وال تكذيب وال تصديق ،لعلمهم أن هذه األخبار
ال تتعلق بالعقائد واألحكام وال أمور احلالل واحلرام ،وقد روى عثامن بن سليامن  -عند
الفاكهي  -عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ما خيالف قول مالك ولفظه :فلام بلغ  -أي
إبراهيم -الـموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ الـمقام فجعله الص ًقا بالبيت.
وقوله أقرب إىل الصحة والرصاحة من قول مالك الحتامل أن يكون سمعه من النبي ﷺ ،ومع
هذا فإننا ال نحكم بصحة ما قاله ابن عباس وبطالن ما قاله مالك وال بضد ذلك ،وقد قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عن أخبار األمم الـامضية كبني إرسائيل وغريهم :إن هذه األمور
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طريقة العلم هبا هي النقل ،فام كان منها نق ً
صحيحا عن النبي ﷺ قبل ،فإن نقل عن أهل
ال
ً
الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه ،وكذا ما نقل عن بعض التابعني وإن مل يذكر
أنه أخذه عن أهل الكتاب فإننا ال نصدقه وال نكذبه ،ومتى اختلف التابعون مل يكن بعض
أقواهلم حجة عىل بعض ،وما نقل عن الصحابة نق ً
صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن
ال
ً
التابعني الحتامل أن يكون سمعه الصحايب من رسول اهلل ﷺ أو من بعض من سمعه منه وألن
نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعني .انتهى.
فقد عرفت أنه مل جيزم بصحة ما رواه الصحايب عن أهل الكتاب ،وإنام قال :النفس إليه
أسكن ،فام بالك هبذا اخلرب الذي ألقاه مالك بدون سند إىل أحد ثم ألصق صاحب النق

القول

معزوا إليه ثم بالغ يف نرصه وتأييده ورفعه
بصحته إىل ابن أيب مليكة كذ ًبا عليه بدون أن جيده
ًّ
وتشييده وبنى أصول كتابه عليه فرتاه يذهب عنه ثم يعود إليه ،وهب أن إبراهيم اخلليل  بعد
فراغه من بناء البيت احلرام وضع هذا احلجر يف موضعه اآلن ،أفيكون وضعه له من الرشع
الالزم واحلكم الدائم الذي ال جيوز تغيريه وال حتويله؟ وال النظر يف أمر خالفه أشبه قواعد البيت
الذي بوأه اهلل له وأمره أن يبنيه يف حمله ،إن هذا من اليشء الذي ال نقول بصحته لعدم ما يدل
ُ َ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
سلون ع َّما َكنوا َيع َملون
عليه﴿ :ت ِلك أمة قد خلتر لها ما كسبت ولكم ما كسبتمر وّل ت
[ ﴾١٣٤البقرة.]134 :

الفصل السادس
وأما قوله :إنه ال يسوغ ألحد من الناس أن يفتي بنقل الـمقام عن موضعه وال الترصف فيه
بأي نوع من أنواع الترصف.
فاجلواب :إن هذا اخلطاب يعد من رموز اجلهالة واحلمق ،فكأنه هبذا الكالم أقام نفسه مقام
وحاكام عىل مجيع العلامء واحلكام ،وإال فكيف حيرم عىل مجيع علامء اإلسالم عىل
الـمرشع العام
ً
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سبيل اجلزم واإللزام االجتهاد يف الفتوى يف شأن حتويل الـمقام؟! يريد بذلك غلق باب االجتهاد
يف النوازل وعدم استنباط احلق بالرباهني والدالئل ،حتى يتم له مقصوده يف نرص رأيه وإعالء
كلمته ،ثم إنه يتناقض من حيث ال يشعر ،فرتاه ينحي بالـمالم وتوجيه الـمذام عىل صاحب
رسالة الـمقام ويقول :إن هذه القضية لو وقعت زمن عمر بن اخلطاب جلمع هلا الـمهاجرين
واألنصار واستشارهم فيها .ثم هو يرضب بمقالته هذه عرض اجلدار ويقدم عىل حتريم اإلفتاء
بالتحويل بدون مشورة وال مستشار ،وأكرب من هذا وأنكر ،دعواه أن حتويل الـمقام عن موضعه
إىل حمل قريب منه إحلاد يف الدين وتغيري لشعائره:
أال تســـــأالن الــــــمر مـــــاذا حيـــــاول

أنحـــب فیقضــــى أم ضـــالل وباطـــل

إنه لو كان معتدالً يف رأيه ،منص ًفا يف قوله لساق ما لديه مما أدى إليه فهمه ووصل إليه علمه
مفسوحا ،إذ قد حيفظ اإلنسان شي ًئا وتضيع عنه
مفتوحا والـمجال
ثم ترك الباب لالجتهاد
ً
ً
أشياء ،فقد أصابت امرأة وأخطأ عمر:
ـــحیحا
وكــــم مــــن عائــــب قــــوالً صـ
ً

وآفتـــــــه مـــــــن الفهـــــــم الســـــــقیم

واحلاصل أن هذا التشدد والتشدق إنام نشأ من حرج الصدر وضيق العطن عن سعة العلم
بأحكام هذه الرشيعة السمحة وما اشتملت عليه من جلب الـمصالح وتكثريها ودرء الـمفاسد
وتقليلها ،وهذا الترصف بنقل الـمقام عن حمله إىل حمل قريب منه لتوسعة الـمطاف للناس
ليتمكنوا من أداء هذا الركن ،أي الطواف بالبيت بتامم وبخشوع وخضوع واطمئنان؛ ألن ما ال
يتم الواجب إال به فهو واجب  -يعد من الـمصالح الـمرسلة الـمالئمة ملقاصد الرشع وحماسنه
ال من أصوله وال دلي ً
بحيث ال ينايف أص ً
ال من أدلته.
وهذا الترصف إنام تظهر مصلحته وعموم منفعته من بعد متهيده يف حمله عند طرف الـمطاف
بعد توسعته أشبه توسيع الـمسجد احلرام وأشبه توسيع الـمسجد النبوي عىل السواء ،بل إن
الـمسجد احلرام والـمسجد النبوي مها أفضل من حجر الـمقام ،فالقائل بتحريم حتويل الـمقام
يلزمه أن يقول بتحريم توسعة الـمسجد احلرام وبتحريم الترصف يف الـمسجد النبوي؛ ألن هذا
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من لوازم قوله.
فدعواه بأن هذا الترصف إحلاد يف الدين وتغيري لشعائره كله من الكذب عىل اهلل وعىل دينه
وعباده الـمؤمنني ،فمن لوازم هذا القول أن عمر بن اخلطاب يف حتويله الـمقام من لصق الكعبة
إىل موضعه اآلن  -ملحد يف الدين مغري لشعائره ،وأن الصحابة الذين أمجعوا عىل استحسان فعله
َ
ََُ َ ٗ َ
ُ ُ َ َّ َ
ّبت ُك َِمة َت ُر ُج مِن أف َوهِ ِه رم إِن َيقولون إِّل كذ ِٗبا﴾ [الكهف .]5 :فهو كام قيل:
أهنم مثله؟! ﴿ك
رمتني بدائها وانسلت .فقد أحلق بالدين ما مل يأذن به اهلل حيث جعل حجر الـمقام من مشاعر
احلج الـمحتمة ورشائع اإلسالم الالزمة واهلل سبحانه مل يتعبد الناس بيشء من شأن هذا احلجر،
وإنام تعبدهم بالصالة حوله وحول اليشء ما حاط به من جوانبه ولو غري مالصق له أو قريب
منه ،وهذا الرجل يتقلب مع األهواء وخيبط خبط العشواء ،أحيانًا يسمي حجر الـمقام بمشاعر
احلج الـمحتمة ومناسكه اهلامة ،وأحيانًا يسميه بالرشع الالزم واحلكم التوقيفي ،لكونه ال يعرف
التفريق بني مشاعر احلج وغريها وال بني الرشائع وغري الرشائع ،فإن مشاعر احلج الالزمة هي
أعامله ،مثل اإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة فهذه ال تتغري عن مرشوعيتها
بتغري الزمان والـمكان فال جيوز حتويلها وال تبديلها وال النظر يف أمر خالفها بحال ،فتغيريها هو
أن يقول بإسقاط اإلحرام أو إسقاط الطواف أو السعي بني الصفا والـمروة أو بعدم الوقوف
بعرفة ومزدلفة أو أن يوقع احلج يف غري أشهره ونحو ذلك ،أما تغيري الرشائع فهو أن يقول
بإسقاط الصالة أو الزكاة أو الصيام ،أو أن جيعل صالة الظهر ركعتني أو أن يستبيح اإلفتاء بالفطر
يف رمضان من غري عذر ،أو أن يبدل رمضان بغريه من األشهر ،فهذا هو التغيري احلقيقي لرشائع
اإلسالم ومشاعر احلج ،ومل حيم أحد حول القول به نعوذ باهلل من منكرات األخالق واألعامل
واألهواء.
***
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الفصل السابع
قال يف النق

ص 183يف صفة حج النبي ﷺ :قال جابر :طاف رسول اهلل ﷺ ثم تقدم إىل

مقام إبراهيم فجعل الـمقام بينه وبني القبلة وصىل ركعتني .قال :وهذا ترشيع منه ألمته وبيان ملا
أنزل إليه من ربه وتعيني منه للمصىل الذي أمره اهلل باختاذه من مقام إبراهيم ،وهذا توقيف ليس
ألحد تغيريه ،وهذا التعيني يقتيض أن الـمصىل ال ينتقل عن الـمكان بنقل الـمقام عن مكانه ،فلو
أزيل حجر الـمقام عن مكانه فحكم الـمصىل الذي عينه باق وال يقوم غريه من الـمواضع مقامه،
وقد ذهب غري واحد من السلف إىل أن الـمقام الـمأمور باختاذه مصىل هو الـمصىل الذي خلف
الـمقام ورجح هذا القول أبو جعفر حممد بن جرير.
فاجلواب أن نقول:
أعــوذ بــرب النــاس مــن كــل طــاعن

علینــــــا بســــــو أو ملــــــح بباطــــــل

ومــــن كاشــــح يســــعى لنــــا بمعیبــــة

ومــن ملحــق يف الــدين مــا نحــاول

إن صاحب النق

قد سار يف نقضه عىل سنة سيئة من أمره ،وذلك بأن يأخذ من األقوال

الضعيفة والـموضوعة ما يوافق مذاقه وجيعلها قضايا مسلمة وأصوالً معتمدة غري قابلة
للمناقشة ،ويلتمس الدالئل الضعيفة إلثباهتا وإبطال ما خالفها ولو بالكذب واالحتيال والتأويل
واالحتامل.
من ذلك قوله :إن حتويل الـمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن هو من فعل رسول اهلل ﷺ
وإن استدامة بقائه يف موضعه احلايل هو من الرشع الالزم واحلكم التوقيفي ،وإن مقام رسول اهلل ﷺ
يف نفس الـمقام هو الـمأمور بأن يتخذ منه مصىل دون غريه ،وإن هذا التعيني يقتيض أن الـمصىل ال
ينتقل عنه إىل غريه بنقل الـمقام عن مكانه ،وال يقوم غريه من الـمواضع مقامه ،ثم يدعي صحة هذا
القول ورجحانه بنسبته برصيح الكذب إىل ابن جرير وغريه وهو بريء منه.
تـــــــراه ُمعـــــــدًّ ا للخـــــــالف كأنـــــــه

ــــرد عــــىل أهــــل الصــــواب موكــــل
ب خ
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فالعاقل البصري والعالـم النحرير جيب أن يكون مستقل الرأي والتفكري وأال ينخدع بام يدعي
صحته من هذا القبيل لقصد التهويل والتضليل ،فإن غالب ما يدعي صحته ال صحة له أص ً
ال ال يف
حديث صحيح وال حسن وال ضعيف فض ً
ال عن نفي اخلالف فيه فقد أمجع العلامء عىل أنه ليس
لسنة الطواف مكان حمدود ،فمن ذا الذي قال من العلامء أن مكان سنة الطواف هي موضع أقدام
رسول اهلل من الـمقام دون غريه؟! وأنه لو صىل يف غري هذا الـمكان مل تصح صالته؟! ثم ينسب
ترجيح القول هبذا إىل إمام الـمفرسين حممد بن جرير وهو بريء منه ،بل ومل يسبق صاحب النق
أحد إىل القول به فيام علمنا ال ابن جرير وال غريه ،وإنني أهيب بعلامء الـمسلمني إىل مراجعة تفسري
ابن جرير وهل جيدون فيه صحة ما يدعيه؟!
نعم ،إن ابن جرير حينام ساق يف التفسري أقوال علامء السلف يف تعيني الـمقام النازل يف شأنه
القرآن وأن منهم من قال :إنه احلج كله ،ومنهم من قال :إنه عرفة ومزدلفة ورمي اجلامر ،ومنهم
من قال :إنه احلرم ،ومنهم من قال :إن احلجر الـمعروف هبذا االسم الذي هو يف الـمسجد
احلرام.
قال :وأوىل األقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون :إن مقام إبراهيم هو الـمقام الـمعروف
هبذا االسم الذي هو يف الـمسجد احلرام .قال :وال شك أن الـمعروف يف الناس بمقام إبراهيم
ٗ
َّ ُ
هو الـمصىل الذي قال اهلل جل ذكرهَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :فقال
بعضهم :هو الـمدعى .وقال آخرون :تصلون عنده .أي :اختذوا أهيا الناس من مقام إبراهيم
مصىل تصلون عنده عبادة منكم يل وتكرمة مني إلبراهيم .انتهى.
فقد عرفت كيف أعرض عن تصويب ابن جرير يف الـمقام وأنه الـمعروف هبذا االسم يف
الـمسجد احلرام ثم أخذ قوله :إن الـمعروف يف الناس بمقام إبراهيم هو الـمصىل ،وال شك أن
تصحيحه للمقام يشء وحكايته عن عرف الناس يشء آخر وال تالزم بينهام ،وإال فمن الـمعلوم
أن هذه التسمية جارية يف عرف الناس حتى اآلن فرتاه يقول :صليت يف مقام إبراهيم ،ورأيته
يص ي يف مقام إبراهيم .يعنون بذلك احلوض الـمحوط؛ ألن ما جاور اليشء أعطي حكمه
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واقتبس من اسمه ،أشبه البيت فإنه يراد به نفس الـمسجد وفيه الكعبة ويطلق ويراد به حدود
احلرم كام يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َم يِل َها إ َل ٱلَيت ٱل َ
يق﴾ [احلج .]33 :يعني :حدود احلرم ،إذ من
ت
ع
ِ
ِ
ِ
ِ

الـمعلوم أن البدن ال تنحر يف الكعبة وال يف الـمسجد .وصاحب النق

أخذ حكاية ابن جرير

عن عرف الناس وترك تصحيحه للمقام ،وأنه الـمعروف هبذا االسم يف الـمسجد احلرام لقصد
َ َ َ
َ َ ُ َ
َ
ون ٱ َ
ل َّق
ب ل ِم تلبِس
ِت
ك
ل
ٱ
ل
التدليس واإلهيام والتلبيس عىل األذهان ،قال تعاىل﴿ :يأه
ِ
َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
نتم تعل ُمون [ ﴾٧١آلعمران .]71 :فلبس احلق بالباطل هو تغطيته به
ب ِٱل َب ِط ِل وتكتمون ٱلق وأ
بحيث يظهر للناس أنه حق وهو يف احلقيقة باطل ،وهذا اللبس مستلزم للكتامن فإنه من لبس احلق
بالباطل فال بد أن يكتم من احلق ما يناقض ذلك الباطل لعلمه أنه إذا اتضح احلق افتضح الباطل
وإن مل يكتمه مل يتم مقصوده ،ثم إن من لوازم هذا القول أن صالة أصحاب النبي ﷺ حني انترشوا
يف الـمسجد احلرام يص ي كل منهم سنة الطواف وبعضهم أبعد عن موقف رسول اهلل ﷺ بامئة
ذراع أو أكثر ،أن صالهتم هذه تذهب عليهم سدى لفسادها ،حيث مل تقع منهم يف الـموقع
الـمأمور به فهم عاصون بفعلها مل يمتثلوا أمر اهلل فيها ،حيث مل يقفوا موقف رسول اهلل من الـمقام،
هذا معنى رصيح لفظه ومقتضاه:
إذا غلـــــب الشـــــقا عـــــىل ســـــفیه

تنطـــــــــــــع يف خمالفـــــــــــــة الفقیـــــــــــــه

وال شك أن هذا واضح البطالن بإمجاع علامء اإلسالم ،فقد انعقد اإلمجاع عىل أنه ليس هلذه
الصالة مكان حمدود ،إال أن الناس حيبون االقرتاب من الـمقام لسنة الطواف ملا جيدوا يف نفوسهم
من حمبة رسول اهلل ﷺ واحلرص عىل االقتداء بآثاره ،واهلل سبحانه أمر بأن يتخذ من مقام إبراهيم
َ َ ََ
مصىل ،أي عنده ،وعند اليشء ما أحاط به من جوانبه نظريه قوله تعاىل﴿ :فإِذا أفض ُتم مِن
ّلل ع َ
َع َر َفت فَٱذ ُك ُروا ٱ َّ َ
ِند ٱل َمش َعر ٱ َ
ل َر ِام﴾ [البقرة .]198 :إذ ليس الـمراد بالذكر عند الـمشعر
ِ

احلرام أنه نفس اجلبل أو موقف رسول اهلل منه ،بل الـمراد ما هو أوسع من ذلك وأفسح ،فلو
ذكر اهلل تلك الليلة يف أقىص بقعة من صحراء مزدلفة لصدق عليه أنه امتثل أمر اهلل يف الذكر عند
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الـمشعر احلرام ،وكذلك إذا صىل يف أقىص بقعة من الـمسجد احلرام صدق عليه أنه قد اختذ من
مقام إبراهيم مصىل ،لكون الصالة هلل رب العالـمني وليست ملقام إبراهيم ،وهذا هو الترشيع
الرشعي الـمنطبق عىل قول الرسول وفعل الرسول وإقراره ،وهذا واضح ج ي ال جمال للشك
فيه ،ولكن هذا الرجل يتهمه الناس بالشذوذ يف آرائه والطفور يف أفكاره ،وقد صارت هذه
َّ َ
َ َ
التهمة يقينية ظهرت عىل فلتات لسانه وصفحات كتابه ﴿ َوٱ َّ ُ
لسل ِم َو َيهدِي َمن
ّلل يَد ُعوا إِل دارِ ٱ
َ
ََ
ص َرط يمس َت ِقيم [ ﴾٢٥يونس.]25 :
يشا ُء إِل ِ
***

الفصل الثامن
قال يف النق

ص 45و :46صادف حتويل النبي ﷺ للمقام يوم الفتح وكل مشغول بنفسه

والناس ما بني قاتل ومقتول ،ومل يكن للمقام إذ ذاك كبري أمهية؛ ألنه مل ينزل فيه بعد قرآن ومل
يرشع اختاذه مصىل ومل يشتهر أمره شهرة تلفت أنظار الناس إليه .قال :ومبادرته ﷺ إىل ذلك يف
تلك احلالة مع اشتغاله بأمر الفتح وتدبري أمر الناس وقتل من أمر بقتله مما يدل عىل العناية
وعظيم االهتامم بأمر الـمقام ،وأن هذا اليشء قد أمر به؛ ألنه ﷺ ال يفعل شي ًئا من الترشيع إال
بأمر اهلل .انتهى.
فاجلواب أن نقول :إن صاحب النق

قد بالغ يف نسبة النقل للمقام إىل النبي ﷺ بأقوال

كلها متناقضة وحجج ساقطة عارية عن الدليل غارقة يف التحريف والتبديل ،ال تقيم له حجة
وال توضح له حمجة ،ولكن ديدن احلائر الـمبهوت أن يتمسك بام هو أوهى من سلك العنكبوت،
أشبه من حياول اقتباس ضوئه من نار احلباحب والتامس ريه من الرساب الكاذب ،ولن خير
فريسة لتعاليمه السخيفة سوي مهجي رعريع قليل العلم والـمعرفة بحقائق العلوم النافعة ،وكأنه
هبذا التهور وفساد التصور يومهنا أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح عىل حني غفلة من أهلها،
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فعمد حال وصوله يف هيئة الرسار واخلفا إىل الـمقام فنقله من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن
بدون أن يعلم بذلك أحد من أصحابه ،وإنام استباح القول هبذا من أجل أنه أوحش أمامه الطريق
وعدم الصاحب والرفيق ممن يتبلغ به إىل حمل التحقيق ،لعلمه أن هذا العمل وهذا الترصف مل
يثبت عن رسول اهلل ﷺ ال يف حديث صحيح وال حسن وال ضعيف ،ومل يثبت القول به عن
أحد من أصحابه ،ومل يذكر يف يشء من كتب الصحاح وال السنن وال الـمسانيد وال يف يشء من
السري الـمعتربة كسرية ابن إسحاق وابن هشام وابن سعد ،وال يف تاريخ ابن جرير وال ابن األثري
وال يف زاد الـمعاد البن القيم وال يف يشء من الكتب الـمعتربة ما عدا أن ابن كثري نسب القول به
يف البداية والنهاية إىل موسى بن عقبة ورده يف التفسري وقال :إنام أخره عن جدار الكعبة أمري
الـمؤمنني عمر بن اخلطاب أحد األئمة الـمهديني واخللفاء الراشدين ومل ينكر ذلك عليه أحد من
الصحابة .انتهى.
ومن الـمعلوم بالنقل وبدهية العقل أنه لو وقع هذا الترصف وهذا التحويل من رسول اهلل ﷺ
لنقل نق ً
متواترا ترتفع به اجلهالة والشك لكون الـمقام يف الـمسجد احلرام ،وهو من اليشء الذي
ال
ً
هيتم بأمره وال يستهان بذكره ،فعدم نقلهم لتحويله هو من الدليل الواضح عىل عدم وقوعه ،كيف
وقد أحاط برسول اهلل ﷺ عرشة آالف من الـمهاجرين واألنصار ،ومن سوى أهل مكة وكلهم
حمدقون برسول اهلل ﷺ يقومون لقيامه ويقعدون لقعوده ،قد شخصوا أبصارهم ورصفوا جل
عقوهلم واهتاممهم حلفظ ما يقوله ويفعله ،أفيخفى عىل أمثال هؤالء حتويله للمقام لو وقع منه؟!
حتى مل ينسب القول به عن واحد منهم؟! إن هذا يعد من الـمحال ومن القول الباطل الشاذ ،وهذا
القول يشبه من يقول :إن الرسول أوىص باخلالفة لع ي بدون أن يعلم بذلك أحد من أصحابه ،فهذا
وأمثاله مما يعلم بطالنه بالنص ،ويف مسودة آل تیمیة ذكر القايض أن اخلرب ُيرد من جهة الـمخرب
بخمسة أمور:
األول :أن خيالف موجبات العقول.
الثاين :أن خيالف الكتاب والسنة الـمتواترة.
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الثالث :أن خيالف اإلمجاع.
الرابع :أن يروي ما جيب عىل الكافة علمهم به.
اخلامس :أن ينفرد بام جرت العادة بنقله.
وهذا التحويل لو وقع من النبي ﷺ لوجب عىل كافة الصحابة علمهم به؛ ألنه من اليشء
الذي هيتم بذكره وتتوفر اهلمم والدواعي عىل نقله ،ومل تكن يف العادة وال يف الرشع ترك مثله
صحيحا عن موسى بن عقبة مل
حتى لو انفرد بالقول به واحد منهم لشككنا يف صحته ،ولو كان
ً
تقم به حجة لكونه شا ًّذا خالف ما رواه الثقات األثبات وخالف ما جيب عىل الكافة علمهم به،
فدعواه بأن النبي ﷺ بادر بنقله والناس مشتغلون عنه بالقتل والقتال ،فهذا وأمثاله من أبطل
الباطل وأحمل الـمحال ،فإن أصحاب رسول اهلل مل يشتغلوا عن متابعته وال مراقبته بأهل وال مال
وال قتل وال قتال ،وأمر الفتح هو من اليشء الـمشهور الذي أرشقت شمس معرفته عىل مجيع
الناس حتى عرفه منهم العام واخلاص ،فكل عالـم ومتعلم وجمالس ،حتى الغلامن يف الـمدارس
يعرفون بأنه مل يقع بني رسول اهلل ﷺ وبني قريش قتل وال قتال ،وإنام دخلها يف حالة أمن واطمئنان
أفواجا.
أفواجا
وفرح وابتهاج ودخول الناس يف الدين
ً
ً
وملخصها أن رسول اهلل ﷺ خرج من الـمدينة لعرش مضني من رمضان عام ثامنية من اهلجرة
ومعه عرشة آالف من الـمهاجرين واألنصار وسائر من أسلم من قبائل العرب ،فسار رسول اهلل
ﷺ يف اجليش حتى إذا انتهى إىل ذي طوى وعرف من هناك أن ً
قريشا قد أعطت له بالطاعة ،وأهنا
شاكرا أن فتح اهلل عليه مهبط وحيه ومقر بيته ليدخله ومجيع الـمسلمني آمنني
لن تقاومه انحنى هلل
ً
مطمئنني ،وقد استعمل رسول اهلل ﷺ سائر وسائل احلزم ففرق اجليش إىل أربع فرق وأمرها مجي ًعا
اضطرارا ،فلم يلق أحد من
إكراها واضطرت إليه
بأال تقاتل وال تسفك د ًما إال إذا أكرهت عليه
ً
ً
الفرق األربع مقاومة ما عدا جيش خالد بن الوليد فقد كمن له يف أسفل مكة أشد قريش عداوة
لرسول اهلل ﷺ ،وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أيب جهل ،فلام دخلت فرقة
خالد إىل مكان يسمى اخلندمة أمطروهم بنباهلم فناوشهم الـمسلمون شي ًئا من القتال ،ثم ولوا
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مدبرين فقتل من الـمسلمني رجالن وقتل من الـمرشكني ثالثة عرش رج ً
ال ثم اهنزموا ،ويف احلديث
قصة ،وذلك أن رج ً
ال يدعى محاس بن قيس كان حيد حرابه قبل قدوم النبي ﷺ فقالت له امرأته:
ما تصنع هبذا السالح؟ فقال :ملحمد وأصحابه ،وإين أرجو أن أخدمك بعضهم.فقالت :واهلل إين ما
أرى أن يقوم ملحمد وأصحابه يشء .ثم أخذ ينشد:
إن يقبلـــــــوا الیـــــــوم فـــــــام علـــــــه
وذو غرارين

هــــــــذا ســــــــالح كامــــــــل وأ َّلــــــــه
يع السله

ثم إنه شهد اخلندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة فلام غشيهم خالد ومن معه اهنزم محاس حتى
مذعورا وقال المرأته :أغلقي ع ي الباب .فقالت :أين ما كنت تقول؟! فأنشد:
دخل بيته
ً
إنـــــا لـــــو شـــــهدت يـــــوم اخلندمـــــه

إذ فــــــر صــــــفوان وفــــــر عكرمــــــه

واســــــتقبلتنا بالســــــیوف الـــــــمسلمه

يقطعـــــن كـــــل ســـــاعد ومججمـــــه
ج

هلـــــــم خهنیـــــــت خلفنـــــــا و همـــــــه

تنطقـــــي يف اللـــــوم أدنـــــى كلمـــــه

ثم إهنا اجتمعت الفرق األربع برسول اهلل ﷺ وهو باحلجون وبسط رداء األمن عىل مجيع
متوجها إىل البيت والـمهاجرون
الناس ما عدا ستة أشخاص ،ثم إن رسول اهلل ﷺ هنض
ً
واألنصار من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله ،فطاف بالبيت سب ًعا عىل راحلته يستلم
الركن بمحجن معه ويقبل الـمحجن ،ثم دعا عثامن بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له
فدخلها ثم أغلق باب الكعبة عليه ومعه أسامة وبالل وعثامن بن طلحة وقد امتأل الـمسجد
بالناس صفو ًفا ينظرون ماذا يصنع رسول اهلل ﷺ ،قال ابن سعد :ثم خرج من الكعبة وجاء إىل
الـمقام وهو الصق بالكعبة فصىل خلفه ركعتني ثم قال« :يا معْش قريش ،ما ترون أين فاعل
ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُّ
الطلَ َق ُ
اء»( .)1فهذا ملخص القصة
فيكم؟» قالوا :أخ كريم وابن أخ كريم .قال« :اذهبوا فأنتم

وقد استقىص مجيع الصحابة والتابعني والعلامء الـمعتربين سائر ترصفات رسول اهلل ﷺ يف

( )1سرية ابن هشام .412/2
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الفتح ،فحفظوا دخوله مكة بغري إحرام وعليه عاممة سوداء ،وأنه طاف عىل بعري ليسمعوا كالمه
ويروا مكانه وال تناله أيدهيم ،وحفظوا دخوله الكعبة ومعه بالل وأسامة وعثامن ،وحفظوا أذان
بالل فوق الكعبة وتواجد قريش عليه حني سمعوه ،وحفظوا أخذه ملفاتيح الكعبة من عثامن بن
طلحة ووقوع الـمحاورة بينه وبني زوجته حيث امتنعت عن دفع الـمفاتيح خشية أال يردها
عليهم ،وحفظوا طلب ع ي ريض اهلل عنه من النبي ﷺ يف أن جيمع له بني السقاية واحلجابة
َْ ُ َ ُ َ
اْل ْوم ي ْوم َوفاء َوبِر»( .)1وحفظوا تكسريه لألصنام
فامتنع عليه ورد الـمفاتيح إىل عثامن وقال« :

حتى احلاممة من العيدان ،وحفظوا إتيانه بيت أم هانئ وصالته عندها وذلك ضحى ،وشكواها
َْ َ ََْ َ ْ َ َْ َ ُ
ت يا أم
أخاها حيث أراد قتل رجلني من أمحائها قد أجارهتام وقول النبي ﷺ هلا« :قد أجرنا من أجر ِ
َ
ْيوهُ
بياضا ،وقول النبي ﷺَ « :غ ُ
هان ِئ»( .)2وحفظوا إتيان أيب بكر بأبيه أيب قحافة ورأسه كالثغامة ً
َشءَ ،و َجن ُب ُ
ب َ ْ
وه الس َواد»( .)3إىل غري ذلك من ترصفاته ،ومل يقع يف يشء من الصحاح وال السنن وال
ِ

الـمسانيد وال السري الـمعتربة كسرية ابن إسحا و ابن هشام و الواقدي وغريها أن رسول اهلل نقل
الـمقام عام الفتح مع العلم أنه يف الـمسجد احلرام ،ولو وقع منه يف تلك احلال لنقل نق ً
متواترا
ال
ً
ترتفع به اجلهالة واإلشكال لكونه من اليشء الذي ال يستهان بذكره ،فعدم نقلهم له يدل عىل عدم
حتويله لكون األمور العدمية ال يتحدث هبا الناس وإنام يتحدثون باألمور الوجودية.

( )1ورد هذا احلديث يف املعجم الكبري للطرباين من حديث رساقة ويف مصنف عبد الرزاق من حديث ابن أيب
مليكة «ل ينزتعه منكم إل ظالم».
( )2أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم هانئ.
( )3أخرجه أبو يعىل والطرباين يف األوسط من حديث جابر.
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الفصل الواسع
وأما استدالله بأنه من قول موسى بن عقبة ص  40قال :وموسى بن عقبة من رجال
الصحيح ،وقد أدرك بعض الصحابة وهو ثقة فقيه وإمام يف الـمغازي ومغازيه من أصح
الـمغازي .قال الشافعي :ليس يف الـمغازي أصح من مغازي موسى بن عقبة .وقال شيخ
اإلسالم ابن تيمية :مغازي موسى بن عقبة من أصح الـمغازي .انتهى.
فاجلواب :إن هذا القول هو أصل مستنده وغاية معتمده ،وقد بالغ يف رفعه وتشييده ونرصه
وتأييده باحلق وبالباطل ،أما موسى بن عقبة فإنه ثقة عدل ومن رجال الصحيح لكن ثقته وعدالته
ال حيكم هبا عىل صحة كل ما رواه ،فقد كان الصحابة ريض اهلل عنهم يصدر منهم أقوال تنكر
عليهم وال يتابعون عليها فام بالك بمن بعدهم؟ ألن اهلل سبحانه مل خيلق أحدً ا معصو ًما من اخلطأ
غري الرسول فيام يبلغه عن ربه ،فهذا ابن عباس حرب األمة وحافظ علوم السنة قد أخرج له
مها منه ريض اهلل عنه
البخاري ومسلم أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حمرم فعده الصحابة و ً
وقالوا :الصحيح أنه مل يتزوجها إال وهو حالل .كام ثبت ذلك عن ميمونة نفسها ،وعن أيب رافع،
فنسبة القول هبذا إىل ابن عباس صحيح ثابت ومطابقته للواقع غري صحيح وال ثابت ،وكذلك خرب
موسى بن عقبة الذي خالف به علامء السري كابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغريهم ،فعدالة
الراوي يشء وصحة ما يروي يشء آخر ،وال تالزم بينهام ،قال السيوطي يف ألفیة افديث:
وما اقتضــي تصـحیح مـتن يف األصـح

فتـــــــوى بـــــــه كعكســـــــه وضـــــــح

وال بقـــــــــاه حیـــــــــثام الـــــــــدواعي

تبطلــــــــــه والوفــــــــــق لإلمجــــــــــاع

وال افــــــــرتا العلــــــــام الكمــــــــل

مـــــا بـــــني حمـــــتج بـــــه وذي تـــــأول

وهذا اخلرب يعلم ضعفه من وجوه:
األول :أنه روي عن موسى بن عقبة ،والروايات الصحيحة الرصحية عن عائشة وعروة
وعن مالك وجماهد وعطاء وسفيان بن عيينة وابن سعد ترد هذا القول.

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام

265

والثاين  :أن مدار هذا اخلرب عىل نقل ابن كثري يف البداية وقد ضعفه يف التفسري وقرر أن النقل
إنام وقع من عمر.
الثالث :أنه ليس فيه إسناد متصل بالسامع إىل أحد من الصحابة فض ً
ال عن رسول اهلل ﷺ.
والرابع :أن هذا التحويل بتقدير وقوعه يف الـمسجد احلرام عام الفتح فإنه مما تتوافر اهلمم
والدواعي عىل نقله وجيب عىل الكافة علمهم به ،ومعلوم أنه مل ينقل عن أحد من أصحاب
رسول اهلل ﷺ القول به.
اخلامس :أنه لو وقع من فعله ﷺ لتقدمه يشء من القول يف سبيل متهيده وتوطني الناس له
مما جيب أن حيفظ عنه ويعلم به كل الصحابة أو أكثرهم ،وباخلصوص أهل مكة ،ذلك بأنه ليس
كل ما كان قطع ًّيا عند شخص جيب أن يكون قطع ًّيا عند غريه ،وليس كل ما ادعت طائفة أنه
صحيحا يف نفس األمر والواقع ،فهذه الوجوه من تدبرها وكان
صحيح عندها جيب أن يكون
ً
عار ًفا باألدلة القطعية جيزم قط ًعا بأن النبي ﷺ مل يقع منه حتويل للمقام ،إذا ثبت هذا فإن ثناء
الشافعي وشيخ اإلسالم عىل مغازي موسى بن عقبة باق عىل أصله ،وهم إنام يعنون بذلك
األكثر من أقواله ال كل قول يقوله ،إذ ليس مراد من أثنى عليه بالصحة أن كل قول يقوله يكون
صحيحا وما خالفه فيه غريه يكون باطالً؛ ألن "أصح" من أفعل التفضيل الدالة عىل الـمشاركة
ً
والزيادة ،فقد يكون يف أقوال الـمفضول ما هو أصح من الفاضل كام يف احلديث« :خْي القرون

قرين ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم»( )1فإن هذا وأمثاله يعد من تفضيل اجلملة ،وهي ال
تقتيض تفضيل كل فرد عىل كل فرد ،إذ من الـمعلوم أنه قد وجد يف قرن النبي ﷺ بل ويف بلده
َ
َُ ُ َ
َّ َ َ ُ
ونر َومِن أَهل ٱل َمد َ
كم م َِن ٱلع َ
ِين ِة
ق
ف
ن
م
اب
ر
ََمِمن حول
النفاق والـمنافقون قال تعاىل﴿ :و
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ََ
َ
اق﴾ [التوبة .]101 :فهذا النفاق قد وجد يف خري القرون وال ينتقض به قاعدة
مردوا َع ٱنل ِف ِ
تفضيل قرنه عىل سائر القرون.

( )1أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصني بلفظ« :خْيكم قرين.»...
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الفصل العارش
قال يف النق ص  :45إن الـمقام زمن إبراهيم  مل يتعلق به يشء من األحكام ومل ينزل
َّ ُ
يف شأنه قرآن ،ومل يؤمر الناس بالصالة حوله إال بعد حجة الوداع وبعد نزول قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا
ٗ
مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :وهذه اآلية إنام نزلت يف حجة الوداع.
فاجلواب :متى كان األمر هبذه الصفة وأن الـمقام زمن إبراهيم  مل يتعلق به يشء من
األحكام ،فام الفائدة يف ترديد هذا الكالم وتركيزه يف األذهان وإحلاقه بالرشائع واألحكام؟! ليثبت
بذلك حتريم حتويل الـمقام عن حمله اآلن ،ليوهم بذلك ضعفاء العقول واألفهام بأن هذا هو حمله
زمن إبراهيم  ،وأن استدامة بقائه يف حمله هو من الرشع القديم الالزم واحلكم التوقيفي الدائم،
وأن الرسول بادر برده إىل حمله ،وجعل هذا القول أص ً
ال يف استدالله وغاية يف اعتامده واستناده
وجها من كتابه لقصد التمويه والتهويل به ،عىل أن قوله :إن
حتى إنه ذكره يف أكثر من عرشين ً
َّ ُ
الناس مل يؤمروا بالصالة حوله إال بعد حجة الوداع وبعد نزول قوله تعاىلَ ﴿ .:وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام
ٗ
إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ فإن هذا كله يعد من الكذب عىل اهلل وعىل رسوله ،وكأنه ال علم له بمواقع
التنزيل ،أو أنه يعلم ولكنه يتجاهل ،فإن سورة البقرة هي أول ما نزل بالـمدينة بإمجاع علامء
َ َّ ُ ُ َّ
َّ ُ
َ
ُ
التفسري عىل ذلك ما عدا آية واحدة وهي قوله تعاىلَ ﴿ :وٱتقوا يَو ٗما تر َج ُعون فِيهِ إِل ٱّللِر ث َّم ت َوّف
ُ َ
َ
َ َ
ُي َ
ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل ُيظل ُمون [ ﴾٢٨١البقرة .]281 :فقيل:إهنا نزلت يف حجة الوداع،
وقيل :إهنا نزلت قبل موت النبي ﷺ بثالثني يو ًما ،وقيل :باثني عرش يو ًما .واهلل أعلم .ويف
البخاري عن عائشة قالت :ما نزلت سورة البقرة إال وأنا عند النبي ﷺ .ومل يرو عن أحد من
الصحابة وال التابعني وال العلامء الـمعتربين أن أحدً ا منهم قال بقوله ،وأن الناس مل يؤمروا باختاذ
الـمقام مصىل إال يف حجة الوداع.
وإنام أخرج هذا القول من كيس نفسه يف سبيل نرص رأيه وإعالء كلمته ،كيف وقد ثبت من
فعل النبي ﷺ أنه صىل ركعتي الطواف عند الـمقام حال كونه ملص ًقا بالكعبة يف عمرة القضاء
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ويف الفتح بطرق صحيحة ثابتة؟!.
ُ
ففي البخاري قالَ « :ح َّد َثنَا ُم َس َّدد قَ َال َح َّد َثنَا َحيم َي َع من َسيمف قَ َال َسم مع ُ
ت ُُمَا ِهدا قَ َال أ َ
ت
ِ
ِ
َ ََ م َ
َم َ
م ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ
ك معبَ َة َ .ف َق َال ماب ُن ُع َم َر فَأَ مقبَلم ُ
ت َو َّ
انل ُّ
ب ﷺ قد خ َر َج،
ال
ل
خ
د
ﷺ
اّلل
ابن عمر ف ِقيل ل هذا رسول
ِ
ِ
َم َ م َم َ َ َم ُ َ َ ُ م ُ َ
ََ ُ َ
م َ مَ َ َ ََ م َم ََم
ت أ َص َّّل َّ
الال قَائِما بي َ
ُّ
ي
ت
ع
ك
ر
م
ع
ن
ال
ق
ة
ب
ع
ك
ال
ف
ﷺ
ب
انل
ل
ق
ف
ال
ال
ب
ت
ل
أ
س
ف
،
ي
اب
ابل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأ ِجد بِ
ِ
َ َ َ م َ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ
َ م َ َّ َ َ م َّ َ م َ َ
َ م م َ مَ َم ََم
َع ي َ َ
ي» .
س
ي
ارهِ إِذا دخلت ،ثم خرج فصّل ِف وج ِه الكعب ِة ركعت ِ
ي اللت ِ
اريت ِ
ِ
بي الس ِ
ُ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ م َ َ م
ي ِف قبُ ِل
ويف البخاري« :عن ابن عباس :أن انليب ﷺ دخل ابليت فلما خرج ركع ركعت ِ
م َ
َ َ َ ْ َُْ
الك معبَ ِة َوقال « ه ِذه ِ ال ِقبلة»».
ويف النسائي« :عن عطاء عن أسامة بن زيد أن انليب ﷺ دخل ابليت ثم خرج فصّل خلف

الـمقام ركعتي وقال« :هذه القبلة»».
ويف الطبقات الك ى« :عن ُممد بن سعد يف قصة الفتح قال :ثم طاف انليب ﷺ بابليت ثم

جاء إىل الـمقام وهو الصق بالكعبة فصّل خلفه ركعتي».
فهذه األحاديث كلها تدل بطريق الرصاحة عىل أن النبي ﷺ صىل سنة الطواف عند الـمقام
حال كونه الص ًقا بالكعبة يف عمرة القضاء ويف الفتح بل ويف حجة الوداع كام يف صحیح مسلم
من حديث جابر يف صفة حج النبي ﷺ وفيه :أن النبي ﷺ طاف بالبيت سب ًعا ثم تقدم إىل مقام
ٗ
َّ ُ
إبراهيم وقرأَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :فجعل الـمقام بينه وبني القبلة
فصىل ركعتني .وهو يدل بمفهومه عىل أن الـمقام كان إذ ذاك يف لصق الكعبة؛ ألن التقدم إنام
يوصف به التقدم إىل القبلة ،فلو كان يف حمله اآلن لقال :ثم تأخر فصىل ركعتني .كام يف حديث أيب
ْ َْ
َ َ ُ َ ْ َ ُّ
ُ َ ْ
تأخرا يف أصحابه ،فقال« :تقدموا فأتموا ِب َو َْلأتم بِك ْم من
سعيد اخلدري ،أن النبي ﷺ رأى ً
ََْ ُ
بعدك ْم»( ،)1فمعناه التقدم إىل القبلة ،وصاحب النق يعرتف بصالة النبي ﷺ عند الـمقام يف
عمرة القضاء ويف الفتح ،ولكنه -ويا لألسف -يصف هذه الصالة بأهنا من فعل اجلاهلية وأهنم

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري.
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فعلوها قبل أن ترشع هلم ،ليقطع بذلك سلسلة اإلسناد ويفصم عروة وثيقة االستناد حتى يتسنى
نص لفظه نزاهة لعرضنا وإزاحة
له عدم االعتداد بفعل النبي ﷺ وبفعل أصحابه ،ودونك ُّ
لعذره:
قال يف النق

ص  :63وأما ما روي من صالة النبي ﷺ خلف الـمقام حتت البيت يف عمرة

القضاء فذلك يف زمن اجلاهلية حينام كان ملص ًقا بالبيت قبل حتويله ،وعمرة القضاء يف ذي
القعدة عام سبعة من اهلجرة .انتهى.
فقد عرفت تسميته زمن النبوة التي هي بعد عرشين عا ًما من البعثة بزمن اجلاهلية ،ثم
وصف صالة رسول اهلل ﷺ وصالة أصحابه عند الـمقام بأهنم فعلوها قبل أن ترشع هلم وقبل أن
يؤمروا هبا ،وهذا كله من الكذب عىل اهلل وعىل كتابه وعىل رسوله ،ومعلوم أن الكذب عىل اهلل
وعىل رسوله ليس كالكذب عىل الناس ،وإنني ألعجب جدًّ ا من جرأة هذا الرجل عىل فساد هذا
التعبري ،فحالة تبلغ هبذا الشخص إىل حد يسمي فيها زمن النبوة بزمن اجلاهلية ،ويصف صالة
رسول اهلل ﷺ عند الـمقام بأهنا غري رشعية ،إهنا حلالة سيئة ،وإال فإن اجلاهلية اسم ملا قبل البعثة
حينام يقال حروب اجلاهلية ،وأشعار اجلاهلية ،ونكاح اجلاهلية ،وهذا اليشء لن خيفى عىل مثله،
ولكنه يتجاهل والتجاهل باليشء أقبح من اجلهل به؛ ألن اجلهل منسوب إىل عدم العلم وإىل عدم
ال بسي ًطا ،فإن عرفه وعمل بخالفه فهو جاه ل جه ً
اتباعه ،فإن من مل يعلم احلق فهو جاهل جه ً
ال
مرك ًبا ،وفيه احلكاية الـمشهورة:
قــــــــال محــــــــار افكــــــــیم تُومــــــــا

لـــــــو أنصـــــــفوين لكنـــــــت أركـــــــب
ج

ألننـــــــــــي جاهـــــــــــل بســــــــــــی

وصــــــــــاحبي جاهــــــــــل مركــــــــــب

أما صالة النبي ﷺ وصالة أصحابه عند الـمقام يف عمرة القضاء ويف الفتح ،فإهنا كحكمها
يف حجة الوداع ،كام أن أصحاب النبي ﷺ صلوا عند الـمقام حال كونه ملص ًقا بالكعبة ،ثم
حرجا من صالهتم عنده بعد حتويله،
صلوا عنده بعد حتويل عمر له إىل حمله ،ومل جيدوا يف أنفسهم
ً
لعلمهم أن الصالة هلل رب العالـمني ال ملقام إبراهيم.
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ٗ
َّ ُ
وأما دعواه بأن قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :وأهنا مل تنزل
إال يف حجة الوداع فإننا مل نر من قال بذلك من علامء احلديث والسري والتفاسري ،فهذه أصول
التفاسري الـموجودة بأيدي الناس كتفسري ابن جرير و ابن كثري و البغوي و القرطبي و ال خمرشي
و تفسري الـمنار وغريها مل تذكر نزول هذه اآلية يف حجة الوداع ،بل قد اتفقوا عىل أن سورة البقرة
من أول ما نزل بالـمدينة.
قال يف الفتح :اتفق العلامء عىل أن سورة البقرة مدنية وأهنا أول سورة نزلت بالـمدينة ويف
البخاري عن عائشة قالت :ما نزلت سورة البقرة إال وأنا عند النبي ﷺ .وملا حصل االنكامش من
الناس يف وقعة حنني وهي عام ثامنية من اهلجرة ،أمر رسول اهلل ﷺ العباس يف أن يرصخ بالناس:
يا أهل سورة البقرة ،فعطفوا عليه حتى إن الرجل ال يستطيع أن يرصف بعريه فينزل عنه ويدعه.
ٗ
َّ ُ
نعم ،إن الرجل وجد يف لباب النقول عن السيوطي عىل قولهَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾
َ َ َ ُ م ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ م َ
َ َ م ُ َ ِّ
اّلل ل ِو اَّتذنا ِم من
قال :وروى البخاري وغريه عن عمر قال «:وافقت رىب ِف ثالث ،فقلت يا رسول ِ
َ َ ُ َ ٗ
َّ ُ
ُ م ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َنلَ م
يم ُم َص ًّل َف َ َ
َم َقامِ إبم َرا ِه َ
تَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
اّلل ،ل مو أ َم مرت
ام إِبر ِهم مصّل﴾ ،وقلت يا رسول ِ
ِ
َ
َ َ َ م َ م َ م َ َ َّ ُ ُ َ ِّ ُ ُ َّ م َ ُّ َ م َ ُ َ َ َ َ م َ ُ م
َ م
اْل َ
اء َّ
اجتَ َم َع ن ِ َس ُ
انل ِّ
ب ﷺ ِف
و
،
اب
ج
اجر  .فَنلت آية
ِ
نِساءك أن حيت ِجْب ،ف ِإنه يكلمهن الْب والف ِ
ِ
ِ
م َ م َ َ َ م َ ُ م ُ َ ُ َّ َ َ َ ُّ ُ م َ َّ َ ُ َّ َ م ُ َ ِّ َ ُ َ
ُ
َم م ُ
َنلَ م
ك َّن َ .ف َ َ
ت َه ِذهِ اآليَة»
ل أ مز َواجا خريا ِمن
الغري ِة علي ِه فقلت لهن عس ربه إِن طلقكن أن يبد

كذلك له طرق كثرية منها ما أخرجه أبو حاتم وابن مردويه عن جابر« :لـمـا طاف اِلب ﷺ قال
َّ ُ
ل عمر :هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال :نعم ،قال :أفال نتخذه مصّل؟ فأنزل اهلل ﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام
ٗ
إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾» .وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه مر
من مقام إبراهيم ،فقال« :يا رسول اهلل أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال« :بّل» .قال :أفال نتخذه
ٗ
َّ ُ
ً
يسْيا حت نزلتَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ .قال :وظاهر هذا وما
مصّل؟ فلم نلبث

قبله أن اآلية نزلت يف حجة الوداع» .انتهى.
فقد عرفت اضطراب الرواة يف هذا احلديث وأن الصحيح هو ما رواه البخاري ،ثم إن
السيوطي مل جيزم بالقول بنزول هذه اآلية يف حجة الوداع ،ومل يعزه إىل أحد من العلامء وإنام قال:

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

270

إن ظاهر هذا وما قبله أن اآلية نزلت يف حجة الوداع وهو خطأ فهم منه عفى اهلل عنه ،إذ من
الـمحتمل أن يكون عرض هذا الرأي من عمر عىل النبي ﷺ وقع منه يف مكة قبل أن هياجر أو يف
الـمدينة عند ذكر احلج والعمرة ،لكون سورة البقرة من أول ما نزل بالـمدينة بإمجاع علامء
التفسري عىل ذلك ،أشبه النظائر التي عرضها ونزل القرآن بموافقته فيها ،وهي األمر باحلجاب
أيضا ،فليس يف موافقته يف الصالة والـمقام ما يدل عىل أنه عام
وهي مدنية وآية التخيري مدنية ً
حجة الوداع ،وتالوة النبي ﷺ لآلية بعد فراغه من الطواف يدل عىل سبق نزوهلا ،وهذا واضح
ج ي ال جمال للشك يف مثله.
ولكن هذا الرجل يتهمه الناس بالشذوذ يف آرائه والطفور يف أفكاره ،يتكلم يف القرآن ويف
احلديث ويف العلامء بغري عقل وبغري عدل ،فهو لفرط جهله وهواه يقلب احلقائق يف الـمعقول
والـمنقول فيأيت إىل األحاديث الصحيحة واآلثار الرصحية التي تدل عىل الـمعنى الـمراد منها،
لكنها ال توافق هواه فيرصفها عن حقيقتها ويقول :إهنا غري صحيحة ،أو أهنم فعلوها قبل أن
ترشع هلم ،أو قبل أن يؤمروا هبا أو أن النبي صالها زمن اجلاهلية .فيخالف احلقائق خمالفة غري
خافية عىل أحد .وال يقول بمثل قوله إال من هو أمحق الناس وأجرؤهم عىل الكذب وأقلهم حيا ًء
وعلام.
ودينًا ،وال يروج إال عىل أجهل الناس وأقلهم معرفة ً
***

الفصل احلادي عرش
قال يف النق

ص  :39قال يف الدر الـمنثور :أخرج ابن أيب داود عن جماهد قال :كان

الـمقام إىل لزق البيت فقال عمر :يا رسول اهلل ،لو نحيته عن البيت ليص ي إليه الناس ففعل ذلك
ٗ
َّ ُ
رسول اهلل وأنزل اهلل آيةَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ .قال ع ي بن الـمديني :مرسالت
جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بكثري ،كان عطاء يأخذ من كل رضب .انتهى.
فاجلواب :إن صاحب النقض ملا أعوزه احلصول عىل الدالئل الـمقتضية للصحة والتحقيق
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أخذ يف هذا السلوك لقصد التمويه والتضليل عىل حد ما قيل :إذا مل تغلب فاخلب.
وهذا الدر الـمنثور الذي نقل هذا األثر منه هو من مؤلفات السيوطي عبد الرمحن بن أيب
بكر السيوطي الـمتوىف يف سنة "911هـ" فرس فيه القرآن بالـمأثور ،أي باآلثار الـمسندة عن
رسول اهلل ﷺ وعن السلف ،ومن أجل أنه يضيق عليه الـمقام من تطبيق اآلثار عىل القرآن صار
يستشهد بكل ما جيد من أثر ضعيف وجيد ،وابن أيب داود الذي رواه عن جماهد هو جمهول لكونه
يتسمى هبذا االسم ما يقدر بعرشة أشخاص كل واحد منهم يسمى ابن أيب داود ،فأهل احلديث
يعرفون كل واحد بنسبه وجده وبلده ،والكالم هنا يف عدم نسبة هذا القول إىل جماهد ال يف
مرسالته ،فال يصح االستدالل بمثل هذا الـمرسل ما دام راويه جمهوالً ورشطه مفقو ًدا وهو
صحة السند إىل جماهد ووجود الـمعارض الذي هو أقوى منه ،وهو ما ثبت عنه بخالفه بطريق
صحيح وهو ما رواه عبد الرزاق بن مهام يف مصنفه عن معمر عن محيد األعرج عن جماهد قال:
أول من أخر الـمقام إىل موضعه اآلن هو عمر بن اخلطاب .فهذا القول هو الثابت عن جماهد،
ورواته كلهم ثقات من رجال البخاري ،فال مداناة بني السندين فض ً
ال عن الـمساواة.
وجماهد هو القائل :إن الـمقام النازل يف شأنه القرآن هو احلج كله.
***

الفصل الثاين عرش
وأما قوله :إن اهلل أمر أن يتخذ منه مصىل ،وفرس لنا رسول اهلل ﷺ مقتىض هذا األمر بتالوته
لآلية وصالته خلفه وما أمر اهلل رسوله من رشعه الذي أوحاه إليه أمر توقيفي ال اجتهاد فيه
ألحد.
فاجلواب :أما تالوة النبي ﷺ لآلية وصالته خلف الـمقام سنة الطواف فصحيح ثابت ال
جمال للشك فيه ،وإنام النزاع يف صحة ما يدعيه من أن موقف رسول اهلل ﷺ من الـمقام لصالة
سنة الطواف أنه هو الـمأمور بأن يتخذه مصىل دون غريه ،وأنه لو نقل الـمقام إىل حمل قريب منه
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فإن الصالة عنده فاسدة غري صحيحة لوقوعها يف غري موقعها الـمأمور به يف اآلية ،فإن هذا
وأمثاله مما ال شك يف بطالنه النعقاد اإلمجاع عىل خالفه ،أما تالوة النبي لآلية فليست بدالة عىل
سبيل القطع أن الـمقام النازل فيه القرآن هو هذا احلجر دون غريه ،فقد حصل اخلالف بني
السلف واخللف يف تعيينه ،فمنهم من قال :إنه احلج كله .قاله ابن عباس ،ومنهم من قال :إنه
الـمسعى وعرفة ومزدلفة ورمي اجلامر .قاله جماهد وعطاء ،ومنهم من قال :إنه احلجر الذي قام
أيضا فمنهم من قال :إهنا
عليه إبراهيم اخلليل  لبناء البيت احلرام .كام اختلفوا يف الصالة ً
الدعاء لكون اخلطاب للمؤمنني زمن إبراهيم  وصالهتم ليست كصالتنا .ومنهم من قال:
إهنا الصالة الـمعروفة ذات الركوع والسجود وهي سنة الطواف ،وقد ثبت مرشوعيتها من قول
َ َ َْ
النبي ﷺ وفعله وإقراره ،وقد روى اخلمسة عن جبري بن مطعم أن النبي ﷺ قال« :يا ب ِن عب ِد
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ َْْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
اء مِن ْْلل أ ْو نهار».
ت وصّل أية ساعة ش
مناف ل تمنعوا أحدا طاف بِهذا ابلي ِ
فهذه الصالة ال تتغري عن مرشوعيتها بتحويل الـمقام عن حمله وال ببقائه عىل حاله ،وقد
صالها الصحابة عند الـمقام حال كونه ملص ًقا بالكعبة زمن النبي ﷺ وزمن أيب بكر ثم صلوها
بعد حتويل عمر له إىل حمله اآلن ،ومل يقع يف نفس أحد منهم حرج من هذا التحويل لعلمهم أن
الصالة عنده هلل رب العالـمني ال ملقام إبراهيم ،وألن الـمقام ال يتعلق به يشء من مشاعراحلج
وال مناسكه ،فلم يرشع مسحه وال تقبيله وال الطواف به وال الصالة فوقه ،وإنام رشعت الصالة
عنده عبادة لرب العالـمني وتكرمة إلبراهيم لتخليد ذكره اجلميل ،وقد جعل اهلل استدامة بقائه يف
الـمسجد احلرام بمثابة الدليل والربهان عىل صحة بناء إبراهيم  هلذا البيت احلرام الذي
جعله مثابة للناس وأمنًا ،فتحويله من حمله إىل حمل قريب منه حيث دعت الرضورة واحلاجة
والـمصلحة إليه ال يتغري به يشء من حرمته ،وال تنحط به كرامته ،أشبه حتويل عمر له يف زمانه
وإمجاع الصحابة عىل استحسانه ،وهذا الترصف يعد من الـمصالح الـمرسلة والترصفات اجلزئية
ال من أصوله وال دلي ً
احلسنة الـمالئمة ملقاصد الرشع وحماسنه بحيث ال تنايف أص ً
ال من دالئله،
والتي تتمشى عىل حسب احلاجة والـمصلحة وختتلف باختالف األزمنة واألمكنة ،وحاصله
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يرجع إىل راحة األنام ووقايتهم من السقوط حتت األقدام فيام بني الركن والـمقام ،فهو إن مل يكن
للصواب فيه ملمح ففيه لالجتهاد مرسح ،أشبه الترصف يف الـمسجد احلرام بتوسعته وتغيري
بنيانه عن حالته زمن النبي ﷺ وهو أعظم حرمة من حجر الـمقام ،وألن الصالة فيه بامئة ألف
صالة يف غريه.
فأول من ترصف فيه بتوسعته عمربن اخلطاب ثم زاده عثامن بن عفان ثم زاده ابن الزبري ثم
زاده الوليد بن عبد الـملك ثم زاده بنو العباس ،وكل هذه الترصفات وقعت يف القرون الـمفضلة
ومل ينكرها أحد من العلامء ،بل جعلوا للزائد حكم الـمزيد يف الفضيلة ،ثم حصلت التوسعة يف
هذه األزمنة من احلكومة السعودية يف الـمسجد احلرام ويف الـمسعى ويف الـمواقف ،كإزالة اجلبل
الراكب عىل مجرة العقبة ليتسع الـمرمى للناس ،فحصل للحجاج بذلك راحة وسعة ،ومحدوا
عاقبة هذه التوسعة وعدوها من العمل الـمربور والسعي الـمشكور ،ثم جرى منهم التوسعة يف
الـمطاف للناس وذلك بإزالة سائر البنايات الـمحيطة بالـمطاف ،كالبناء الـمجعول فوق زمزم
والـمنرب وبقي الـمقام كالقائم وسط صحن الـمطاف ،ولواله التسع الـمطاف للناس من مجيع
اجلهات ،ومتى بقي عىل حاله ويف حمله فإهنا ستكثر بسببه اإلصابات وال يتمكن أحد عنده من
فعل الصالة من أجل شدة الزحام واخلوف من السقوط حتت األقدام ،فألجله وقع تبادل اآلراء
بني العلامء يف موضوعه ،وأدخلت قضيته يف اجلامعة اإلسالمية للحاجة إىل اإلفتاء يف خصوصه،
واحلاجة هي أم التدقيقات والتوسع يف التحقيقات كام أهنا أم االخرتاعات ألمور احلياة ،فصدر
من مفتي الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم اإلفتاء بجواز حتويله إىل حمل قريب منه
ملصلحة توسعة الـمطاف للناس ،وكام سبق نظري هذا العمل من فعل عمر بطريق القياس وإمجاع
الصحابة األكياس ووافقه عىل هذا الرأي أكثر العلامء العارفني بالعلل واألحكام.
ونحن نرى أن هؤالء الذين أفتوا بذلك مل يتجانفوا يف فتواهم إلثم وال لتغيري رشع وال
حكم ،فهم أقرب إىل الصواب والعدل من القائل بالتحريم بدون نص وال قياس وال دليل؛ ألن
من قواعد الرشع الـمعتربة أنه إذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة جتلب التيسري ،وجيوز ارتكاب
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أدنى الرضرين لدفع أعالمها ،ودرء الـمفاسد مقدم عىل جلب الـمصالح ،والرضورة تبيح
الـم حظور ،وما حرم لذاته يباح للرضورة ،وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة وكون احلرج
َ
ُ
ُ
َّ َ َّ
َ َ ُ
ج َهادِهر ِۦ ه َو ٱج َتبَىكم َو َما َج َعل
منف ًّيا عن الدين مجلة وتفصيالً﴿ :وج ِهدوا ِف ٱّللِ حق ِ
ََ ُ
ِين مِن َح َرج﴾ [احلج .]78 :ولكن اإلنسان طائش بطبعه إذا جهل شي ًئا أرسع
عليكم ِف ٱل ِ
بإنكاره ،وذلك ال يغنيه من احلق شي ًئا ،وإال فإن هذا التحويل جيري جمرى الترصف يف الـمسجد
احلرام بتوسعته ،وكذا الـمسجد النبوي الذي بناه رسول اهلل بيده ،فالقائل بتحريم حتويل الـمقام
ووجوب بقائه عىل حالة ما كان عليه زمن النبي ﷺ يلزمه أن يقول بتحريم الترصف يف الـمسجد
احلرام وحتريم الترصف يف الـمسجد النبوي الذي بناه رسول اهلل ﷺ بيده ،إذ مها أعظم حرمة
منه ،ومن الـمعلوم أن بقاء الـمقام عىل حاله مع توسعة الـمطاف من مجيع جهاته أهنا تتضاعف
اإلصابات منه بحيث إن الطائفني لكثرهتم يظلل بعضهم دون بعض فيسقطون عليه بدون أن
بعضا بالعنف والشدة إليه ،وهو حجر وقد رضب عليه بصندوق حديد،
يروه وربام دفع بعضهم ً
وهبذا السبب يتزايد خطره ،وربام تكثر وفياته ورضره ،وزوال الدنيا بأرسها أهون عىل اهلل من قتل
َ ْ َ َ ُْ ََ
َ َ ْ َ َ
ُ
ك َوإن حرمة الـمسلم
ك َوأعظم حرمت ِ
رجل مسلم ،وملا طاف النبي ﷺ بالبيت قال« :ما أعظم ِ
َ
َ
ع ِْن َد اّللِ أ ْع َظ ُم مِن ُحرمتكَ ،م ِالِ َو َد ِم ِه َوأل ي ُظن ب ِه إل َخ ْ ً
ْيا»(.)1
ِ ِ
وإنام حول عمر بن اخلطاب الـمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن حينام اتسعت فتوح
البلدان وكثر الوافدون إىل حج بيت اهلل احلرام فرفعه إىل حد يرى أنه كاف ملطاف الناس يف ذلك
الزمان.
قال يف الفتح :كان عمر يرى أن إبقاء الـمقام يف لصق الكعبة يلزم منه التضييق عىل الطائفني
وعىل الـمصلني فوضعه يف مكان يرتفع به احلرج ،وهتيأ له ذلك؛ ألنه الذي كان أشار باختاذه
مصىل ،ومل تنكر الصحابة فعله وال من جاء من بعدهم فصار إمجا ًعا .انتهى.

( )1أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث عبد اهلل بن عمر.
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واحلكم يدور مع علته وجو ًدا وعد ًما ،فمتى وجدت العلة وجد الـمعلول ،وقد عظم اجلمع
يف هذا الزمان أشد منه بكثري من زمن عمر بن اخلطاب وأخذ يتزايد عا ًما بعد عام من أجل
سهولة الـمواصالت وقرص الـمسافة باآلالت الربية والبحرية واهلوائية ،وقد قلت عقبات
التعويق ،وقطع دابر قطاع الطريق ،واستتب األمن عىل النفس والـامل يف أنحاء احلرم وخارجه
هب
وسائر السبل الـمفضية إليه ،حتى إن الناس فيه آمن منهم يف دورهم وديارهم ،فمن أجله َّ
الناس من كل فج إىل أداء فريضة احلج والتزود منه مرة بعد أخرى فعظم اجلمع واشتد الزحام
عند رمي اجلامر ،وفيام بني الركن والـمقام حتى تسبب يف وفاة بعض األعيان ،وما من يشء من
َ
شؤون العبادات يقع الناس ألجله يف الشدة واحلرج إال وبجانبه باب من التيسري والفرجَ ﴿ :ولو
َ
َ ُ
ي َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ُ
ُ
َردوهُ إِل ٱ َّلر ُسو ِل ِإَول أو ِل ٱلمرِ مِنهم لعل ِمه ٱَّلِين يستۢنبِطونهۥ مِنهم﴾ [النساء .]83 :ألن
ُ
ُ
َّ َ َّ
َ َ ُ
ج َهادِهر ِۦ ه َو ٱج َتبَىكم
احلرج منفي عن الدين مجلة وتفصيالً ،قال تعاىل﴿ :وج ِهدوا ِف ٱّللِ حق ِ
ََ َ ََ ََ ُ
ِين مِن َح َرج﴾ [احلج .]78 :واحلرج هو الضيق والـمشقة فيام يمكن فيه
وما جعل عليكم ِف ٱل ِ
إدراك غرض الشارع ،والعمل بالـمرشوع بدون مشقة ،فأشد ما يقع الناس فيه من الـمشقة يف
شؤون مناسك احلج هو يف مقامني أحدمها عند رمي اجلامر ،والثاين يف الطواف خاصة فيام بني
الركن والـمقام .فالـمشقة احلاصلة عىل الناس عند رمي اجلامر إنام حصلت بإلزام الناس برمي
اجلامر فيام بني الزوال إىل الغروب ،فهذا التحديد هو الذي أوقعهم يف احلرج والـمشقة ،عىل أنه مل
يثبت عن رسول اهلل ﷺ ما يقتيض صحة هذا التحديد ال بحديث صحيح وال حسن وال
ضعيف ،والتحديد بابه التوقيف فال جيوز الـمصري إليه برأي جمرد ،فإزالة هذه الشدة وختفيف
هذه الـمشقة حيصل باإلفتاء بتوسعة الوقت للرمي ،وكونه جيوز لإلنسان أن يرمي يف أية ساعة
شاء من ليل أو هنار كام ورد األمر بذلك للرعاة ،وقاس عليه الفقهاء السقاة ومن خاف عىل نفسه
وأهله وماله فيجوز هلم أن يرموا يف أية ساعة شاؤوا من ليل أو هنار ،قاله يف الكايف و اإلنصاف،
وما من أحد من الناس إال وهو خياف عىل نفسه وأهله ورفيقه عند رمي اجلامر أشد من خوفه عىل
دينارا ،التي أبيح له يف أن يرمي مجاره من أجل اخلوف عليها يف أية ساعة شاء من ليل أو
مخسني ً
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هنار ،وصار الناس كلهم من أجل رضورة الزحام والسقوط حتت األقدام بمثابة الـمعذورين
الذين أبيح هلم أن يرموا يف أية ساعة شاؤوا من ليل أو هنار ،عىل أن التحديد بام بني الزوال إىل
الغروب ليس له أصل يرد إليه وال نظري يقاس عليه فاحلكم عىل اجلمع الكثري يف خاصة هذا
نفسا إال ُو ْس َع َها مع العلم أنه
الوقت القصري قد صار من تكليف ما ال يستطاع ،واهلل ال يكلف ً
عمل يفعل بعد التحلل من احلج كله فناسب التسهيل وعدم التشديد يف التحديد ،والقول بسعة
الوقت للرمي هو مما يؤهل الناس أن يرموا مجارهم بسهولة وسعة ،وخيتار أحدهم من الوقت
أوسعه ،ويعلم عن طريق اليقني أن رميه للجامر قد وقع موقعه.
األمر الثاين :الشدة احلاصلة عىل الناس يف الـمطاف خاصة فيام بني الركن والـمقام ،فهذه
الشدة والـمشقة حيصل إزالتها والتخفيف منها بتحويل الـمقام عن حمله إىل حمل قريب منه؛ ألن
هذا من الـمصالح الـمرسلة والترصفات اجلزئية احلسنة لكون الطواف هو ركن احلج األعظم
فهو واجب ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وبتوسيع الـمطاف يتأهل اإلنسان ألداء هذا
الركن بتامم وخشوع وخضوع واطمئنان بدالً من أن يدفع بالكره إىل الوراء أو يسقط من شدة
الزحام حتت األقدام ،وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له ،وهو أن الرشائع الالزمة كالصالة يف
أوقاهتا وكالزكاة الـمفروضة وكالصيام وكمناسك احلج الـمحتمة مثل اإلحرام والطواف
والسعي والوقوف بعرفة فهذه كلها تلتزم حالة واحدة فال تتغري بتغري األزمنة واألمكنة ،وليس
ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خالفها ،أما ما عدا ذلك فإنه خيتلف باختالف األزمنة
واألمكنة ،وقد كان عمر يف خالفته جيمع أويل األمر من كبار الصحابة فيشاورهم يف كل ما ال
نص فيه وال سنة متبعة فيعمل بمقتىض رأهيم ،وكان من سنته وحسن سريته أن يأمر عامله بأن
يوافوه يف احلج يف كل سنة للسياسة والـمشاورة فيام يلزم بشأهنم.
***
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الفصل الثالث عرش
يف حتقيق الـمقال يف نقل عمر للمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن ابتداء من غري سبق.
ثبت باألقوال الصحيحة واآلثار الرصحية أن الـمقام كان لصق الكعبة زمن النبي ﷺ وزمن
وصدرا من خالفة عمر ،وكذلك زمن اجلاهلية بطريق اليقني ،وكذا يف زمن إبراهيم عىل
أيب بكر
ً
ما قاله ابن عباس ،فلام اتسعت الفتوح اإلسالمية وامتد سلطان الـمسلمني عىل األقطار األجنبية
وكثر الداخلون يف اإلسالم والقاصدون حلج بيت اهلل احلرام وصار الـمصلون عند الـمقام
يعرقلون سري الطائفني بالبيت احلرام ،كام أن الطائفني يؤذون الـمصلني بوطئهم باألقدام فاقتىض
رأي عمر أن يرفعه إىل حد الـمطاف ،حيث رأى هذا احلد كاف ًيا للناس ،فرفعه إىل مكانه اآلن
ووافقه عىل ذلك مجيع الصحابة الكرام ،حتى مل خيتلف عليه منهم إنسان ،واشتهر هذا النقل عند
الناس وحتدث به العام واخلاص ،وحسبك ما ذكره يف نقضه حيث قال ص  :469اشتهر حتويل
عمر للمقام من حتت البيت عند الناس وحتدث به العام واخلاص ،ونقله احلارض للغائب ،فمن هنا
حصل اشتباه أحد التحويلني باآلخر .انتهى.
فجوابه :إنه ال إشكال وال اشتباه فإن هذا التحويل الذي اشتهر عند الناس وحتدث به العام
واخلاص هو األول الذي مل يقع حتويل قبله ،أفيصح يف األذهان أن يشتهر حتويل عمر للمقام
ذكرا من عمر
قدرا وأشهر ً
وخيفى عىل الناس حتويل النبي ﷺ له لو وقع منه ،ورسول اهلل ﷺ أجل ً
وغريه؟! حتى إنه مل ينقل القول به عن أحد من الصحابة ،ولو وقع من النبي ﷺ لنقل نق ً
متواترا
ال
ً
ترتفع به اجلهالة أو الشك ،وإذا جاء سيل اهلل بطل هنر معقل ،فعدم نقل حفاظ السنة له يدل
بطريق الوضوح عىل عدم وقوعه منه ،والصحيح أن كال التحويلني وقع من عمر فال إشكال وال
اشتباه ،ولنذكر من األدلة ما يؤكد ذلك.
فقد روى البيهقي يف سننه بسند صحيح «عن َعئشة ريض اهلل عنها قالت :إن الـمقام َكن

زمان انليب ﷺ وزمان أيب بكر ملتصقا بابليت ثم أخره عمر ريض اهلل عنه».
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هذا احلديث بحجة أنه من كالم عروة ،وقد صحح ابن كثري

هذا احلديث وقواه ابن حجر وحسبك هبام معدلني ،فكان عروة حيدث به عن عائشة مسندً ا إليها
وأحيانًا حيدث به بدون أن يسنده إليها وال منافاة بينهام ،فقد روى عبد الرزاق يف مصنفه عن
معمر ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ وأبا بكر وعمر يف بعض خالفته كانوا
يصلون صقع البيت حتى صىل عمر خلف الـمقام .وروى ابن أيب حاتم يف العلل عن أيب زرعة،
عن أيب ثابت ،عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،أن الـمقام كان
زمن رسول اهلل ﷺ وزمان أيب بكر ملتص ًقا بالبيت ثم أخره عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
فحديث عروة به عىل نحو هذا الوجه هو مما يدل عىل شهرته ،فهو أقوى وأرجح من قول
موسى بن عقبة لكون عروة من أوعية العلم ومن حفاظ السنة.
الوجه الثاين :ما روى عبد الرزاق يف مصنفه عن ابن جريج :حدثني عطاء وغريه من
أصحابنا قال :أول من نقل الـمقام عمر بن اخلطاب.
الوجه الثالث :ما روى عبد الرزاق ،عن معمر ،عن محيد األعرج ،عن جماهد قال :أول من
أخر الـمقام إىل موضعه اآلن عمر بن اخلطاب .فهذا سند قوي ،كلهم من رجال البخاري ،وهو
أصح ما ورد يف هذا الباب عن جماهد.
الوجه الرابع :ما روى ابن أيب حاتم بسند صحيح عن سفيان بن عيينة ،وكان إمام الـمكيني
يف زمانه قال :كان الـمقام يف صقع البيت يف عهد رسول اهلل ﷺ فحوله عمر بعد النبي ﷺ وبعد
ٗ
َّ ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ قال :ذهب السيل به بعد حتويل عمر إياه فرده
عمر إليه .قال سفيان :ال أدري أكان الص ًقا بالبيت أم ال.
الوجه اخلامس :ما روى مالك يف الـمدونة قال :بلغني أن عمر بن اخلطاب ملا ويل وحج ودخل
مكة أخر الـمقام إىل موضعه الذي هو فيه اليوم ،وقد كان ملص ًقا بالبيت يف عهد النبي ﷺ وعهد أيب
بكر وقبل ذلك.
الوجه السادس :ما روى ابن سعد يف الطبقات الك ى قال :اعتمر عمر ثالث مرات ،عمرة
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يف رجب سنة سبع عرشة ،وعمرة يف رجب سنة إحدى وعرشين ،وعمرة يف رجب سنة اثنتني
وعرشين ،وهو الذي أخر الـمقام إىل موضعه اليوم وكان ملص ًقا بالبيت .وتقدم قوله يف قصة
الفتح :إن النبي ﷺ طاف بالبيت عىل راحلته ثم جاء إىل الـمقام وهو الصق بالكعبة فصىل خلفه
ركعتني.
الوجه السابع :ما روى األزرقي عن حممد بن حييى قال :حدثنا سليم بن مسلم ،عن ابن
جريج ،عن حممد بن عباد بن جعفر ،عن عبد اهلل بن صفوان قال :أمر عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه عبد اهلل بن السائب العابدي ،وعمر نازل بمكة يف دار ابن سباع ،بتحويل الـمقام إىل موضعه
الذي هو فيه اليوم .قال :فحوله ثم صىل الـمغرب ،وكان عمر قد اشتكى رأسه ،قال عبد اهلل بن
السائب :فلام صليت ركعة جاء عمر فصىل ورائي ،قال فلام قىض صالته قال عمر أحسنت،
فكنت أول من صىل خلف الـمقام حني حول إىل موضعه.
ويف هذا اخلرب دليل عىل صحة حتويل عمر للمقام ابتداء من غري سبق ،لوجوه منها قوله :أمر
عمر بتحويل الـمقام إىل موضعه الذي هو به اليوم ،فلو كان مسبو ًقا بتحويل من النبي ﷺ ملا نيس
ذكره يف هذه القضية ،ولقال أمر برده إىل الـمكان الذي وضعه فيه رسول اهلل ﷺ ،أو عىل األقل
لقال أمر برده إىل مكانه إذ يبعد أن ينسى ذكر رسول اهلل ﷺ يف هذا التحويل لو وقع منه ،فعدم
ذكر رسول اهلل ﷺ يف هذه القضية يدل عىل عدم حتويله له ،وأن هذا التحويل الواقع من عمر مل
يسبق إليه أحد قبله ،ومنها قوله :فحوله ،ولو كان هذا التحويل جمرد رده إىل الـمكان الذي ذهب
به السيل منه لقيده به حيث ال يتم الكالم بدون ذكره ومنها قوله :فكنت أول من صىل خلف
الـمقام حني حوله إىل موضعه هذا ،فهذه الصالة تدل عىل أهنا أول صالة وقعت من إمام عند
الـمقام بعد ما حول إىل ذلك الـمكان؛ ألن هذا هو حقيقة ما يتبادر إىل األذهان وما يسبق إليه
فهم كل إنسان ولو كان القصد من هذه الصالة أهنا بعد رده إىل الـمكان الذي ذهب به السيل منه
لقيده به ،حيث ال يتم الكالم بدونه وال يفيد فائدة حيسن السكوت عليها إال بذكره.
الوجه الثامن :ما روى ابن جرير الطربي يف تارخيه قال :يف حوادث سنة ثامين عرشة وزعم
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الواقدي أن عمر ريض اهلل عنه حول الـمقام يف هذه السنة يف ذي احلجة إىل موضعه اليوم وكان
ملص ًقا بالبيت قبل ذلك.
قديام ومكانه
الوجه التاسع :قال ابن كثري يف التفسري :كان هذا الـمقام ملص ًقا بجدار الكعبة ً
معروف اليوم ،جانب الباب مما ي ي احلجر ،وكان اخلليل  ملا فرغ من بناء البيت وضعه إىل جدار
الكعبة أو انه انتهى عند البناء فرتكه هناك ،وإنام أخره عن جدار الكعبة أمري الـمؤمنني عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه أحد األئمة الـمهديني واخللفاء الراشدين ،وهو الذي نزل القرآن بوفاقه يف
الصالة عنده ،وهلذا مل ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني.
الوجه العارش :قال ابن حجر يف الفتح :كان الـمقام من عهد إبراهيم  لزق البيت إىل أن
أخره عمر ريض اهلل عنه إىل الـمكان الذي هو فيه اآلن ،ومل تنكر الصحابة فعل عمر وال من جاء
بعدهم فصار إمجا ًعا ،وكأنه رأى أن إبقاءه لزق البيت يلزم منه التضييق عىل الطائفني وعىل
الـمصلني فرفعه يف مكان يرتفع به احلرج وهتيأ له ذلك؛ ألنه الذي أشار باختاذه مصىل .انتهى.
فهذا ابن حجر الذي هو قريع أقرانه وحافظ السنة يف زمانه ،وقد عد له مائة ومخسون مؤل ًفا يف
احلديث والفقه واللغة وتراجم الصحابة والتابعني ورواة احلديث والتاريخ والسري ،وأعجبها
فتح الباري الذي بلغ فيه من التحقيق واإلتقان ما ال خيطر باألذهان حتى صار مثاالً رائ ًعا لدى
العلامء يف سائر األزمان واألوطان ينسب كل قول إىل راويه مع بيان علله ومنافيه وما عسى أن
يقال فيه ،ورجح كون عمر بن اخلطاب هو الذي حول الـمقام من لصق الكعبة إىل موضعه اآلن،
ومع هذا يقول صاحب النق

إنه قاله تقليدً ا البن كثري ومعلوم أن الـمقلد ال يعد من أهل

العلم:
كــــــم ســــــید متفضــــــل قــــــد ذمــــــه

مـــــن ال يســـــاوي طعنـــــة يف نعلـــــه

إن صاحب النقض قد سار عىل سنة سيئة من أمره ،وهي أن يرمي كل قول خيالف رأيه
بالتضعيف والتصحيف كام يقول يف خرب مالك حيث قال :بلغني أن عمر ملا حج واعتمر نقل
الـمقام إىل موضعه اآلن .فرتاه يقول :إن مالكًا مل يبلغه حتويل رسول اهلل ﷺ له وصدق ،ألنه لو

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام

281

وقع التحويل من رسول اهلل ﷺ لبلغه ،ومع عدم حتويله مل يبلغه لكون الناس إنام يتحدثون
باألمور الوجودية ،أما األمور العدمية فال يتحدث هبا الناس إال عىل سبيل إبطاهلا والتكذيب هبا،
ويقول يف خرب عائشة الذي رواه البيهقي بسند صحيح عنها قالت :إن الـمقام كان عىل عهد
رسول اهلل ﷺ وأيب بكر ملص ًقا بالبيت إىل أن نقله عمر بن اخلطاب .فرتاه يقول :إنام روي هذا
اخلرب عن عروة ،فهو الذي حدث به .وال شك أن عروة من أوعية العلم ومن حفاظ السنة ،وقد
حدث به عن عائشة مسندً ا إليها ،وأحيانًا حيدث به بدون أن يسنده إليها وال تنايف بينهام لكون
الـمحدث له حاالت أحيانًا يستقيص احلديث بسنده ،وأحيانًا يقترص فيذكر معناه وموجبه،
والـمثبت عند أهل األصول مقدم عىل الـمنايف ،وحديثه به بدون أن ينكر عليه فيه أحد يدل عىل
شهرته وصحة ما يدل عليه ،مع العلم أن العهد منه قريب بزمن عمر ،كيف وقد اعتضد بقول
جماهد وعطاء وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وحممد بن سعد والواقدي وابن كثري وابن حجر
وابن اجلوزي وغريهم؟ فكل هؤالء الثقات األثبات قد اتفقوا عىل حتويل عمر للمقام من لصق
الكعبة بال سبب يوجبه سوى توسعة الـمطاف للناس.
فمن أراد أن يدفع هذه األخبار الصحيحة الرصحية بشبه مزيفة وأباطيل حمرفة وتشكيكات
وذبذبة ،فقد سلك سبيل السفسطة وجنف إىل اجلور وجانب العدل.
وهذا الكاتب قد سار يف نقضه عىل سنة سيئة من أمره ،وهي أن يأخذ من أقوال الـمؤرخني
غري الـمعتربين وغري الـمعروفني بالعلم واحلديث كاألزرقي وابن فهد وابن رساق العامري وابن
فضل اهلل العمري وابن جبري ومن الدر الـمنثور للسيوطي ،فيأخذ من أقوال هؤالء ما يوافق
غرضه وهواه ويزيد عليها من نفسه ثم جيعلها قضايا مسلمة وأصوالً معتمدة ،ويلتمس الدالئل
الضعيفة إلثباهتا وإبطال ما خالفها ولو بالتأويل واالحتامل والكذب واالحتيال.
وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له ،وهو أن الـمتصدين للتأليف يف السري والتاريخ والتفسري
واحلديث وتراجم الصحابة والرواة كابن إسحاق وابن سعد والواقدي وابن جرير وابن حجر
ونحوهم ،إهنم بسبب مزاولتهم يف سبيل التأليف للبحث والتفتيش والفحص والتمحيص
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ووقوفهم عىل األقوال الـمختلفة والكتب الـمؤلفة إهنم يظهر هلم من حقائق العلوم والـمعرفة
واحلكم اخلفية ما ال خيطر ببال أحدهم قبل البحث والـمراجعة ،وما قد خيفى عىل غريهم ممن
ليس له عناية بالتأليف ،كام أننا قبل هذا البحث مل نكن نعرف حقيقة الـمقام وما جرى له من
تطورات االنتقال من مكان إىل مكان لوال احلاجة التي أوجبت علينا الـمراجعة يف خصوصه،
واحلاجة هي أم التدقيقات والغوص يف التحقيقات ،كام أهنا أم االخرتاعات ألمور احلياة ،والعلم
ذو شجون يثريه البحث والتفتيش ويزيده الـمناظرة والتأليف ويدل بعضه عىل بعض ومن حفظ
حجة عىل من مل حيفظ ،وإنام لقب ابن حجر باحلافظ من أجل طول باعه وسعة اطالعه يف شتى
العلوم والفنون أفيكون مثله مقلدً ا البن كثري يف قول قيل قبله بدون علم وال بصرية من أمره؟!
َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ
ودوا لِمثلهِۦ َأبَ ًدا إن ُك ُ
نتم يمؤ ِمن َ
ِي [ ﴾١٧النور.]17 :
هذا هبتان عظيم ﴿ي ِعظكم ٱّلل أن تع
ِ
ِ
ِ
***

الفصل الرابع عرش
قال يف النق

ص  :25قال أبو الوليد األزرقي :حدثني جدي ،حدثنا داود بن عبد الرمحن،

عن ابن جريج ،عن كثري بن كثري بن الـمطلب بن أيب وداعة السهمي ،عن أبيه ،عن جده قال:
كانت السيول تدخل الـمسجد احلرام من باب بني شيبة الكبري قبل أن يردم عمر بن اخلطاب الردم
األعىل وكان يقال هلذا الباب :باب السيل .قال :فكانت السيول ربام دفعت الـمقام عن موضعه
وربام نحته إىل وجه الكعبة حتى جاء سيل يف خالفة عمر يقال له سيل أم هنشل فاحتمل الـمقام عن
موضعه فذهب به حتى وجد بأسفل مكة ،فأيت به فربط إىل أستار الكعبة فكتب يف ذلك إىل عمر بن
اخلطاب فأقبل فز ًعا ،فدخل بعمرة يف شهر رمضان وقد غفل موضعه وعفاه السيل فدعا عمر
بالناس فقال :أنشد اهلل عبدً ا عنده علم من هذا الـمقام .فقال الـمطلب بن أيب وداعة السهمي :أنا
يا أمري الـمؤمنني عندي ذلك ،فقد كنت أخشى عليه فأخذت قدره من موضعه إىل الركن ومن
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موضعه إىل باب احلجر ومن موضعه إىل زمزم بمقاط وهو عندي يف البيت .فقال له عمر :فاجلس
عندي .فأرسل إليها فأيت هبا فمدها فوجدها مستوية إىل موضعه هذا وسأل الناس وشاورهم فقالوا:
نعم .فلام استثبت ذلك عنهم أمر به فأعلم ببناء ُربضه حتت الـمقام ثم حوله فهو يف مكانه هذا إىل
اليوم ثم ساق هذه احلكاية بلفظها عن عمر بن فهد اهلاشمي الـمكي يف كتابه إحتاف الورى بأخبار أم
القرى يف حوادث سنة سبع عرشة .انتهى.
فاجلواب أن نقول :إن صاحب النق

قد بالغ يف نرش هذا اخلرب وتشييده ونرصه وتأييده

حتى أشبع أسامع الناس من ترديده ،وحتى مأل صحائف كتابه من متديده حيث إنه قد ذكره فيام
وجها من كتابه ،وحتى أحلقه بالعلم اليقيني القطعي الذي ال جمال للشك فيه من
يزيد عىل مخسني ً
أجل موافقته هلواه.
أهـــــم بـــــرتك النقـــــد ثـــــم يـــــردين

إّ القـــول إرجـــاف اجلهـــول الــــمفند

إن هذه احلكاية وإن حذلقها ناقلها فإن فيها ألفا ًظا يبعد وقوعها من عمر أو نسبتها إليه ،ومل
يذكر هذه احلكاية بلفظها الـمؤرخون الـمعتربون والـمدققون يف أخبار احلوادث كابن إسحاق
وابن جرير وابن كثري وابن األثري وابن سعد وغريهم ،من ذلك قوله :فكتب إىل عمر فأقبل فز ًعا
فدخل بعمرة يف شهر رمضان ...إلخ.
فإن هذا هو من ترصفات األزرقي لقصد اإلمحاض والتحلية كام هي العادة الغالبة عليه يف
ال وأثبت ً
لسحرا ،وإال فإن عمر هو أرجح عق ً
جأشا من أن
حتبريه وحسن تعبريه ،وإن من البيان
ً
ينزعج هلذا اخلرب الذي يكفي أن يقول فيه :ردوا هذا احلجر إىل مكانه ،فإنام دواء الشق أن حياص.
إنه مل يسمع بجيش عرمرم قد حارص الكعبة يريد هدمها والقضاء عىل أهلها حتى ينزعج خلربه
ويستعد بالسفر إىل مدافعته.
وأعجب من ذلك دعواه بأهنم حني وجدوه ربطوه بأستار الكعبة ،ولعل هذا الربط وقع منهم
خشية أن يفر عىل حني غفلة منهم ،حيث شبه هذا احلجر بالدابة النفور عن أهلها ثم قوله يف
مناشدة عمر :أنشد اهلل رج ً
ال عنده علم هبذا الـمقام .حتى كأنه ال علم لعمر بحال هذا الـمقام وال
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حمله ،ثم ذكر اخليوط وقياسات الـمطلب هبا وهذا هو الـمحور الذي تدورعليه هذه احلكاية ليثبت
بذلك أن النبي ﷺ هو الذي وضع الـمقام موضعه اآلن وأن عمر رده إىل موضعه حني ذهب
السيل به ،عىل أنه ليس يف احلكاية عىل فرض صحتها ما يثبت ذلك ال برصيح اخلطاب وال
بمضمونه فإن عمر مل يقل يف مناشدته :دلوين عىل مكان موضع رسول اهلل له .ومل يقل الـمطلب
أيضا :إن هذا هو مكانه الذي وضعه فيه رسول اهلل ﷺ فعدم ذكر رسول اهلل يف القضية مع شدة
ً
الـمناسبة إليه يدل عىل عدم وقوع التحويل منه ،وهل عمر سأل عن الـمكان الذي وضعه فيه أوالً
لريده فيه ثان ًيا ،فقد ثبت محل السيل للمقام من قول سفيان بن عيينة وابن أيب مليكة وال يزال السيل
مرارا عديدة حتى كان هو
يدخل الـمسجد احلرام عىل الدوام حتى أصيبت الكعبة باألرضار منه ً
السبب يف بناء قريش هلا قبل البعثة ،ويف بناء ابن الزبري هلا ،وال يبعد أن يكون هذا الترصف احلاصل
من عمر يف الـمسجد احلرام بتوسعته وبناء احليطان له وعمل الردم لسد السيل عنه أنه ناجم عن أثر
ذلك السيل ،أي سيل أم هنشل أو غريه.
ونحن ال ننازع يف ذهاب السيل به ورد عمر له إىل حمله بعد ذهاب السيل به ،وهذا من األمر
اجلدير بأال يشتهر أمره ،وال ينترش ذكره ،لكون السيل عىل الدوام ال يزال ينقل الـمقام من مكان
إىل مكان كام ذكر يف احلكاية نفسها ،لكونه موضو ًعا يف السابق عىل سطح األرض بدون تأسيس
وال تثبيت ،فألجله مل يذكره الـمؤرخون الـمعتربون ،أما حتويل عمر له من لصق الكعبة ابتداء
من غري سبق وبدون سبب سوى توسعة الـمطاف للناس ،فهو الذي ذكره علامء السلف
والـمؤرخون وسائر الـمفرسين للقرآن ،وال يبعد أن يكون ذلك سنة عرش حينام وسع عمر
الـمسجد احلرام.
وقد طرق الـمؤرخون أخبار سنة سبع عرشة كالواقدي وابن سعد وابن جرير وابن األثري
وابن كثري وفيها أن عمر بن اخلطاب اعتمر يف رجب سنة سبع عرشة ووسع الـمسجد احلرام
وأقام بمكة عرشين يو ًما من أجل اإلصالح والتعديل وهدم عىل قوم أبوا أن يبيعوا بيوهتم
ووضع أثامن دورهم يف بيت الـامل حتى أخذوها ،وأمر بتجديد أنصاب احلرم ،أمر بذلك خمرمة
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بن نوفل واألزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزى وسعد بن يربوع .ذكره ابن األثري ،ويف
الطبقات الك ى البن سعد قال :استعمل عمر عىل احلج بالناس أول سنة استخلف وهي سنة
ثالث عرشة عبد الرمحن بن عوف فحج بالناس تلك السنة ثم مل يزل عمر بن اخلطاب حيج بالناس
كل سني خالفته كلها فحج هبم عرش سنني وحج بأزواج النبي ﷺ يف آخر حجة حجها وهي سنة
ثالث وعرشين ،واعتمر يف خالفته ثالث مرات عمرة يف رجب سنة سبع عرشة ،وعمرة يف
رجب سنة إحدى وعرشين ،وعمرة يف رجب سنة اثنتني وعرشين وهو أخر الـمقام إىل موضعه
اليوم وكان ملص ًقا بالبيت .انتهى.
فهؤالء الـمؤرخون مل يذكروا سيل أم هنشل ،وال فزع عمر وال مناشدته الناس ،وال اعتامره
من أجل هذا اخلرب يف رمضان ،وقد انفرد األزرقي برواية هذه احلكاية عىل نحو هذه الصفة،
واألزرقي كام ذكر صاحب رسالة الـمقام بأنه مل يوثقه أحد من أئمة اجلرح والتعديل ،فهو عىل
قاعدة أئمة احلديث جمهول احلال ،وقد انفرد هبذه احلكاية قال :ويريبني من األزرقي حسن سياقه
للحكايات وإشباعه القول فيها ،ومثل ذلك قليل فيام يصح عن الصحابة والتابعني ،ويريبني
أيضا حتمسه هلذا القول ،فقد روى يف الـمجلد الثاين عن ابن أيب عمر بسند واه إىل أيب سعيد
ً
اخلدري أنه سأل عبد اهلل بن سالم عن األثر الذي يف الـمقام وفيه يف ذكر النبي ﷺ فصىل إىل
الـميزاب ثم قدم مكة فكان يص ي إىل الـمقام ما كان بمكة.
وقد روى الفاكهي هذا اخلرب وفيها أن النبي ﷺ قدم مكة من الـمدينة فكان يص ي إىل
الـمقام وهو ملصق بالبيت حتى تويف رسول اهلل ﷺ فأسقط األزرقي قوله :وهو ملصق بالبيت
حتى تويف رسول اهلل ﷺ .وجعل موضعها :ما كان بمكة .انتهى.
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الفصل اخلامس عرش
قال يف النق

ص  :101إنه لو كان الـمقام زمن النبي ﷺ حتت البيت ونزلت اآلية وهو

هناك وصىل خلفه يف حجة الوداع وتويف وهو حتت البيت لـمـا ساغ ألحد بعده نقله عن موضعه
الذي أقره فيه؛ ألن إقراره له ترشيع وتوقيف ال اجتهاد ألحد فيه بعده كائنًا من كان.
فاجلواب :إن الكالم يتفرع يف هذا الـمقام عن أمرين:
أحد ا :هل جيب علينا ترك ما تركه رسول اهلل ﷺ؟
األمر الثاين :هل جيب علينا فعل ما فعله رسول اهلل ﷺ.
أما األول :فقد نص أهل األصول عىل أنه ال جيب علينا ترك ما تركه رسول اهلل ﷺ خاصة
فيام يتعلق بأمور احلياة ،أما ما شأنه التعبدات وما يقصد به صاحبه القربى والـمثوبة ،فهذه هي
التي جيب علينا تركها لرتك رسول اهلل هلا ،ولعدم سبق مرشوعيتها وتسمى بالبدعة ،لكونه ابتدع
فعلها عىل غري مثال سبق من الشارع يف مرشوعيتها؛ ألن العبادات مبناها عىل التوقيف واالتباع
َ ْ َ َ َ َ ً
ال عىل االستحسان واالبتداع ،وعليه يدل حديث عائشة ،أن النبي ﷺ قال« :من ع ِمل عمال
َْ َ َ َْ َْ َ َ ْ
ليس علي ِه أم ُرنا ،فه َو َرد»( ،)1وهلذا قال بعض السلف :كل عبادة مل يتعبدها رسول اهلل وال
أصحابه فال تتعبدوها فإن األول مل يرتك لآلخر مقاال.
أما ما يتعلق بمصالح الناس يف أمور احلياة كبناء الـمساجد والقناطر والـمدارس
والـمستشفيات وسائر ما يقصد منه اإلصالح الدائم والنفع العام ومنه توسيع الـمسجد احلرام
وتوسيع الـمسجد النبوي ،وكذا توسيع الـمطاف وحتويل الـمقام من أجله لقصد راحة األنام
ووقايتهم عن السقوط حتت األقدام من شدة الزحام ،وليتمكن الناس من أداء هذا الركن بتامم
وخشوع وخضوع واطمئنان ،فهذا وأمثاله مما جيوز لنا فعله وليس لنا أن نرتكه لرتك رسول اهلل
( )1أخرجه مسلم من حديث عائشة.

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام

287

له ،فقد يرتك رسول اهلل اليشء وهو حيب أن يفعله لسبب يقتيض تركه له ،كام ترك تبشري الناس
بأن من مات ال يرشك باهلل شي ًئا دخل اجلنة خشية أن يتكلوا ،وكام ترك اخلروج لصالة الرتاويح
يف اجلامعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا ،وكام ترك الترصف يف الكعبة عىل حسب ما حيب من
أجل أن ً
قريشا حديثة عهد بكفر.
وقد ترجم البخاري عليه فقال :باب ترك بعض االختيار خمافة أن يقرص فهم بعض الناس
فيقعوا فيام هو أشد منه ،وقد ترك رسول اهلل ﷺ الـمسجد احلرام وهو شبه الصحراء ليس له
جدران حتيط به وال أبواب وال سقوف ،وهو أضيق منه اآلن بكثري ،وبقي عىل حالته كذلك زمن
أيب بكر ،فلام استخلف عمر واتسعت فتوح البلدان اقتىض رأيه توسيع الـمسجد احلرام ،فهو أول
من وسع فيه وجعل له جدرانًا حتيط به ،وكذلك الـمسجد النبوي الذي بناه رسول اهلل بيده
فجرى الترصف من عمر بتوسعته كام يف البخاري من حديث نافع ،أن عبد اهلل بن عمر أخربه أن
الـمسجد كان عىل عهد رسول اهلل ﷺ مبن ًّيا باللبن ،وسقفه اجلريد وعمده خشب النخل ،فلم يزد
فيه أبو بكر شي ًئا وزاد فيه عمر وبناه عىل بنيانه يف عهد رسول اهلل باللبن واجلريد وأعاد عمده
خش ًبا ،ثم غريه عثامن فزاد فيه زيادة كثرية وبنى جداره باحلجارة .ومل ينكر هذه الترصفات أحد
من الصحابة لعلمهم الواسع وفقههم الراسخ أهنا من الـمصالح الـمرسلة الـمالئمة ملقاصد
الرشع وحماسنه ،فالقائل بتحريم نقل الـمقام عن حمله ووجوب استدامة بقائه عىل حالة ما كان
عليه زمن النبي ﷺ ،حتى ولو أرض بالناس يلزمه أن يقول بتحريم الترصف يف الـمسجد احلرام
بتوسعته وحتريم الترصف يف الـمسجد النبوي بتوسعته؛ ألن هذا كله من لوازم قوله ،وهذا يعد
من التعنت والتزمت الذي يربأ الدين من القول به واحلكم بموجبه ،ومثله القرآن الكريم ،فقد
تويف رسول اهلل وهو متفرق يف اللخاف والعظام وصدور الرجال فتصدى الصحابة بعد قتل
القراء بالياممة جلمعه يف مصحف واحد حتى حصل من عارض هذا الرأي وقال :كيف تفعلون
شي ًئا مل يفعله رسول اهلل ﷺ؟ فقالوا :نعم ،إنه مل يفعله ومل يأمر به ،ولكنه ال خيالف رشعه ،فهو
حسن نافع .فاتفق رأهيم عىل ذلك وزال من بينهم اخلالف.
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وكان أصحاب رسول اهلل ﷺ يعرضون رأهيم عىل رأي رسول اهلل ﷺ يف اليشء الذي
يعلمون أنه مل يقله عن وحي من ربه ،كام عرض احلباب بن الـمنذر رأيه عىل النبي ﷺ يف الـمنزل
يوم بدر ،وذلك أن النبي ﷺ ملا خرج يوم بدر نزل عىل أدنى ماء من مياه بدر مما ي ي الـمدينة فجاء
احلباب بن الـمنذر فقال :يا رسول اهلل هذا الـمنزل الذي نزلته أمنزل أنزلكه اهلل ليس لنا فيه رأي
وال أمر أم هو احلرب واخلدعة؟ فقال« :بل افرب واخلدعة» .فقال :يا رسول اهلل ،رس بالناس
حتى نأيت أقىص ماء من مياه بدر فننزل عليه ونغور ما سواه ،فيكون عندنا الـامء وعندهم الظمأ.
ففعل رسول اهلل ومحد عاقبة رأيه(.)1
وكان رسول اهلل ﷺ يستشري أصحابه فيام يتعلق بأمور احلياة كاحلرب والسلم واإلصالح
والتعديل كام استشارهم يف أرسى بدر أيقتلهم أم يضع عليهم الفداء؟ وكام استشارهم يف وقعة
أحد أخيرج إليهم أم يقاتلهم يف الـمدينة؟ وكان رأيه أن يقاتلهم يف الـمدينة ،فلام كثرت عليه
بدرا ترك رأيه لرأهيم فدخل ولبس ألمته ثم
األصوات من الـمتحمسني للخروج ممن مل يشهد ً
خرج وعىل وجهه أثر الكراهية للخروج ،ومن ذلك رفع عمر حد القطع يف الرسقة زمن
الـمجاعة وهو حد من حدود اهلل ثابت بالكتاب والسنة ،وتويف رسول اهلل ﷺ وهو عىل حالته،
ومن ذلك منعه لبيع أمهات األوالد وكن يبعن عىل عهد رسول اهلل ﷺ كام يف حديث جابر قال:
بأسا ،وكان سبب منعه لبيعهن عىل
كنا نبيع رسارينا أمهات األوالد والنبي ﷺ حي ال يرى بذلك ً
جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال :يا بريدة انظر ما
ما رواه ابن الـمنذر عن بريدة ،قال :كنت
ً
هذا الصوت .فنظر ثم جاء فقال :جارية من قريش تباع أمها .فقال عمر :ادع يل الـمهاجرين
واألنصار .فلم يمكث ساعة حتى امتألت الدار واحلجرة فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أما بعد
َ
فهل كان فيام جاء به حممد القطيعة؟ قالوا :ال .قال :فإهنا قد أصبحت فيكم فاشية ،ثم قرأ﴿ :ف َهل
َ َّ ُ َ ُ
َ ِ ََُ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
امكم [ ﴾٢٢حممد .]22 :ثم قال :وأي
س ُدوا ِف ٱلۡرض وتق ِطعوا أرح
ع َسيتم إِن ت َوّلتم أن تف ِ
قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم؟! وقد أوسع اهلل لكم .قالوا :فاصنع ما بدا لك .فكتب
( )1أخرجه أبو داود يف الـمراسيل بمعناه من حديث احلباب بن الـمنذر.
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إىل اآلفاق أهنا ال تباع أم حر ،وذلك بإمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم.
وكان لعمر من السياسات احلكيمة والترصفات الواسعة ما هي مناسبة لسريته الـمرضية،
فدعوى صاحب النقض أنه ال اجتهاد ألحد يف نقل الـمقام عن حالة ما كان عليه زمن النبي ﷺ
ال لعمر وال غريه لزعمه بأن استدامة بقائه يف حمله ترشيع وتوقيف ،فكل هذا يعد من التشديد
البعيد عن مقاصد الدين ،فقد أحلق بالرشع ما ليس منه وال هو يف معنى الـمنصوص عليه،
فاعتقاد ما ليس برشع أنه رشع يعد من تغيري الكلم عن مواضعه ومن تبديل الرشيعة بغريها ،كام
لو اعتقد ما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل عىل حسب اعتقاده.
فإن كان حم ًّقا فيام يدعي من أن استدامة بقائه يف حمله اآلن هو من الرشع الالزم واحلكم
التوقيفي الدائم الذي ال جيوز تغيريه وال حتويله فليأتنا بآية أو حديث تثبت صحة ذلك ،وكأنه هبذا
الكالم قد جعله بمثابة الكعبة البيت احلرام الذي بوأ اهلل مكانه خلليله إبراهيم  وقال تعاىل:
َ َ ي َّ
َ َّ ُ
َ َ َ
َ ٗ
َّ
َ
َ
َ
﴿ِإَوذ بَ َّوأنَا ِلب َره َ
ِيم َم َك َن ٱ َ
َ
ك
لر
ٱ
و
ي
م
ئ
ا
ق
ل
ٱ
و
ي
ف
ئ
ا
ِلط
ل
ّت
ي
ب
ر
ه
ط
و
ا
ي
ش
ب
ك
ش
عِ
ِِ
لي ِ
ِِ
ِ
ِ
ت أن ّل ت ِ ِ
ِ
لس ُ
ٱ ي
جو ِد [ ﴾٢٦احلج .]26 :فهذا هو الرشع الالزم الذي ال جيوز حتويله إىل غريه ،أما الـمقام فليأتنا
بآية أو حديث تثبت أن اهلل بوأ للمقام هذا الـمكان بحيث ال جيوز حتويله عنه وإال فليعلم أنه
كاذب ،وأنه قد أحلق بالرشع ما ليس منه لقصد تشويش األفهام وإغراء سذج العوام ،فهو يسمي
هذا اإلصالح باسم العبث بدون أن يثنيه وجل وال يلويه خجل ،وهذا نص لفظه نزاهة لعرضنا
وإزاحة لعذره ،قال يف النقض ص :23التوصل إىل العبث بمشعر من الـمشاعر الـمقدسة ومنسك
من مناسك احلج ليحوله عن موضعه الذي وضعه فيه رسول اهلل ﷺ وهو موضعه يف عهد
وتغيريا لشعائره .انتهى.
إبراهيم اخلليل يعترب حد ًثا يف الدين
ً
فهذه الكلمة تشبه يف احلقيقة والـمعنى كلمة اخلوارج حينام رفعوا الـمصاحف عىل أطراف
الرماح وقالوا :ال حكم إال هلل .ومل تزل هبم شدهتم يف طريق اآلخرة والعمل هلا بزعمهم حتى
أفضت هبم شدهتم إىل أن خرجوا عىل أمة حممد بأسيافهم يستحلون دماءهم وأمواهلم ،وكل قول
ال دليل عليه يقدر كل أحد عىل رده والـمقابلة بضده ،بخالف قول احلق فإن ليله كنهاره وال
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يقاومه إال هالك:
بلیــــت يــــا قــــوم والبلــــوى منوعــــة

بمـــــن أداريـــــه حتـــــى كـــــاد يردينـــــي

دفــع الـــمرضة مــع جلــب لـــمصلحة

عیـــــا ًذا بـــــاهلل مـــــن إفـــــاد يف الـــــدين

وقد اتفق أهل السنة عىل أن اهلل بعث حممدً ا بصالح العباد يف الـمعاش والـمعاد ،وأنه أمر
بالصالح وهنى عن الفساد ،فمتى كان العمل لإلصالح وادعى فيه مدع بالفساد رجحوا الراجح
منهام وأحلقوه به؛ ألن اهلل بعثه بتحصيل الـمصالح وتكميلها ودرء الـمفاسد وتقليلها ،فرشعه
شامل صالح لكل زمان ومكان ليس بحرج وال أغالل دون الكامل .فدعواه بأن حجر الـمقام
منسك من مناسك احلج ،وأن رسول اهلل ﷺ وضعه موضعه اآلن ،وأن هذا هو موضعه يف عهد
وتغيريا لشعائره ،فكل
إبراهيم اخلليل  ،وأن اإلفتاء بتحويله عن حمله يعترب حد ًثا يف الدين
ً
هذا يعد من الكذب عىل اهلل وعىل نبيه وعىل خليله إبراهيم وعىل دينه وعباده الـمؤمنني ،فإن كل
ما يدعي فيه الصحة ال صحة له أصالً ،بل إن عمر هو الذي وضعه موضعه اآلن وذلك بموافقة
الصحابة له عليه للمصلحة الراجحة ،وإن موضعه كان يف لزق الكعبة من عهد إبراهيم عىل ما
قاله ابن عباس ،وكل من تدبر كالم صاحب النق

وجده ال خيرج عن قسمني :إما كذب يف

النقل ،وإما تكذيب باحلق ،فهو لفرط جهله وهواه يقلب احلقائق يف الـمعقول والـمنقول فيأيت
إىل األمور التي هي حق وعدل وخري وصالح فيرصفها عن حقيقتها ويقول هي رش وفساد
ناموسا للناس
وعبث وإحلاد ،فيخالف احلق خمالفة غري خافية عىل أحد العتقاده أنه قد وضع
ً
برأيه ،ولن خير فريسة لتعاليمه سوى مهجي رعريع قليل الفهم والـمعرفة بحقائق العلوم النافعة.
***
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الفصل السادس عرش
وأما فعل رسول اهلل ﷺ لليشء فإنه ال يدل بظاهره عىل وجوبه عليه ،فألن ال يدل عىل
وجوبه علينا أوىل ،قاله يف الـمسودة ،فال بد من الوقوف عىل معرفة فعله وعىل أي وجه وقع منه
من واجب أو ندب أو إباحة ،فإذا كانت القرائن الدالة عىل الوجوب كان واج ًبا أو عىل
مباحا ،فصالته يف مكان ال تدل عىل استحباب
االستحباب كان مستح ًّبا أو عىل اإلباحة كان ً
أناسا
الصالة يف ذلك الـمكان دون غريه بدون دليل يقتيض االختصاص ،وملا سمعت عائشة ً
يقولون :إن النزول باألبطح بعد الفراغ من احلج سنة ،قالت هلم :إن رسول اهلل ﷺ مل ينزل يف
()1
أناسا يضطجعون بعد صالة
األبطح إال أنه كان منزالً أسمح خلروجه  ،ولـمـا رأى ابن عمر ً

سنة الفجر ويزعمون أهنا سنة أخذ حيصبهم باحلصباء ويقول :إن النبي ﷺ فعلها من أجل تعبه
يف قيام الليل ال لتكون سنة( .)2ويف صحیح مسلم عن أيب الطفيل قلت البن عباس :زعم قومك
أن رسول اهلل ﷺ طاف بني الصفا والـمروة عىل بعري وأن ذلك سنة ،قال :صدقوا وكذبوا،
فقلت :ما صدقوا وكذبوا؟ فقال :صدقوا طاف بني الصفا والـمروة عىل بعري وكذبوا ليست
بسنَّة ،كان الناس ال يدفعون عنه وال يرضبون عنه فطاف عىل بعري ليسمعوا كالمه ولريوا مكانه
وال تناله أيدهيم .رواه مسلم.
ففرق ابن عباس بني ما يفعل للسنة وما يفعل للحاجة العارضة ،وهلذا هنى أكثر السلف عن
اتباع مواقع آثار األنبياء لئال يعتقد اجلاهل أهنا من الفرائض ،أو لئال يؤول هبم هذا التتبع إىل عبادة
آثارهم ،ومن أجل ذلك أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع النبي ﷺ حتتها حينام رأى الناس يذهبون
فيصلون عندها فخيش عليهم الفتنة فقطعها ،وروى الشاطبي يف االعتصام عن الطحاوي وابن
( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ضمن حديث عائشة.
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وضاح عن الـمعرور بن سويد قال :وافيت الـموسم مع أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب ،فلام
انرصفنا إىل الـمدينة انرصفت معه فلام صىل بنا صالة الغداة فقرأ فيها( :الـم تر كيف) و(إليالف
أناسا يذهبون مذه ًبا ،فقال :أين يذهب هؤالء؟ قال :يأتون مسجدً ا ههنا صىل فيه
قريش) ،ثم رأى ً
رسول اهلل ﷺ ،فقال :إنام هلك من كان قبلكم هبذا ،يتبعون آثار أنبيائهم فاختذوها كنائس وبي ًعا،
من أدركته الصالة يف يشء من هذه الـمساجد التي صىل فيها رسول اهلل ﷺ فليصل وإال فال
يتعمدها :وهذا كله فيام يقصد به القربة والتامس الـمثوبة من أفعال رسول اهلل ﷺ.
وأما ما مل يظهر فيه معنى القربة فإنه يستبان منه رفع احلرج عن األمة ،فاألفعال منه موقوفة
عىل دالئلها فمتى قام دليل الوجوب صار واج ًبا ،أو االستحباب صار مستح ًّبا ،أو اإلباحة صار
مباحا.
ً

فالالزم إنام هو األمر واهلل سبحانه إنام توعد عىل خالف األمر فقال تعاىل﴿ :فَل َيح َذر ٱ ََّّل َ
ِين
ِ
َ
َ َ
َُ ُ َ
َ
يب ُهم ف ِت َنة أَو يُ ِص َ
ون َعن أَمره ِۦ أَن تُ ِص َ
يب ُهم عذاب أ ِّلم﴾ [النور .]63 :ويف احلديث« :ما
ُيال ِف
ِ
َ
ْ َ ُْ
ََُْ ُ َُْ َ َْ ُ
َ َُْ ُْ
َ ُ ُ
نهيتك ْم عنه فاجتنِبوهُ َو َما أم ْرتك ْم ب ِ ِه فافعلوا مِنه َما است َطعت ْم»( )1فعلق التكليف عىل األمر
والنهي.
ً
تنفيذا ألمر فهو الواجب ،لكون الالزم هو األمر ال الفعل،
واحلاصل أن ما كان من أفعاله
َ
َ َّ ُ َ
َّ
ومثله االتباع الـمأمور به يف قولهَ ﴿ :وٱتب ِ ُعوهُ ل َعلكم ته َت ُدون﴾ [األعراف .]158 :فإنه ال يراد به
حماكاة الفعل للفعل يف احلال والـمحل ،وإنام يراد به طاعته فيام أمر واجتناب ما عنه هنى وزجر،
وأال يعبد اهلل إال بام رشع.
وهذا حاصل ما حققناه يف رسالة يرس اإلسالم يف أحكام افج إّ بیت اهلل افرام حيث قلنا
فيها بجواز الرمي قبل الزوال لكونه مل يثبت عن النبي ﷺ ما يدل عىل النهي عنه وال عىل حتديد
الوقت الذي يرمى فيه ال بحديث صحيح وال حسن وال ضعيف ،وإنام ثبت من فعل النبي ﷺ

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
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حيث رمى مجرة العقبة يوم النحر ضحى ،وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس فهذا الفعل مع
السكوت عنه ال يقتيض وجوب التحديد به ،وغايته إنام حيمل عىل األفضلية ال عىل الفرضية ،فهو
أفضل ما يرمى فيه عند تيرسه ،واحلكمة يف تأخري الرمي من النبي ﷺ إىل ما بعد الزوال أن حجه
حرا شديدً ا حتى إن بالالً يظلل عليه عند رمي اجلامر فأراد أن خيرج للرمي ولصالة
صادف ًّ
خمرجا واحدً ا كام ثبت يف سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس ،أن النبي ﷺ رمى اجلمرة
الظهرً ،
ثم انرصف إىل مسجد اخليف فصىل بالناس الظهر فدل عىل أن الشارع رمى يف الوقت الـمناسب
له يف ذلك الزمان ،وهو ال يقتيض بمجرده وجوب ابتداء التحديد بالزوال فض ً
ال عن انتهائه
بالغروب.
وقد ثبت من فعل النبي ﷺ أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ركب ناقته ضحى يوم النحر فطاف
طواف اإلفاضة الذي هو طواف الفرض وركن احلج األعظم وسكت عن بيان وقته ،ومع هذا قد
أيضا يفعله متى شاء يف أية
جعله العلامء موس ًعا يفعله متى شاء كام جعلوا النحر واحللق موس ًعا ً
ساعة من أيام منى ،فال أدري ما الذي خصص الرمي بالتحديد من بني نظائره.

ُ ُ
فالقائل بوجوب حتديد الرمي بالزوال استنا ًدا إىل فعل النبي ﷺ واستدالالً بقوله« :خذوا
َ
َ َ ُ
عن َمنا ِسكك ْم»( )1يلزمه أن يقول بوجوب حتديد طواف اإلفاضة بيوم النحر كام وجد من قال

به ،عىل أن اإلفاضة ركن احلج الذي جيب أن حيتاط له ،أما رمي اجلامر يف اليومني األخريين فإنه
واجب يفعل غال ًبا بعد التحلل الثاين من عمل احلج ،فناسب التسهيل يف عدم التشديد يف
التحديد.
ويدل لذلك ما روى البخاري أن النبي ﷺ وقف يوم النحر عىل راحلته فجعلوا يسألونه فام
سئل عن يشء قدم وال أخر إال قال« :افعل وال حرج» ،حتى سأله رجل فقال :يا رسول اهلل
رميت بعد ما أمسيت .فقال« :افعل وال حرج» .رواه البخاري من حديث ابن عباس ومعلوم أن

( )1أخرجه مسلم من حديث جابر.
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الليل يدخل يف مسمى الـمساء.
فنفي النبي ﷺ احلرج عن كل ما يفعله احلاج من تقديم أو تأخري بدون استثناء يشء من ذلك،
فلو كان ما قبل الزوال وقت هني غري قابل للرمي لبينه النبي ﷺ يف مقامه هذا وحلذرهم منه كام
حذرهم عن الوقوف ببطن عرنة ،وعن الصالة يف أوقات معينة وأماكن مبينة ،إذ ال جيوز يف الرشع
تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه ،ومع عدمه فال جيوز لنا أن نسميه هن ًيا بدون أن ينهى عنه رسول
اهلل ﷺ وما كان ربك نس ًّيا ،فرتك االستفصال يف مقام االحتامل ينزل منزلة العموم يف الـمقال،
فكأنه قال يف جواب سؤاهلم :ارموا يف أية ساعة شئتم وال حرج.
ومما يدل عىل ذلك حديث عاصم بن عدي ،أن النبي ﷺ رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة عن
منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومني ،ثم يرمون يوم النفر ،رواه اخلمسة
وصححه الرتمذي وابن حبان.
ووجه الداللة منه أنه أمرهم يف أن يرموا مجارهم يوم النفر بدون حتديد وال تقييد ،ويوم
النفر هو ظرف لـمـا بني طلوع الشمس إىل الغروب ،أو ملا بني طلوع الفجر إىل الغروب ويدخل
الليل تب ًعا ،ال يقال :إن هؤالء رعاة وقد رخص هلم يف ذلك حلاجة الناس لرعاية اإلبل،
والرخصة هي التسهيل ،وهي ما ورد عىل خالف أمر مؤكد ملعارض راجح.
فنقول :نعم ،إنه رخص هلم يف البيتوتة عن منى ويف مجع اجلامر ليومني ،لكنهم عند إياهبم من
رعايتهم وحصوهلم يف منى يوم النفر قد زال عنهم العذر وصار حاهلم حال الصحابة الـمقيمني
يف منى يف كل ما يفعل يف يوم النفر من رمي وغريه ،فلو كان ما قبل الزوال وقت هني لغريهم
لصار وقت هني يف حقهم ملساواهتم هلم.
ولكنه ثبت عنه أنه أمرهم يف أن يرموا مجارهم يف أية ساعة شاؤوا من ليل أو هنار كام روى
البزار بإسناد حسن ،واحلاكم والبيهقي ،أن النبي أرخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة
شاؤوا من النهار ،وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،أن رسول اهلل ﷺ
أرخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار ،ولو كان الليل غري قابل للرمي كام
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ال يقبل الصوم لـمـا أمرهم أن يرموا فيه.
وقد أحلق الفقهاء من احلنابلة بالرعاة والسقاة كل من له عذر من مرض أو خوف عىل نفسه
أو أهله أو رفيقه بأن يستبيحوا سائر ما يستبيحه الرعاة والسقاة من مجع اجلامر ورميها يف أية ساعة
شاؤوا من ليل أو هنار.
قال يف الكايف :وجيوز لرعاة اإلبل وأهل سقاية احلاج ترك الـمبيت بمنى وترك رمي اليوم
األول إىل اليوم الثاين أو الثالث إن أحبوا أن يرموا اجلميع يف وقت واحد ،والرمي بالليل،
فريمون رمي كل يوم يف الليلة الـمستقبلة ،وكل ذي عذر من مرض أو خوف عىل نفسه أو ماله
كالرعاة يف هذا؛ ألهنم يف معناهم.
وقال يف اإلنصاف :وليس عىل أهل سقاية احلاج والرعاة مبيت بمنى ،وجيوز هلم الرمي لي ً
ال
وهنارا ،وقيل :أهل األعذار من غري الرعاة كالـمرىض ،ومن له مال خياف ضياعه ونحوه،
ً
حكمهم كحكم الرعاة ،جزم به الـمصنف والشارح .وقال يف الفصول :وكذا خوف ماله وموت
مريض قال :وهذا والذي قبله هو الصواب .انتهى.
فهذه األقوال الـمبيحة ألهل األعذار يف أن يرموا مجارهم يف أية ساعة شاؤوا من ليل أو
هنار ،كلها مبنية عىل القول بوجوب حتديد الرمي بام بني الزوال إىل الغروب عىل حسب ضعفه
وكونه ال أصل له ،وال شك أن العذر احلاصل للناس يف هذا الزمان من مشقة الزحام واخلوف
من السقوط حتت األقدام أنه أشد وأشق من عذر الرعاة والسقاة ،بحيث إن كل إنسان صار
خياف عىل نفسه وأهله ورفيقه يف ذلك الـمكان من سقوطه حتت األقدام ،وصاروا بعلة العذر
داخلني فيمن يباح هلم أن يرموا مجارهم يف أية ساعة شاؤوا من ليل أو هنار ،وقد نص الفقهاء عىل
أنه لو مجع اجلامر كلها حتى مجرة العقبة فرماها يف اليوم الثالث أجزأ مع الكراهة؛ ألن أيام منى
كالوقت الواحد والكراهة تزول بأدنى حاجة.
فإذا كان األمر هبذه الصفة ،وأن أيام منى كلها كالوقت الواحد فال شك أن رمي كل يوم
قبل الزوال أقرب إىل اإلصابة والعدل من مجع اجلامر ثم رميها كلها يف اليوم الثالث ،إذ ليس
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عندنا ما يدل عىل النهي عن الرمي قبل الزوال ال بحديث صحيح وال حسن وال ضعيف،
والتحديد بابه التوقيف فال جيوز الـمصري إليه برأي جمرد.
واالحتجاج برمي النبي ﷺ بعد الزوال إنام حيمل عىل األفضلية ال عىل الفرضية ،فهو أفضل
ما يرمى فيه عند تيرسه وسهولته.
أما احلكم بإلزام اجلمع الكثري بالرمي يف خاصة هذا الوقت القصري فقد صار من تكليف ما
ال يستطاع ،والقول به قد أوقع الناس يف الرضر ،ووسع دائرة اخلطر ،حتى صاروا يتحدثون
بوفيات الزحام يف كل عام ،وحتى صار الناس يرمون مجارهم بعيدة عن األحواض هلول ما
يشاهدونه من خطر الزحام.
ومن قواعد الرشع الـمعتربة أنه إذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة جتلب التيسري ،واحلرج
منفي عن الدين ،ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ،وجاهدوا حق جهاده
هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ،واحلرج هو الشدة والـمشقة فيام يدرك غرض
الشارع منه بدون مشقة.
وما من يشء من شؤون العبادات يقع الناس فيه يف الشدة والـمشقة واحلرج إال وبجانبه
باب مفتوح من التيسري والفرج ،ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين
يستنبطونه منهم.
والـمقصود أن القول بوجوب الرمي فيام بني الزوال إىل الغروب هو من حتديدات الفقهاء،
تلقاها بعضهم عن بعض حتى استقر وجوهبا يف أذهان أكثر العلامء والعوام ،وحتى صار الناس
يتحدثون بفساد حج من رمى قبل الزوال.
وهب أهنم وجدوا ابتداء وقت الرمي بالزوال استنا ًدا إىل فعل النبي ﷺ ،فمن أين جيدون
دائام يقيدون السنة بقيود توهن
انتهائه بالغروب ،وقد قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل :إن الفقهاء ً
االنقياد .وأكثرهم بسجن اللفظ حمبوسون خوف معرة السجان والكل إال الفرد يقبل مذه ًبا يف
قالب ويرده يف ثان.
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وقد خالف شيخ اإلسالم ابن تيمية األئمة األربعة فيام يقرب من مخس عرشة مسألة ،واتفق
أيضا عىل أن من
العلامء قاطبة عىل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل ﷺ ،واتفقوا ً
استبانت له سنة رسول اهلل مل يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان.
دائام يذكرون حتديدات وتقييدات جيزم العلم الصحيح بنفيها
ومن الـمعلوم أن الفقهاء ً
ويقوى يف القياس فسادها كتحديد السفر الـمبيح للقرص بيومني وكتحديد اإلقامة الـموجبة
لإلمتام بام يزيد عىل أربعة أيام ،وكتحديد صحة اجلمعة بأربعني من أهل وجوهبا ونحو ذلك،
فتحديد الرمي بام بني الزوال إىل الغروب من هذا القبيل.
ولــــیس كــــل خــــالف جــــا معتــــ ً ا

إال خـــــالف لـــــه حـــــب مـــــن النظـــــر

والصحيح أن الرمي هو من مجلة الذكر الـمطلق يف أيام منى أشبه احللق والنحر عىل السواء،
َّ َ َ
ُ
َ
ّلل ِف أيَّام َّمع ُدودت﴾ [البقرة .]203 :وهذا الذكر الـمأمور به يشمل الذكر
قال تعاىلَ ﴿ :وٱذك ُروا ٱ
عند الرمي والذكر عند احللق والذكر عند النحر ،وقد روى الرتمذي عن عائشة ،أن النبي ﷺ قال:
«إنما ُشع الريم إلقامة ذكر اهلل عز وجل» ،وهلذا كان النبي ﷺ يطيل الدعاء عند اجلمرتني ،حتى
قال ابن عمر :إنه وقف للدعاء بقدر سورة البقرة .والـامنعون من الرمي قبل الزوال إنام حيتجون
ُ ُ َ
َ َ ُ
بقول النبي ﷺ« :خذوا عن َمنا ِسكك ْم» ،وأنه رمى مجرة العقبة يوم النحر ضحى .وأما بعد ذلك
فإذا زالت الشمس ،وهذا االحتجاج بمجرده ال يبلغ ذروة الـمطلب وال سنام الـمقصد ،لكون
الفعل بمجرده ال يدل عىل الوجوب إال إذا اقرتن به دليل األمر ،ولو كان كل يشء فعله ﷺ يف
حجته يكون واج ًبا عىل أمته لكانت التلبية من األمر الواجب ولكان الـمبيت بمزدلفة والوقوف هبا
إىل اإلسفار يف حق األصحاء األقوياء من األمر الواجب إذ هو فعل النبي ﷺ وأصحابه ،ولكان
ابتداء رمي مجرة العقبة بام بعد طلوع الشمس من يوم النحر يف حق األصحاء األقوياء من األمر
الواجب لداللة فعله وقوله عىل ذلك ،ولكان حتديد طواف اإلفاضة يف خاصة يوم العيد من األمر
الواجب؛ ألن هذه األعامل كلها فعلها النبي ﷺ يف حجته وسكت عن بيان فعلها ،يوضحه أن رمي
اجلامر يف اليومني األخريين يقع بعد التحلل الثاين من أعامل احلج ،بحيث إن اإلنسان إذا رمى

298

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

وحلق وطاف طواف اإلفاضة فقد حل من احلج .فلو مات حلكمنا بتامم حجه ،فناسب عدم
التشديد يف التحديد لعدم ما يدل عليه ،واحلمد هلل الذي جعل هذا التحديد من قول من ليس
بمعصوم ومل يكن من كالم الرسول ،ففي عدم التحديد حكمة ظاهرة ومعجزة باهرة دق عىل أكثر
الناس إحاطة العلم بمصاحلها وحماسنها وخفي عليهم سعة مداركها ومسالكها ،فلو حدد الرمي
عىل الناس بام بني الزوال إىل الغروب لوقعوا يف احلرج والشدة والـمشقة التي تنافيها رشيعته
السمحة؛ ألن اهلل سبحانه قد بعث نبيه بدين كامل ورشع شامل ليس بحرج وال أغالل ،صالح
ُ ُ َ
لكل زمـان ومكان وأهنم متى استقاموا عليه ما سقموا منه أبدً ا ،أما قول النبي ﷺ «خذوا عن
َ َ ُ
َمنا ِسكك ْم» ،فإنه من القول الـمجمل الذي يدخل حتته الواجب والـمستحب ،وقد أمجع العلامء
من مجيع الـمذاهب عىل أنه ال جيب العمل بكل ما فعله النبي ﷺ يف حجته حتى يقوم دليل
الوجوب عىل ذلك.
وأما االحتجاج بإمجاع الناس عىل رمي اجلامر بعد الزوال فإنه بنا ًء منهم عىل حمبة التأيس بفعل
رسول اهلل ﷺ وكان الوقت يف الزمان الـاميض مناس ًبا هلم فيختار أحدهم للرمي من الوقت أفضله،
مستمرا عىل هذه احلالة حيث ال شدة وال مشقة ،حتى ظن أكثر الناس أنه من األمر
وجرى العمل
ًّ
الواجب الذي ال حميص عنه ،وهو من جنس إمجاعهم عىل النطق بنية اإلحرام وليست بواجبة،
وعىل التلبية وليست بواجبة ،وعىل صالة ركعتي الطواف وليست بواجبة ،عىل أنه مل ينعقد اإلمجاع
عىل ذلك ،فذهب عطاء وطاووس إىل أنه جيوز الرمي قبل الزوال ،وقال يف اإلنصاف :وجوز ابن
اجلوزي الرمي قبل الزوال .وقال يف الواضح :جيوز الرمي بعد طلوع الشمس .وقال يف بداية
الـمجتهد عن أيب جعفر حممد بن ع ي أنه قال :جيوز رمي اجلامر من طلوع الشمس ،ورخص احلنفية
يف الرمي يوم النفر قبل الزوال مطل ًقا ،وهي رواية عن اإلمام أمحد ساقها يف الفروع بصيغة اجلزم
بقوله :وعنه جيوز رمي متعجل قبل الزوال.
فهؤالء العلامء األجالء قد استباحوا اإلفتاء بجواز الرمي يف حال الرخاء والسعة ،فام بالك لو
وقفوا عىل حالة الناس وما جرى عليهم عند رمي مجارهم من الشدة والـمشقة ،حتى إن أحدهم
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لريمي مجاره بعيدة عن األحواض من شدة ما يشاهده من هول الزحام ،ولعل ما يستقبل من الزمان
خطرا ،وقد نص الفقهاء عىل أن من رشط صحة الرمي العلم بحصول
يكون أعظم مج ًعا وأشد
ً
احلىص يف الـمرمى ،فالقول بسعة الوقت للرمي هو الذي يؤهل الناس للعمل بواجبه بسهولة وسعة
ويعلم أحدهم أن رميه قد وقع موقعه يف الصحة واالجزاء واالمتثال.
وإنام تظهر حكمة الرمي عند القيام بام رشع ألجله وهو التكبري والذكر وإطالة الوقوف
للدعاء بقبول عمله وسعيه؛ ألنه ختام أعامل احلج ،وال يتأتى ذلك إال بالقول بسعة الوقت
ُ ُ
للرمي ،ويقال ملن أنكر الرمي قبل الزوال استدالالً بفعل النبي ﷺ واستنا ًدا إىل قوله« :خذوا
َ
َ َ ُ
عن َمنا ِسكك ْم» ،أنتم تسلمون بجواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل يف حق كل أحد حتى
األصحاء األقوياء متش ًيا مع ظاهر الـمذهب وهو خالف فعل النبي ﷺ القائل« :خذوا عني
مناسككم» وخالف فعل أصحابه ،ألن النبي ﷺ إنام أفاض من مزدلفة بعدما صىل الفجر وبعد
أيضا بصحة رمي مجرة العقبة بعد نصف الليل يف حق كل أحد حتى
ما أسفر جدًّ ا ،وتسلمون ً
ُ ُ َ
َ َ ُ
األصحاء األقوياء وهو خالف فعل النبي ﷺ القائل« :خذوا عن َمنا ِسكك ْم» ،بل خالف سنته
القولية.
قياسا من الفقهاء عىل الرخصة احلاصلة للضعفة واألطفال ،إن من يقول :إن من
كل هذا ً
وقياسا عىل الضعفة يلزمه أن يقول
علل هذه الـمخالفات وسقوط هذه الواجبات الرضورة،
ً
بسقوط التوقيت للرمي يف اليومني األخريين  -لو صح سنده -لرضورة الزحام واخلوف من
السقوط حتت األقدام ،الذي صار أكثر الناس يمتنعون عن الـمبارشة برمي مجارهم من أجله،
وصاروا يوكلون من يرونه قو ًّيا جلدً ا عىل الـمزاولة والـمدافعة لعجز أكثر الناس عن الوصول
إىل أحواض اجلامر ،وهذا من احلقائق التي يعرب عنها بالـمشاهدة واحلس ،عىل أنه ليس بني أيدينا
ما يدل عىل التحديد بام بني الزوال إىل الغروب ،بل الصحيح الذي ال شك فيه أنه جيوز للحاج
قياسا عىل أهل األعذار
أن يرمي مجاره يف أية ساعة شاء من ليل أو هنار من أيام منى ً
خروجا من
والرضورات ،إذ العذر واضح ج ي ال جمال للشك يف مثله ،وإنام رجعت إىل بيانه
ً
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عهدة كتامنه ،ولداعي احلاجة والرضورة إىل العمل به والنصح بموجبه ،واهلل عند لسان كل قائل
وقلبه ،واحلالل ما أحله اهلل يف كتابه وعىل لسان نبيه ،واحلرام ما حرمه اهلل يف كتابه وعىل لسان
ََ ُ ُ َ
ُ
نبيه ،وما سكت عنه فهو عفو ،فاقبلوا من اهلل عفوه وامحدوه عىل عافيته﴿ :وّل تلقوا بِأيدِيكم
َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ
كم َرح ٗ
ِيما﴾ [النساء.]29 :
إِل ٱِلهلكةِ﴾ [البقرة﴿ .]195 :وّل تقتلوا أنفسك رم إِن ٱّلل َكن ب ِ
كثريا
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
وفیام يي الن

الكامل لرسالة

العالمة الشیخ عبد الرمحن بن حيیى الـمعلمي
***
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رسالة العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حييى الـمعلمي
اليامين
مقام إبراهيم عليه وعىل نبينا الصالة والسالم
هل جيوز تأخريه عن موضعه عند احلاجة لووسيع
الـمطاف
تـألیف :العالمة الشیخ عبد الرمحن بن حيیى الـمعلمي العتمي الیامين
أمني مكتبة افرم الـمكي

تقريب
 -1فضیلة الشیخ  /حممد بن إبراهیم آل الشیخ
الـمفتي األك بالديار النجدية ورئیس القضاة
 -2فضیلة الشیخ  /حممد حامد الفقي
الـمحرم سنة  1378هجرية
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[مقدمة الشيخ حممد حامد الفقي]
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل الذي له ما يف السموات وما يف األرض ،وله احلمد يف األوىل واآلخرة وهو القاهر
فوق عباده ،وهو احلكيم اخلبري.
وصىل اهلل وبارك عىل صفوته من خلقه ،وخريته من عباده ،خاتم رسله حممد ،الذي أرسله
منريا .أرسله عىل فرتة من الرسل ،وأنزل عليه
ونذيرا وهاد ًيا إىل اهلل بإذنه
بشريا
ً
ً
ورساجا ً
باحلق ً
نورا وفرقانًا وكتا ًبا مبينًا ،وأمره ببيانه ليهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم .وخيرجهم من
ً
الظلامت إىل النور بإذنه ،وهيدهيم إىل رصاط مستقيم.
وبعد..
فإن من عظيم رمحة اهلل ،وسابغ نعمته :أن هيأ للبالد الـمقدسة من أسباب األمن والرخاء،
ما زاد يف عمراهنا زيادة مل تكن لتخطر عىل البال ،إذ أخرج هلا من بركات األرض ما أغدق به
اخلري يف السهول واجلبال ،فتطلعت إليها األنظار ،وشدت إليها من أطراف األرض دانيها
وقاصيها الرحال ،وأهرع إليها طالبو الدنيا واآلخرة ،وتعلقت هبا عظائم اآلمال ،فكان ذلك من
أشد ما يدعو إىل تيسري أسباب الراحة لساكنيها ،ولقاصدي أداء الـمناسك ،وإقامة مشاعر احلج
والعمرة عند البيت احلرام.
فتوجهت مهة:
حرضة صاحب اجلاللة الـملا سعود
أدام اهلل توفيقه ،وأطال يف صالح األعامل عمره ومهة رجال حكومته اإلسالمية ،وعىل
رأسهم حرضة صاحب السمو الـملكي األمري اجلليل فيصل بن عبد الع ي  ،ويل العهد الـمعظم،
ورئيس جملس الوزراء إىل توسعة احلرمني الرشيفني توسعة تتناسب والعرص احلارض يف فخامة
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البنيان ،وإشادة األركان ،وتوسعة كل ما حول الـمشاعر والـمناسك .ومتت بحمد اهلل توسعة
مسجد رسول اهلل ﷺ .وبدئ يف توسعة الـمسجد احلرام .واهلل الـموفق عىل إمتامها.
وقد اقتضت توسعة الـمطاف حول الكعبة ،نقل مقام إبراهيم؛ وهو احلجر الذي كان يقوم
عليه إبراهيم  حني ارتفع البناء ،والذي جعله اهلل تعاىل من اآليات البينات ،عىل أن الكعبة هي
أول بيت وضع للناس ،وأهنا ال تزال باقية مكاهنا عىل قواعد إبراهيم ،عىل مدى الدهور واأليام،
وهي  -بذلك -أحق وأوىل باحلج هلل عندها ،وبالطواف هبا( )1من بيت الـمقدس.
فكان من الالزم تأخري الـمقام عن موضعه ،حتى ال يؤذي الطائفني ،وال يعوقهم عن
سريهم يف طوافهم.
وتغيريا للمشاعر.
فظن بعض الناس أن يف ذلك خمالفة،
ً
فكتب أخونا الـمحقق الشيخ عبد الرمحن الـمعلمي اليامين هذه الرسالة القيمة ،لبيان أن
َ َّ
َ َّ
( )1إذ يقول اهلل تعاىل﴿ :إ َّن أَ َّو َل َبيت ُو َع ل َّ
ار َٗك َو ُه ٗدى ل ِل َعلَم َ
ي  ٩٦فِيهِ َء َاي ُ
ك َة ُم َب َ
ِلن ِ
ت َبي ِ َنت
اس لَّلِي بِب
ضِ
ِ
ِ
َ
ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ
َ
َ َ
َّ َ ُ
ام إب َره َ
ِيمر َو َمن دخل ُهۥ َكن َءام ِٗنا َو ِ َّّللِ َع ٱنلَّ ِ
ت َم ِن ٱس َت َطاع إِّلهِ َسبِيَل ر َو َمن كفر فإِن
اس ح يِج ٱلَي ِ
مق ِ
ن َعن ٱل َعلَم َ
ٱ َّ َ
ّلل َغ ِ ي
ي [ ﴾٩٧آلعمران ]97-96 :يرد اهلل تعاىل عىل اليهود الذين زعموا  -باط ً
ال -أن
ِ
ِ

بيت الـ مقدس أوىل باحلج من الكعبة .فيقول اهلل هلم :إن الكعبة أوىل وأحق؛ ألهنا قائمة يف مكاهنا عىل
قواعد إبراهيم التي خطط موضعها له جربيل؛ بدليل وجود هذا احلجر الـمنفصل عن البناء ،مل يذهب
قائام بجوار الكعبة ،فأوىل ثم أوىل ،ذلك البناء القائم للكعبة .بخالف بيت الـمقدس؛ فإنه
بعيدً ا ،وال يزال ً

مرارا ،وخربت أورشليم ،ببغي اليهود وكفرهم وإفسادهم يف األرض ،إذ سلط
قد هدم وخرب ما حوله ً
مرارا باعرتاف اليهود .وبام ذكر اهلل يف سورة بني
اهلل عليهم قو ًما أويل بأس شديد ،فجاسوا خالل الديار ً
إرسائيل ،ويف كل مرة كان يعاد بناؤه عىل غري قواعد إبراهيم.
وهذا الـمقام  -أي احلجر الذي كان إبراهيم  يقوم عليه حني البناء غري الـمقام الذي قال اهلل فيهِ﴿ :إَوذ
َ َ
َ
ٗ
َ َ
َّ ُ
ت َم َثابَ ٗة ل َّ
َج َعل َنا ٱلَي َ
اس َوأم ٗنا َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ِلن ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل َو َع ِهدنا إِل إِب َر ِه َم ِإَوس َمعِيل أن َط ِه َرا
َ
كف َ
ِلطائف َ
لس ُ
ِي َوٱ يلر َّكعِ ٱ ي
بَي َ َّ
جودِ [ ﴾١٢٥البقرة ]125 :فهذا هو الـمكان الذي كان يقوم فيه
ِي َوٱلع ِ
ّت ل ِ
ِ
مواجها لباب الكعبة إىل اليمني ،بعد أن يفرغ من طوافه .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
إبراهيم للصالة
ً
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احلق واهلدى هو يف نقل الـمقام وتأخريه عن موضعه ،اقتدا ًءا بفعل عمر بن اخلطاب الذي أقره
عليه الصحابة ريض اهلل عنهم وأرضاهم مجي ًعا.
وقد اطلع فضيلة الشيخ اجلليل ،عالمة عرصه ،مفتي الـمملكة العربية السعودية ،الشيخ
حممد بن إبراهيم آل الشيخ عىل هذه الرسالة ،وأرشف عليها ،وقرظها ،ووصفها بأهنا رسالة
قيمة.
فتفضل جاللة الـملك سعود الـمعظم  -أطال اهلل عمره  -باألمر بطبعها وتوزيعها ابتغاء
مرضاة اهلل ،حلسم اخلالف ولوضع احلق موضعه ،ولتعميم النفع هبا.
فاهلل سبحانه الـمسؤول أن جيزي جاللة الـملك سعود الـمعظم ،وويل عهده صاحب السمو
الـملكي األمري فيصل ،خري اجلزاء ،ويثيبهم أفضل الـمثوبة ،ويديم توفيقهم لكل ما فيه خري
العرب وعز الـمسلمني ،ومجع كلمتهم ،وتوحيد قوهتم ،ونرصهم عىل مجيع أعدائهم.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل خاتم رسله حممد فخر العرب ،وعىل آله أمجعني.
القاهرة يف العرشين من شهر الـمحرم
سنة 1378هـ

وكتبه فقري عفو اهلل ورمحته

الـموافق للسادس من شهر أغسطس

حممد حامد الفقي

سنة 1958م
***
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تقريظ حرضة صاحب الفضيلة والسامحة فقيه العرص الشيخ
حممد بن إبراهيم آل الشيخ الـمفوي األكرب بالديار النجدية ،ورئيس
القضاة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
وبعد ،فقد ُقرئت ع ي هذه الرسالة التي ألفها األستاذ عبد الرمحن الـمعلمي اليامين ،بشأن
مقام إبراهيم وتنحيته عن مكانه احلايل ،فيام إذا ُأريد توسيع الـمطاف .فوجدهتا رسالة بديعة.
وقد أتى فيها بعني الصواب يف هذه الـمسألة.
خالصا لوجهه الكريم.
وفقنا اهلل وإياه ملا حيبه ويرضاه ،وجعل عمل اجلميع
ً
أماله الفقري إىل عفو اهلل :حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
وصىل اهلل عىل عبد اهلل ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم.
***
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[املقدمة]
ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ

وأمرا .وأشهد أن ال إله إال اهلل
علام ،وأتقن كل يشء خل ًقا ً
احلمد هلل الذي أحاط بكل يشء ً
وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله وصحبه.
أما بعد:
فهذه رسالة يف شأن مقام إبراهيم وما الذي ينبغي أن يعمل به ،عند توسعة الـمطاف،
حاولت فيها تنقيح األدلة وداللتها عىل وجه التحقيق ،معتمدً ا عىل ما أرجوه من توفيق اهلل -
تبارك اسمه  -يل ،وإن قل علمي وك ََّل فهمي.
فام كان فيها من صواب فمن فضل اهلل ع ي وعىل الناس وما كان فيها من خطأ فمني .وأسأل
اهلل التوفيق والـمغفرة.

َ
َّ ُ
ت َم َثابَ ٗة ل َّ
قال اهلل تبارك وتعاىلِ﴿ :إَوذ َج َعل َنا ٱلَي َ
اس َوأم ٗنا َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ِلن ِ
ام إِب َر ِه َم
َ َ َ
ُ َ ٗ َ َ َ
َ
كف َ
َ
لس ُ
ي َوٱ يلر َّكعِ ٱ ي
ّت ل َّ
يل أن َط ِه َرا بَي ِ َ
جودِ﴾١٢٥
ِلطائِفِي َوٱلع ِ ِ
مصّل َوع ِهدنا إِل إِب َر ِه َم ِإَوسمعِ

[البقرة.]125 :
َ
َّ ُ
َ َ َ َ َ
َ
َ ٗ
يا َو َط ِهر بَي ِ َ
ّت
شك ِب ش
وقال سبحانهِ﴿ :إَوذ بَ َّوأنا ِ ِلبره
ِيم مكن ٱلَي ِ
ت أن ّل ت ِ
ي َوٱل َقائم َ
ِلطائف َ
لس ُ
ي َوٱ يلر َّكعِ ٱ ي
جودِ [ ﴾٢٦احلج.]26 :
ل َّ ِ ِ
ِِ
جاء عن مجاعة من السلف تفسري التطهري يف اآليتني بالتطهري من الرشك واألوثان.

وهذا من باب ذكر األهم الذي يقتضيه السبب فإن إخالل الـمرشكني بتطهري البيت كان
برشكهم ،ونصبهم األوثان عنده.
وال ريب أن التطهري من ذلك هو األهم ،لكن التطهري الـمأمور به أعم.
أخرج ابن أيب حاتم عن جماهد وسعيد بن جبري قاال :من األوثان والريب ،وقول الزور
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والرجس .ذكره ابن كثري وغريه.
وقال البغوي :قال ابن جبري وعطاء :طهراه من األوثان والريب وقول الزور.
وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمري قال :من اآلفات والريب.
أقام إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم البيت عىل الطهارة بأوىف معانيها .فاألمر بتطهريه أمر
بالـمحافظة عىل طهارته ،وأن يمنع ويزال عنه كل ما خيالفها.
ِلطائف َ
ي﴾ يدل عىل أنه  -مع أن التطهر مأمور به حلرمة البيت  -مأمور به ألجل
وقوله﴿ :ل َّ ِ ِ

هذه الفرق -الطائفني والعاكفني والقائمني والركع والسجود -لتؤدى هذه العبادات عىل الوجه

الـمطلوب.
وهذا يبني أن التطهري ،الـمأمور به ال خيص الكعبة ،بل يعم ما حواليها ،حيث تؤدى هذه
يعرسها ،أو خيل هبا،
العبادات ،وأن يف معنى التطهري إزالة كل ما يمنع من أداء هذه العبادات ،أو ِّ
كأن يكون يف موقع الطواف ما يعوق عنه ،من حجارة أو شوك أو حفر.
فثبت األمر بأن ُهي َّيأ ما حول البيت هتيئة متكن الطائفني والعاكفني والـمصلني من أداء هذه
العبادات بدون خلل وال حرج.
مل حيدد الشارع ما أمر بتهيئته حول البيت بمقدار مسمى ،لكن ملا أمر بالتهيئة هلذه ِ
الف َرق عىل
اإلطالق علم أن الـمأمور به هتيئة ما يكفيها ويتسع هلذه العبادات مع اليرس.
فلام كان الـمسلمون قلي ً
ال يف عهد النبي ﷺ كان يكفيهم الـمسجد القديم.
منتظرا أن يكثروا تلك الكثرة ،أو ما يقرب
نعم ،كثر احلجاج يف حجة الوداع ،لكن مل يكن
ً
منها يف السنوات التي تليها .وكانت بيوت قريش مالصقة للمسجد ،ال يمكن توسعته إال
هبدمها ،وهدمها ينفرهم وعهدهم بالرشك قريب.
فلام كثروا يف زمن عمر ريض اهلل عنه ،وزال الـامنع ،هدم الدور ،وزاد يف الـمسجد ،وهكذا
زاد من بعده من اخللفاء بحسب كثرة الـمسلمني يف أزمنتهم.
وا َّدخر اهلل تعاىل الزيادة العظمى لصاحب اجلاللة الـملك سعود بن عبد العزيز ابن عبد
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الرمحن الفيصل آل سعود أيده اهلل ،وأوزعه شكر نعمته ،وزاده من فضله.
قدم اهلل تعاىل يف اآليتني الطائفني عىل العاكفني والـمصلني ،والتقديم يف الذكر يشعر
ََُْ َ َََ ُ
اّلل بِه»( )1وبدأ يف الوضوء بالوجه.
بالتقديم يف احلكم «نبدأ بِما بدأ
فيؤخذ من هذا أن التهيئة للطائفني أهم من التهيئة للعاكفني والـمصلني.
فعىل هذا يقدم الطائفون عند التعارض ،وال يكون تعارض عند إقامة الصالة الـمفروضة
مجاعة مع اإلمام؛ ألن عليهم مجي ًعا الدخول فيها ،وإنام يمكن التعارض بني الطائفني وبني
العاكفني والـمصلني تطو ًعا.
وإذ كان الـمسجد  -بحمد اهلل  -واس ًعا وسيزداد سعة ،فإنام يقع التعارض يف الـمطاف ،كام
إذا كثر الطائفون ،وكان يف الـمطاف عاكفون ومصلون تطو ًعا ،وضاق الـمطاف عن أن يسعهم
مجي ًعا بدون حرج وال خلل.
فإن قدم بقرب البيت العاكفون والـمصلون ،وقيل للطائفني :طوفوا من ورائهم ،كان هذا
تأخريا لـمن قدمه اهلل ،ولزم فيه احلرج عىل الطائفني ،لطول الـمسافة عليهم ،مع أن الطواف
ً
فرضا يف احلج والعمرة ،وإذا خرج العاكفون والـمصلون عن الـمطاف ،وأدوا عبادهتم يف
يكون ً
موضع آخر من الـمسجد ،زال احلرج واخللل البتة.
منذ بعث اهلل تعاىل نبينا حممدً ا ﷺ ،مل يزل عدد الـمسلمني يزداد عا ًما فعا ًما ،وبذلك يزداد
احلجاج والعامر .ومع ذلك فقد توفرت يف هذا العرص أسباب زاد ألجلها عدد احلجاج والعامر
زيادة عظيمة.
منها :حدوث وسائط النقل األمينة الرسيعة الـمرحية.
ومنها :األمن والرخاء اللذان ال عهد هلذه البالد هبام ولذلك زاد عدد السكان والـمقيمني
زيادة ال عهد هبا.
( )1أخرجه اإلمام مالك وأمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والرتمذي وغريهم من حديث جابر ،وقال
الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
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ومنها :األعامل العظيمة التي قامت وتقوم هبا احلكومة السعودية ملصلحة احلجاج ،بام فيها
تعبيد الطرق ،وتوفري وسائط النقل ،والعامرات الـمرحية ،كمدينة احلجاج بجدة ،والـمظالت
بمنى ومزدلفة وعرفة ،وتوفري الـمياه ،وكل ما حيتاج إليه احلجاج يف كل مكان ،وإقامة
الـمستشفيات العديدة ،والـمحجر الصحي ،الذي قضت به احلكومة السعودية عىل ما كانت
بعض الدول تتعلل به ملنع رعاياها عن احلج أو تصعيبه عليهم ،والعامرة العظمى للمسجد
النبوي ،والتوسعة الكربى اجلارية اآلن للمسجد احلرام وغري ذلك مما زاد يف رغبة الـمسلمني من
مجيع البالد يف احلج.
فزاد عدد احلجاج يف السنني الـامضية ،وينتظر استمرار الزيادة عا ًما فعا ًما ،لذلك أصبح
الـمسجد  -عىل سعته  -يضيق بالـمصلني يف كثري من أيام اجلمع يف غري موسم احلج ،فام الظن به
فيه؟.
فوفق اهلل تعاىل جاللة الـملك سعود بن عبد العزيز -أطال اهلل عمره يف صالح األعامل-
لتوسعته ،والعمل فيه جار.
وأشد ما يقع الزحام يف الـموسم يف الـمطاف ،وتنشأ عن ذلك مضار تلحق األقوياء فض ً
ال
عن الضعفاء والنساء ،ويقع اخللل يف هذه العبادة الرشيفة ،وهي الطواف ،لزوال ما يطلب فيه
من اخلشوع واخلضوع والتذلل ،وصدق التوجه إىل اهلل عز وجل ،إذ هيتم كل من وقع يف الزحام
بنفسه.
وقد يكون مع الرجل القوي -أو الرجلني -ضعيف أو امرأة ،أو أكثر فيحاول القوي أن
يدفع الزحام عن نفسه وعمن معه ،فيدفع من بجنبه وأمامه ليشق له وملن معه طري ًقا عىل أي
بعضا ،وربام وقع النزاع واخلصام والرضب والشتم ،ويقع زحام الرجال
حال ،فيؤذي بعضهم ً
ْ َ َ َْ
ْ َ َْ
للنساء .وقد قال ﷺ« :إِن الشي َطان َي ِري م َِن اب ِن آدم َم َرى ادل ِم»(.)1

( )1متفق عليه من حديث صفية بنت حيي.
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وقد رأينا من الناس من ييسء بغريه الظن ،وربام أدى ذلك إىل اإليذاء بالدفع والشتم ،وربام
بالرضب.
ومن الـمعلوم أن صحة الطواف ال تتوقف عىل أدائه يف الـمطاف ،وإنام رشطه أن يكون يف
الـمسجد ،لكن جرى العمل عىل أن يكون يف الـمطاف ،ولو مع الزحام ،ألسباب:
منها :أن خارج الـمطاف غري مهيأ للطواف فيه بغري حرج.
ومنها :أن غري الطائفني يقفون وجيلسون ويسلكون وراء الـمطاف وعند زمزم فيشق عىل
الطائفني ختلل تلك اجلموع.
ومنها :أن من أهل العلم من يشرتط لصحة الطواف يف الـمسجد أال حيول بني الطائف
والكعبة بناء ونحوه .وممن ذكر ذلك صاحب الفروع (ج 2ص.)390
وإزالة هذه العوائق إنام تتم بتوسعة الـمطاف.
فلم يكن بد من توسعة الـمطاف ،والعمل بذلك جار وهلل احلمد.
إن أضيق موضع يف الـمطاف هو ما بني الـمقام والبيت ويزداد ضيقه بالناس شدة ،لقربه من
احلجر األسود والـملتزم ،حيث يقف مجاعة كثرية لالستالم وااللتزام والدعاء.
وإذا كانت توسعة الـمطاف مرشوعة ،فتوسعة ذلك الـموضع مرشوعة ،وما ال يتم
الـمرشوع إال به  -وال مانع منه -فهو مرشوع.
يرى بعض أهل العلم أن هذا منطبق عىل تأخري الـمقام ،وأن التوسعة الـمطلوبة ال تتم إال به.
أيضا مع بقاء
فأما ما يقوله بعضهم من إمكان طريقة أخرى لتوسعة الـمطاف يف تلك اجلهة ً
الـمقام يف موضعه وذلك بأن حيدد موضع يكفي الـمصلني خلفه ،ويوسع الـمطاف من وراء
ذلك توسعة يكون جمموع عرضها وعرض ما بني «الـمقام» والبيت مساو ًيا لعرض الـمطاف
بتوسعته يف بقية اجلهات فإذا كثر الطائفون سلك بعضهم أمام الـمقام كالعادة ،وسلك بعضهم
يف التوسعة التي خلفه ،وخلف موضع الـمصلني فيه.
فبهذه الطريقة خلل من أوجه.
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األول :أهنا خمالفة لعمل من عمله حجة.
فإن موضع الـمقام يف األصل بلصق الكعبة ،وسيأيت إثباته ،فلام كثر الناس يف عهد عمر ريض
اهلل عنه ،وصار بقاء الـمقام بجنب الكعبة  -ويصىل من خلفه -مظنة تضييق الـمطاف عىل
الطائفني أخره ليبقى ما أمامه للطائفني متس ًعا هلم .وخيلو ما وراءه للمصلني .وأقره سائر
الصحابة ريض اهلل عنهم .فكان إمجا ًعا .وهو حجة.
وقیل :إن النبي ﷺ هو الذي أخر الـمقام للعلة نفسها.
وأ ًّيا ما كان فهو حجة ،وكان ممكنًا حينئذ أن يبقى الـمقام بجنب الكعبة ،وحيجر ملن يص ي
خلفه موضع يطوف الطائفون من ورائه ،ويوسع هلم الـمطاف من خلف.
وهذا نظري الطريقة األخرى التي يشري هبا بعضهم اآلن ،وأبعد منها عن اخللل ،وقد أعرض
عنها من عمله حجة واختار تأخري الـمقام عن موضعه األص ي.
وإذا كانت احلال اآلن كاحلال حينئذ ،فالذي ينبغي هو االقتداء باحلجة ،وتأخري الـمقام.
وإذا ساغ هلذه العلة تأخريه عن موضعه األص ي فألن يسوغ ألجلها تأخريه عن موضعه
الثاين أوىل.
الثاين :أن تلك الطريقة ال تفي بالـمقصود؛ ألن حاصلها أن يكون للمطاف يف ذلك
الـموضع فرع ُيسلك وراء الـمقام وموضع الـمصلني فيه.
واختصارا
وهذا مظنة أن حيرص أكثر الطائفني عىل أن يسلكوا أمام الـمقام كالعادة،
ً
للمسافة .وحيرص عىل ذلك الـمطوفون ،وخلف الـمطوف مجاعة ال جيدون بدًّ ا من متابعته،
فيبقي الزحام قري ًبا مما كان.
الثالث :أنه إن أحيط موضع الـمصلني خلف الـمقام بحاجز شق الدخول إليه واخلروج
اختصارا للمسافة فيقع اخللل يف العبادتني.
منه .وإن مل حيجز كان مظنة أن يسلكه بعض الطائفني
ً
وإنام كان يمنعهم من ذلك فيام مىض  -مع بعد الـمسافة -تومههم أن الطواف ال يصح إال يف
الـمطاف.
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وسيزول هذا الوهم عند توسعة الـمطاف من خلفه.
وبقيت أوجه أخرى ،كتقديم حق الـمصلني عىل حق بعض الطائفني وتطويل الـمسافة
عليهم ،واحتامل أن يضيق الـموضع الذي خيصص للمصلني خلف الـمقام؛ ألهنم يكثرون يف
بعض األوقات ،وحيرص كثري منهم عىل الـمكث هناك للدعاء وغري ذلك.
وباجلملة فال ريب أنه إذا حتققت العلة ،ومل يكن هناك مانع من تأخري الـمقام فتأخريه هو
الطريقة الـمثىل.
***

هل هناك مانع...؟
يبدي بعض الفضالء معارضات ،يرى أهنا تشتمل عىل موانع ،وسأذكرها مع ما هلا وما
عليها ،وأسأل اهلل التوفيق.
يقول بعض الناس :ذكر مجاعة من الـمفرسين ما يدل عىل أن الـمقام ليس هو احلَ َجر فقط،
بل هو احلجر والبقعة التي هو فيها اآلن .وتأخري البقعة غري ممكن ،فإذا نقل احلجر عنها ،فإما أن
يفوت العمل باآلية ،وإما أن يبقى احلكم للبقعة؛ ألهنا موضع الصالة.
وأقول :إن النظر يف هذا يقتيض بسط ما يتعلق بالـمقام ،وسأرشح ذلك يف فصول.
***
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الفصل األول:
ما هـو الـمقـام؟
عامة ما ورد فيه ذكر الـمقام من األحاديث واآلثار وكالم السلف واألئمة  -ويأيت كثري
منها -يبني أن مقام إبراهيم الذي يف الـمسجد هو احلجر الـمعروف ،غري أن بعض من روي عنه
هذا ُروي عنه تفسري الـمقام يف اآلية بأنه احلج كله ،أو الـمشاعر.
وجاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ما يبني عدم اخلالف وأن من قال احلج كله أو الـمشاعر
إنام أراد أن اآلية ،كام تنص عىل رشع الصالة إىل هذا احلجر الذي قام عليه إبراهيم لعبادة ربه عز
وجل  -كام يأيت -فهي تدل عىل رشع العبادة يف كل موضع قام فيه إبراهيم للعبادة ،عىل ما بينه
َ َ َ َ َ َ ٗ
ت َمثابَة
الرشع ،وذلك هو احلج والـمشاعر .وهلذا جاء عنهم يف تفسري كلمة ﴿ِإَوذ جعلنا ٱلي
َ َ َ
َ
ُ َ ٗ َ َ َ
َّ ُ
ل َّ
يل أن َط ِه َرا بَي ِ َ
اس َوأم ٗنا َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ِلن ِ
ّت
ام إِب َر ِه َم مصّل َوع ِهدنا إِل إِب َر ِه َم ِإَوسمعِ
َ
كف َ
َ
لس ُ
ي َوٱ يلر َّكعِ ٱ ي
ل َّ
جودِ [ ﴾١٢٥البقرة .]125 :قوالن:
ِلطائِفِي َوٱلع ِ ِ
األول :قبلة يصلون خلفه ،أو يصلون عنده.

الثاين :مدعى.
فاألول بالنسبة إىل احلجر ،والثاين -كام أفاده ابن جرير -بالنسبة إىل الـمشاعر؛ ألن الدعاء
مرشوع عندها كلها ،بل جيمع العبادات الـمختلفة الـمرشوعة فيها ،إذ الـمطلوب بتلك العبادات
هو ما يطلب بالدعاء من رضوان اهلل ومغفرته ،وخري الدنيا واآلخرة ،فالدعا ُء عبادة ،والعبادة
دعاء.
فأما ما ذكر يف الـمعارضة من بعض الـمفرسين ،فأوهلم  -عىل ما أعلم -الزخمرشي ،وتبعه
بعض من بعده.
والزخمرشي  -عىل حسن معرفته بالعربية -قليل احلظ من السنة .ورأى أنه ال يكون احلجر
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مصىل عىل احلقيقة ،إال إذا كانت الصالة عليه وذلك غري مرشوع ،وال ممكن .ألنه يصغر عن
ذلك.
ولو وفق الزخمرشي للصواب جلعل هذا قرينة عىل أن الـمراد بكلمة ﴿ِإَوذ َج َعل َنا ٱلَي َ
ت
ُ
َ
َ
ٗ
َّ
َ
ُ
َ
َ َ
َم َثابَ ٗة ل َّ
اس َوأم ٗنا َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ِلن ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل َوع ِهدنا إِل إِب َر ِه َم ِإَوس َم ِعيل أن َط ِه َرا
َ
كف َ
َ
لس ُ
ي َوٱ يلر َّكعِ ٱ ي
ّت ل َّ
بَي ِ َ
جودِ [ ﴾١٢٥البقرة .]125 :قبلة ،كام قاله السلف ،أي :يصىل
ِلطائ ِ ِفي َوٱلع ِ ِ
إليه ،كام بينه النبي ﷺ وعمل به أصحابه فمن بعدهم.

ومن العالقات الـمعتربة يف الـمجاز :الـمجاورة ،وهي ثابتة هنا ،فإن الصالة إذا وقعت إىل
احلجر فهي بجواره.

َ
َّ ُ
ت َم َثابَ ٗة ل َّ
ووجه آخر :وهو أن تكون كلمة ِإَوذ َج َعل َنا ٱلَي َ
ِلنا ِس َوأم ٗنا َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام
َ َ َ
ٗ َ َ َ
َّ
َ
كف َ
َ
ّت ل َّ
يل أن َط ِه َرا بَي ِ َ
إِب َر ِه َم ُم َصّل َوع ِهدنا إِل إِب َر ِه َم ِإَوسم ِع
ي َوٱ يلركعِ
ِلطائِفِي َوٱلع ِ ِ
لس ُ
ٱ ي
جو ِد [ ﴾١٢٥البقرة .]125 :اسم مفعول واألصل :مصىل إليه ،حذف حرف اجلر فاتصل
الضمري واسترت كام يقول ابن جني يف مزمل من قول امرئ القيس:
كـــــــأن أبا ًنـــــــا يف عـــــــرانني وبلـــــــه

كبـــــــري أنـــــــاس يف بجـــــــاد م مـــــــل

أن األصل مزمل به فحذف حرف اجلر فاتصل الضمري واسترت .والنكتة عىل الوجهني هي:
 واهلل أعلم -التنبيه عىل أن الـمزية للحجر لقيام إبراهيم عليه للعبادة .والـمرشوع هلذه األمةالتأيس به.
دائام ،وهو
نادرا ،فعوض عنه بام يمكن ً
والقيام عىل احلجر ملثل عبادة إبراهيم ال يمكن إال ً
القيام للصالة ،وهو يصغر عن الصالة عليه ،ودفنه  -ليتسع مع بعض ما حوله للصالة -يؤدي
إىل اندثاره.
ولـمـاذا التكلف؟
وإنام الـمقصود :أن يكون للقيام يف الصالة تعلق به فرشعت الصالة إليه.
وعبارة الزخمرشي مقام ابراهيم احلجر الذي فيه أثر قدميه ،والـموضع الذي كان فيه احلجر
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حني وضع عليه قدميه.
ويبطل هذا القول  -مع ما تقدم -أن الـمذكور يف اآلية مقام واحد ،ال مقامان ،وأن وضع
الرجل عىل احلجر بدون قيام حقيقي ال يكفي ألن يطلق عليه كلمة مقام عىل احلقيقة ،وأن الذي
ِّ
وضع ِرجل فقط ،وأن
كان من إبراهيم ع ي احلجر ،فسمي ألجله مقام إبراهيم قيام حقيقي ،ال ْ
الـموضع الذي قام فيه عىل احلجر ليس هو موضعه اآلن .وأن الـمقام كان أوالً بلصق الكعبة،
وكان احلكم معه ،ثم حول إىل موضعه اآلن فتحول احلكم معه.
وسيأيت إثبات هذا كله يف فصول إن شاء اهلل تعاىل.
***

الفصل الثاين:
ملاذا سمي احلجر مقام إبراهيم؟
أعىل ما جاء يف هذا :ما أخرجه البخاري وغريه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل
عنهام يف خرب جميء إبراهيم بإسامعيل عليهام السالم وأمه إىل مكة وما جرى بعد ذلك  -وفيه ذكر
بناء البيت حتى إذا ارتفع البناء جاء هبذا احلجر ،فوضعه له فقام عليه وهو يبني.
ويف رواية أخرى :حتى إذا ارتفع وضعف الشيخ عن نقل احلجارة فقام عىل الـمقام.
وعند ابن جرير ،بسند صحيح يالقي سند البخاري الثاين :فلام ارتفع البناء وضعف الشيخ
عن نقل احلجارة قام عىل حجر ،فهو الـمقام.
ويف فتح الباري :أن الفاكهي أخرج نحو هذه القصة من حديث عثامن ،وفيه :فكان إبراهيم
يقوم عىل الـمقام يبني عليه ،ويرفعه له إسامعيل ،فلام بلغ الـموضع الذي فيه الركن وضعه -
يعني احلجر األسود -موضعه ،وأخذ الـمقام فقال :يا أهيا الناس ،أجيبوا ربكم.
قال يف الفتح :روى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق جماهد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام
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قال :قام إبراهيم عىل احلجر ،فقال :يا أهيا الناس ،أجيبوا ربكم.
ويف أول اخلرب عند البخاري عن كثري بن كثري ،قال :إين وعثامن بن أيب سليامن جلوس مع
سعيد بن جبري فقال :ما هكذا حدثني ابن عباس ،ولكنه قال.
ويف فتح الباري ج - 6ص 283بيان ما نفاه سعيد بن جبري .ذكر ذلك عن روايتي الفاكهي
واألزرقي وغريمها.
وفيه :أهنم سألوا سعيد بن جبري عن أشياء ،قال :قال رجل :أحق ما سمعنا يف الـمقام ـ مقام
إبراهيم -أن إبراهيم حني جاء من الشام حلف المرأته أال ينزل بمكة حتى يرجع .فقربت إليه امرأة
إسامعيل الـمقام .فوضع رجله عليه حتى ال ينزل؟ فقال سعيد بن جبري :ليس هكذا.
واخلرب  -وفيه قريب من هذا -عند األزرقي (ج - 2ص )24ويف آخره :فلام ارتفع البنيان
وشق عىل الشيخ تناوله قرب له إسامعيل هذا احلجر ،فكان يقوم عليه ويبني وحيوله يف نواحي
البيت حتى انتهى إىل وجه البيت ،يقول ابن عباس :فذلك مقام إبراهيم  ،وقيامه عليه.
وقصة جميء إبراهيم ولقائه امرأة إسامعيل قد ذكرها ابن عباس ،وليس فيها ما حيكي من
وضع رجله عىل احلجر ،وكان جميئه ذلك قبل بناء البيت.
فهب أنه ثبت وضعه رجله عىل احلجر وهو عىل دابته فليس هذا بقيام عىل احلجر ،وال هو يف
عبادة ،فال يناسب مزية للحجر ،وإنام القيام احلقيقي عىل احلجر الذي يناسب مزية له هو ما وقع
بعد ذلك من قيامه عليه لبناء الكعبة ثم لألذان باحلج.
فهذا هو الثابت يف وجه تسمية احلجر مقام إبراهيم.
***
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الفصل الثالث:
أخريا؟
أين وضع إبراهيم الـمقام
ً
تقدم يف الفصل السابق من حديث عثامن ريض اهلل عنه :فجعله الص ًقا بالبيت.
وقد ظهر أن منشأ مزيته  -وهي أثر قدمي إبراهيم -هو قيامه عليه لبناء البيت.
فالظاهر أن يكون إبراهيم أبقاه إىل جانب البيت يف ذلك الـموضع الظاهر  -وهو عن يمنة
الباب -لتشاهد اآلية و ُيعرف تعلقه بالبيت.
وجاء عن بعض الصحابة  -وهو نوفل بن معاوية الدي ي ريض اهلل عنه -أنه رآه يف عهد عبد
الـمطلب ملص ًقا بالبيت وسنده ضعيف.
ويأيت أنه كان يف عهد النبي ﷺ ملص ًقا بالبيت.
ويأيت بيان أن ذلك يف الـموضع الـمسامت له اآلن.
وإقرار النبي ﷺ له هناك ،يص ي هو وأصحابه خلفه بدون بيان أن له موض ًعا آخر يدل عىل
أن ذلك هو موضعه األص ي.
ومل أجد ما خيالف هذا من السنة واآلثار الثابتة عن الصحابة وال ما هو رصيح يف خالفه من
أقوال التابعني.
إال أن الـمحب الطربي قال يف القرى ص :309قال مالك يف الـمدونة :كان الـمقام يف عهد
إبراهيم  يف مكانه اليوم ،وكان أهل اجلاهلية ألصقوه إىل البيت خيفة السيل ،فكان ذلك يف
عهد النبي ﷺ وعهد أيب بكر ريض اهلل عنه ،فلام ويل عمر ريض اهلل عنه رده بعد أن قاس موضعه
بخيوط قديمة قيس هبا حتى أخروه ،وعمر هو الذي نصب معالـم احلرم بعد أن بحث عن ذلك.
هذا آخر كالمه يف الـمدونة فيام نقله صاحب التهذيب خمترص الـمدونة.
ومل أجد أصل ذلك الكالم يف مظنته من الـمدونة الـمطبوعة.
ثم قال الـمحب :وقال الفقيه سند بن عنان الـاملكي يف كتابه الـمرتجم بالطراز  -وهو رشح
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للمدونة  -وروى أشهب عن مالك قال :سمعت من يقول من أهل العلم :إن إبراهيم  أقام هذا
الـمقام ،وقد كان ملص ًقا بالبيت يف عهد النبي ﷺ ،وأيب بكر ريض اهلل عنه وقبل ذلك ،وإنام
ُألصق إليه ملكان السيل خمافة أن يذهب به ،فلام ويل عمر ريض اهلل عنه أخرج خيو ًطا كانت يف
خزانة الكعبة ،وقد كانوا قاسوا هبا ما بني موضعه وبني البيت يف اجلاهلية ،إذ قدموه خمافة السيل
فقاسه عمر ،وأخره إىل موضعه إىل اليوم .قال مالك :والذي محل عمر.
إن بني سند بن عنان وبني أشهب نحو ثالثامئة سنة فإن صح عن مالك فهذا الذي أخربه
باحلكاية مل يذكر مستنده ،وال أحسبه استند إال إىل حكاية جمملة وقعت له عن حتويل عمر ريض
اهلل عنه للمقام وما جرى بعد ذلك ،فقال ما قال.
وسيأيت  -إن شاء اهلل -حتقيق تلك القضية بام يتضح به أن ليس فيها داللة عىل ما ذكر.
وعىل كل حال فهذه احلكاية الـمنقطعة ال تصلح ملقاومة ما تقدم من األدلة .واهلل الـمستعان.
فالذي تعطيه األدلة أن إبراهيم  وضع الـمقام عند جدار الكعبة يف الـموضع الـمسامت
له اآلن.
***

الفصل الرابع:
أين كان موضعه يف عهد النبي ﷺ؟
يف هذا ثالثة أقوال:
األول :أنه كان يف موضعه الذي هو به اآلن ،واألدلة الصحيحة الواضحة ترد هذا القول،
كام يأيت يف القول الثالث.
ولكني أذكر ما جاء يف هذا ،مع النظر فيه ليعرف.
أخرج األزرقي عن ابن أيب مليكة قال :موضع الـمقام ،هذا الذي هو به اليوم ،هو موضعه
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يف اجلاهلية ،ويف عهد النبي ﷺ ،وأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،إال أن السيل ذهب به يف خالفة
فجعل يف وجه الكعبة حتى قدم عمر .فرده بمحرض من الناس.
عمر ريض اهلل عنهُ .
سند األزرقي رجاله ثقات ،وابن أيب مليكة من ثقات التابعني ،لكن األزرقي نفسه مل يوثقه
أحد من أئمة اجلرح والتعديل ،ومل يذكره البخاري ،وال ابن أيب حاتم ،بل قال الفايس يف ترمجته
من العقد الثمني :مل أر من ترمجه.
فهو  -عىل قاعدة أئمة احلديث -جمهول احلال ،وقد تفرد هبذه احلكاية واهلل أعلم.
أيضا :حدثني جدي حدثنا داود بن عبد الرمحن عن ابن جريج عن كثري بن
وقال األزرقي ً
كثري بن الـمطلب بن أيب وداعة السهمي عن أبيه عن جده قال :كانت السيول تدخل الـمسجد
احلرام ...ربام دفعت الـمقام من موضعه ،وربام نحته إىل وجه الكعبة ،حتى جاء سيل يف خالفة
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،يقال له :سيل أم هنشل ،فاحتمل الـمقام من موضعه فذهب به
حتى وجد بأسفل مكة .فأيت به فربط إىل أستار الكعبة يف وجهها وكتب يف ذلك إىل عمر ريض اهلل
عنه ،فأقبل عمر ريض اهلل عنه فز ًعا .فدخل بعمرة يف شهر رمضان ،وقد ُغمي موضعه وعفاه
السيل .فدعا عمر بالناس فقال :أنشد اهلل عبدً ا عنده علم يف هذا الـمقام .فقال الـمطلب بن أيب
وداعة السهمي :أنا يا أمري الـمؤمنني عندي ذلك .فقد كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من
موضعه إىل الركن ،ومن موضعه إىل باب احلجر ،ومن موضعه إىل زمزم بمقاط ،وهو عندي يف
البيت ،فقال له عمر :فاجلس عندي وأرسل إليها ،فأيت هبا فمدها فوجدها مستوية إىل موضعه
هذا .فسأل الناس وشاورهم ،فقالوا :نعم هذا موضعه ،فلام استثبت ذلك عمر ريض اهلل عنه،
وحق عنده :أمر به ،فأعلم ببناء ربضه حتت الـمقام ،ثم حوله فهو يف مكانه هذا إىل اليوم.
جد األزرقي ،وداود ،وابن جريج ،وكثري بن كثري :ثقات ،لكن له عدة علل:
األوّ :حال األزرقي كام مر.
الثانیة :أن ابن جريج  -عىل إمامته -مشهور بالتدليس ومل يرصح هنا بالسامع من كثري بن كثري.
الثالثة :أنه قد صح عن ابن جريج قوله :سمعت عطاء وغريه من أصحابنا ..فذكر ما سيأيت
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يف القول الثالث ،عىل وجه يشعر باعتامده له.
الرابعة :أن كثري بن الـمطلب جمهول احلال .وال خيرجه عن ذلك ذكر ابن حبان له يف الثقات
عىل قاعدته التي ال يوافقه عليها اجلمهور.
وقد روى ابن جريج عن كثري بن كثري عن أبيه عن جده حدي ًثا فذكر ابن عيينة أنه سأل كثري
بن كثري عنه؟ فقال ليس من أيب سمعته ،ولكن من بعض أه ي عن جدي.
وروى غري ابن عيينة عن ابن جريج عن كثري بن كثري عن أبيه عن جده حدي ًثا قري ًبا من
األول ،ولعله هو .راجع الـمسند ج - 6ص 399فإن كان حدي ًثا واحدً ا فليس لكثري بن
الـمطلب يف الكتب الستة والـمسند يشء.
نعم ،أخرج ابن حبان يف صحیحه احلديث الثاين من طريق الوليد بن مسلم عن زهري بن
حممد عن كثري بن كثري .وفيه ما يقتيض أنه حديث آخر ،لكن الوليد شامي ،ورواية أهل الشام
زهريا حدثهم من حفظه ،فغلط وخلط.
عن زهري أنكرها األئمة؛ ألن ً
اخلامسة :أنه ملا جرى ذكر الـمطلب يف القصة ذكر بام ظاهره أن الـمخرب غريه فقال له
الـمطلب بن أيب وداعة السهمي ...فقال له عمر...
وهذا يريب يف قوله يف السند :عن كثري بن كثري بن الـمطلب بن أيب وداعة السهمي عن أبيه
عن جده ويشعر بأن احلكاية منقطعة.
وقال األزرقي :حدثني ابن أيب عمر ،قال :حدثنا ابن عيينة ،عن حبيب بن أيب األرشس قال:
كان سيل أم هنشل قبل أن يعمل عمر ريض اهلل عنه الردم بأعىل مكة فاحتمل الـمقام من مكانه
فلم يدر أين موضعه .فلام قدم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سأل من يعلم موضعه؟ فقال
الـمطلب بن أيب وداعة :أنا يا أمري الـمؤمنني ،قد كنت قدرته وذرعته بمقاط .وختوفت عليه هذا؛
من احلجر إليه ،ومن الركن إليه ،ومن وجه الكعبة إليه .فقال :ائت به .فجاء به ووضعه يف
موضعه هذا .وعمل عمر الردم عند ذلك.
قال سفيان :فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه :إن الـمقام كان عند سقع البيت .فأما

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام

321

موضعه الذي هو موضعه فوضعه اآلن .وأما ما يقوله الناس :إنه كان هنالك موضعه ،فال.
نحوا من حديث ابن أيب األرشس هذا ال أميز أحدمها
قال سفيان :وقد ذكر عمرو بن دينار ً
عن صاحبه.
األزرقي قد تقدم حاله.
لكن قال الفايس يف شفا الغرام ج - 1ص :206وروى الفاكهي عن عمرو ابن دينار
وسفيان بن عيينة مثل ما حكاه عنهام األزرقي بالـمعنى.
أقول :ليته ساق خرب الفاكهي؛ فإن الفاكهي ،وإن كان كاألزرقي يف أنه مل يوثقه أحد من
الـمتقدمني وال ذكره ،فقد أثنى عليه الفايس يف ترمجته من العقد الثمني ونزهه عن أن يكون
جمروحا .وفضل كتابه عىل كتاب األزرقي تفضي ً
ال بال ًغا ،ومع هذا فاألخبار التي يتفقان يف اجلملة
ً
عىل روايتها نجد الفايس ،ومن قبله الـمحب الطربي يعنيان غال ًبا بنقل رواية األزرقي ،ويسكتان
عن رواية الفاكهي ،أو يشريان إليها إشارة فقط.
وأحسب احلامل هلام عىل ذلك حسن سياق األزرقي وقد قيل لشعبة رمحه اهلل :ما لك ال
حتدث عن عبد الـملك بن أيب سفيان ،وقد كان حسن احلديث؟! قال :من حسنها فررت.
ويريبني من األزرقي حسن سياقه للحكايات وإشباعه القول فيها ،ومثل ذلك قليل فيام
يصح عن الصحابة والتابعني.
أيضا منه حتمسه هلذا القول ،فقد روي يف ج - 2ص 23عن ابن أيب عمر بسند واه
ويريبني ً
إىل أيب سعيد اخلدري ،أنه سأل عبد اهلل بن سالم عن األثر الذي يف الـمقام .فقال :كانت
احلجارة ...وذكر اخلرب وفيه يف ذكر النبي ﷺ ،فصىل إىل الـميزاب وهو بالـمدينة ،ثم قدم مكة،
فكان يص ي إىل الـمقام ما كان بمكة.
وقد روى الفاكهي هذا اخلرب كام ذكره الفايس يف شفا الغرام ج - 1ص 206ومل يسق
الفايس سنده وال متنه بتاممه ،إنام ذكر قطعة منه هي بلفظها يف رواية األزرقي.
ثم قال :وفيه :إن النبي ﷺ قدم مكة من الـمدينة فكان يص ي إىل الـمقام ،وهو ملصق
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بالبيت ،حتى تويف رسول اهلل ﷺ.
أسقط األزرقي يف روايته قوله :وهو ملصق بالبيت حتى تويف رسول اهلل ﷺ ،وجعل
موضعها :ما كان بمكة.
وقال يف ج - 2ص :27حدثني حممد بن حييى ،قال :حدثنا سليم بن مسلم ،عن ابن جريج،
عن حممد بن عباد بن جعفر ،عن عبد اهلل بن صفوان .قال :أمر عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
عبد اهلل بن السائب العابدي  -وعمر نازل بمكة يف دار ابن سباع  -بتحويل الـمقام إىل موضعه
الذي هو فيه اليوم .قال :فحوله .ثم صىل الـمغرب ،وكان عمر قد اشتكى رأسه ،قال عبد اهلل بن
السائب :فلام صليت ركعة جاء عمر فصىل ورائي ،قال :فلام قىض صالته قال عمر :أحسنت.
فكنت أول من صىل خلف الـمقام حني ُحول إىل موضعه .عبد اهلل بن السائب القائل.
ومل ترق األزرقي كلمة ُحول ،فعقبه بقوله :حدثني جدي ،قال :حدثنا سليم بن مسلم ،عن
ابن جريج ،عن حممد بن عباد بن جعفر ،عن عبد اهلل بن السائب  -وكان يص ي بأهل مكة-
فقال :أنا أول من صىل خلف الـمقام حني رد يف موضعه هذا...
هذا وأما بقية السند بعد األزرقي :فشيخه ابن أيب عمر سيأيت ،وسفيان بن عيينة إمام،
وحبيب بن أيب األرشس ضعيف .راجع ترمجته يف الـميزان و لسانه .وعمرو بن دينار ثقة جليل.
لكن ال ُيدرى ما قال .نعم ،يستفاد إمجاالً أنه قد ذكر ما تعلق بالتقدير.
فأما ما ذكر يف هذه الرواية من رأي ابن عيينة فقد ثبت ما يناقضه برواية ابن أيب حاتم
الرازي  -وهو إمام -عن أبيه  -وهو من كبار األئمة الـمثبتني -عن ابن أيب عمر شيخ األزرقي،
عن ابن عيينة نفسه ،وسيأيت.
وأبو حاتم هو القائل يف ابن أيب عمر هذا؛ شيخه وشيخ لألزرقي :كان ً
حلا ،وكان
شيخا صا ً
به غفلة ،رأيت عنده حدي ًثا موضو ًعا حدث به عن ابن عيينة وكان صدو ًقا.
أقول :ابن أيب عمر ثقة فيام يرويه عنه أبو حاتم ومسلم ونحومها من الـمثبتني؛ ألهنم حيتاطون
وينظرون يف أصوله ،وإنام ختشى غفلته فيام يرويه عنه من دوهنم ،والسيام أمثال األزرقي.
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القول الثاين:
قال بعضهم :كان الـمقام الص ًقا بالكعبة يف عهد النبي ﷺ ،حتى أخره هو ﷺ إىل موضعه
اآلن.
ذكر ابن كثري :أن ابن مردويه روى بسنده إىل رشيك ،عن إبراهيم بن مهاجر ،عن جماهد
َّ ُ
قال :قال عمر بن اخلطاب :يا رسول اهلل ،لو صلينا خلف الـمقام؛ فأنزل اهلل ﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام

ٗ
إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :فكان الـمقام عند البيت ،فحوله رسول اهلل ﷺ إىل هذا.
أشار ابن كثري إىل ضعفه.
وقال ابن حجر يف الفتح ج  - 8ص 29أخرج ابن مردويه بسند ضعيف فذكره.

كثريا ويدلس ،وإبراهيم بن مهاجر صدوق كثري اخلطأ
أقول :رشيك من النبالء إال أنه خيطئ ً
حيدث بام ال حيفظ فيغلط.
وقد صح عن جماهد أن عمر هو الذي حول الـمقام كام سيأيت.
ويف شفا الغرام ج - 1ص 206ذكر موسى بن عقبة يف مغازيه ...قال موسى بن عقبة:
وكان  -زعموا -أن الـمقام الصق بالكعبة ،فأخره رسول اهلل ﷺ يف مكانه هذا.
موسى بن عقبة ثقة أدرك بعض الصحابة ،لكن ذكروا أنه تتبع الـمغازي بعد كرب سنه ،فربام
يسمع ممن هو دونه ،وقد قال :زعموا.
القول الثالث:
قال آخرون :كان الـمقام يف عهد النبي ﷺ وبعده الص ًقا بالكعبة حتى حوله عمر ريض اهلل
عنه.
قال ابن كثري :قال عبد الرزاق عن ابن جريج :حدثني عطاء وغريه من أصحابنا قالوا :أول
من نقله عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
وقال ابن حجر يف الفتح ج  - 8ص :129كان الـمقام من عهد إبراهيم لزق البيت ،إىل أن
أخره عمر ريض اهلل عنه إىل الـمكان الذي هو فيه اآلن .أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه بسند
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أيضا.
صحيح عن عطاء وغريه وعن جماهد ً
ونقل الفايس عن كتاب األوائل أليب عروبة  -أراه احلراين حافظ ثقة -عن سلمة  -أراه ابن
شبيب ثقة  -عن عبد الرزاق -فذكر السندين اللذين ذكرمها ابن كثري وقال يف متن األول :إن
عمر ريض اهلل عنه أول من رفع الـمقام ،فوضعه يف موضعه اآلن ،وإنام كان يف ُقبل الكعبة.
وقال يف الثاين عن جماهد قال :كان الـمقام إىل جنب البيت وكانوا خيافون عليه من السيول،
وكان الناس يصلون خلفه.
قال الفايس :انتهى باختصار قصة رد عمر للمقام إىل موضعه اآلن ،وما كان بينه وبني
الـمطلب بن أيب وداعة السهمي يف موضعه الذي حرره الـمطلب .فال أدري أخرب آخر هذا عن
جماهد ،أم هو ذاك اخلرب اخترصه عبد الرزاق يف مصنفه وحدث به سلمة من حفظه ،أم ماذا؟
وعىل كل حال فالذي نقله ابن كثري وابن حجر عن مصنف عبد الرزا ثابت .فيتعني محل
هذه الرواية عىل ما ال خيالفه.
ويف الدر الـمنثور أخرج ابن سعد عن جماهد قال :قال عمر بن اخلطاب :من له علم بموضع
الـمقام حيث كان؟ فقال أبو وداعة بن هبرية السهمي :عندي يا أمري الـمؤمنني ،قدرته إىل الباب،
وقدرته إىل ركن احلجر ،وقدرته إىل الركن األسود ،وقدرته إىل زمزم .فقال عمر :هاته .فأخذه
عمر فرده إىل موضعه اليوم للمقدار الذي جاء به أبو وداعة.
ال أدري ما سنده.
وبقية الروايات يف هذا تذكر الـمطلب بن أيب وداعة ال أبا وداعة نفسه.
وقال ابن كثري :قال ابن أيب حاتم :أخربنا ابن أيب عمر العدين ،قال :قال سفيان -يعني ابن
عيينة -وهو إمام الـمكيني يف زمانه :كان الـمقام يف سقع البيت عىل عهد رسول اهلل ﷺ ،فحوله
ُ َ ٗ
َّ ُ
عمر إىل مكانه بعد النبي ﷺ ،وبعد نزول قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ه َم مصّل﴾ [البقرة:
ام إِب َر ِ
 .]125قال :ذهب السيل به بعد حتويل عمر إياه من موضعه هذا ،فرده عمر إليه.
وقال سفيان :ال أدري كم بينه وبني الكعبة قبل حتويله.
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قال سفيان :ال أدري أكان الص ًقا هبا أم ال؟
وقال ابن حجر يف الفتح ج - 8ص :129أخرج ابن أيب حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة
قال :كان الـمقام يف سقع البيت يف عهد رسول اهلل ﷺ فحوله عمر فجاء سيل فذهب به ،فرده
عمر إليه .قال سفيان :ال أدري أكان الص ًقا بالبيت أم ال؟
هذا بغاية من الصحة عن سفيان بن عيينة ،كام تقدم أواخر الكالم عىل القول األول.
متحيص هذه األقوال:
قد ينترص لألول بأن عمر ريض اهلل عنه ،مل يكن ليخالف النبي ﷺ.
وما معنى تقدير الـمطلب وحتري عمر؟
فالظاهر أن الـمقام مل يزل بموضعه اليوم ،فقدره الـمطلب منه فذهب به السيل وطمس
موضعه فجعل بجنب الكعبة حتى يقدم عمر .فقدم وحترى ورده حيث كان.
وكأن هذه القضية بلغت بعض الناس جمملة  -أنه كان بجنب الكعبة وأن عمر نقله إىل
موضعه اليوم -فتومهوا أنه كان بجنب الكعبة منذ قديم ،فراحوا خيربون بذلك.
وينترص للثاين بأن أولئك األئمة مل يكونوا ليتومهوا بدون أصل ،فلعل النبي ﷺ حول
أخريا ،ومل يبلغهم ذلك .وثبت عندهم أنه قد كان يف عهد النبي ﷺ بجنب الكعبة
الـمقام
ً
فاستصحبوا ذلك ،والباقي كام مر.
وينترص للثالث بأنه قد يقع من عمر ريض اهلل عنه ما هو يف الصورة خمالفة ،وهو يف احلقيقة
موافقة ،بالنظر إىل مقاصد الرشع ،واختالف األحوال .وقد خيفى علينا وجه ذلك ،ولكنا نعلم
أن الصحابة ريض اهلل عنهم ال جيمعون إال عىل حق.
وتقدير الـمطلب ،وحتري عمر  -إن صح  -فقد خيفى علينا سببه .وإذا كان حمتمالً ،فليس لنا
أن نجعل جهلنا به حجة عىل توهيم أولئك األئمة ،وهم هم .ومنهم :عطاء وقدمه وفضل علمه
بالـمناسك ،وجماهد وقدمه وفضل علمه بالتفسري ،ومالك ،وابن عيينة ومها مها.
ومل تكن قضية الـمطلب لتخفى عىل أئمة مكة  -عطاء ،وجماهد ،وابن عيينة -بل قد ذكرها

326

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

األخريان فيام روي عنهام ،والـمخالف هلؤالء ليس مثلهم ،وال قري ًبا منهم فهو أحق بالوهم.
أقول :قد أغنانا اهلل  -وله احلمد -عن هذا الرضب من االحتجاج بثبوت النقل عمن ال
يمكن أن يظن به التوهم.
أخرج البيهقي من طريق أيب ثابت  -وهو حممد بن عبيد اهلل الـمدين ثقة من شيوخ البخاري
يف صحیحه  -عن الدراوردي ،عن هشام بن عروة ،عن عائشة ريض اهلل عنها ،أن الـمقام كان
زمان رسول اهلل ﷺ ،وزمان أيب بكر ريض اهلل عنه ،ملتص ًقا بالبيت ،ثم أخره عمر ريض اهلل عنه.
ذكره ابن كثري يف تفسريه بسند البيهقي ،ورجاله ثقات.
وقال ابن كثري :وهذا إسناد صحيح.
وذكره ابن حجر يف الفتح .وقال :بسند قوي.
وذكر الفايس يف شفا الغرام ،أن الفاكهي روى عن يعقوب بن محيد بن كاسب ،قال :حدثنا
عبد العزيز بن حممد ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه؛ قال عبد العزيز :أراه عن عائشة ،أن الـمقام
كان يف زمن النبي ﷺ إىل سقع البيت.
يعقوب بن محيد متكلم فيه ،ووثقه بعضهم واالعتامد عىل حديث أيب ثابت.
َّ ُ
وقال البخاري يف صحیحه يف أبواب القبلة :باب قوله تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم

ٗ
ُم َصّل﴾ ثم ذكر حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ملا سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ومل يطف
بني الصفا والـمروة ،أيأيت امرأته؟ فقال :قدم النبي ﷺ فطاف بالبیت سب ًعا وصىل خلف الـمقام
ركعتني وطاف بني الصفا والـمروة .احلديث.
ثم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ريض اهلل عنهم يف دخول النبي ﷺ الكعبة.
ويف األول :ثم خرج فصىل يف وجه الكعبة ركعتني.
ويف الثاين :فلام خرج ركع ركعتني يف ُقبل الكعبة وقال« :هذه القبلة».
والقدوم الذي ذكره ابن عمر يف حديثه األول :كان يف عمرة؛ ألن ابن عمر أجاب به السائل
عن العمرة ،وأراها عمرة القضاء.
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ويف الـمسند ج - 4ص 355من حديث ابن أيب أوىف :اعتمر النبي ﷺ فطاف بالبيت وطفنا
معه ،وصىل خلف الـمقام وصلينا معه.
وسنده بغاية الصحة.
خمترصا يف باب عمرة القضاء من الـمغازي.
وقد أخرجه البخاري
ً
وذكر ابن حجر هناك من رصح فيه بقوله :يف عمرة القضاء ،وسياقه واضح يف ذلك.
ولفظ :وجه الكعبة ورد يف عدة أخبار تقدمت.
ويف القرى ص 315عن ابن عمر :البيت كله قبلة ،قبلته وجهه .نسبه إىل سعيد بن منصور.
والـمراد يف تلك األخبار  -كام يقيض به سياقها -تارة جدارها الـمقابل لـموضع الـمقام
اآلن ،وتارة ما بجانب هذا اجلدار من الـمطاف.
واألخبار التي أطلقته عىل هذا تبني أنه ليس منه موضع الـمقام اآلن ،بل هو الـموضع الذي
كان فيه الـمقام قبل أن حيوله عمر ريض اهلل عنه إىل موضعه اآلن.
أيضا ذاك الـموضع.
ولفظُ :قبل الكعبة .يف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام هو ً
وابن عباس إنام سمع هذا احلديث من أسامة ،ريض اهلل عنه ،كام بينه ابن حجر يف الفتح،
وراويه عن ابن عباس عطاء ،يرويه عطاء تارة عن ابن عباس عن أسامة ،وتارة عن أسامة نفسه.
وقد تقدم قول عطاء :إن عمر ريض اهلل عنه أول من رفع الـمقام فوضعه يف موضعه اآلن،
وإنام كان يف ُقبل الكعبة.
بل ثبت يف حديث عطاء عن أسامة  -عند النسائي بسند رجاله ثقات ...-ثم خرج فصىل
خلف الـمقام ركعتني وقال« :هذه القبلة».
ويؤيد ذلك ما يف السرية عن ابن إسحاق :حدثني حممد بن جعفر بن الزبري ،عن عبيد اهلل بن
عبد اهلل بن أيب ثور ،عن صفية بنت شيبة ،أن رسول اهلل ﷺ ملا نزل مكة واطمأن الناس ،خرج
حتى جاء البيت ،فطاف عىل راحلته ،يستلم الركن بمحجن يف يده .فلام قىض طوافه دعا عثامن
بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها.
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حممد بن جعفر وعبيد اهلل من رجال الصحيح ،وابن إسحاق حسن احلديث.
فهذا اخلرب يدل عىل أن صالته ﷺ ،بعد خروجه كانت ركعتي الطواف ،ومن سنته ﷺ أن
يصليهام خلف الـمقام.
فأما صالته يف الكعبة  -عىل القول هبا -فهي حتيتها.
ثبت بام تقدم أن صالته ﷺ عقب خروجه من الكعبة كانت خلف الـمقام ،وأن الـمقام
حينئذ كان عند جدار الكعبة.
ملا دخل النبي ﷺ الكعبة كان ابن عمر غائ ًبا فبلغه ذلك ،فأقبل يركب أعناق الرجال
الـمسند ج - 6ص 13فجاء وقد خرج النبي ﷺ ،وبالل يف الكعبة ملا خيرج ،فكان هم ابن عمر
أن يزاحم ليسأل بالالً :ماذا صنع النبي ﷺ يف الكعبة؟
ويف تلك األثناء صىل النبي  -صلوات اهلل وسالمه عليه -خارج الكعبة.
فكأن ابن عمر اشتغل بالـمزامحة والـمسائلة ،فلم حيقق أإىل الـمقام صىل النبي ﷺ ،أم عن
يساره أم عن يمينه؟ فاقترص عىل قوله :يف وجه الكعبة.
فأما ما يف أكثر روايات حديث أسامة ريض اهلل عنه :يف قبل الكعبة .فيظهر أن ذلك مراعاة
لقوله عقب ذلك وقال« :هذه القبلة».

َّ ُ
خيش أن يتوهم أن اإلشارة إىل الـمقام ،مع قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم

ٗ
ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :فعدل إىل قوله :يف قبل الكعبة .ليعلم أن اإلشارة إليها ،أو إىل ذلك
الـموضع منها ،كام يأيت.
يف صحیح مسلم عن جابر -يف حجة الوداع ،بعد ذكر الطواف :-ثم نفذ إىل مقام
إبراهيم ...فجعل الـمقام بينه وبني القبلة.
هكذا يف عدة نسخ من الصحیح وكتب أخرى ،وذكره الطربي يف القرى ص 310بلفظ :ثم
تقدم .وكذا نقله الفايس عنه.
وزعم الطربي :أنه يشعر بأن الـمقام مل يكن حينئذ ملص ًقا بالكعبة ومل يصنع شي ًئا.
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أما كلمة تقدم  -إن صحت -فداللتها عىل الـمالصقة أقرب؛ ألنه كان يف الطواف ،فأهناه
عند الركن ،فإذا واصل مشيه بعد ذلك إىل يمنة الباب ،فهذا تقدم ،ولو كان الـمقام حينئذ يف
موضعه اآلن لكان الـميش إليه مش ًيا عن الكعبة ،فكان حقه أن يقال :تأخر.
وأما قوله :فجعل الـمقام بينه وبني الكعبة .فال خيفى أن الـمصىل إذا كان بلصق الكعبة ،إما
أن يكون عن يمينه أو يساره ،أو خلفه .فإذا كان خلفه فقد جعله بينه وبني الكعبة.
فقد ثبت بام تقدم  -ال سيام حديث عائشة ريض اهلل عنها -صحة القول الثالث الذي عليه
أئمة مكة؛ عطاء وجماهد ،وابن عيينة ،مع أن اإلنصاف يقيض بأن قوهلم جمتمعني يكفي وحده
للحجة يف مثل هذا الـمطلب واهلل أعلم.
***

الفصل اخلامس:
ملاذا حول عمر ريض اهلل عنه الـمقام؟
قد تقدم أول الرسالة ما تقدم.
علم عمر ريض اهلل عنه أن أئمة الـمسلمني مأمورون بتهيئة ما حول البيت للطائفني
والعاكفني والـمصلني ،ليتمكنوا من أداء عبادهتم عىل الوجه الـمطلوب بدون خلل وال حرج.
وعلم أن هذه التهيئة ختتلف باختالف عدد هؤالء.
وعلم أهنم قد كثروا يف عهده ،وينتظر أن يزدادوا كثرة ،فلم تبق التهيئة التي كانت كافية قبل
ذلك كافية يف عهده.
ورأى أن عليه أن جيعلها كافية ،فإن كان ذلك ال يتم إال بتغيري يتم به الـمقصود الرشعي،
وال يفوت به مقصود رشعي آخر ،فقد علم أن الرشيعة تقتيض مثل هذا التغيري فليس ذلك
بمخالفة للنبي ﷺ ،بل هو عني الـموافقة وشواهد هذا كثرية ،وأمثلته من عمل عمر ريض اهلل
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عنه وغريه من أئمة الصحابة ريض اهلل عنهم معروفة ،فهذه حجة بينة لعمر ريض اهلل عنه.
هذه احلجة ال تبيح له من التغيري إال ما ال بد منه.
وللمقام حقوق:
األول :القرب من الكعبة.
الثاين :البقاء يف الـمسجد الذي حوهلا(.)1
الثالث :البقاء عىل سمت الـموضع الذي هو عليه.
فقد تقدم يف حديث ابن عباس وأسامة ريض اهلل عنهم قول النبي ﷺ  -بعد صالته إىل
الـمقام« :-هذه القبلة».
قال ابن حجر يف الفتح :اإلشارة إىل الكعبة ...أو اإلشارة إىل وجه الكعبة ،أي هذا موقف
اإلمام...
ويف الـمسند ج - 5ص 209حديث أسامة :ثم خرج فأقبل عىل القبلة ،وهو عىل الباب،
فقال« :هذه القبلة هذه القبلة» .مرتني أو ثال ًثا.
فقد جيمع بني الروايتني بأنه قال هذه الكلمة« :هذه القبلة» عند خروجه ،ثم قاهلا عقب صالته.
فتكون األوىل إشارة إىل الكعبة ،والثانية :إشارة إىل موقف اإلمام.
وهذا الثاين حممول عىل الندب كام يف الفتح ،وهو ظاهر.
وجرى العمل عىل اختيار وقوف اإلمام عىل ذاك السمت؛ إما خلف الـمقام ،وإما أمامه.
وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف الـمقام بقي العمل عىل اختيار وقوف اإلمام قدام الـمقام.
ويف الـمسند ج - 7ص 14يف ذكر موضع صالة النبي ﷺ يف الكعبة :وجعل الـمقام خلف
ظهره.
وذكر الـمحب الطربي يف القرى ص 312وما بعدها والفايس يف شفا الغرام ج- 1

( )1ما يزيد عىل الـمسجد القديم فله حكمه ،كام يصح فيه الطواف وغري ذلك.
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وآثارا تتعلق بذاك الـموضع.
ص219
أخبارا ً
ً
منها :من سنن سعید بن منصور عن ابن عباس أنه قال وهو قاعد قبالة البيت والـمقام:
البيت كله قبلة ،وهذه قبلته.
وقد تقدم يف الفصلني الثاين والثالث ما يدل عىل أن إبراهيم  انتهى إىل ذلك الـموضع
يف قيامه عىل الـمقام لبناء البيت .وقام عليه وهو فيه لألذان باحلج.
فالبيت الذي بناه إبراهيم  قبلة ،واجلانب الذي كان القيام فيه  -وهو ما بني ِ
احلجر
حلجر -خاص يف ذلك.
وا َ
والـموضع الذي كان القيام عنده أخص.
ورشعت الصالة إىل الـمقام؛ ألن عليه كان القيام.
فارتباطه بذاك الـموضع من جدار الكعبة واضح ،وتعلق الصالة بأن تكون إىل القبلة أبلغ،
وأهم من تعلقها بأن تكون قرب القبلة.
التغيري الذي ال بد منه يقترص عىل التخفيف ،من احلق األول للمقام ،وهو القرب من
الكعبة ،ولعله أخف حقوقه ،وبذلك عمل عمر؛ أخر الـمقام بقدر احلاجة حماف ًظا عىل احلقني
األخريين؛ بقاء الـمقام يف الـمسجد عىل السمت اخلاص.
تقدم يف قول ابن عيينة الثابت عنه :فحوله عمر إىل مكانه بعد النبي ﷺ ،وبعد قولة تعاىل:
ٗ
َّ ُ
﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة.]125 :
ملاذا زاد ابن عيينة وبعد قوله تعاىل ...مع أن ذلك معلوم قط ًعا مما قبله؟
ال يبعد أن يكون ابن عيينة أومأ إىل سبب تأخري عمر للمقام؛ ألن اآلية أمرت بالصالة
خلفه ،وبقاؤه بجانب الكعبة  -والناس بني مصل خلفه وطائف -يلزمه عند كثرة الناس أن يقع
اخللل واحلرج يف العبادتني كام مر.
وأخرج الفاكهي  -بسند ضعيف -عن سعيد بن جبري :كان الـمقام يف وجه الكعبة ...فلام كثر
الناس خيش عمر بن اخلطاب أن يطؤوه بأقدامهم ،فأخره إىل موضعه الذي هو به اليوم ،حذاء
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موضعه الذي كان قدام الكعبة .نقله الفايس يف شفا الغرام ج - 1ص 207بسنده.
وقال الفايس :ذكر الفقيه حممد بن رساقة العامري يف كتابه دالئل القبلة ...وهناك  -بجنب
الكعبة -كان موضع مقام إبراهيم  ،وصىل النبي ﷺ عنده حني فرغ من طوافه ركعتني ...ثم
نقله ﷺ إىل الـموضع الذي هو فيه اآلن؛ لئال ينقطع الطواف بالـمصلني خلفه ،أو يرتك الناس
الصالة خلفه ألجل الطواف حني كثر الناس .وليدور الصف حول الكعبة ويروا اإلمام من كل
وجه.
وذكر ابن فضل العمري يف مسالا األبصار ج - 1ص 103مثل هذا الكالم.
والـمقصود منه ذكر العلة ،وإنام كثر الناس يف عهد عمر.
وقوله :وليدور الصف ...مبني عىل ما كان عليه العمل من وقوف اإلمام خلف الـمقام.
وقال ابن حجر يف الفتح ج - 8ص 119يف الكالم عىل قول البخاري يف تفسري سورة البقرة
ٗ
َّ ُ
باب ﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ بعد تثبيت حتويل عمر ريض اهلل عنه للمقام :ومل تنكر
الصحابة فعل عمر ،وال من بعدهم ،فصار إمجا ًعا ،وكأن عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق
عىل الطائفني أو عىل الـمصلني ،فوضعه يف مكان يرتفع به احلرج ،وهتيأ له ذلك؛ ألنه الذي كان
أشار باختاذه مصىل.
[وأول من عمل عليه الـمقصورة اآلن](.)1
قوله :فصار إمجا ًعا .قد عرفت مستنده.
وكل من الـمستند واإلمجاع يدل عىل أنه إذا وجد مثل ذلك الـمقتيض اقتىض فعل مثل ما
فعل عمر ريض اهلل عنه.
وقوله :وهتيأ له ذلك ...لعل اإلشارة إىل عدم اإلنكار ،أي أنه قد يكون يف الصحابة ومن بعدهم
( )1هذه العبارة التي بني املعقوفني وقعت يف نسخة الفتح املطبوعة متصلة بام قبلها كأهنا تتمة له .وإنام هي ابتداء
بياضا .ألنه مل يعرف من أول من عمل املقصورة .وإنام عملت بعد
كالم ال أشك أن ابن حجر ترك بعدها ً
عمر بنحو ستامئة سنة .راجع شفاء الغرام وغريه.
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من خيفى عليه الـمقتيض .ولكن منعه من اإلنكار علمه بأن عمر ريض اهلل عنه  -مع مكانته يف العلم
والدين -هو الذي أشار باختاذ الـمقام مصىل ،فله فضل علم بالـمقام وحكمه فهذا قريب.
فأما ما يتوهم أن مشورة عمر تعطيه دون غريه ح ًّقا بأن يغري بدون حجة ،أو بحجة غري تامة
فهذا باطل قط ًعا.
وحجة عمر ريض اهلل عنه بحمد اهلل تعاىل تامة عامة.
***

الفصل السادس:
حول عمر ريض اهلل عنه الـمقام؟
موى َّ
ولـمـاذا قدره الـمطلب ،واحتاج عمر إىل تقديره؟
لـم أقف عىل ما يعلم به تاريخ التحويل.
غري أنه قد يظن بأنه حوله عند زيادته يف الـمسجد احلرام؛ ألن السبب واحد وهو كثرة
الناس؛ وألن تأخري الـمقام يستدعي توسعة الـمسجد خلفه.
وقد زعم الواقدي  -كام حكاه ابن جرير يف تارخيه  -أن الزيادة كانت سنة سبع عرشة ،وأن
عمر ريض اهلل عنه اعتمر يف رجب ،ومكث بمكة عرشين يو ًما ألجل الزيادة وغريها ،وحال
الواقدي معروفة.
ويف خرب األزرقي الـمتقدم يف الفصل الرابع :أنه ملا ذهب السيل بالـمقام أرسلوا إىل عمر
فجاء مرس ًعا وقدم بعمرة يف رمضان.
ورأيت بعضهم ذكر أن ذلك كان سنة سبع عرشة والعلم عند اهلل تعاىل.
ومر يف خرب األزرقي :كانت السيول تدخل الـمسجد احلرام ربام رفعت الـمقام من موضعه،
وربام ن ََّحتْه إىل وجه الكعبة ،حتى جاء سيل يف خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
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فعىل فرض صحة هذا يلزم أن يكون التحويل قبل مدة أقلها ثالث سنني أو نحوها.
وقد تقدم النظر يف حال هذا اخلرب.
وأما ما تقدم عن جماهد :كان الـمقام إىل جنب البيت وكانوا خيافون عليه من السيول ،وكان
الناس يصلون خلفه .ثم ذكر قصة عمر والـمطلب  -ومل يسق الفايس لفظها كام تقدم  -فاجلميع
بني هذا وبني ما صح عن جماهد ،ونقله ابن كثري وابن حجر عن مصنف عبد الرزا  ،وبقية األدلة
وطرق القصة :أن الـمقام كان إىل جنب البيت ،فأخره عمر فخافوا عليه من السيول ،فقدره
الـمطلب.
وهذا هو الـمفهوم من رواية أيب حاتم عن ابن أيب عمر عن ابن عيينة.
والذي يظهر أن الـمقام ملا كان بجنب الكعبة أوالً كان بمأمن من السيل ،إما ألنه كان قد
نشب يف األرض ،إذ مل تكن مبلطة ،وإما لغري ذلك .فلام حوله عمر ريض اهلل عنه رأى الـمطلب
أنه أصبح عرضة للسيل.
قد تقدم يف الفصل السابق بيان ارتباطه بالسمت اخلاص الذي كان عليه وهو عند الكعبة،
وأبقي عليه عند حتويله.
وتقدم بيان مزية ذاك السمت وسببه وهو يقتيض أن يكون قدر ذاك السمت موقف رجل
واحد ،وهو مقدار طول الـمقام.
فكأن الـمقام مع مزيته عالمة حمددة لذاك السمت .علم الـمطلب هذا ،أو رأى احتياط عمر
ريض اهلل عنه عند حتويله الـمقام للمحافظة عىل السمت .ورأى أن الـمقام ملا كان عند البيت كان
السمت معلو ًما عىل التحديد بالـمقام نفسه.
وكذلك ملا حول الـمقام عىل السمت بقي السمت معلو ًما عىل التحديد بالـمقام نفسه ،لكن
إذا جرف السيل الـمقام وعفى موضعه ومل يكن هناك تقدير حمفوظ ،أشكل حتديد السمت،
وكثرت رؤية الناس للمقام يف الـموضعني ال تضمن معرفة التحديد يقينًا.
واعترب ذلك إن شئت يف منزلك ،اعمد إىل صندوق مث ً
ال باق منذ مدة يف موضع واحد إىل
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جنب جدار مع خلو ما عن يمينه ويساره ،قد شاهده عيالك مرات ال حتىص فقدر يف غيبتهم
موضعه بخيط مثالً .ثم حوله إىل موضع آخر غري مسامت لألول ،واكنس موضعه ثم ادعهم
واطلب منهم حتديد موضعه األول ،وانظر النتيجة.
من اجلائز أن يكون قد اتفق لبعضهم االنتباه لعالمة خاصة تبقي يف األرض أو اجلدار ،لكن
هذا احتامل فقط.
هلذا  -واهلل أعلم -قدر الـمطلب موضع الـمقام.
وهلذا سأل عمر ريض اهلل عنه الناس وأخذ بتقدير الـمطلب.
هذا ما ظهر يل يف توجيه ما اتفقت عليه روايات قصة الـمطلب عىل وجه يوافق حديث
عائشة ريض اهلل عنها وقول أئمة مكة ،مع بعد أن يكون النبي ﷺ هو الذي حوله ومل ينقل ذلك،
وال عرفه أئمة مكة.
عىل أنه لو ترجح أن النبي ﷺ هو الذي حوله لكانت احلجة الختيار تأخريه اآلن بحاهلا ،بل
أقوى.
فأما القول بأن موضعه اآلن هو موضعه األص ي :فهو من الضعف بحيث ال حيتاج إىل
فرض صحته وما يتبع ذلك ،واهلل أعلم.
الـمعارضة الثانیة:

ََْ َ ْ َ َْ َ
ك –لـما
قد يقال :ثبت عن عائشة ريض اهلل عنها :أن النبي ﷺ قال هلا« :ألم ت َري أن قوم ِ
َ ُ م ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ
َْ َ
َب َن ْوا الْ َك ْع َب َةْ -اق َت َ ُ َ ْ َ َ
اّلل أال ت ُردها ََع ق َوا ِع ِد
رصوا عن قوا ِع ِد إِبراهِيم؟» قالت :فقلت يا رسول ِ
ْ ُْ
يم؟ قال « :ل َ ْو َل ْ َ ُ َ ْ
إب م َرا ِه َ
ِك بِالكف ِر»» .لفظ البخاري.
ِ
حدثان قوم ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ْ ُْ ُُ ُُ
َْ َ َْ َ
ك َح ِديث َع ْه ُد ُه ْم ف َ
اْلا ِهلِي ِة فأخاف أن تنك َِر قلوبه ْم.»...
ويف رواية لهَ « :ولول أن قوم ِ
ِ

وتأخري الـمقام عن موضعه مما تنكره قلوب الناس فينبغي اجتنابه.
واجلواب من أوجه:
األول :أن بقاء الكعبة عىل بناء قريش مل يرتتب عليه  -فيام يتعلق بالعبادات -خلل وال
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حرج ،ولذلك مل يأمر رسول اهلل ﷺ كبار أصحابه ببنائها حني يبعد العهد باجلاهلية ،وإنام أخرب
عائشة ريض اهلل عنها ألهنا رغبت يف دخول الكعبة ،فأرشدها إىل أن تص ي يف ِ
احلجر ،وبني هلا أن
بعضه -أو كله -من الكعبة ،قرصت قريش دونه.
أمرا ذا بال فإنه مل ينقل:
وال أرى عائشة ريض اهلل عنها كانت ترى إعادة بنائها عىل القواعد ً
أهنا أرسلت إىل عمر أو عثامن ريض اهلل عنهم ختربهم بام سمعت.
َ
ُ
ََُ
َْ
َ
ْ َُْ
َ ْ ََ َْ
ك
ِك أن يبنوها بع ِدي فهلّم ْل ِري ِ
ويف صحیح مسلم عنها ،أنه ﷺ قال هلا« :فإِن بدا ل ِقوم ِ
َما تَ َر ُكوا م ِْن ُه» أي من ِ
احلجر.
ورصح بعض أهل العلم بأن إعادة بنائها عىل القواعد كان هو األوىل فقط.
وترجم البخاري يف كتاب العلم هلذا احلديث :باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقرص
فهم بعض الناس عنه ،فيقعوا يف أشد منه.
وإبقاء الـمقام يف موضعه  -بعد كثرة الناس هذه الكثرة التي عرفناها وينتظر ازديادها-
يرتتب عليه اخللل واحلرج كام تقدم.
الوجه الثاين :أن اإلنكار الذي خشيه رسول اهلل ﷺ مفسدة عظيمة ،إذ هو إنكار قلوب
بعض من دخل يف اإلسالم ،وملا يؤمن قلبه.
وإنكار هؤالء هو  -واهلل أعلم -ارتياهبم يف صدق قوله إذا قال ﷺ هلم« :إن ابلناء

الـموجود يومئذ ليس ىلع قواعد إبراهيم».
يقولون :ال نعرف قواعد إبراهيم إال ما عليه البناء اآلن ومل يكن أسالفنا ليغريوا بناء
إبراهيم ،فيؤدي ذلك إىل متكن الكفر يف قلوهبم.
وهلذا  -واهلل أعلم -مل يعلن النبي ﷺ القول ،إنام أخرب به أم الـمؤمنني.
وإىل هذا  -واهلل أعلم -تشري ترمجة البخاري يف كتاب العلم كام مر آن ًفا.
فأما تفسري بعض الرشاح إنكار قلوهبم بأن ينسبوه إىل الفخر دوهنم ،فال خيفى ضعفه ،وأي
ميسورا أن يرشكهم يف البناء ،أو يكله إليهم ويدع الفخر هلم.
مفسدة يف هذا؟ وقد كان
ً
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واحلامل هلذا القائل عىل ما قاله :ظنه أن الـمراد بقومها الذين قرصوا هم الذين بنوه البناء
األخري الذي حرضه النبي ﷺ ،وكان قبل البعثة بخمس سنني ،فيام قيل ،فرأى ذاك القائل أنه ال
جمال لالرتياب يف صدق القول؛ ألن العهد قريب وأكثرهم شاهدوا ذلك.
قديام ،وقد ورد أن ً
قريشا بنت الكعبة يف عهد قيص ،فلعل التقصري وقع
والظاهر أن التقصري كان ً
أخريا عىل ما كانت عليه من عهد قيص ،وجهل التقصري لطول الـمدة.
حينئذ وإنام بنوها ً
والـمقصود أن اإلنكار الذي خشيه رسول اهلل ﷺ مفسدة عظيمة ال يقارهبا إنكار بعض
الناس تأخري الـمقام ،والعالـم ُت ْع َرض عليه احلجة فيزول إنكاره واجلاهل تبع له.
وقد جرت العادة بأن الناس يستنكرون خالف ما ألفوه ولكنه إذا ُعمل به وظهرت
وشكرا.
رضا
مصلحته انقلب اإلنكار ً
ً
الوجه الثالث :أن الـمقام نفسه أخر يف صدر اإلسالم عن موضعه األص ي بجنب الكعبة
للعلة الداعية إىل تأخريه اآلن نفسها .وكان من الـمحتمل قبل تأخريه أن تنكره قلوب بعض
الناس ،فلم يلتفت إىل ذلك.
الـمعارضة الثالثة:
قد يقال :استقر الـمقام يف هذا الـموضع قرابة أربعة عرش قرنًا ،وال شك أن احلجاج كثروا
يف بعض السنني ،وازدمحوا يف الـمطاف ،ومل خيطر ببال أحد تأخري الـمقام ويف ذلك داللة واضحة
عىل اختصاصه بموضعه الذي استمر فيه ،إن مل يكن عىل وجه الوجوب فعىل وجه االستحباب؛
جائزا ملا غفل عنه الناس طول هذه الـمدة ،مع وجود الكثرة والزحام يف كثري
ألن تأخريه لو كان ً
من األعوام.
أقول :قد تقدم بيان العلة التي اقتضت تأخري الصحابة ريض اهلل عنهم للمقام من موضعه
األص ي ،وهي أن الطائفني والـمصلني خلف الـمقام كثروا يف عهدهم ،وكان ينتظر أن يستمر
ذلك ويزدادوا يف مستقبلهم إىل ما شاء اهلل ورأوا أن بقاء الـمقام بجنب البيت يؤدي مع تلك
الكثرة إىل دخول اخللل واحلرج عىل الفريقني والعبادتني ،ويستمر ذلك إىل ما شاء اهلل ،وذلك
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خمالف للتهيئة الـمأمور هبا.
وأرى هذه العلة متحققة اآلن عىل وجه مل يتحقق منذ تأخري الصحابة ريض اهلل عنهم للمقام
إىل هذا العهد األغر.
ويمكن استثبات هذا بسؤال اخلرباء بالتاريخ.
فإذا ثبت هذا ،فإعراض من بيننا وبني الصحابة عن تأخري الـمقام مرة ثانية حممول عىل أنه
لعدم حتقق العلة.
وكام أن إعراض النبي ﷺ عن تأخري الـمقام ملا تبني أنه لعدم حتقق العلة يف عهده :مل يمنع
الصحابة من تأخريه عند حتقق العلة من بعده ،فهكذا هذا .وال خيتلف احلال بقرص الـمدة
وطوهلا.
عىل أنه لو فرض أن هذه العلة حتققت بتاممها فيام بني عرص الصحابة وعرصنا ،ففي أي عرص؟
وهل استكملت  -بالسكوت حينئذ -رشائع اإلمجاع؟
وقد ذكر ابن حجر اهليتمي يف حتفته أن احلاكم النيسابوري  -وهو من أكابر القرن الرابع ولد
سنة  -321قال عند ذكر احلديث يف النهي عن الكتابة عىل القبور :ليس العمل عليه ،فإن أئمة
الـمسلمني من الـمرشق إىل الـمغرب مكتوب عىل قبورهم ،فهو عمل أخذ به اخللف عن
السلف .فرده ابن حجر وقال :ويرد بمنع هذه الكلية ،وبفرضها فالبناء عىل قبورهم أكثر من
الكتابة عليها يف الـمقابر السبلة ،كام هو مشاهد ،ال سيام باحلرمني ومرص ،وقد علموا بالنهي عنه
فكذا هي .قال :قلت :هو إمجاع فع ي وهو حجة كام رصحوا به .قلت :ممنوع ،بل هو أكثري فقط،
إذ مل حيفظ ذلك حتى عن العلامء الذين يرون منعه .وبفرض كونه إمجا ًعا فعل ًّيا ،فمحل حجيته -
كام هو ظاهر -إنام هو عند صالح األزمنة ،بحيث ينفذ فيها األمر بالـمعروف والنهي عن
الـمنكر ،وقد تعطل ذلك منذ أزمنة.
ويقول ابن حجر اهليتمي :هذا يف الكتابة والبناء عىل القبور ،وذلك شائع ذائع ،ال خيفى عىل
عالـم ،وكذلك النهي عنه.
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فأما حتقق العلة حول الكعبة :فإن فرض وقوعه فيام مىض فلم يعلم به من علامء ذاك العرص
إال القليل .ومن الـممتنع أن يقوم إمجاع صحيح يمنع من العمل بام يأمر به القرآن ،أو مما أمجع
عىل مثله أصحاب رسول اهلل ﷺ.
***

تلخيص وتوضيح
صدرت هبام الرسالة وغريمها من األدلة تأمر بتهيئة ما
يتلخص مما تقدم أن اآليتني اللتني
ُ
حول البيت للطائفني  -مبدو ًءا هبم -وللعاكفني والـمصلني ،وأن الـمقصود من التهيئة هلذه
الفرق متكينها من أداء تلك العبادات عىل وجهها بدون خلل وال حرج.
إن هذه التهيئة ختتلف باختالف قلة تلك الفرق وكثرهتا.
ففي يوم الفتح كان الـمهم إزالة الرشك وآثاره ،ويف حجة أيب بكر ريض اهلل عنه سنة تسع
كان الناس قلي ً
ال يكفيهم الـمسجد القديم وال يؤدي بقاء الـمقام يف موضعه األص ي بلصق
الكعبة وصالة من يص ي خلفه ،إىل تضييق عىل الطائفني وال خلل يف العبادتني.
ويف حجة النبي ﷺ كثر احلاجون ألجل احلج معه ﷺ ،ومل يكن ينتظر أن تستمر تلك الكثرة
يف السنني التي ت ي ذلك ،وكان تأخري الـمقام حينئذ يستدعي توسعة الـمسجد ليتسع ما خلف
الـمقام للعاكفني والـمصلني ،وكانت بيوت قريش مالصقة للمسجد ،وتوسعته تقتيض هدم
بيوهتم ،وعهدهم بالرشك قريب ،وتنفريهم حينئذ خيشى منه مفسدة عظمى لدنو وفاة النبي ﷺ،
فلذلك مل يوسع النبي ﷺ الـمسجد ،وخيم هو وأصحابه باألبطح وكان يص ي هناك.
فلام كان يف عهد عمر ريض اهلل عنه ،كثر الناس كثرة يتوقع استمرارها يف السنني الـمقبلة،
ومتكن اإلسالم من صدور الناس ،ومل يبق خشية من نفرة من عساه أن ينفر ممن هيدم بيته ،فهدم
عمر ما احتاج إىل هدمه من بيوهتم ووسع الـمسجد بقدر احلاجة حينئذ ،وأخر الـمقام وزاد من
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بعده يف توسعة الـمسجد ليخلو الـمسجد القديم للطائفني.
ثم ال نعلم كثرة احلجاج والعامر بعد ذلك بقدر ما كثروا يف هذه السنني ،والنظر ينفي ذلك،
كام تقدم يف أول الرسالة.
وكانوا إذا كثروا يف سنة مل ينتظر أن تستمر مثل تلك الكثرة فيام يليها من السنني.
بارزا ،مل يكن عليه بناء ،وال بالقرب منه بناء.
وكان الـمقام يف القرون األوىل ً
فكان من السهل عىل الطائفني عند الكثرة أن يطوفوا من ورائه ،ويكف غريهم يف ذاك
الوقت عن الصالة خلفه ،إذ كان يغلب عىل الناس معرفة أن إيذاء الطائف والـمص ي خلف
الـمقام لغريه حرام ،وأن الـمندوب والـمستحب إذا لزم من فعله مكروه ذهب أجره ،فكيف إذا
لزم منه احلرام؟ وأن من ترك الـمندوب اجتنا ًبا للمكروه أو احلرام ثبت له أجر ذلك الـمندوب
أو أعظم منه.
وما نقل عن ابن عمر ريض اهلل عنهام من الـمزامحة عىل استالم احلجر األسود ،إنام معناه :أنه
كان حيتمل إيذاء الناس له ،إن آذاه أحد منهم وال يؤذهيم هو ،بل كان ينتظر حتى جيد فرجة
فيتقدم إليها فيزامحه الناس من خلفه ،فيصرب حتى جيد فرجة أخرى فيتقدم ،وهكذا كان مجهور
الصحابة وأفاضل التابعني يتجنبون الـمزامحة.
إن احلجاج والعامر قد كثروا يف عرصنا كثرة ال عهد هبا ،وينتظر استمرارها وازديادها عا ًما
فعا ًما ،وأصبح الـمطاف يضيق بالطائفني يف موسم احلج ضي ًقا شديدً ا ،يؤدي إىل احلرج واخللل،
أيضا.
كام أرشت إليه أول الرسالة وال تتم التهيئة الـمأمور هبا إال بتأخري الـمقام ،كام تقدم بيانه ً
فصارت احلال أشد مما كانت عليه حني أخر عمر ريض اهلل عنه الـمقام.
إن احلكم الـمتعلق بالـمقام  -وهو اختاذه مصىل ،أي يصىل إليه ـ لو كان خيتص بموضع
لكان هو موضعه األص ي الذي انتهى إليه إبراهيم يف قيامه عليه لبناء الكعبة ،وقام عليه فيه
ٗ
َّ ُ
لألذان باحلج ،ونزلت اآلية ﴿ َوٱَتِذوا مِن َّم َق ِ
ام إِب َر ِه َم ُم َصّل﴾ [البقرة .]125 :وهو فيه ،وصىل
مرارا ،تال يف بعضها اآلية ،وهو فيه.
إليه النبي ﷺ ً

( )6حتقیق املقال يف جواز حتويل املقام لرضورة توسعة املطاف بالبیت افرام
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فلام أمجع الصحابة ريض اهلل عنهم عىل تأخريه ،وانتقال احلكم  -وهو الصالة إليه -ثبت
قط ًعا أن احلكم يتعلق به ،ال بالـموضع ،إال أنه يراعى ما راعوه من بقائه عىل السمت اخلاص يف
الـمسجد ،قري ًبا من الكعبة القرب الذي ال يؤدي إىل ضيق ما أمامه عىل الطائفني.
إننا نقطع بأن تأخري الصحابة للمقام كان عم ً
ال بكتاب اهلل تعاىل اآلمر بالتهيئة للطائفني
أوالً ،وللعاكفني والـمصلني بعدهم ،واتبا ًعا لسنة رسول اهلل ﷺ حق االتباع بالنظر إىل
الـمقصود الرشعي احلقيقي ،وأنه ال خيدش يف ذلك أن فيه خمالفة صورية.
فكذلك إذا حتقق مثل ذاك الـمقتىض فالعمل بمثل عمل الصحابة  -مع رعاية ما راعوه -
هو عمل بكتاب اهلل عز وجل واتباع لسنة نبيه ﷺ ،وسنة اخللفاء الراشدين الـمهديني ،وإمجاع
الـمسلمني اإلمجاع الـمتيقن وال خيدش يف ذلك أن فيه خمالفة صورية ،وكام يقول أهل العلم :إن
احلكم يدور مع علته.
وبعد ...ففي علامء الـمسلمني  -بحمد اهلل عز وجل -من هم أعلم مني وأعرف ،وال أكاد
أكون  -بالنسبة إليهم -طالب علم ،والسيام سامحة الـمفتي األكرب إمام العرص يف العلم
والتحقيق والـمعرفة ،الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،مد اهلل تعاىل يف حياته ،وهو الـمرجع
األخري يف هذا األمر وأمثاله.
وإنام كتبت ما كتبت ليعرض عىل سامحته ،فام رآه فهو األوىل باحلق ،واحلقيق بالقبول.
وكام قلت يف أول هذه الرسالة :ما كان فيه من صواب فمن فضل اهلل ع ي وعىل الناس ،وما
كان فيها من خطأ فمني ،وأسأل اهلل التوفيق والـمغفرة.
واحلمد هلل رب العالـمني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل خاتم الـمرسلني ،وإمام الـمهتدين
حممد وعىل آله أمجعني.
***

()7
األمراء الـمسلطون

ِمْسِب ا ِ َّ م َ َّ
يم
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
احلمد هلل معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه بحكمه وعدله قد نصب عىل أعامل الناس عالمات يعرف هبا صالحهم من
خريا
فسادهم ،وحسن قصدهم من سوء اعتقادهم فمن أرس رسيرة ألبسه اهلل رداءها عالنية ،إن ً
ُُ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ
فخري وإن رشا فرش .قال تعاىل﴿ :أَم َحس َ
ِب ٱ ََّّل َ
ّلل أضغ َن ُهم ٢٩
ِين ِف قلوب ِ ِهم مرض أن لن ُي ِرج ٱ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َولَو َسن َ َشا ُء َلَ َري َنك ُهم فَل َع َرف َت ُهم بس َ
ِيم ُه رم َوِلَعرِف َّن ُهم ِف ل ِن ٱلقو ِل﴾ [حممد .]30-29 :وقد قيل:
ِ

وإن خاهلـــا َتفـــى عـــىل النـــاس تعلـــم
ومهــام تكــن عنــد امــرق مــن خلیقــة
َْ َ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ْ
اْلس ِد مضغة إِذا صلحت
ويف البخاري ومسلم عن النعامن بن بشري أن النبي ﷺ قال :إِن ِف
َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
ه القل ُب» .وهذه الـمضغة التي عناها
صلح اْلسد َكه ،وإِذا فسدت فسد اْلسد َكه .أل و ِ
الرسول ﷺ ال يعني هبا تلك اللحمة الـمركبة يف اإلنسان بام يسموهنا القلب ،وإنام يعني هبا ما

يشتمل عليه القلب من اإليامن واعتقاد التوحيد أو ضد ذلك من اعتقاد الكفر واإلحلاد.
ومتى صلح االعتقاد صلح العمل ،أو فسد االعتقاد فسد العمل؛ ألن كل إناء ينضح بام فيه،
ُْ ُ
َ َ َُ
وب»( ،)1ويقول« :إن القلب بني
وعادم اخلري ال يعطيه ،وكان َح ْل ُ
ب القل ِ
ف النبي ﷺ« :ل ومقل ِ
ن
إصبعني من أصابع الرب يقلبه كيف يشاء» ،وهلذا قيل:
ــــمي اإلنســـــان إال لنســـــیه
ومـــــا سـ ر

ومـــــــا القلـــــــب إال أنـــــــه يتقلـــــــب

والقلب هنا هو الـمسمى بالعقل.
صحيحا وهو الذي يعقل عن اهلل مراده؛ أمره وهنيه ،أو لكونه يعقل صاحبه
فقد يكون العقل
ً

( )1رواه البخاري من حديث ابن عمر.
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عىل الـمحافظة عىل الفرائض والفضائل ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل ،كام قيل:
والعقــــل يف معنــــى العقــــال ولفظــــه

حيلـــــــه
فـــــــاخلري يعقـــــــل والســـــــفاه ُ
ج

كثريا ما ينفيه القرآن عن
وقد يكون العقل ً
سقيام أو معدو ًما أشبه عقل البهائم ،وهذا العقل ً
الـمرشكني وعن التاركني لألوامر الدينية والـمرتكبني للمحرمات الرشعية ،كام قال سبحانه:
َ ُُ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ٗ َ
صون
َسنس ل ُهم قلوب ّل يفقهون بِها ولهم أعي ّل يب ِ
ل ِن َوٱ ِل ِ
﴿ولقد ذرأنا ِلهنم كثِيا مِن ٱ ِ
َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ي
بِها ولهم ءاذان ّل يسمعون بِها ر أولئِك كٱلنع ِم بل هم أضل﴾ [األعراف .]179 :فلم يقترص
سبحانه عىل جعلهم مثل األنعام بل جعلهم أضل؛ لكوهنم مل يستعملوا مواهب عقوهلم فيام
خلقت له من عبادة رهبم فكانوا أضل من األنعام ،لكون األنعام خلقت بطبيعتها جاهلة .وعليه
حيمل قول بعضهم عن محار توما.
قــــــــال محــــــــار افكــــــــیم تومــــــــا

لـــــــو أنصـــــــفوين لكنـــــــت أركـــــــب

وصـــــــــاحبي جاهــــــــــل مركــــــــــب
ألننـــــــــــي جاهـــــــــــل بســـــــــــی
وحكى اهلل سبحانه عن أهل النارَ ﴿ :وقَالُوا لَو ُك َّنا َسنَس َم ُع أَو َنعق ُل َما ُك َّنا ف أَص َ
َّ
ي ١٠
ع
لس
ٱ
ب
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ َّ
ََُ
تفُوا ب َذۢنبهم فَ ُسح ٗقا لَص َ
حب ٱ َّ
فَٱع َ َ
ثهم
ب أن أك
ي [ ﴾١١الـملك .]11-10 :وقال﴿ :أم ُتس
ع
لس
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ
ً
ُ َ َ ي
ُ َ
ُ َّ َ َ َ
ون إِن هم إِّل كٱلنع ِم بَل هم أضل َسبِيَل [ ﴾٤٤الفرقان.]44 :
يس َمعون أو َيع ِقل ر
وقد قیل:
ألهنــــــــم كفــــــــروا بــــــــاهلل تقلیــــــــدا
عمــي القلــوب عــروا عــن كــل فائــدة
َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ُ ٗ َ َ ٗ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ
وقال تعاىلِ﴿ :إَوذا ناديتم إِل ٱلصلوة ِ ٱَتذوها هزوا ول ِعبا ر ذل ِك بِأنهم قوم ّل يعقِلون﴾٥٨

ج

[الـامئدة .]58 :فنفى اهلل عنهم العقل الصحيح بسخريتهم بالدين وهزؤهم بالـمصلني ،ثم عدم
إجابتهم لنداء الصالة الذي هو نداء بالفوز والنجاح بسعادة الدنيا وسعادة اآلخرة ،والنبي ﷺ
ُ
يع إل الفالح فلم َيب لم يُرد ً
قال« :من ُد َ
خْيا ولم ي َرد به خْي»(.)1
ِ
( )1أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من حديث عائشة موقوفا ،بلفظ :من سمع النداء فلم جيب فلم يرد خريا ومل يرد به.
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ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ
اْلسد َكهَ ،وإِذا
ثم إن العلامء أخذوا من قوله ﷺ« :إِن ِيف اْلس ِد مضغة إِذا صلحت صلح
َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
يه القل ُب»( )1بأن القلب بام أنه ملك األعضاء ومسلط عىل اجلسم يف
فسدت فسد اْلسد ،أل و ِ

صالحه وفساده كذلك اإلمام ،أي احلاكم ،فإنه متى كان تق ًّيا عدالً رست العدالة يف ُأمته ورعيته،
ومتى كان ملحدً ا رسى ُخلق اإلحلاد يف رعيته عىل حد ما قيل :متى صلح الراعي صلحت
الرعية ،وإذا فسد الراعي فسدت الرعية .لكون الرعية مع السلطان بمثابة األعضاء مع اللسان
تقول :اتق اهلل فينا ،فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا .وهلذا صار من السبعة الذين
يظلهم اهلل يف ظله اإلمام العادل.
والعدل قوام الدنيا والدين وصالح الـمخلوقني وله وضعت الـموازين ،وهو اآللف
الـمألوف ،الـمؤمن من كل خموف به تآلفت القلوب والتأمت الشعوب وشمل الناس الصالح،
فاتصلت هبم أسباب النجاح والفالح ،وشمل الناس التناصف والتعاطف .والعدل مأخوذ من
العدل واالستواء الـمجانب للجنف وااللتواء .وحقيقته وضع األمور يف مواضعها وأخذ
األموال من حلها ورصفها يف حقها .والـمقسطون عىل منابر من نور عن يمني الرمحن الذين
يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ُولوا.
فجدير بمن ملكه اهلل بالده وحكمه عىل عباده أن يكون لنفسه مالكًا ،وللهوى تاركًا.
ومظهرا .فإذا فعل ذلك ألزم النفوس طاعته والقلوب
مؤثرا
ً
وللحق يف حالة الرضا والغضب ً
حمبته ،وأرشق بنور عدله زمانه ،وكثر عىل عدوه أنصاره وأعوانه .وما أحسن ما قيل:
لكــــــــل واليــــــــة ال بــــــــد عــــــــ ل

و

ف الـــــــدهر عقـــــــد ثـــــــم خحـــــــل

ج

مـــــــدى األيـــــــام إحســـــــان وعـــــــدل
وأحســــــن ســــــرية تبقــــــى لــــــوال
َ َ ََ
َْ
ْ َُ
َ َ ُ
ولِ إ َل ه َِر ْق َل َعظيم ُّ
الر ِ
وم  .سالم ىلع
ِ ِ
ويف كتاب النبي ﷺ هلرقل« :مِن ُممد عب ِد اّللِ ورس ِ ِ
ْ َ َ ْ ْ َْ َْ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ
ََ ُْ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َ
َ
ني ،فإِن
ة
ِ
اإلسال ِم ،أسلِم تسلم ،يؤت ِك اّلل أجرك مرت ِ
م ِن اتبع الهدى ،أما بعد فإِن أدعوك ب ِ ِداعي ِ
( )1متفق عليه من حديث النعامن بن بشري.
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اْلَريسي َ
ني»( )1أي األتباع .وهلذا يقول العلامء :إن أكثر ما يفسد دين
ِ ِ

اإلسالم هو العلامء الضالون واألمراء الـمسلطون .وقد قال أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب :إن
أكثر ما يفسد اإلسالم هو زلة العالـم وجدال الـمنافق بالقرآن وحكم األئمة الـمضلني( .)2ومن
شعر عبد اهلل الـمبارك:
هباهنــــــــــــا
وهــــل أفســــد الــــدر ين إال الـــــملوك
ور ُ
وأحبــــــــــــار ســــــــــــو ُ
َ َ َ َ ُ ََ
ىلع ُأمت اْلَئ ِم َة ال ْ ُمضل َ
ني»( )3وهلذا قال بعض السلف :لو أن
والنبي ﷺ قال« :وإِنما أخاف
ِ
ِ

يل دعوة مستجابة لرصفتها إىل السلطان؛ ألنه متى صلح أصلح اهلل به الناس ،وإذا فسد فسد به
الناس ،وقد نجم يف هذا الزمان أمريان متكافئان يف الطغيان ويف اجلهر باإلحلاد وحماولة إفساد
عقائد العباد ،أحدمها يقول :ما هذا القرآن إال أساطري األولني .ويقول :إنه جيب عىل احلكام
تطوير األحكام فيجعلون الواجب ليس بواجب واحلرام ليس بحرام ،كام حكم بجواز فطر
العامل يف رمضان ،ويقول فيام أثبته القرآن من تفضيل الذكر عىل األنثى يف الـمرياث أنه ليس من
الـم نطق ،وأنه جيب مساواة األنثى بالذكر ،وعىل كل حال فقد عملت رسالة يف الرد عىل هذا
سميتها :حكمة التفاضل يف الـمرياث بني الذكور واإلناث وفيها من بيان حكم الترشيع ما عسى
َّ ُ َ َ َ
ّلل ف ِتن َت ُهۥ فلن
أن يشفي العليل ويروي الغليل ،وهيدي الـمسرتيب إىل سواء السبيل ﴿ َو َمن يُ ِردِ ٱ
َتمل َِك َ ُلۥ م َِن ٱ َّّللِ َش ً
يا﴾ [الـامئدة.]41 :
وأما احلاكم الثاين فقد ثبت عنه قوله :إنني ال أعتد وال أعترب إال بالسنة العملية أما السنة
القولية فال أعتربها ،وزعموا بأنه صىل العرص بجامعة ركعتني ،فقال له بعض احلارضين :إن
العرص أربع .فقال :إن اهلل أمر بإقامة الصالة وقد أقمناها ومل يذكر العدد .وزعموا بأنه يقول :إن

( )1أخرجه البخاري من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله عن زياد بن حدير.
( )3أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث ثوبان.
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ُ َ ُ ُ
ّلل أ َ َ
ّلل أَ َحد [ ﴾١االخالص .]1 :يف قوله﴿ :قُل ُه َو ٱ َّ ُ
﴿قُل ُه َو ٱ َّ ُ
وذ ب َ
ب
ر
ع
أ
ل
ق
﴿
و
﴾
١
د
ح
ِ ِ
َ َ
ُ َ ُ ُ
وذ ب َ
ٱنلَّ ِ
ب ٱلفل ِق [ ﴾١الفلق .]1 :إهنا زائدة ،فينبغي أن حتذف،
ر
اس [ ﴾١الناس .]1 :و ﴿قل أع ِ ِ
ويقرأ :هو اهلل أحد ،وأعوذ برب الفلق ،وأعوذ برب الناس ،فياليت شعري ،ماذا يقول يف قوله
ُ َ َ
َ ُ ُ َّ َ ُ َ
ُ
ً
ي
َ
َّ
سبحانه﴿ :قل يأيها ٱنلاس إ ِ ِن رسول ٱّللِ إِّلكم َجِيعا﴾ [األعراف .]158 :عندما يذكر
الوعظ بعموم بعثته إىل كافة الناس فإنه عندما خياطب الناس ويقول هلم :يا أهيا الناس إين رسول
اهلل إليكم مجي ًعا فإن الناس سيقولون له :كذبت .لست برسول اهلل ،إنام ذاك حممد بن عبد اهلل
وزعموا بأن له مؤل ًفا سيخرجه للناس ،مما عسى أن يتعلق هبذه الكفريات مما يدل عىل أنه
مرجوج أهوج ،يتقلب مع األهواء وخيبط خبط العشواء ،كام قيل:
يسوســـــــون األمـــــــور بغـــــــري رأي

فینفـــــــذ أمـــــــرهم ويقـــــــال ساســـــــة

وأف منــــــي
فــــــأف مــــــن افیــــــاة َّ
َّ

ومـــــــن زمـــــــن رئاســـــــته خساســـــــة

وقد أفردت للرد عىل هذا برسالة سميتها :سنة الرسول  -عليه الصالة والسالم -وهي
شقيقة القرآن .واألصل يف هذا هو قلة نصيب هؤالء من الدين؛ ألنه ما كان يف شخص إال زانه
وما نزع من شخص إال شانه ،وكل إناء ينضح بام فيه وعادم الدين ال يعطيه.
وكــــل كســـــر فــــإن الــــدين تــــ ه

ومـــــا لكســــــر قنـــــاة الـــــدين جـــــ ان

وإن مما ندرك عىل بعض أمراء العرب الـمسلمني يف هذا الزمان ويف بعض البلدان ،إظهار
كراهيتهم للدين وعدم احتفاهلم به ونفرهتم عن محله ،وقد عملوا عملهم وسعوا سعيهم يف
تقليل حصته من الـمدارس واجلامعات إىل حالة أهنم ال يعتربون االمتحان فيه وال حيتفلون
بحصة العلوم الرشعية وال النجاح فيها كأهنم حياولون إسقاطها من مجلة العلوم الـمعتربة ،متش ًيا
مع آراء األساتذة القليلة حظهم من الدين ،وإال فمن الـمعلوم أن علم الدين هيذب األخالق،
ويزيل الكفر والشقاق والنفاق .إن التهذيب عىل الدين هو أكرب ما يستعني به احلاكم عىل سياسة
مملكته وسيادة رعيته ،فالبلدان الـمتدينة بدين صحيح نراها آخذة بحظ وافر من األمن واإليامن
والسعادة واالطمئنان ،سالـمة من الزعازع واالفتتان ،يأتيها رزقها رغدً ا من كل مكان .وهذا دا ٌء
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دوي وخلق ردي ،قد رسى وترسب إىل أكثر البلدان العربية بطريق العدوى والتقليد األعمى،
وهو يؤثر يف عدم رغبة الطالب عىل احلرص عىل حصوله والتوسع يف فنونه لسقوطه عن رتبة
االعتبار فال تضاف درجاته إىل جمموع درجات النجاح ،ويرتتب عىل ذلك كسل الطالب يف
أيضا
حتصيله وعدم التوسع فيه ،وهو عمل يؤذن بانقراض العلم واستبداله باجلهل إىل حالة أهنم ً
تصدوا إىل فصل القائمني بتعليمه من الـمدارس واجلامعات وأحلقوهم باألعامل الطفيفة التي ليس
هلا قيمة والتي ال يستفاد من علمهم فيها ،وحرموهم ما يستحقونه من الرتب العالية ومن البعثات
النافعة لكوهنم خيصون هبا من هو عىل عقيدهتم وطريقتهمُ .أمور يذوب هلا قلب الـمسلم ،فكان
هؤالء األمراء يف حماربتهم لعلم الدين بمثابة الـمريض األمحق ،الذي يعاف الدواء وينفر من
استعامله من أجل أنه عالج دائه.
أمـــــور يضـــــحا الســـــفها منهـــــا
ج

ويبكــــــــي مــــــــن مغبتهــــــــا افلــــــــیم

إنه متى ُفقد علم الدين والعمل به ،فإنه يسود اجلهل وتسود الفوىض ،وإذا ساد اجلهل

فرضا إلزام ًّيا
ساءت النتيجة .هلذا رأينا بعض هؤالء األمراء الـمسلطني ،قد فرضوا عىل الناس ً
احلكم باالشرتاكية الـامركسية التي استباحوا هبا أكل أموال الـمؤمنني والـمؤمنات بغري حق،
وخاصة التجار ،فقد سحبوا أمواهلم منهم وأحلقوهم بالفقراء العجزة ،وأخذوا يتمتعون بأمواهلم
هم وأعواهنم.

َ
َّ َ
ُ
َ َ ُ ُ َ َ ُ
واهلل تعاىل يقولَ ﴿ :يأ يي َها ٱ ََّّل َ
ِين َء َام ُنوا ّل تأكلوا أم َولكم بَي َنكم ب ِٱل َب ِط ِل إِّل أن
َ ُ َ
ً َ َ
ُ
َ َ ُ ُ َ َ ُ
ُ
تكون ت َِج َرة عن ت َراض مِنكم﴾ [النساء .]29 :وقالَ ﴿ :وّل تأكلوا أم َولكم بَي َنكم
َ
َ
ُ ُ
ُ َّ ِ َ ُ ُ َ ٗ
ََ ُ َ َُ َ
َ
َّ
كلوا ف ِريقا مِن أمو ِل ٱنل ِ
اس ب ِٱ ِلث ِم وأنتم تعلمون ﴾١٨٨
ب ِٱل َب ِط ِل َوتدلوا ب ِ َها إِل ٱلكم ِلِ أ
َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
كمْ
[البقرة .]188 :والنبي ﷺ كان يقول يف الـمجامع العظام« :إِن دِماءكم وأموالكم علي
ُ ْ
َ َ ُّ َ ُ ْ
َ
ح َرام»( )1قرن الـامل باألنفس ،لكون الـامل عديل الروح ،وقال ﷺ« :ل ُيِل مال ام ِرئ مسلِم إِل
ُ

َْ َ ُ

َ َْ ُ

( )1أخرجه مسلم بلفظ« :إن د َِم َ
اءك ْم َوأم َوالك ْم َح َرام عليك ْم »...من حديث جابر بن عبد اهلل.
ِ
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َْ
َ ْ
ِيب نفس»( )1وكأنه يشاهد سوء ما وقع يف هذا الزمان من استباحة بعضهم أكل أموال
عن ط ِ

بعض بغري حق وهو عمل مقرون بسوء العاقبة عىل مجيع الناس.
وأكرب من هذا وأنكر ،اعتقادهم إباحة هذا العمل ،وقد أمجع علامء الـمسلمني عىل كفر من
أمرا حمر ًما ،كمن استباح ترك الصلوات الـمفروضة أو استباح الفطر يف هنار رمضان بغري
استباح ً
عذر ،أو استباح فعل الزنا أو الربا أو رشب اخلمر ،ومثله من استباح أخذ أموال الناس بغري حق
وحسبك ما يرتتب عىل أخذ أموال الناس من الـمضار والـمفاسد الكبار ،وكونه مؤذنًا باخلراب
والدمار وغالء األسعار ونقص األرزاق والثمرات ،ثم تعميم الفاقة والفقر لسائر الطبقات.
ُمـ َّ
ــــل الــــــمقام فكـــــم أعـــــارش ُأمـــــ ًة

حكمـــــــت بغـــــــري كتا ـــــــا أمرا هـــــــا

قلمــــوا الرعیــــة فاســــتجازوا ســــبیها

ورعــــــوا مصــــــافها وهــــــم أجرا هــــــا
ج

وإن نحلة االشرتاكية السيئة إنام دخلت بلدان الـمسلمني عن طريق األمراء الـمسلطني الذين
متى صلحوا صلح سائر الناس ،ومتى فسدوا فسد سائر الناس ،فهم حيرمون األموال عىل أهلها
التي هي نتيجة سعيهم وعرق جبينهم ويبيحوهنا ألنفسهم ،وإن دين اإلسالم بريء من هذه
االشرتاكية الشيوعية التي تقيض بتعميم مجيع أموال الناس بغري حق حتى أجلسوا األغنياء عىل
حصري الفاقة والفقر ،كام أنه بريء من الرأساملية الـامدية وأتباعها الذين جعلوا التحليق بتجارهتم
وصناعتهم وزراعتهم هو رهبم وإهلهم ،وتركوا ألجلها فرائض رهبم؛ من صالهتم وزكاهتم ونسوا
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ِين َسن ُسوا
أمر آخرهتم .وقد هنى اهلل الـمؤمنني أن يكونوا أمثاهلم ،فقال سبحانه﴿ :وّل تكونوا كٱَّل
َ ُ
ُ َ َ ُ َ ُ َ
ّلل فَأَ َ
ٱ َّ َ
َسنسى ُهم أنف َس ُه رم أولئِك ه ُم ٱلفسِقون [ ﴾١٩احلرش.]19 :

وقد روى احلاكم والطرباين وابن حبان يف صحيحه ،أن النبي ﷺ قال« :ستة لعنتهم

ولعنهم اهلل ولعنهم ك نب َماب ادلعوة :الزائد يف كتاب اهلل ،والـمكذب بقدر اهلل ،والـمتسلط
ُ
ىلع أميت باْلبوت ْلذل من أعز اهلل ويعز من أذل اهلل» ويدل له ما روى البخاري عن أيب
َ َ
ََ َُ َ َْ
َ ُ َ
هريرة ،أن رج ً
ت اْلمانة فانت ِظ ِر الساعة».
ال قال :يا رسول اهلل ،متى الساعة؟ قال«« :إِذا ضيع ِ
( )1رواه الدارقطني وقال يف اإلرواء :صحيح.
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َ َ ََْ َ ََُ َ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ ُ ْ َ َُْ َ َْ َ ْ
َ َْ
ْي أهلِ ِه ،فانت ِظ ِر الساعة»».
قال كيف إِضاعتها يا رسول اّللِ؟ قال« :إِذا أسنِد اْلمر إِل غ ِ

أشار يف هذا احلديث إىل الساعة الصغرى التي هي هالك الناس يف حياهتم قبل وفاهتم،

اس اجلهل واجلهال ،وحني يتوىل أمر الناس من ليس بكفء فيسومهم سوء
وذلك حني يسود الن َ
العذاب من أنواع الـمكاره والكوارث حتى تذوب قلوهبم وهتلك أخالقهم ،إذ من الـمعلوم أن
هالك األخالق أرض من هالك األبدان ،والفتنة أشد من القتل فيتمنون الـموت لكوهنم يف حالة
ُ
َ
ُ
َ ُ
ََ
ك َمكن َو َما ه َو ب ِ َميِت﴾ [ابراهيم .]17 :فهذه
األموات كام قال سبحانه﴿ :ويأتِيهِ ٱلموت مِن ِ
هي الساعة التي أخرب النبي ﷺ عنها حينام يوسد األمر إىل غري أهله.

فمتى رأيت دولة هؤالء األمراء قد أقبلت وراياهتا قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن
األرض واهلل خري من ظهرها.
ويف البخاري عن أيب هريرة ،أن النبي ﷺ قال« :يأت ىلع اِلاس زمان يمر الـمسلم فيه

بالقب ويقول :يا ْلتن كنت صاحب هذا القب».
من ذلك أن الرجل اجلندي الـمسخر يف حدود عمله حيفظ األمن واألموال وحقن الدماء
وحراسة البالد؛ ثم يسعى سعيه ويعمل عمله يف االنقالب عىل من قبله ممن هو من أهل احلكم
والسياسة ،فإن هذا يعتقد يف نفسه أن الناس لن خيضعوا له ويسمعوا ويطيعوا بأمره حتى يسومهم
مسا من القتل والكبت والتنكيل ويكونون كام قيل:
سوء العذاب ،ويذيقهم ًّ
فـــــــإن تولـــــــوا فبـــــــاألرشار تنقـــــــاد
هتدى األمور بأهل الـرأي مـا صـلحت
َ
َ َُ
َ ُ َ
ت اْلمانة
فتقوم عىل الناس الساعة التي فيها هالكهم كام يدل له احلديث«« :إِذا ضيع ِ
َ َ
َ َ
َ ُ َ َُْ َ َْ َ ْ َ َْ
َ َْ
ْي أهلِ ِه فانت ِظ ِر الساعة»»(.)1
فانت ِظ ِر الساعة» .قال :كيف إضاعتها؟ فقال« :إِذا وسد اْلمر إِل غ ِ
ج

إنه لـممـا يرسين ويرس كل شخص هيتم بأمر الـمسلمني ،حينام نسمع بأن حكام الـمسلمني

والزعامء الـمفكرين يف حالة الـمناسبات واجللسات التي يعقدون هلا االجتامعات للتذاكر يف
شؤون ُأممهم وعالج عللهم وإصالح جمتمعهم ،فيتفق رأهيم عىل كلمة واحدة ال خيتلف فيها
( )1أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
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اثنان؛ وهي أن األمر الذي فل حدهم وشتت شملهم وألقى العداوة بينهم هو تقصريهم يف أمر
دينهم ،وخروجهم عن نظام رشيعة رهبم وسنة نبيهم ﷺ ،وأن الرأي السديد واألمر الـمفيد هو
اعتصامهم بدين اإلسالم وأخالقه وآدابه والـمحافظة عىل فرائضه والتحاكم إىل رشيعته .فإنه
الكفيل بإصالح الدنيا والدين ،فهم يتناصحون ويتواصون بموجبه ومل يبق سوى التنفيذ،
َ َّ
َ ُ َ َ َ َّ
َ
ُ
وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني ﴿فإِن يَكفر ب ِ َها هؤّلءِ فقد َوُك َنا ب ِ َها قو ٗما لي ُسوا
َ َ
ك ِفر َ
ين﴾ [األنعام.]89 :
بِها ب ِ ِ
َ ُ ُ َ
ون َوٱل ُمؤم َِن ُ
ت
واحلاصل أن ُأمراء الـمسلمني جيب أن يكونوا متكاتفني متكافلني ﴿وٱلمؤمِن
َ ُ ُ َ
ُ َ
َ ُُ َ
َ َ
ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
َ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
لصلوة َو ُيؤتون ٱ َّلزكوة
وف َو َين َهون ع ِن ٱلمنك ِر وي ِقيمون ٱ
ر
ع
م
ل
ٱ
ب
ون
ر
م
أ
ي
ض
ع
ب
ء
ا
ّل
و
بعضهم أ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ
ّلل ع ِزيز َحكِيم [ ﴾٧١التوبة .]71 :فلو أهنم
وي ِطيعون ٱّلل ورسول رۥ أولئِك سيحهم ٱّلل إِن ٱ
حينام يرون أحدهم قد زاغ قلمه أو زل قدمه ،وشذ بأخالقه واعتقاده إىل خمالفة دين احلق ،فلو

بادروا إىل نصيحته واألخذ بيده بجد يف القول ولو بقطع حبل االتصال به ،فلو فعلوا ذلك
لنفعوه ونفعوا الناس معه ،حتى يتعظ به غريه فريتدع عن اجلهر بسوء ما يعتقده ،بدالً عن أن
تبقى تعاليمه السيئة وراثة بني الناس يتلقفها بعضهم عن بعض ،وألن نصيحة اخللق باحلق
ليست خمصوصة بالعلامء دون األمراء ،بل هي من األمراء أبلغ وأعلق يف قلوب الـمنصوحني.
َ
َ ُ ُ َ
ون َوٱل ُمؤم َِن ُ
ت َبع ُض ُهم أو ِّلَاءُ
ومن صفة الـمؤمنني ما أخرب اهلل عنهم بقوله تعاىل﴿ :وٱلمؤمِن
ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َ َ
ون ٱ َّ َ
ّلل
وف َو َين َهون ع ِن ٱلمنك ِر وي ِقيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وي ِطيع
َبعض يَأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُ
ورسول رۥ أولئِك سيحهم ٱّلل﴾ [التوبة.]71 :
***
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العدل واإلمام العادل
العدل هو قوام الدنيا والدين وصالح الـمخلوقني وله وضعت الـموازين ،وهو اإللف
الـمألوف الـمؤمن من كل خموف .به تألفت القلوب والتأمت الشعوب وشمل الناس الصالح
واتصلت هبم أسباب النجاح والفالح ،وهو مأخوذ من العدل واالستواء الـمجانب للجنف
واجلور وااللتواء ،وحقيقته وضع األمور يف مواضعها وأخذ األموال من حلها ورصفها يف
كاظام
حقها ،فحقيق بمن ملكه اهلل بالده وحكمه عىل عباده أن يكون لنفسه مالكًا وللغيظ
ً
ومؤثرا ،فإذا فعل ذلك ألزم القلوب
مظهرا
وللظلم تاركًا وللعدل يف حالة الرساء والرضاء
ً
ً
طاعته والنفوس حمبته ،وأرشق بنور عدله زمانه ،وكثر عىل عدوه أنصاره وأعوانه وما أحسن ما
قيل:
ف الــــــدهر عقــــــد ثــــــم حــــــل

لكــــــــل واليــــــــة ال بــــــــد عــــــــ ل

و

وأحســــــن ســــــرية تبقــــــى لــــــوال

مـــــــدى األيـــــــام إحســـــــان وعـــــــدل
ج

ومن السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله ،يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل ،والـمقسطون -أي
العادلون -يف حكمهم وأهليهم وما ولوا عىل منابر من نور عن يمني الرمحن.
وال غنــــــــى ألمــــــــة اإلســــــــالم

يف كـــل عصــــر كـــان عـــن إمـــام

ويعتنــــــي بــــــالغ و وافــــــدود
يــــذب عنهــــا كــــل ذي جحــــود
َّ
َ َ َ
وقد قيل :السلطان ظل اهلل يف أرضه ،يأوي إليه كل مظلوم من عباده ﴿ َولوّل دف ُع ٱّللِ
َ ُ
َ
َ
َّ َ َ
ت ٱلۡرض﴾ [البقرة.]251 :
ٱنلَّاس َبعض ُهم ب ِ َبعض لف َسد ِ

وهلذا ..حث النبي ﷺ عىل السمع والطاعة وهنى عن اخلروج عن اجلامعة ،وقال« :من رأى
ً
من أمْيه ما يكره ،فليصب ول يزنعن يدا من الطاعة»( ،)1وقد بايع الصحابة النبي ﷺ عىل

َ َ َ ْ َ َ َ َْ
َ ُ َْ َ ًْ ْ َ ْ َ
ل علي ِه َوال ف َرآه يأ ِت شيئا مِن مع ِصي ِة اّللِ
( )1يف رواية مسلم عن عوف بن مالك األشجعي« :أل من و ِ
َ َْ ْ ْ َ َْ
َ َ َْ َ ًَ ْ َ َ
ْ َْ َ
َ
زنعن يدا مِن طاعة».
ي
ل
و
اّلل
ة
ي
ص
ع
م
ِن
م
ت
ِ
ِ
ِ
فليكره ما يأ ِ
ِ
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( )7األمرا الـمسلطون

السمع والطاعة يف العرس واليرس والـمنشط والـمكره ،وعىل إثرة علينا ،وعىل أن نقول احلق أينام
بواحا عندكم فيه من اهلل برهان .والشاهد من ذلك هو
كفرا ً
كنا ،وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا ً
قوهلم :وعىل إثرة علينا .وهو االستئثار باليشء دون اآلخرين ،وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا
أمريا عىل الـمسلمني ،إال أن
كفرا ً
ً
بواحا عندكم فيه من اهلل برهان ،أما الكافر الـمحض فلن يكون ً
يقهرهم بسيفه ،فام جعل اهلل للكافرين عىل الـمؤمنني سبيال ،ومتى قهرهم بسيفه ،فإهنم حينئذ ال
عمل لـمكره .وقد قال بعض السلف :ملك غشوم خري من فتنة تدوم.
وكل من سرب التاريخ والنقول ،ثم رمقها بعني الـمعقول ،فإنه يتبني له بطريق اليقني ،أن
اخلروج عىل أئمة العدل والقضاء عليهم بالعزل مهام كان فيهم من النقص والتقصري ،فإنه أصل كل
حمنة وبلية ورش عىل العباد يف أمر دينهم ودنياهم ،وأن الناس يكونون بعد االنقالب أسو َأ حاال
منهم قبله ،وإنام ضعف الـمسلمون وساءت حاهلم وانتقص األعداء بعض بلداهنم كله من أجله.
بعضا ويسبي بعضهم
ففشت بينهم الفوىض والشقاق ،وقامت الفتن عىل قدم وساق ،يقتل بعضهم ً
أموال بعض بحجة االشرتاكية الـمبتدعة التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
وهذا التطاحن لن يرتفع عنهم إال بمراجعة دينهم ،الكفيل بعالج عللهم وإصالح جمتمعهم
ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ ٗ َ َ َ َّ َ َ
ُ ََ
َ
َ
َ
ِين ّل يُؤم ُِنون ِف َءاذان ِ ِهم َوقر َوه َو علي ِهم ع ًم﴾ [فصلت.]44 :
﴿هو ل َِّلِين ءامنوا هدى وشِفاء ر وٱَّل
إن الكامل التام يف الصفات واألفعال متعذر من كل أمري ،وأي الناس الـمهذب ،كفى
بالـمرء نبال أن تعد معايبه ،ولكن الـمنصف ،هو من يغتفر قليل خطأ صاحبه يف جنب كثري من
صوابه ،وعىل كل حال ،فإن ركود الوالية وكف الفتنة عنها مهام كان فيها من النقص والتقصري،
فإهنا رمحة من اهلل للعباد والبالد ،كام قيل:
إن الواليــــــة حبــــــل اهلل فاعتصــــــموا

منــــــه بعروتــــــه الــــــوثقى ملــــــن دانــــــا

ـــؤمن لنــــا ســــبل
لــــوال الواليــــة تـ خ

وكــــــــان أضــــــــعفنا هن ًبــــــــا ألقوانــــــــا

كــــم يــــدفع اهلل بالســــلطان معضــــلة

يف ديننــــــــا رمحــــــــة منــــــــه ودنیانــــــــا

ج
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قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف أعالم الـموقعني عن رب العالـمني:
إن النبي ﷺ رشع ألمته إنكار الـمنكر ،ليحصل بإنكاره من الـمعروف ما حيبه اهلل ورسوله،
فإذا كان إنكار الـمنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله ،فإنه ال يسوغ إنكاره وإن
كان اهلل يبغضه ويمقت أهله ،وهذا اإلنكار عىل الـملوك والوالة باخلروج عليهم ،فإنه أساس كل
رش وفتنة إىل آخر الدهر.
وقد استأذن الصحابة رسول اهلل ﷺ يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها،
ََ
ُ
َ ََ ُ
وقالوا :أفال نقاتلهم؟ فقال« :لَ ،ما أقاموا فِيك ُم الصالة».
ً
وقال« :من رأى من أمْيه ما يكرهه فليصب ول يزنعن يدا من طاعة» ،ومن تأمل ما
جرى عىل اإلسالم من الفتن الكبار والصغار ،رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب عىل
منكر قد طلبوا إزالته ،فتولد منه ما هو أكرب منه.
فقد كان رسول اهلل ﷺ يرى بمكة أكرب الـمنكرات وال يستطيع تغيريها ،فالـمنكر متى زال
وخلفه ضده من الـمعروف وجب إنكاره ،ومتى خلفه ما هو أنكر وأشد منه حرم إنكاره،
وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل روحه -يقول :مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن
التتار بقوم منهم يرشبون اخلمر ،فأنكر عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه ،وقلت له :إنام حرم اهلل
اخلمر؛ ألهنا تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسبي الذرية
وأخذ األموال ،فدعهم ..انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهلل.
***
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