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رسالة اإلسالم – عمر غالب

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

أجناسها وتعدد ألوانها واختالف ألسنتها وقبائلها وأنسابها.. غير أنه يختلف العام عن األعوام السابقة بسبب أعمال 

التوسعة الجارية حاليًا في ساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة والتي لم تنتِه بعد، مما دعا سلطات المملكة 

العربية السعودية إلى مناشدة جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تأجيل أو ترتيب قدومهم إلى األراضي 

المقدسة ألداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام .

ضرورة ملحة
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في البداية اعتبر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ 

عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ، أن تحديد أعداد الحجاج ألجل توسعة الحرم الشريف مسألة ضرورية ملحة، 

ألن هذه التوسعة مهمة حيث سيستوعب المطاف أكثر من 105 آالف طائف في الساعة. 

ودعا سماحته الجميع إلى االستجابة لهذا األمر وتطبيقه والتعاون مع المملكة في تحقيق المصلحة العامة،قائاًل:

)إن المملكة تسعى دائما لخدمة الحجاج وتيسير مهمتهم ألداء مناسكهم بكل يسر وسهولة(.

ورشة عمل كبرى

السديس  الرحمن  الدكتور عبد  الشيخ  النبوي  الحرام والمسجد  المسجد  العام لشؤون  الرئيس  دعا  من جانبه 

أعداد  في  النسب  السعودية خفض  الحكومة  بقرار  التقيد  مراعاة  إلى  وخارجها  السعودية  داخل  من  المسلمين 

الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وأهاب الدكتور السديس بالمسلمين إلى مراعاة شدة الزحام خالل هذه الفترة المؤقتة التي يشهد فيها المسجد 

الحرام ورشة عمل كبرى في التوسعة والخدمات وعدم تكرار الحج والعمرة في هذه الفترة.

وطالب السديس بإفساح المجال لمن لم تتح لهم فرصة أداء المناسك حفاظا على أرواح قاصدي المسجد الحرام 

وسالمتهم وليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وراحة واطمئنان وأن يراعوا األخذ بنسب تخفيض أعداد 

القادمين ألداء المناسك خالل هذه الفترة المحدودة.

أمٌر مطلوب

أن  الفنيسان،  سعود  الدكتور  سابقًا  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  الشريعة  عميد كلية  ورأى 

د شخصًا بعينه، وال  تخفيض أعداد الحجاج ال يوجد فيه حرمان ألحد من أداء شعيرة الحج، ألن الدولة لم تحدِّ

مت مناشدات فقط للعالم اإلسالمي بضرورة تخفيض أعداد الحجاج، وعدم تكرار الحج لمن  دولة بعينها، وإنما قدَّ

حج من المواطنين والمقيمين، مبينًا أن التخفيض أمر مطلوب في هذه الفترة، ريثما تتم المشاريع.

مصلحة الحجاج

أخيرًا.. يقول الداعية الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني :)إن مراعاة مصلحة الحجاج بصفة عامة أمر مطلوب، 

وهذا يقرره المسؤولون عن الحج والعمرة في هذه البالد( الفتًا إلى أن الدولة في الماضي كانت تسمح بتجاوز 

وزيادة األعداد المقررة لبعض الدول حينما كان ذلك ممكنًا، ولكن وفي الظروف الراهنة التي تقتضيها أعمال 

التوسعة التي ستستمر لمدة ثالث سنوات، ستنخفض قدرة المطاف خاللها على استيعاب الطائفين إلى أقل من 

النصف مما كانت عليه سابقًا، لهذا فإنه من الضروري إعادة النظر في تحديد أعداد الحجاج حفاظًا على مصلحة 

العقل  الكوارث والمشكالت نتيجة لالزدحام، وهذا هو مقتضى  ضون له من  الحجاج، وحماية لهم مما قد يتعرَّ

والواجب.
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منافع الحج ومقاصده التربوية والثقافية
�أ.د.ح�سن عبد �لغني �أبوغدة

و�سبط  �لإر�دة  وتقوية  و�ل�سرب  �خل�سونة  حياة  على  �أوًل:�لتعود   
و�سبط  �لنف�س  جماهدة  �حلجاج  ميار�س  �لنظام:  و�لتز�م  �لنف�س 
يف  و�لتحكم  وعو�طفها،  �نفعالتها  عن  و�لبعد  ت�سرفاتها، 
ذلك،  على  �لإر�دة  وتقوية  �لنظام،  و�ندفاعاتها،و�لتز�م  �سهو�تها 
�لدنيا،  �حلياة  زينة  من  �إحر�مهم  حال  دون  يتجرَّ حني  وذلك 
�لعطور�ت،  و��ستعمال  �لأظافر  وتقليم  �ل�سعر  حلق  عن  وميتنعون 
بون  ويتجنَّ �لإحر�م،  حمظور�ت  يف  معروف  هو  مما  ذلك  ونحو 
�هلل  �أجل  من  ذلك  كل  �خل�سام،  �إىل  �ملوؤدي  و�جلد�ل  َفث  �لرَّ
و�لقرب  وثو�به  ر�ساه  حت�سيل  يف  وطمعًا  لأو�مره،  و�متثاًل  تعاىل، 
ِفيِهنَّ  َفَر�َس  َفَمن  ْعُلوَماٌت  مَّ �أَ�ْسُهٌر  جُّ  {�حْلَ تعاىل:  �هلل  قال  منه، 
�لبقرة: ١٩٧ . ِجّ ...}  �حْلَ يِف  ِجَد�َل  َوَل  ُف�ُسوَق  َوَل  َرَفَث  َفَل  جَّ  �حْلَ
عرفات  باأهل  يباهي  تعاىل  �هلل  )�إن  �ل�سريف:  �حلديث  ويف    
ُغرْبً�،  �ُسْعثًا  �أقبلو�  عبادي،  �إىل  �نظرو�  يقول:  �مللئكة، 
�أجبت  قد  �أين  فاأُ�سهدكم  عميق،  فجٍّ  كل  من  �إيلَّ  ي�سربون 
ملح�سنهم(. م�سيَئهم  ووهبت  �سفاعتهم،  وقبلت  دعاءهم، 
مع  �لت�سرف  ح�سن  وَتَعوُّد  �مل�ساعر  وترقيق  �ل�سلوك  تهذيب  ثانيًا: 
و�لأخلق  بالآد�ب  �للتز�م  على  �مل�سلم  يربي  فاحلج  �لآخرين: 
بكل  علقتة  ن  ويح�سِّ م�ساعره،  ويرقق  �سلوكه،  ويهذب  �لإيجابية، 
�ملحيطني به  منذ خروجه من بيته وحتى عودته �إليه، لأنه مطالب 
�سرعًا بالإح�سان �إىل جميع �ملخلوقات من �إن�سان، وحيو�ن، ونبات، 
وجماد، فل ي�ستم ول يظلم، ول يق�سو على �أحد، بل جنده متعاونًا 
ل  �إحر�مه  حال  وهو  نافع،  وعمل  �سلوك  كل  على  حري�سًا  ودودً� 

ي�سطاد حيو�نًا، ول يتلف �سجرً� ول ح�سي�سًا، ول ي�سارك يف خطيئة، 
وهذ� كله يربي يف �مل�سلم �للتز�م بال�سلوكيات �لفا�سلة، وي�سرفه 

�إن�سان،  �سد  �ل�سلوك  هذ�  �أكان  �سو�ء  ديننا،  يقره  ل  ما  كل  عن 
ْيُد  َم َعَلْيُكْم �سَ �أوحيو�ن، �أو نبات، �أو جماد، قال �هلل تعاىل: {َوُحِرّ
�ملائدة: ٩٦ �َسُروَن}  حُتْ �إَِلْيِه  �لَِّذي   َ �هللَّ ُقو�  َو�تَّ ُحُرًما  ُدْمُتْم  َما   ّ �ْلرَبِ
�خلطو�ت  من  وهو  �حلجاج:  بني  و�ملعريف  �لثقايف  �لتبادل  ثالثًا: 
�ملعلومات  تقدمي  خلل  من  �ل�سعوب،  تفاهم  طريق  على  �ملهمة 
و�إبد�عاتهم وطرق  �لآخرين  �أفكار  على  �لتعرف  وتعميق  وتبادلها، 
و�ملعار�س  و�ملحا�سر�ت  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  وح�سور  تفكريهم، 
مينح  مما  �إيجابية،  م�ستقبلية  روؤى  و�إيجاد  �لهتمامات،  متعددة 
مزيدً� من �لعلوم و�ملعارف �ملو�سلة �إىل معر�ج �حل�سارة �لإن�سانية، 
 ١١٤ ِعْلًما}طه:  ِزْديِن  ِبّ  رَّ تعاىل:{َوُقل  �هلل  لقول  م�سد�قًا 
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ت�سفحت موقع �سبكة ر�سالة �لإ�سلم يف �ليوم �لتا�سع 
فيه  يقف  �لذي  �لعظيم  �ليوم   ، �حلج  ذي  �سهر  من 
�لكعبة  ور�أيت  عرفات،  يف  �حلر�م  �هلل  بيت  حجاج 
فاهتزت   ، �ل�سنوية  حلتها  ُتك�سى  وهي  �مل�سرفة 
ورق   ، �لفوؤ�د  وجا�س   ، �لعو�طف  ،وحتركت  �مل�ساعر 
�لقلب ، فكان هذ� �ملقال ، و�أ�سله كان خطبة م�سموعة
�لقلب  �هتز  �مل�سلم  عند  ُذكرت  �إذ�  �مل�سرفة  �لكعبة 
بالتعظيم ، وتتحرك باحلنني جو�نحه ، �إذ� �ساهدها 
يف  عينيه  وزهدت   ، عينيه  يف  �لدنيا  �سغرت  �مل�سلم 
�لدعو�ت رفعت حولها ؟  ، كم من  كل منظر �سو�ها 
وكم من عربة �سكبت �أمامها ؟ وكم من قلوب تقطعت 

تريد بلوغها ؟
ثمنية  �أو  �مل�سرفة ما ف�سلت جلمال جدر�نها  �لكعبة 
، فكل ذلك يوجد  �أو فخامة ك�سوتها  بابها وميز�بها 
ما هو �أفخم منه ، و�أعلى ثمنًا ، و�إمنا ف�سلت �لكعبة 
ملو�سعها ، فقد جعله �هلل تعاىل مباركًا وف�سله على 
غريه من �لبقاع ، و�سرع فيه عبادة تخ�سه دون غريه 

، كالطو�ف وكتقبيل �حلجر �لأ�سود  .
ذلك  �إنها  ؟  �لكعبة  ما  �أدر�ك  وما   ، �مل�سرفة  �لكعبة 
�لبناء �لقدمي  ، و�لبيت �لعتيق ، �أول بيت و�سع للنا�س 
 ، �ل�سلم  عليهما  و�بنه  �خلليل  رفعه   ، �لأر�س  يف  
تعاىل { قال   ، قبله  كان  �أ�سا�س  على  قو�عده  و�سعا 
ن َلّ ُت�ْسِرْك ِبي �َسْيئًا  َنا ِلإِْبَر�ِهيَم َمَكاَن �ْلَبْيِت �أَ �أْ َو�إِْذ َبَوّ
ُجوِد  �ل�ُسّ ِع  َكّ َو�لُرّ َو�ْلَقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللَطّ َبْيِتَي  ْر  َوَطِهّ
َيْرَفُع  {َو�إِْذ  �ساأنه  و�أعليا  بنيانه  رفعا    ، }�حلج2٦ 
ْل  َتَقَبّ َنا  َرَبّ �ْسَماِعيُل  َو�إِ �ْلَبْيِت  ِمَن  �ْلَقَو�ِعَد  �إِْبَر�ِهيُم 
�أن  وبعد  �ْلَعِليُم }�لبقرة١2٧،  ِميُع  �ل�َسّ �أَنَت  �إَِنَّك  ا  ِمَنّ
�أحكما �لبناء �أمره �هلل تعاىل �أن يوؤذن فيه باحلج {
اِمٍر  ِجّ َياأُْتوَك ِرَجاًل َوَعَلى ُكِلّ �سَ ا�ِس ِباحْلَ ن يِف �لَنّ َو�أَِذّ
�أجيال  ، فتتابعت  َعِميٍق }�حلج2٧  َفٍجّ  ُكِلّ  َياأِْتنَي ِمن 
على �لتعبد فيه ، وطافت به �أمم تلو �أمم ، ول يعلم 
، ول  بناء يف �لأر�س ِطيف به قدر ما ِطيف بالكعبة 
تعبد عنده كما تعبد عندها ، ول ُيح�سي ذلك �إّل �هلل 

تعاىل .
�لكعبة �مل�سرفة  �متازت �لكعبة �أنها ت�سرب يف عمق 
�لتاريخ �لب�سري ، مل يتغري مكانها ، ومل ُيطمر تاريخها 
، ومل يتخذ �ملوؤمنون بناًء غريها ، ومل يختلفو� عليها 
�أو  �إليها ، وكل موؤ�مر�ت هدمها  ، وميلو� من �لتوجه 

�سرف �لنا�س عنها باءت بالف�سل .
�لكعبة �مل�سرفة  �نفردت �أن �لتعبد عندها تعبد بحق 
، و�لطو�ف حولها طو�ف بحق ، و��ستقبالها ��ستقبال 
َوْجَهَك  َفَوِلّ  َخَرْجَت  َحْيُث  {َوِمْن  تعاىل  قال   ، بحق 
�هلّلُ  َوَما  َك  ِبّ َرّ ِمن  َلْلَحُقّ  ُه  َو�إَِنّ َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر 

ا َتْعَمُلوَن }�لبقرة١٤٩ ِبَغاِفٍل َعَمّ

قبلة  �لإ�سلم  �أول  يف  تكن  مل  �مل�سرفة  �لكعبة 
�سلتهم  يف  يتوجهون  �مل�سلمون  كان  بل  للم�سلمني 
�إىل بيت �ملقد�س ، حتى نزل قول �هلل تعاىل {َقْد َنَرى 
اَها َفَوِلّ  َك ِقْبَلًة َتْر�سَ َيَنّ َماء َفَلُنَوِلّ َتَقُلَّب َوْجِهَك يِف �ل�َسّ
َفَوُلّوْ�  ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر  َوْجَهَك 
�لكعبة  فكانت  ...}�لبقرة١٤٤،  �َسْطَرُه  ُوُجِوَهُكْم 
�مل�سرفة هي قبلة �مل�سلمني �إىل يومنا هذ� ، و�إىل ما 

�ساء �هلل تعاىل .
عليه  �خلليل  زمن  منذ  �لكعبة  هي  �مل�سرفة  �لكعبة 
�ل�سلم �إىل  يومنا هذ�  و�إىل �أن ينزل �مل�سيح عي�سى 
�بن مرمي عليه وعلى �أمه �ل�سلم فيطوف بها ، و�إىل 

�أن تقوم �ل�ساعة .
�أنهد  �أنه  و�ل�سري  �لتاريخ  �أهل  ذكر  �مل�سرفة  �لكعبة 
بناوؤها مرة فبناها �لعمالقة ، و�نهدت �أخرى فبنتها 
قبيلة جرهم ، وكانت �لعرب تعظمها وتك�سوها ، كما 
�أخربت بذلك عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : )كانو� 
ي�سومون عا�سور�ء قبل �أن يفر�س رم�سان وكان يومًا 

ُت�سرت فيه �لكعبة ( رو�ه �لبخاري.
�لكعبة �مل�سرفة ومما ذكره �أهل �لتاريخ و�ل�سري �أي�سًا 
�ل�سيل  هدمها  �أو  �حرتقت  �أنها  حو�دثها  �أ�سهر  �أن 
قبل  �سبابه  ريعان  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  و�لنبي 
قري�س  فهدمتها   ، �أركانها  فوهت   ، بالنبوة  يبعث  �أن 
و�أعادت  �لكعبة،  على  �لتجروؤ  من  وخوف  تردد  بعد 
بناءها حتى �إذ� بلغو� مو�سع �لركن �خت�سمو� فيمن 
ي�سعه ، وتنازعت قري�س يف ذلك كل منهم يدعي �أنه 
�لأحق بو�سع �لركن ، ثم �تفقو� على �أن يحكمو� �أول 
من يطلع من هذه �ل�سكة فا�سطلحو� على ذلك فطلع 
فحكموه   ، عليه  و�سلمه  ربي  �سلو�ت  �لأمني  حممد 
فاأمر بالركن فو�سع يف ثوب ، ثم �أمر ب�سيد كل قبيلة 
فاأعطاه ناحية ذلك �لثوب ، ثم �رتقى هو و�أمرهم �أن 
يرفعوه �إليه ، فرفعو� �إليه �لركن فكان هو من و�سعه .
�لنبي �سلى �هلل  بنائها وحتكيم  �مل�سرفة قبل  �لكعبة 
عليه و�سلم بخم�س وثلثني �سنة �بتنى �أبرهة  كن�سية 
و�أحكم بناءها ، وزينها ، و�أر�د �أن يحول �لنا�س �إليها 
بدل �لكعبة ، و�أمر �لعرب بق�سدها يف �حلج  ، فلم 
يحجو� �إليها ، بل �أقذروها حني �أحدث بع�سهم فيها 
تو�رثو�   ، �ملعظم   �هلل  بيت  �لكعبة  �أن  ر�أو�  لأنهم   ،
يف  فكرُب   ، �ل�سلم  عليه  �خلليل  زمن  منذ  تعظيمه 
�أبرهة  ف�سرّي   ، غريها   �لكعبة  يز�حم  �أن  نفو�سهم 
جي�سًا عظيمًا لهدمها ، فلم تقَو  قري�س على مو�جهته  
ففرت �إىل �جلبال )وللبيت رب يحميه ( ، فانت�سر 
و�سورة   ، وجي�سه  �أبرهة  و�أهلك   ، لبيته  تعاىل  �هلل 

�لفيل ت�سرح �حلادثة ببيان موجز وبلغة عالية.
�لكعبة �مل�سرفة �سار تبع �ليماين �إليها يريد هدمها ، 

فهاجت عليه رياح فردته عنها حتى ثاب �إىل ر�سده ، 
ورجع عن ق�سده 

وقبلة   ، للعبادة  بيتًا  �هلل  حفظها  �مل�سرفة  �لكعبة 
�هلّلُ  {َجَعَل  تعاىل   قال    ، للن�سك  وق�سدً�  لل�سلة 
َر�َم  �حْلَ ْهَر  َو�ل�َسّ ا�ِس  لَنّ ِلّ ِقَيامًا  َر�َم  �حْلَ �ْلَبْيَت  �ْلَكْعَبَة 
يِف  َما  َيْعَلُم  �هلّلَ  �أََنّ  ِلَتْعَلُموْ�  َذِلَك  َو�ْلَقَلِئَد  َو�ْلَهْدَي 
َعِليٌم  �َسْيٍء  ِبُكِلّ  �هلّلَ  َنّ  َو�أَ �لأَْر�ِس  يِف  َوَما  َماَو�ِت  �ل�َسّ

}�ملائدة٩٧
حني  وت�سريفًا  تعظيمًا  �هلل  ز�دها  �مل�سرفة  �لكعبة 
�سرّيها قبلة للم�سلمني ، فيتوجهون �إليها من �أ�سقاع 
�لنو�فل  عد�   ، مر�ت   خم�س  يوم  كل  يف  �لأر�س 
، و�جلنائز  و�لأعياد   ، ، ويف �سلو�ت �جلمع  �لأخرى 
كل  يف  �لقبلة  فهي   ، و�خل�سوف  �لك�سوف  و�سلة   ،
�سو�ء   ، نفًل  �أم  فر�سًا  كانت  �سو�ء  للم�سلم  �سلة 

�أد�ها �مل�سلم جماعة �أو فردً� .
�أ�سقاع  من  �سقع  يف  م�سجد  ُبنَي  ما  �مل�سرفة  �لكعبة 
�لأر�س �إّل كان قبلته نحوها وحمر�به متجهًا �إليها ، 
وكل من ي�سلي يتجه نحوها �سو�ء �سلى يف �لبنيان �أم 

�سلى يف �خللء .
يف  مكان  �إىل  �مل�سلم  ي�سافر  حني  �مل�سرفة  �لكعبة 
�لعامل فاأول �ل�سوؤ�ل �لذي ي�سغل باله ويبحث له عنه 
حا�سرة  �لكعبة  فكانت  ؟  �لقبلة  �جتاه  �أين   ، �إجابة 

ب�سكل د�ئم يف حياة �ملوؤمن.
يوجهها  ذبيحته  �مل�سلم  بذبح  حني  �مل�سرفة  �لكعبة 

�إليها تقربًا هلل بذبحها  .
�لكعبة �مل�سرفة �مليت حني يو�سع يف قربه يوجه �إليها ، 
وقد جاء يف �حلديث �أنها قبلة �مل�سلمني �أحياًء و�أمو�تا 

، و�لد�عي حني يدعو �هلل تعاىل يتوجه �إىل �لكعبة .
�لذي  �مل�سجد  يف  �ل�سلة  ف�سلت  �مل�سرفة  �لكعبة 

يحويها مبائة �ألف �سلة عما �سو�ه من �مل�ساجد .
فيقال  �إليها  �حلر�م  �مل�سجد  ين�سب  �مل�سرفة  �لكعبة 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قال  كما  �لكعبة  م�سجد 
عن م�سجده يف �ملدينة : ) �سلة فيه �أف�سل من �ألف 
 ) �لكعبة  م�سجد  �إّل  �مل�ساجد  من  �سو�ه  فيما  �سلة 

رو�ه م�سلم .
�لكعبة �مل�سرفة من ت�سريف �هلل لها �أنها ل ت�ستقبل يف 
ق�ساء �حلاجة مهما كان �لإن�سان بعيدً� عنها ، كما يف 
حديث �أبي �أيوب �لأن�ساري ر�سي �هلل عنه ، �أن �لنبي 
فل  �لغائط  �أتيتم  "�إذ�   : �سلى �هلل عليه و�سلم قال 
غربو�  �أو  �سرقو�  ولكن  ت�ستدبروها  ول  ت�ستقبلوها 

"رو�ه �لبخاري.
�لكعبة �مل�سرفة ،ما د�مت هذه �لأمة تعظمها وتقدرها 
حق قدرها فهي على خري ، ول يزول �خلري عنها �إّل 
بزو�ل تعظيم هذه �لبناء �لعتيق من قلوبهم كما جاء 

الكعبة بني البناء واهلدم تاريخ حافل مشبب آل ناصر القحطاني
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يف �حلديث : )�أن هذه �لأمة ل تز�ل بخري ما عظمو� 
فاإذ�  تعظيمها  حق   – �لكعبة  يعني  �حلرمة   هذه 

�سيعو� ذلك هلكو� ( رو�ه �أحمد وح�سنه �بن حجر.
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  كان  �مل�سرفة  �لكعبة 
قلوب  يف  قد�سيتها  على  و�حلفاظ  تعظيمها   يغر�س 
�أ�سحابه ر�سي �هلل عنهم ، ففي يوم فتح مكة ��ستد 
�أبا  يا   : فقال   ، عنه  ر�سي �هلل  عبادة  بن  �سعد  فرح 
�سفيان �ليوم يوم �مللحمة �ليوم ت�ستحل �لكعبة ، فقال 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم : ) كذب �سعد ، ولكن 
فيه  تك�سى  ويوم   ، �لكعبة  فيه  �هلل  يعظم  يوم  هذ� 

�لكعبة ( رو�ه �لبخاري .
خ�سو�سية  ملو�سعها  �مل�سرفة  �لكعبة 
 – �لكعبة  ز�لت  لو  �لفقهاء  قال  ولذلك 
�إىل  �ل�سلة  �سحت   – باهلل  و�لعياذ 

مو�سع جدر�نها.
�لزمان  �آخر  �إىل  باقية  �مل�سرفة  �لكعبة 
جل  و�هلل   ، �لأحاديث  ذلك  على  دل  كما 
وكيد  �ملعتدين  عدو�ن  عنها  يدفع  وعل 
�لكائدين فينقلبو� على �أعقابهم خا�سرين  
، يف حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: 
قال �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم :) يغزو 
جي�ٌس �لكعبة فاإذ� كانو� ببيد�ء من �لأر�س 

يخ�سف باأولهم و�آخرهم( رو�ه �لبخاري.
�سيطوف  �لزمان  �آخر  �مل�سرفة يف  �لكعبة 
 ، �ل�سلم  عليهما  مرمي  بن  عي�سى  بها 
 ، �لدجال  �مل�سيح  وقتله  نزوله  بعد  وذلك 
�بن  عن  �ل�سحيح  �حلديث  يف  ورد  وكما 
عمر ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى 
�لليلة عند  )�أُر�ين   : �هلل عليه و�سلم قال 
�لكعبة فر�أيت رجًل �أدم كاأح�سن ما �أنت 
ر�أٍء من �أُدم �لرجال عليه ، له ملة  كاأح�سن 
وهي  رجّلها  قد  �للمم  من  ر�ٍء  �أنت  ما 
تقطر ماء متكئًا على رجلني �أو على عو�تق 
رجلني ، يطوف بالبيت ، ف�ساألت من هذ�  
؟ فقيل �مل�سيح �بن مرمي ( رو�ه �لبخاري. 
�إليه  �مل�سيح  تعاىل  �هلل  يقب�س  �أن  وبعد 
على  �لأ�سقياء  يتجر�أ   ، �لنا�س  ويف�سد 

�لكعبة �مل�سرفة .
كما  �لأحبا�س  يهدمها  �مل�سرفة  �لكعبة 
جاء ذلك يف حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل 

عنه ، قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ) 
ُيبايع لرجل بني �لركن و�ملقام ، ولن ي�ستحل �لبيت �إّل 
�أهله ، فاإذ� ��ستحلوه فل ت�ساأل عن هلكة  �لعرب ، ثم 
�أبدً�  جتيء �حلب�سة ، فيخربونه خر�بًا ل يعمر بعده 

ب�سند  �أحمد  رو�ه   ) كنزه  ي�ستخرجون  �لذين  وهم   ،
�سحيح .

جاءت   ، �لأحبا�س  من  رجل  يهدمها  �مل�سرفة  �لكعبة 
عن   ، عنه  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبي  حديث  يف  �سفته 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال : )يخرب �لكعبة ذو 
�ل�سويقتني من �حلب�سة ( رو�ه �لبخاري ، ويف حديث 
�هلل  �سلى  �لنبي  عن  عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�س  �بن 
عليه و�سلم قال : ) كاأين به �أ�سود �أفحج يقلعها حجرً� 
حجر� ( رو�ه �لبخاري ، ويف حديث عبد�هلل بن عمرو 
�هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �سمعت  قال  عنهما  �هلل  ر�سي 
عليه و�سلم يقول : )يخرب �لكعبة ذو �ل�سويقتني من 

�حلب�سة وي�سلبها حليتها ويجردها من ك�سوتها ولكاأين 
مب�ساحته  عليها  ي�سرب  �أفيدع  �أُ�سيلع  �أليه  �أنظر 

ومعوله ( رو�ه �أحمد .
 �لكعبة �مل�سرفة  ، هذي هي �لتي بناها �خلليل عليه 

وحولها  عندها  وتعبد  حممد  عندها  وبعث  �ل�سلم 
و�إليها عرب �لزمان كثري من بني �لإن�سان يف خلق ل 
�آخر �لزمان حب�سي  �إّل �هلل ، يهدمها يف  يعلم عدده 
عند  �خللق  �أ�سر�ر  من  �سرير  يهدمها   ، مب�سحاته 

ف�ساد �لنا�س و�لزمان.
�لكعبة �مل�سرفة بني �لبناء و�لهدم تاريخ طويل حافل 
بالأحد�ث مليء ب�سري �لر�سل و�ل�سحابة و�لأخيار من 
�لعلماء و�لدعاة ومن �لطائفني  و�لعاكفني يف �ساحات 
�لكعبة ، و�أخبار �لعباد و�ل�ساحلني و�لركع �ل�سجود .

 ، بوجوهنا  �إليها  نتوجه  قبلتنا  هي  �مل�سرفة  �لكعبة 
لها  وتعظيمًا  و�إجلًل  �إليها  �سوقًا  بقلوبنا  ذلك  وقبل 

وقد�سية ملو�سعها وبنائها.

الكعبة بني البناء واهلدم تاريخ حافل
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الحج شعار الوحدة والتوحيد

د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
ومهوى  للنا�س،  قيامًا  �حلر�م  �لبيت  �لكعبة  �هلل  جعل  لقد 
لأفئدة �مل�سلمني، وحمطًا لأنظارهم وحمًل ل�سوقهم وحنينهم، 
تتجه  �لأيام  هذه  ويف  مماتهم.  وبعد  حياتهم  يف  لهم  وقبلة 
�لنفو�س  وت�ستاق  �لأفئدة،  وتنجذب  �لأب�سار،  وترنو  �لأنظار، 
و�أعلى  �ساأنها،  �هلل  رفع  �لتي  �ملباركة،  �لبقعة  هذه  �إىل  �ملوؤمنة 
مكانها، وفر�س على �مل�سلمني زيارتها، و�لوقوف يف م�ساعرها 
وعر�ساتها، و�ساعف �أجر �لعمل فيها، وميزها على �سائر بقاع 

�لأر�س، وجعلها قبلة للم�سلمني يف كل �أنحاء �لعامل.
على  تتقاطر  �لرحمن  وفود  وطلئع  �حلجيج  قو�فل  هي  وها 
�لأر�س  �أ�سقاع  من  �إليه  وتفد  فج عميق،  كل  �لعتيق من  �لبيت 
هذ�  توؤم  �مل�سلمني  من  �لألوف  مئات  و�لقريبة،  �لبعيدة 
وحتملهم  �لوهاد،  وحتطهم  �لنجاد  ترفعهم  �حلر�م،  �لبيت 
بهم  وتزدحم  و�لباخر�ت،  و�ل�سفن  و�لطائر�ت،  �ل�سيار�ت 
�ملو�نئ و�ملطار�ت، يدفعهم �لإميان ويحدوهم �ل�سوق و�حلنني، 
ويحفزهم �لأمل للفوز باملغفرة و�لر�سو�ن. جاءو� تلبية لدعوة 
�إبر�هيم �خلليل عليه �ل�سلة و�ل�سلم منذ  �أّذن بها  �هلل �لتي 
َياأُْتوَك  ِجّ  ِباحْلَ ا�ِس  �لَنّ يِف  ن  تعاىل: {َو�أَِذّ قال  �لأعو�م كما  �آلف 
اِمٍر َياأِْتنَي ِمن ُكِلّ َفٍجّ َعِميٍق * ِلَي�ْسَهُدو� َمَناِفَع  ِرَجاًل َوَعَلى ُكِلّ �سَ

ْعُلوَماٍت}. اٍم َمّ ِ يِف �أََيّ َلُهْم َوَيْذُكُرو� ��ْسَم �هلَلّ
�لبيت  �إىل  تهفو  و�لقلوب  �ملباركة  �لدعوة  تلك  �نطلقت  ومنذ 
تلك  در  فلله  عام.  كل  يف  عليه  يتو�فدون  و�حلجاج  �لعتيق، 
يف  ر�غبة  �هلل،  طاعة  �إىل  مهرولة  جاءت  وقد  �ملوؤمنة  �جلموع 
ثو�به، خائفة من عقابه، تعاهد �هلل على �للتز�م بدينه و�لبعد 

عن مع�سيته وخمالفته.
هلل درها وقد جتردت من ثيابها ولب�ست ثياب �لإحر�م وكاأنها 
هلل  �ل�ستجابة  وتعلن  و�لإجر�م،  �لع�سيان  ثياب  عنها  تخلع 
له،  �لعبادة  و�إخل�س  وطاعته  بتوحيده  وترفع عقريتها  تعاىل، 
لك  �سريك  ل  لبيك  لبيك،  �للهم  "لبيك  بالتلبية:  �إليه  وجتاأر 

لبيك، �إن �حلمد و�لنعمة لك و�مللك ل �سريك لك".
من  �ملوحدين  �أفئدة  ومهوى  �لتوحيد،  عنو�ن  هو  �لبيت  فهذ� 
�ل�سجود،  و�لركع  و�لعاكفني  و�لطائفني  و�ملعتمرين،  �حلجاج 
�لدينية  �أحو�لهم  تقوم  به  للنا�س،  قيامًا  تعاىل  �هلل  جعله  وقد 
َر�َم  �حْلَ �ْلَبْيَت  �ْلَكْعَبَة  �هلّلُ  {َجَعَل  تعاىل:  قال  كما  و�لدنيوية، 
باحلج  وعمارته  �لأر�س،  يف  بيته  وجود  فلول  ا�ِس}  لَنّ ِلّ ِقَياًما 
ولهذ�  باخلر�ب،  �لعامل  هذ�  لآذن  �لتعبد�ت،  و�أنو�ع  و�لعمرة، 
كان من �أمار�ت �ل�ساعة و�أ�سر�طها هدمه بعد عمارته، وهجره 
و�ل�سجود،  و�لركوع  و�لعمرة  �حلج  لأن  وزيارته،  �سلته  بعد 
�أ�سا�س �لدين وقاعدة �ل�سريعة،  مبناها على �لتوحيد �لذي هو 
فاإذ� ن�سي �لتوحيد، هجر �لبيت، وتركت �ل�سلة و�حلج و�سائر 

�لتعبد�ت.
�إن  ما  �أنه  وله:  �لتوحيد  على  �أقيم  �لبيت  هذ�  �أن  على  ويدلك 
بالتوحيد،  �سوته  يرفع  حتى  �لن�سك  يف  و�ملعتمر  �حلاج  يدخل 
ويعلن �لنقياد هلل تعاىل و�ل�ستجابة له وحده، قال جابر بن عبد 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  حجة  يحكي  وهو  عنهما  �هلل  ر�سي  �هلل 

و�سلم: "فاأهل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بالتوحيد" رو�ه 
م�سلم كتاب �حلج – باب حجة �لنبي حديث رقم ١2١8 ويعني 
�أفعل  معناه:  لبيك،  �للهم  لبيك  �مللبي:  قول  لأن  �لتلبية،  بذلك 
هذ� تلبية لدعوتك، و�نقيادً� لأمرك، و�إجابة لك بعد �إجابة يف 
جميع �لأحكام، وعلى مر �لليايل و�لأيام، فهذ� �لتز�م بالعبودية 
و�لتوحيد، وتكرير لهذ� �للتز�م بطماأنينة نف�س و�ن�سر�ح �سدر، 

ثم يليه نفي �ل�سريك عن �هلل تعاىل، و�إثبات جميع �ملحامد له.
قال  �لبيت،  �أجله هذ�  بني من  �لذي  �لتوحيد  وهذ� هو حقيقة 
ْبَر�ِهيَم َمَكاَن �ْلَبْيِت �أَن َلّ ُت�ْسِرْك ِبي �َسْيًئا  �أَْنا ِلإِ َبَوّ تعاىل: {َو�إِْذ 

ُجوِد}. ِع �ل�ُسّ َكّ اِئِفنَي َو�ْلَقاِئِمنَي َو�لُرّ ْر َبْيِتَي ِللَطّ َوَطِهّ
فللتوحيد �أقيم هذ� �لبيت، وعليه �أ�س�س منذ �أول حلظة: {�أَن َلّ 
ُت�ْسِرْك ِبي �َسْيًئا} فهو بيت �هلل وحده دون �سو�ه وهو حمل عباده 
�ملوحدين من �لطائفني و�لقائمني و�لركع �ل�سجود، فهوؤلء هم 
ويتوجهون  باهلل  ي�سركون  ملن  ل  �لبيت،  هذ�  لهم  �أن�سئ  �لذين 

بالعبادة �إىل من �سو�ه.
�حلجاج  من  �لبيت  هذ�  لقا�سدي  �مل�سروع  كان  ولهذ� 
و�ملعتمرين: �أن يبد�أو� ن�سكهم بالتلبية بالتوحيد، حتى ي�سرعو� 
و�لدعاء  و�لذكر  بالتكبري  طو�فهم  يفتتحو�  ثم  �لطو�ف،  يف 
�إبر�هيم  فاإذ� فرغو� من طو�فهم �سلو� خلف مقام  و�لتوحيد، 
�لتوحيد:  ب�سورتي  �لفاحتة  بعد  فيهما  يقروؤون  �لطو�ف  ركعتي 

�لإخل�س، و�لكافرون.
ثم ي�سرعون يف �ل�سعي وكلما وقفو� على �ل�سفا �أو �ملروة توجهو� 
�إىل �لقبلة فكربو� و�أهلو� بالتوحيد، و�جتهدو� يف �لدعاء، وهكذ� 
�لطاهر  �سعيدها  ويقفون يف  �إىل عرفات  يدفعون  حالهم حني 
وهكذ�  مبتهلني،  ود�عني  ومكربين،  مهللني  �لقبلة،  م�ستقبلني 
يفعلون حني يفي�سون من عرفات ويقفون عند �مل�سعر �حلر�م، 
وحني يتوجهون �إىل منى، وحني يذبحون هديهم، وحني يرمون 
�جلمر�ت، وحني يق�سون منا�سكهم ويهمون قافلني، يقول �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم: "�إمنا جعل �لطو�ف بالبيت وبني �ل�سفا 
و�أبو  �أحمد،  �أخرجه  �هلل"  ذكر  لإقامة  �جلمار  ورمي  و�ملروة 

د�ود، و�لرتمذي يف �حلج وقال حديث ح�سن �سحيح
�هلل  ذكر  و�إقامة  وجتديده،  �لتوحيد  لتاأكيد  �سرعت  فهي 
ومتجيده، ل ذكر �أحد من عبيده، ولو كان نبيًا �أو ملكًا �أو وليًا!! 
يوم عرفة،  �لدعاء دعاء  "خري  و�ل�سلم:  �ل�سلة  عليه  ويقول 
وخري ما قلت �أنا و�لنبيون قبلي: ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك 
�أخرجه  قدير"  �سيء  كل  على  وهو  �حلمد  وله  �مللك  له  له 

�لرتمذي يف �لدعو�ت و�حلديث �سحيح مبجموع �سو�هده
�أف�سل �لدعاء هو �لدعاء يف هذ� �ليوم �لعظيم، وبني  �أن  فبني 
�أن خري ما قاله هو و�لأنبياء جميعًا قبله هو كلمة �لتوحيد، وقال 
وتوحيده  وحده،  لذكره  �سرع  �إمنا  باأن �حلج  مذكرً�  تعاىل  �هلل 
�هلّلَ  َفاْذُكُروْ�  َعَرَفاٍت  ْن  ِمّ ُتم  �أََف�سْ َذ�  {َفاإِ �سو�ه:  دون  بالعبادة 
َقْبِلِه  ن  ِمّ ُكنُتم  َو�إِن  َهَد�ُكْم  َكَما  َو�ْذُكُروُه  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسَعِر  ِعنَد 
َو��ْسَتْغِفُروْ�  ا�ُس  �لَنّ َفا�َس  �أَ َحْيُث  ِمْن  وْ�  �أَِفي�سُ ُثَمّ   * اآِلّنَي  ّ �ل�سَ مَلَِن 
َنا�ِسَكُكْم َفاْذُكُروْ� �هلّلَ  ْيُتم َمّ ِحيٌم * َفاإَِذ� َق�سَ �هلّلَ �إَِنّ �هلّلَ َغُفوٌر َرّ

منا�سكه  بجميع  كله  فاحلج  ِذْكًر�}  �َسَدّ  �أَ �أَْو  �آَباءُكْم  َكِذْكِرُكْم 
و�سعائره، ومن بد�يته �إىل نهايته توحيد ومتجيد، وذكر ودعاء، 

و�إخل�س هلل تعاىل.
ولهذ� كان من �أوجب �لو�جبات على �حلاج و�ملعتمر: �أن يحقق 
�لتوحيد لرب �لعاملني، و�أن يخِلّ�س عبادته من �سو�ئب �ل�سرك 

و�لرياء و�ل�سمعة.
ـ �سلى �هلل عليه و�سلم ـ حني �أحرم باحلج  وقد ثبت عن �لنبي 
�أخرجه  �سمعة"  ول  فيها  رياء  ل  حجة  هذه  "�للهم  قال:  �أنه 
�ل�سمائل  يف  �لرتمذي  عند  �أي�سا  وهو  �ملنا�سك،  يف  ماجه  �بن 

و�سححه �لألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة
ورزقهم  �هلل  هد�هم  ـ  �حلجاج  بع�س  �أن  حقا  له  يوؤ�سف  ومما 
�لب�سرية يف �لدين ـ يقعون يف �ل�سرك �لأكرب وهم ل ي�سعرون، 
�لأمو�ت،  ويدعون  �لقبور،  باأ�سحاب  ي�ستغيثون  فتجدهم 
وي�ساألونهم ق�ساء �حلاجات وتفريج �لكربات، �سو�ء �أكانو� من 
�لأنبياء �أم �ل�ساحلني �أم غريهم ممن �تخذت قبورهم مز�ر�ت 
ويتربك  �مل�سرفة،  بالكعبة  يطاف  كما  بها  يطاف  وم�ساهد 
بتقبيلها و�لتم�سح بها كما يفعل باحلجر �لأ�سود، وينذر لها كما 
ينذر هلل رب �لعاملني، وتقدم لها �لقر�بني و�لذبائح، ويحلف بها 
و�لعطاء  و�لنفع،  �ل�سر  على  �لقدرة  فيها  ويعتقد  لها،  تعظيمًا 
و�ملنع، و�لدفع و�لرفع، وتخاف وترجى، وحتب وتعظم، بل لرمبا 
وحبهم  باهلل  تعلقهم  �أ�سد من  لها  وحبهم  بها  هوؤلء  تعلق  كان 
تعاىل  �أعظم من رجائهم هلل  منها  لها وخوفهم  ورجاوؤهم  له، 
وخوفهم منه، ول �أدل على ذلك من �أن بع�سهم رمبا حلف باهلل 
�أحمد  �أو  باحل�سني  �حلف  له:  قيل  فاإذ�  وهو كاذب،  مائة ميني 
�بن  �أو  �جليلين  �أو  �لعيدرو�س  �أو  علي  �أو  �لعبا�س  �أو  �لبدوي 
�أو �ل�سيد �لفلين، خاف ونكل، و�حمر  �أو �ل�سيدة فلنة  عربي 
�أكرث من خوفه من  وجهه و��سفر!! ورمبا برر خوفه من هوؤلء 
زين  وهكذ�  �لرقاب!!  قطاع  �أو  �لظهور،  ق�سام  فلنًا  باأن  �هلل 
�ل�سيطان لهوؤلء حمبة هذه �لقبور وتعظيمها وخوفها ورجاءها 
وعطائه  لثو�به  ورجائهم  له،  وتعظيمهم  هلل  حمبتهم  من  �أكرث 
وخوفهم من غ�سبه وعقابه، بل بلغ �حلال ببع�سهم �أنه عندما 
�أو  بالبيت  �لطو�ف  حني  �لزحام  عليه  ي�ستد  �أو  قدمه  تتعرث 
�أو عرفات يتجه قلبه  �أو مزدلفة  �أو يف منى  بني �ل�سفا و�ملروة 
وي�ستغيث  �لقبور،  هذه  �أ�سحاب  من  يعظمه  من  �إىل  مبا�سرة 
�أن  ولو  �سيدتي فلنة!!  يا  �أو  �سيدي فلن،  يا  به من دون �هلل: 
بغريه  ��ستغاث  �لدنيا  ملوك  من  ملك  بح�سرة  كان  �سخ�سًا 
لعده �مللك م�ستهينًا به، م�ست�سغرً� ل�ساأنه، ولطرده من جمل�سه 
ومقته، فكيف مبلك �مللوك �سبحانه، وهو �لذي له �خللق و�لأمر، 

وبيده مقاليد �ل�سمو�ت و�لأر�س!!
وعبادتهم  باهلل  �سركهم  يربرون  �أنهم  هوؤلء  من  و�لعجب 
 ِ �هلَلّ �إِىَل  ُبوَنا  ِلُيَقِرّ �إَِلّ  َنْعُبُدُهْم  {َما  بقولهم:  �لقبور  لأ�سحاب 
}. وهذ� هو منطق �جلاهلية  ُزْلَفى}، {َهوؤُلء �ُسَفَعاوؤَُنا ِعنَد �هلّلِ

�لأوىل، وهو نف�س ما كان يدعيه �مل�سركون �لأو�ئل.
يعبدون  كانو�  �لعرب  م�سركي  �أن  و�أولئك:  هوؤلء  بني  و�لفرق 
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�أ�سنامًا �سنعوها باأيديهم من خ�سب �أو فخار �أو تر�ب، وهوؤلء 
يعبدون قبورً� لبع�س �ل�ساحلني �أقامو� عليها �لأبنية و�لقباب، 

وزينوها بالذهب و�لف�سة، و�لأنو�ر و�لقناديل.
وكانو�  ب�سركهم،  مقرين  كانو�  �أولئك  �أن  وهو  �آخر:  فرق  وثمة 
�إل  لك،  �سريك  ل  "لبيك  و�لعمرة:  باحلج  �لتلبية  يف  يقولون 
يقولو�:  �أن  ياأبون  وكانو�  ملك"،  وما  متلكه  لك،  هو  �سريكًا 
�ْلآِلَهَة  {�أََجَعَل  م�ستنكرين:  متعجبني  ويقولون  �هلل،  �إل  ل�إله 
معناها،  يعلمون  لأنهم  ُعَجاٌب}،  َل�َسْيٌء  َهَذ�  �إَِنّ  َو�ِحًد�  �إَِلًها 
�أي  �سرف  وحترمي  هلل،  �لعبادة  �إخل�س  وجوب  تعني  و�أنها 
�سيء منها لغريه، ل�سنم، ول �سم�س ول بقر ول حجر ول نبي 
ول ملك ول حي ول ميت ول قرب ول طاغوت، فل معبود بحق 
�إل �هلل، �أما هوؤلء فاإنهم يقولون: ل �إله �إل �هلل، ويعبدون غري 
�هلل، ويقولون: حممد ر�سول �هلل، ويهتدون بغري هديه، وي�ستنون 
لك  �سريك  ل  لبيك  لبيك،  �للهم  لبيك  ويرددون:  �سنته،  بغري 
لغريه،  �لعبادة  من  �أنو�عًا  وي�سرفون  باهلل  ي�سركون  ثم  لبيك، 
باحلج  ومتلب�سون  ببيته  يطوفون  وهم  �هلل  بغري  وي�ستغيثون  بل 
ُهْم  �أَْكرَثُ ُيوؤِْمُن  تعاىل: {َوَما  له، وحالهم كما قال �هلل  و�لعمرة 
�ْسِرُكوَن}، فهم يرددون �ل�سهادتني، ول يفقهون  ِباهلّلِ �إَِلّ َوُهم ُمّ
معناهما، �أو يفقهونه ول يعملون مبقت�ساه، فاأفعالهم تناق�س ما 
تنطق به �أل�سنتهم، وي�سركون باهلل وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون 

�سنعًا.
�أعظم  ومن  �هلل،  لغري  �لعبادة  من  �سيء  �سرف  هو  و�ل�سرك: 
فل  و�ل�ستعانة  و�ل�ستغاثة  �لدعاء  �هلل:  �إىل  و�أحبها  �لعباد�ت 
فيما  بغريه  وي�ستعان  ي�ستغاث  �أن  ول  �هلل  غري  يدعى  �أن  يجوز 
َنْعُبُد  اَك  {�إَِيّ قال عز وجل:  كما  �سبحانه،  �إل هو  عليه  يقدر  ل 
بك.  �إل  ن�ستعني  ول  �إياك،  �إل  نعبد  ل  �أي:  َن�ْسَتِعنُي}  اَك  و�إَِيّ
و�إذ�  �هلل،  فا�ساأل  �ساألت  "�إذ�  �مل�سهور:  عبا�س  �بن  ويف حديث 
�أحمد و�لرتمذي وقال: ح�سن  ��ستعنت فا�ستعن باهلل" �أخرجه 
�هلل  و�أمر  �جلامع  �سحيح  يف  كما  �لألباين  و�سححه  �سحيح 
عباده باأن يدعوه دون �سو�ه، وتوعدهم �إن ��ستكربو� عن دعائه 
ُكُم �ْدُعويِن �أَ�ْسَتِجْب َلُكْم �إَِنّ �َلِّذيَن  فقال عز من قائل: {َوَقاَل َرُبّ
َد�ِخِريَن}، و�مللحظ  َم  َجَهَنّ ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن  وَن َعْن  َي�ْسَتْكرِبُ
قال:  ثم  فقال: {�ْدُعويِن}  عبادة  �لدعاء  تعاىل جعل  �هلل  �أنه 
وَن َعْن ِعَباَدِتي{ �أي: دعائي، مما يدل على  }�إَِنّ �َلِّذيَن َي�ْسَتْكرِبُ
كمال �حلب  يتحقق  وفيه  ولبها،  �لعبادة  هو حقيقة  �لدعاء  �أن 
و�لتعظيم، و�خلوف و�لرجاء، وهذه هي �أركان �لعبادة، ولذلك 
هو�لعبادة"�أخرجه  "�لدعاء  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قال 
�سحيح  يف  �لألباين  و�سححه  ماجه  و�بن  و�لرتمذي  د�ود   �أبو 

�أبي د�ود.
و�أمر �هلل تعاىل لنا بدعائه، وهو �لكرمي �ملنان �لذي بيده خز�ئن 
نعمته  متام  ومن  علينا،  نعمه  �أعظم  من  و�لأر�س  �ل�سمو�ت 
ول  �سفيع  دون  مبا�سرة، من  ب�سوؤ�له  لنا  �أذن  �أن  منته:  وعظيم 
َقِريٌب  يِنّ  َفاإِ ي  َعِنّ ِعَباِدي  و��سطة، فقال �سبحانه: {َو�إَِذ� �َساأََلَك 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن َفْلَي�ْسَتِجيُبوْ� يِل َوْلُيوؤِْمُنوْ� ِبي َلَعَلُّهْم  �أُِجيُب َدْعَوَة �لَدّ

َيْر�ُسُدوَن}.
متى  �أحببنا،  ما  كل  ن�ساأله  باأن  ياأمرنا  ربنا عز وجل  كان  فاإذ� 
من  غريه  ن�ساأل  وملاذ�  بغريه،  ن�ستغيث  فلماذ�  كنا،  و�أين  �سئنا 
ل  �لذين  �لهالكني،  �لأمو�ت  بل  �مل�ساكني،  �ملخلوقني  هوؤلء 

ميلكون حوًل ول طوًل، ول نفعًا ول �سرً�، ول حياة ول ن�سورً�.
و�إذ� كان �هلل تعاىل يقول لأف�سل خلقه، و�أكرم ر�سله، و�أحظاهم 
�أَْعَلُم  �أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَز�آِئُن �هلّلِ َول  َلّ  بف�سله وعطائه: {ُقل 
} هذ� يوم  َلّ َما ُيوَحى �إِيَلَّ ِبُع �إِ �ْلَغْيَب َول �أَُقوُل َلُكْم �إِيِنّ َمَلٌك �إِْن �أََتّ
كان حيًا يرزق عليه �ل�سلة و�ل�سلم، و�لوحي يتنزل عليه من 

�ل�سماء، فكيف �إذً� بغريه من �ل�ساحلني و�لأولياء، بل �لأمو�ت 
�لذين هم حتت �أطباق �لرثى، وهم جميعهم حيهم وميتهم دونه 
مبر�حل كثرية، فلي�س لهم من �أمر �لكون �سيء، ول يعلمون من 
علم �لغيب �سيئًا، ول ميلكون من خز�ئن �هلل نقريً� ول قطمريً�!!
�أفعال  تعاىل من يدعو غريه، وجعل ذلك من  توعد �هلل  ولهذ� 
ِبِه  َلُه  ُبْرَهاَن  َل  �آَخَر  �إَِلًها   ِ �هلَلّ َمَع  َيْدُع  {َوَمن  فقال:  �لكافرين 
ُه َل ُيْفِلُح �ْلَكاِفُروَن}، فكما �أنه ل يجوز  ِه �إَِنّ ا ِح�َساُبُه ِعنَد َرِبّ َ َفاإِمَنّ
�أن يدعو  له كذلك  فاإنه ل يجوز  ي�سجد لغري �هلل،   �أن  للم�سلم 
�لقدرة  فيه  يعتقد  �أو  له،  يذبح  �أو  ينذر  �أو  به  ي�ستغيث  �أو  غريه 
و�لت�سرف  و�لرفع،  و�لدفع  و�ملنع،  و�لعطاء  و�لنفع،  �ل�سر  على 
�لإ�سلم،  من  �ملخرج  �لأكرب  �ل�سرك  من  هذ�  فكل  �لكون،  يف 
�إل  تعاىل  �هلل  يغفره  قد  ذنب  وكل  �لأعمال،  ل�سالح  �ملحبط 
�ل�سرك، فاإنه ل يغفر ل�ساحبه، قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلّلَ َل َيْغِفُر 
�أَن ُي�ْسَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن َي�َساء}، فمن مات م�سركًا 
عليه  وحر�م  �لنار،  يف  خملد  فاإنه  �حلجة  عليه  قامت  �أن  بعد 
َة  َنّ َم �هلّلُ َعَليِه �جْلَ ُه َمن ُي�ْسِرْك ِباهلّلِ َفَقْد َحَرّ ر�ئحة �جلنة: }�إَِنّ
اٍر{ وبني �سبحانه �أن �ل�سرك  امِلِنَي ِمْن �أَن�سَ اُر َوَما ِللَظّ َوَماأَْو�ُه �لَنّ
حمبط لثو�ب �لأعمال �ل�ساحلة ومانع من قبولها، فل ينفع مع 
�ل�سرك �سلة ول زكاة ول �سيام ول حج، ول عمل �سالح �ألبتة، 
َقْبِلَك  ِمْن  �َلِّذيَن  َو�إِىَل  �إَِلْيَك  �أُوِحَي  تعاىل: {َوَلَقْد  كما قال �هلل 
ا�ِسِريَن}، وحا�ساه  َلِئْن �أَ�ْسَرْكَت َلَيْحَبَطَنّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَنَنّ ِمَن �خْلَ
�لتوحيد  د�عية  وهو  باهلل،  ي�سرك  �أن  و�ل�سلم  �ل�سلة  عليه 
و�إمام �ملوحدين، لكن هذ� بيان ل�سناعة �ل�سرك، و�أنه لو �سدر 
هذ� �ل�سرك من ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم حلبط عمله 

وكان من �خلا�سرين.
وبني �سبحانه يف �آيات كثرية من كتابه �أن هوؤلء  �لأمو�ت مهما 
فاإنهم ل ميلكون مثقال ذرة يف  و�ل�ستقامة  �ل�سلح  بلغو� من 
ممن  �أخ�سر  ول  �أ�سل  �أحد  ل  �أنه  وبني  �لأر�س،  يف  ول  �ل�سماء 
 ِ ن َيْدُعو ِمن ُدوِن �هلَلّ ُلّ مِمَّ يدعوهم من دونه فقال: {َوَمْن �أَ�سَ
َمن َلّ َي�ْسَتِجيُب َلُه �إِىَل َيوِم �ْلِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن * 
ا�ُس َكاُنو� َلُهْم �أَْعَد�ء َوَكاُنو� ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن}،  َو�إَِذ� ُح�ِسَر �لَنّ
و�أكد يف �آية �أخرى �أن هوؤلء �ملعبودين ل ميلكون رفع  �ل�سر �أو 
َزَعْمُتم  �َلِّذيَن  �ْدُعوْ�  }ُقِل  تخفيفه:  �أو  حتويله  حتى  ول  دفعه، 
وقال  ِويًل{،  حَتْ َوَل  َعنُكْم  ِرّ  �ل�سُّ َك�ْسَف  ِلُكوَن  مَيْ َفَل  ُدوِنِه  ن  ِمّ
 * ِقْطِمرٍي  ِمن  ِلُكوَن  مَيْ َما  ُدوِنِه  ِمن  َتْدُعوَن  {َو�َلِّذيَن  �سبحانه: 
َلُكْم  ��ْسَتَجاُبو�  َما  �َسِمُعو�  َوَلْو  ُدَعاءُكْم  َي�ْسَمُعو�  َل  َتْدُعوُهْم  �إِن 
ِمْثُل َخِبرٍي}، فهم ل  ُئَك  ُيَنِبّ َوَل  ِب�ِسْرِكُكْم  َيْكُفُروَن  �ْلِقَياَمِة  َوَيْوَم 
�سمعوهم  �أنهم  قدر  ولو  بهم،  وي�ستغيث  يدعوهم  من  ي�سمعون 
باأي  ينفعوهم  �أو  لهم،  ي�ستجيبو�  �أو  يغيثوهم  �أن  ي�ستطيعو�  مل 
�سيء ولو كان �سيئًا حقريً� كالقطمري، وهو �لق�سرة �ل�سفافة �لتي 
حتيط بنو�ة �لتمر، ولو كان بيدهم خري لنفعو� �أنف�سهم، وقامو� 
من قبورهم، فهم ل ميلكون لأنف�سهم ف�سًل عن غريهم نفعًا ول 
�سرً�، ثم �لطامة �لكربى، و�لرزية �لعظمى: �أنهم �سيتربوؤون يوم 
ا�ُس  �لَنّ ُح�ِسَر  {َو�إَِذ�  بهم:  وي�سرك  يدعوهم  كان  �لقيامة ممن 
َكاُنو� َلُهْم �أَْعَد�ء َوَكاُنو� ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن}، وتاأمل كيف ي�سور 
�هلل حالهم يف �لآخرة حتى كاأنا نر�هم ر�أي �لعني، حني ي�سقط 
يف �أيديهم، وتاأكل �حل�سرة قلوبهم، فيندمون ولت �ساعة مندم: 
َعْت  ُوْ� �ْلَعَذ�َب َوَتَقَطّ َبُعوْ� َوَر�أَ ِبُعوْ� ِمَن �َلِّذيَن �َتّ �أَ �َلِّذيَن �ُتّ ّ {�إِْذ َترَبَ
ِمْنُهْم  �أَ  ّ َفَنَترَبَ ًة  َكَرّ َلَنا  �أََنّ  َلْو  َبُعوْ�  �َتّ �َلِّذيَن  َوَقاَل  ِبِهُم �لأَ�ْسَباُب * 
ا َكَذِلَك ُيِريِهُم �هلّلُ �أَْعَماَلُهْم َح�َسَر�ٍت َعَلْيِهْم َوَما  وؤُوْ� ِمَنّ َكَما َترَبَّ

اِر}. ُهم ِبَخاِرِجنَي ِمَن �لَنّ
يف  تت�سح  فاإنها  �مل�سلمني،  بني  للوحدة  �سعارً�  �حلج  كون  �أما 
�أجلى �سورها ومعانيها يف هذ� �لركن �لعظيم �لذي يتكرر كل 

عام، ويجتمع له �ملليني من �مل�سلمني من �ستى بقاع �ملعمورة، 
وبلد�نها،  �أجنا�سها،  �ختلف  على  �لإ�سلم  �أمة  فيه  وميّثلون 
و�حد،  زمان  ويف  و�حد،  مكان  يف  يجتمعون  ولغاتها.  و�ألو�نها، 
�مل�ساعر  يف  ويقفون  و�حًد�،  ن�سًكا  ويوؤدون  و�حد،  لبا�س  ويف 
موقًفا و�حًد�، يعلنون فيه توحيدهم لرب �لعاملني، وخ�سوعهم 
كله  للعامل  ويعلنون  ور�يته،  لو�ئه  حتت  وتوحدهم  ل�سريعته، 
باأنهم �أمة و�حدة، و�إن ناأت بهم �لديار، و�سطت بهم �لأم�سار، 
وم�ساعرها،  مكة  عر�سات  يف  ويقفون  �حلج،  منا�سك  يوؤدون 
�لأيدي،  وتت�سافح  �لوجوه،  وتتعارف  �لأبد�ن،  تتل�سق  حيث 
وتتبادل �لتحايا، وتتناجى �لأل�سن، وتتاآلف �لقلوب، يلتقون على 

وحدة �لغاية و�لو�سيلة.
و�أي وحدة �أبلغ و�أعمق من وحدة �حلجاج وهم يقفون يف �سعيد 
عرفات، حا�سري �لروؤو�س، مكت�سني بالبيا�س، ل فرق بني غني 
كلهم  وعجمي،  وعربي  و�سغري،  وكبري  وماأمور،  و�أمري  وفقري، 
ذليلني  �هلل  �إىل  متوجهون  وكلهم  �مل�سط،  كاأ�سنان  �سو��سية 
خا�سعني، يبتغون �إىل ربهم �لو�سيلة، ويرجون رحمته، ويخافون 
عذ�به، وكذلك هو حالهم يف �لطو�ف و�ل�سعي، و�ملبيت مبزدلفة 
حني  حالهم  وهو  �جلمر�ت،  ورمي  �لهدي  ذبح  وعند  ومنى، 
�مل�سجد  يف  �أو  �لعر�سات،  تلك  يف  �جلماعة  �سلة  ي�سلون 
رًبا  ويناجون  �لإمام،  هو  و�حد  رجل  خلف  ي�سلون  �حلر�م، 
�إىل  ويتجهون  �لقر�آن،  هو  و�حًد�  كتاًبا  ويتلون  �هلل،  هو  و�حًد� 
قبلة و�حدة هي �لكعبة �لبيت �حلر�م، ويوؤدون �أعماًل و�حدة من 

قيام وقعود، وركوع و�سجود.
�لنظرة  بالق�سور، وحدة يف  �للباب ومل تكتف  �إىل  وحدة نفذت 
و�لعمل،  �لقول  يف  وحدة  و�لوجهة،  �لغاية  يف  وحدة  و�لفكرة، 
�لآية  بروح  فيها  ي�سعرون  وحدة  و�ملظهر،  �ملخرب  يف  وحدة 

ا �مْلُوؤِْمُنوَن �إِْخَوٌة}. َ �لكرمية: {�إِمَنّ
يف تلك �ل�سعائر و�مل�ساعر تختفي فو�رق �ملكانة و�لرثوة و�جلن�س 
و�ل�سفاء،  �لإخاء  من  مهيب  ق�سيب  جّو  �لأرجاء  ويعم  و�للون، 
يف  يكون  �أن  كربى  لنعمة  �حلق  لأمي  و�إنه  و�ملحبة،  و�ملودة 
�لتام و�سط عامل ي�سوده  �لتمتع بجو من �ل�سلم  مكنة �لإن�سان 
�ل�سر�ع و�لنف�سام.. وبجو من �مل�ساو�ة على حني يكون �لتباين 
هو �لنظام �ل�سائد.. وبجو من �ملحبة و�لألفة يف معمعة �لأحقاد 
�حلياة  بها  تزدحم  �لتي  و�خل�سومات  و�لتنابذ�ت  �لدنيوية، 

�لع�سرية.
لقد فر�س �هلل �حلج على �مل�سلمني يف وقت حمدد من كل عام، 
ويف مكان و�حد وم�ساهد و�حدة، ليحجو� جمتمعني ل متفرقني، 
في�سعرو� بالوحدة و�لأخوة، وجعل حجهم يف �أطهر بقعة و�أقد�س 
مكان، ويف ع�سر ذي �حلجة �لتي هي �أف�سل �أيام �لزمان، لكي 
ي�سعرو� بقد�سية �ملكان و�لزمان و�حلال، فيعرفو� مكانتهم بني 
�لأمم، وي�ست�سعرو� نعمة �هلل عليهم بهذ� �لدين �لقومي، ونعمته 
�إخوة متحابني. وكل ذلك  �ألف بني قلوبهم وجعلهم  عليهم باأن 

يكّون فيهم �ل�سعور �لعام باأنهم �أمة و�حدة، وج�سد و�حد.
�لربانيني،  بالعلماء  �لعامة  ليلتقي  ثمينة  فر�سة  �حلج  �أن  كما 
�لكثري  ليلتقي  بر�أيهم، وفر�سة  وي�ستنريو�  فينهلو� من علمهم، 
ويتذ�كرو�،  فيتعارفو�  بع�س،  مع  بع�سهم  �مل�سلمني  علماء  من 
�لدين،  يف  و�لفقه  �لعلم  م�سائل  من  يهمهم  ما  ويتد�ر�سو� 
ويتعرفو� على �أحو�ل �مل�سلمني و�سبل �لنهو�س بهم. وهو فر�سة 
فيهم  و�ل�سيا�سة  �لر�أي  وقادة  �مل�سلمني  زعماء  ليلتقي  كبرية 

ليت�ساورو� ويتعاونو� على ما فيه م�سلحة �لإ�سلم و�مل�سلمني.
�لذي  هلل  فاحلمد  و�لتوحيد!!  �لوحدة  �سعار  هو  بحق  فاحلج 

هد�نا لهذ� وما كنا لنهتدي لول �أن هد�نا �هلل.
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د.عبد �لرحمن بن ح�سن �لنفي�سة

جِّ َياأُْتوَك  ا�ِس ِباحْلَ ن يِف �لنَّ عبادة ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – يف �حلج ذ�ت معان عظيمة، منها تلبية لند�ء ربه باحلج يف قوله عز وجل لنبيه �إبر�هيم: {َو�أَذِّ

�ل�سلة  – عليه  ��ستجاب  ْعُلوَماٍت...} )�حلج: 2٧- 28(. فقد  مَّ اٍم  �أَيَّ يِف   ِ �هللَّ ��ْسَم  َوَيْذُكُرو�  َلُهْم  َمَناِفَع  ِلَي�ْسَهُدو�   * َعِميٍق  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمن  َياأِْتنَي  اِمٍر  �سَ ُكلِّ  َوَعَلى  ِرَجاًل 

و�ل�سلم – لند�ء ربه، فاأول ما بد�أ �لإحر�م من ذي �حلليفة �أهل بالتوحيد، )لبيك �للهم لبيك، لبيك ل �سريك لك لبيك، �إن �حلمد و�لنعمة لك و�مللك، ل �سريك لك(. 

وكان – عليه �ل�سلة و�ل�سلم – يقول ذلك يف �سريه �إىل �أن و�سل �إىل مكة. وملا طاف بالبيت �لعتيق و�نتهى من طو�فه، �سلى يف مقام �إبر�هيم وقر�أ �سورة: {ُقْل َيا 

َفا َو�مْلَْرَوَة ِمن �َسَعاآِئِر �هلّلِ َفَمْن َحجَّ �ْلَبْيَت �أَِو �ْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِه �أَن  �أَيَُّها �ْلَكاِفُروَن * َل �أَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن} )�لكافرون: ١-2(. وملا �سعى ودنا من �ل�سفا قال: {�إِنَّ �ل�سَّ

َف ِبِهَما...} )�لبقرة: ١58(. وكان يف �سعيه يوحد �هلل )ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له، له �مللك وله �حلمد وهو على كل �سيء قدير(، ثم يثني على ربه على ما  وَّ َيطَّ
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�أجنزه له من �لن�سر وهزمية �أعد�ئه، )ل �إله �إل �هلل �أجنز وعده ون�سر عبده 

وهزم �لأحز�ب وحده(. وكان – عليه �ل�سلة و�ل�سلم – يف ن�سكه يوحد �هلل 

ويكربه ويثني عليه، فلما وقف عند �ل�سخر�ت يف عرفات كان �أكرث قوله: )ل 

�إله �إل �هلل وحده ل �سريك له له �مللك وله �حلمد وهو على كل �سيء قدير(، وملا 

�أتى مزدلفة ووقف عند �مل�سعر �حلر�م ��ستقبل �لقبلة فدعا �هلل وكربه وهلله 

�لعقبة  جمرة  و�سل  وملا  منى  �إىل  دفع  �أن  �إىل  �لتوحيد  عبار�ت  يردد  ووحده، 

رماها ب�سبع ح�سيات يكرب مع كل ح�ساة. ومن �ملعاين �لعظيمة يف حجة ر�سول 

�هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – تعظيمه ل�سعائر �هلل عمًل بقوله عز وجل: {...

َها ِمن َتْقَوى �ْلُقُلوِب} )�حلج: 32(. وقد جتلى  ِ َفاإِنَّ ْم �َسَعاِئَر �هللَّ َذِلَك َوَمن ُيَعظِّ

هذ� �لتعظيم يف �أمور كثرية منها: �سوقه �لهدي معه من �ملدينة، عمًل بقول �هلل 

ِ َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ} )�حلج: 3٦(.  ن �َسَعاِئِر �هللَّ تعاىل: { َو�ْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّ

�إبر�هيم،  مقام  يف  �سلته  ومنها  له.  وتقبيله  �لأ�سود  للحجر  ��ستلمه  ومنها 

لًّى...} )�لبقرة:  َقاِم �إِْبَر�ِهيَم ُم�سَ ِخُذوْ� ِمن مَّ عمًل بقول �هلل تعاىل: {...َو�تَّ

ووقوفه  �ل�سخر�ت،  ووقوفه عند  �إىل منى  �لرتوية  يوم  ١25(. ومنها خروجه 

َعَرَفاٍت  ْن  مِّ ُتم  �أََف�سْ {...َفاإَِذ�  تعاىل:  �هلل  بقول  عمًل  �حلر�م،  �مل�سعر  عند 

َهَد�ُكْم...} )�لبقرة: ١٩8(.  َكَما  َو�ْذُكُروُه  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسَعِر  ِعنَد  �هلّلَ  َفاْذُكُروْ� 

ومنها تكبرية عند رمي �جلمر�ت وذبحه لهديه بيده �ل�سريفة و�أكله من حلمه 

�مل�سجد  و�أهله، فحني دخل  �ل�سرك  من  بر�ءته  �لعظيمة  �ملعاين  ومن  ومرقه. 

فيه  ما  ي�سرب  فكان  �مل�سركني  وعمل  �ل�سرك  من  ترب�أ  مكة  فتح  بعد  �حلر�م 

قُّ َوَزَهَق �ْلَباِطُل �إِنَّ �ْلَباِطَل َكاَن  من �لأ�سنام بع�سا معه ويقول: {َوُقْل َجاء �حْلَ

بعد  �إل  – �لكعبة  و�ل�سلم  �ل�سلة  – عليه  ير  َزُهوًقا})�لإ�سر�ء: 8١(. ومل 

�أن �أخرج ما فيها من �ل�سور و�لأوثان، ويف ذلك روى �بن عبا�س – ر�سي �هلل 

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

يدخل �لبيت وفيه �لآلهة فاأمر بها فاأخرجت” . وملا نزل عليه قول �هلل عز وجل: 

َبْعَد  َر�َم  �حْلَ �مْلَ�ْسِجَد  َيْقَرُبوْ�  َفَل  �ٌس  جَنَ �مْلُ�ْسِرُكوَن  ا  َ �إِمنَّ �آَمُنوْ�  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  {َيا 

َعاِمِهْم َهَذ�...} )�لتوبة: 28(، �أمر �أبا بكر – ر�سي �هلل عنه – �أن يوؤذن يف 

�لنا�س �سنة �سبع �أل يحج بعد ذلك �لعام م�سرك . ومن �ملعاين �لعظيمة يف حجة 

ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – وعبادته تعليمه �أمته دينها و�إبلغها مبا 

فر�س �هلل عليها من �لقو�عد و�لأحكام، وقد جتلى ذلك يف �أمور كثرية منها: 

�أمته  �لتوحيد، وحتى يكون ذلك من �سعائر  بالتلبية تعظيمًا لكلمة  رفع �سوته 

�إبلغها بحرمة دمائها و�أمو�لها و�أعر��سها، وحترمي �لربا  يف حجها. ومنها: 

بينها، و�إبطال كل �أمور �جلاهلية �لتي كانت فا�سية فيها قبل �لإ�سلم. ومنها: 

تو�سيته – عليه �ل�سلة و�ل�سلم – بالن�ساء، وحر�سه عليهن و�إبطال كل ما 

كن يتعر�سن له يف �جلاهلية من �لقتل و�لكر�هية و�لمتهان. ومن هذه �ملعاين: 

دعوته – �سلى �هلل عليه و�سلم – لأمته بالعت�سام بكتاب �هلل و�لتم�سك به، 

�ملعاين:  هذه  ومن  �لنحر�ف.  من  لها  و�ملانع  �ل�سلل،  من  لها  �لو�قي  لكونه 

تعليم �لأمة تعظيم �سعائر �هلل مبا كان يفعله نف�سه، لتقتدي به وتتبع ما كان 

يفعله عليه �ل�سلة و�ل�سلم.
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�لن�سك، �إننا يف وز�رة �حلج نثمن عاليا حر�س �أمري منطقة مكة �ملكرمة رئي�س 

جلنة �حلج �ملركزية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خالد �لفي�سل على �إطلقه 

مثل هذه �حلملة خلل �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية مما قاد نحو �لهبوط باأعد�د 

�ملخالفني لأنظمة �حلج و�أ�سهم يف �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات �ملقدمة ل�سيوف 

�لرحمن وهذ� بل �سك من مقومات �لنجاح �لتي تتحقق يف كل عام، وقد وجهت 

كافة �لقطاعات �ملعنية يف وز�رة �حلج ب�سرورة �لعمل على تنفيذ هذه �حلملة 

و�حلر�س على �لتعاون مع كافة �جلهات لتحقيق �لروؤية منها.

وخل�س وزير �حلج �لقول �إىل �أن جميع �لقطاعات �حلكومية بل ��ستثناء تعمل 

على تطوير �أعمالها عامًا بعد �آخر، من خلل �كت�ساف جو�نب �خللل و�لق�سور 

يف �ملو�سم �ل�سابق لتلفيها يف �ملو�سم �ملقبل، وتنفيذ �حللول و�مل�ساريع �لعاجلة 

و�لد�ئمة لتليف جو�نب �خللل و�لق�سور وت�سويبها، كما �أن جميع �لعاملني يف 

مو�سم �حلج يدركون �أن �أي تق�سري �أو تهاون يف �أد�ء م�سوؤولياتهم جتاه �حلجاج 

ـ مهما كان حجمه �سغريً� ـ خط �أحمر غري مقبول.

وكيل �إمارة منطقة مكة �ملكرمة �لدكتور عبد �لعزيز �خل�سريي بني �أن تقارير 

»�حلج  �أن حملة  �أكدت  �ملا�سية،  مو��سم �حلج  �مل�ساركة يف  �لرقابية  �لأجهزة 

لأنظمة  �ملخالفني  ل�سبط  �مل�سددة  و�لإجر�ء�ت  ح�ساري«،  و�سلوك  عبادة 

�مللتقى �لفقهي - �سحف

»�حلج  وحملة  �ل�ساد�س،  عامها  وتدلف  �نطلقتها  على  م�ست  �سنو�ت  خم�س 

عبادة و�سلوك ح�ساري« حتاول تاأ�سيل �لنظام كو�حد من �أبرز م�ساهد �حلج 

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

�أن �لتوعية �ل�ستباقية متثل منحى نهجته  خدمات ل�سيوف �لرحمن، باعتبار 

�إمارة منطقة مكة �ملكرمة لرفع �سقف �لوعي �ملجتمعي ما وجد تفاعل كبري� 

من كافة �جلهات �ملعنية.

وزير �حلج �لدكتور بندر �حلجار �عترب هذه �حلملة و�حدة من �أبرز م�سببات 

جناح مو��سم �حلج يف �لأعو�م �ملا�سية ملا لعبته من دور فاعل يف رفع �سقف 

و�لتنظيمية  �لأمنية  �لتعليمات  مع  ين�سجم  مما  و�ملقيم  �ملو�طن  لدى  �لتوعية 

للجهات �ملعنية بخدمات �سيوف �لرحمن.

دعم  يف  لنا  ��سرت�تيجيا  �سريكا  �حلملة  هذه  نعد   : �حلجار  �لدكتور  وقال 

�خلطط �لت�سغيلية لكافة قطاعات �لوز�رة �ملختلفة، فاحلملة تنطلق من روؤية 

يحقق  ومبا  �ملباركة  �ل�سعرية  هذه  جتاه  �ملجتمعي  �لوعي  �سقف  لرفع  ثاقبة 

و�لقادمني هنا لأد�ء  �لبلد�ن  و�لر�حة ل�سيوف �لرحمن من خمتلف  �ل�سلمة 
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عالية وذلك مما �أوجد تفاعل كبري� من �حلجاج مع هذه �حلملة.

�جلهات  تطبقها  �لتي  �لعقوبات  �أن  �إىل  �أنبه  �أن  �أود  �خلليوي:  �للو�ء  وقال 

�حلكومية �ملخت�سة يف حق �ملخالفني للأنظمة على رغم �سدتها هي �آخر حل 

نلجاأ �إليه، ول �أعتقد �أن مو�طنا �أو مقيما ل يعرف �أن �حلج بل ت�سريح وعدم 

�للتحاق بحملت حج نظامية، وكذلك �لفرت��س يف طرقات �مل�ساعر �أو نقل 

�لنظاميني جميعها خمالفات للأنظمة، ومع ذلك نطلق يف كل  �حلجاج غري 

عام وقبل مو�سم �حلج حملة للتوعية بجميع هذه �لتعليمات بهدف �لتذكري بها.

�لقطاعات  �أن  بني  �لبار  ف�سل  بن  �أ�سامة  �لدكتور  �ملقد�سة  �لعا�سمة  �أمني 

�مل�ساركة يف �حلج بنت لها خرب�ت تر�كمية طويلة من خلل عملها يف مو��سم 

�حلج �ملا�سية، لفتًا �إىل �أن �حلج حدث ��ستثنائي يف زمانه ومكانه، ول ي�سبهه 

�إد�رة  �أي بلد يف �لعامل حتدي  �آخر يف �لعامل حيث ل يو�جه  �أي جتمع ب�سري 

ح�سود ت�سل �إىل قر�بة ثلثة مليني ن�سمة يتجمعون يف بقعة جغر�فية �سغرية، 

ويلتزمون مبو�قيت زمنية حمدودة لأد�ء �ل�سعائر.

علقة  له  من  لكل  كبرية  �ت�سالية  �أهد�ف  وللحملة  �لبار:  �لدكتور  و�أ�ساف 

باحلج، ولي�س �لغر�س منها �أن تكون حملة توعوية خا�سة باحلج فقط، بل هي 

مبادرة ��سرت�تيجية متعددة �لأطر�ف ت�ساند مفهوم قطاع �حلج �ملتكامل �لذي 

يج�سد �ل�سالح �لعام جلميع �ل�سركاء من خلل حملة ��سرت�تيجية تطلق هذه 

�ملبادرة.

�أن  بني  �ل�سلمي  حامد  �ملكرمة  مكة  منطقة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  عام  مدير 

�حلملة تنطلق من ��سرت�تيجية تاأ�سيل ثقافة �لبلد �حلر�م خلل مو�سمي �حلج 

و�لعمرة لكل من �سيوف �لرحمن ومقدمي �خلدمة و�ملجتمع كافة، وتتكئ على 

�لأول يتمثل يف �حرت�م �ملكان و�حلدث، و�لثاين يف �حرت�م  ثلثة مرتكز�ت، 

�لإن�سان، و�لثالث يف �حرت�م �لنظام.

وبني �ل�سلمي �أن �إد�رة �لرتبية و�لتعليم تن�سق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة مل�ساندة 

طلبة وطالبات �ملد�ر�س يف �إجناح هذه �حلملة.

�لدين  �سيف  برهان  �لو�حد  عبد  �لطو�فة  ملوؤ�س�سات  �لتن�سيقية  �لهيئة  رئي�س 

�ملباركة  �حلملة  هذه  تفعيل  على  �ستعمل  �لطو�فة  موؤ�س�سات  كافة  �أن  بني 

�لت�سالّية  ة  و�ملن�سّ �لهوّية  بناء  تكمن يف  »روؤية �حلملة  وقال:  و�لتعاون معها 

للحج وبدء حقبة جديدة يف �إد�رته تو�كب �لزخم �لتنموي �ل�سامل �لذي �نطلق 

خلل  من  عبد�لعزيز،  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  عهد  يف 

تكري�س جو�نب �ملخاطبة �لأ�سا�سّية: )�لروحاين �لعاطفي، �لأخلقي �ل�سلوكي، 

�لنظامي(«.

�لظو�هر  �نخفا�س  يف  �إيجابية  نتائج  حتقيق  يف  �أ�سهمت  �حلج،  وتعليمات 

�خلا�سة  بالتنظيمات  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �لتز�م  ن�سبة  و�رتفاع  �ل�سلبية 

منطقة  �إمارة  �سجعت  ناجحة،  حج  مو��سم  حتقيق  على  �ساعد  ما  باحلج، 

مكة �ملكرمة على تنفيذ �حلملة للعام �ل�ساد�س على �لتو�يل، و�ل�سعي لتحقيق 

من  للحد  �ملبذولة  �جلهود  �إطار  يف  �ملتعددة  �أهد�فها  وتنفيذ  مرتكز�تها 

�لظو�هر �ل�سلبية يف مو�سم �حلج على غر�ر ما حتقق يف �لأعو�م �ملا�سية.

�لعملية  �لر�سائل  ��ستخد�م  �لعام  هذ�  �حلملة  �ستو��سل  �خل�سريي:  وتابع 

بني  �لوعي  لن�سر  �تباعه  �لو�جب  و�لنظام  �ل�سلوك  على  بالرتكيز  و�خلا�سة 

بتطبيق  �للتز�م  حول  �حلج  فري�سة  �أد�ء  يف  �لر�غبني  و�ملقيمني  �ملو�طنني 

على  كاحل�سول  �لفري�سة  �أد�ئهم  لتنظيم  �ل�سادرة  و�لتعليمات  �لأنظمة 

ت�سريح ر�سمي ي�سمح باحلج مرة و�حدة كل خم�س �سنو�ت و�للتحاق بحملت 

�حلج �لنظامية ومنع �ملركبات من �لدخول للم�ساعر للحد من �لزحام، �لذي 

و�لبيئة ومنع �لفرت��س  �لنظافة  �مل�ساعر و�ملحافظة على  ت�سببه يف طرقات 

وجتنب �لتد�فع ومنع ��ستخد�م �ملركبات وغريها من �لتنظيمات �لهادفة �إىل 

جعل �حلج �أكرث ي�سر� و�سهولة.

ولفت �خل�سريي، �إىل �أن �جلديد هذ� �لعام يف �حلملة، هو �إدخال �لر�سائل 

�لتي ترتكز على بث ��سرت�تيجية جديدة تتعلق بن�سوء قطاع حج  �لوجد�نية 

�سامل متنام متكامل بجميع �لفئات �ملختلفة ذ�ت م�سالح متبادلة وم�سرتكة، 

وت�سم هذه �لفئات �ملجتمع و�حلكومة و�لقت�ساد، ويتمثل �ملجتمع يف حجاج 

و�سبكات  �لإعلم  وو�سائل  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �خلارج  وحجاج  �لد�خل 

�لدولة  قطاعات  جميع  في�سم  �حلكومة  جمتمع  �أما  �لجتماعي،  �لتو��سل 

و�حلكومة بدء� من �لقيادة و�سول �إىل جميع �لوز�ر�ت و�لهيئات، فيما يندرج 

يف قطاع �لقت�ساد كل من موؤ�س�سات �أرباب �لطو�ئف و�سركات �حلج وقطاع 

�لإ�سكان وقطاع �لنقل و�لقطاع �لتجاري و�لغرف �لتجارية �ل�سناعية.

�أف�سل  تقدمي  �سرورة  على  �سدد  �لفي�سل  خالد  �لأمري  �أن  �خل�سريي  و�أكد 

�خلدمات حلجاج بيت �هلل �حلر�م منذ حلظة و�سولهم �إىل �أر��سي �ململكة 

جميع  لعمل  ومتابعته  �هلل،  باإذن  �ساملني-  �أوطانهم  �إىل  مغادرتهم  حتى 

مو�سما  �حلج  مو�سم  يكون  �أن  وحر�سه  �حلجاج  بخدمة  �ملعنية  �لقطاعات 

ح�ساريا بحق يعك�س �ل�سورة �مل�سرقة للإ�سلم كدين، وللم�سلمني كاأ�سحاب 

�ململكة  دور  وتربز  ومكانته  �ساأنه  من  وتعلي  بالإن�سان  ترتقي  �سامية  ر�سالة 

حكومة و�سعبا يف خدمة �حلرمني �ل�سريفني.

�حلملة  هذه  �أن  بني  �خلليوي  �سعد  �للو�ء  و�لعمرة  �حلج  �أمن  قو�ت  قائد 

�أد�ء رجال �لأمن مهامهم يف �حلج بن�سب  �ل�سنو�ت �ملا�سية يف  �أ�سهمت يف 
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ف�سل �هلل ممتاز

�لدعاء عبادة و�سلح �ملوؤمن، وحقيقته ��ستدعاء �لعبد من ربه �لعناية و��ستمد�ده 

له،  �لتي  و�لقوة  و�لرب�ءة من �حلول  �إليه،  �لفتقار  �إظهار  وحقيقته  �ملعونة،  �إياه 

،و�إ�سافة  �لثناء على �هلل  �لب�سرية، وفيه معنى  �لذلة  و�إظهار  �لعبودية  وهو �سمة 

�جلود و�لكرم �إليه.

بالدعاء  ياأمرنا �حلق عزوجل   ولو ل ذلك مل  بالغ وفائدة عظيمة،  �أثر  وللدعاء 

ومل يرغب  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فيه، فكم رفعت حمنة بالدعاء، وكم من 

م�سيبة �أو كارثة ك�سفها �هلل بالدعاء، وقد �أورد �لقر�آن �لكرمي جملة من �لأدعية 

بدر  يف  �لن�سر  �أ�سباب  جملة  وكان  وكرمه،  وف�سله  مبنه  تعاىل  �هلل  ��ستجابها 

ولرفع  �لذنوب،  لغفر�ن  �أكيد  �سبب  و�لدعاء  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  دعاء 

�لدرجات، وجللب �خلري ودفع �ل�سر.

ولدعاء يوم عرفة �أهمية خا�سة وي�ستحب �لدعاء يف هذ� �ليوم و�لإكثار من ذكر 

�ل�سماء  �إىل  فيه  �هلل  ينزل  �ليوم  ذلك  لأن  عليه،  و�لثناء  وتوحيده  وجل  �هلل عز 

 أهمية الدعاء يوم عرفة
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�ملوؤمنني  �أم  حديث  ففي  لهم.  وي�ستجيب  عباده،  دعاء  لي�سمع  �لدنيا 

عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: " ما 

من يوم �أكرث من �أن يعتق �هلل فيه عبد� من �لنار من يوم عرفة، فاإنه 

)رو�ه  هوؤلء"  �أر�د  ما  فيقول:  �مللئكة  بكم  يباهي  ثم  عزوجل،  ليدنو 

م�سلم يف كتاب �حلج، باب ف�سل �حلج و�لعمرة ويوم عرفة(.

وي�ستحب �أن يكون دعاء �حلاج مما �أثر عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

يوم  ع�سية  ودعائي  قبلي  �لأنبياء  دعاء  " �أكرث  قوله:  ذلك  ومن  و�سلم 

عرفة ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له، له �مللك وله �حلمد يحيي ومييت 

وهو على كل �سيء قدير ")رو�ه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى(.فهذ� �أف�سل 

�لأدعية  ومن  عليه،  فيثيبه  ذ�كره  حاجة  يعلم  تعاىل  �هلل  لأن  �لدعاء 

عذ�ب  وقنا  ح�سنة  �لآخرة  ويف  ح�سنة  �لدنيا  يف  �آتنا  �ملاأثورة: " ربنا 

�لنار". و�أي دعاء يدعو به �حلاج  يطلب فيه خريي �لدنيا و�لآخرة فهو 

جائز، و�ملهم مع �لدعاء �جتاه �لقلب �إىل �هلل تعاىل بخ�سوع، وح�سور، 

و�إنابة، و�ملهم �أي�سا يف �أثناء �لدعاء و�لوقوف ��ستقبال �لقبلة، ولو كان 

�جلبل خلف �حلاج.

هنا �أريد �أن �أنبه عن وقوع بع�س �لأخطاء من بع�س �حلجاج يوم عرفة 

ثم  �ل�سم�س  غروب  �إىل  عرفة  حدود  خارج  بع�سهم  وقوف  �أمثال  من 

�أر�س  يف  يقفو�  �أن  عليهم  �لو�جب  لأن  يخطئون،  فهوؤلء  �ن�سر�فهم، 

عرفة.

كما يجب �أن يعرف �حلاج �أن �ل�سعود �إىل �جلبل لي�س من �ل�سنة، كما 

يفعل بع�سهم في�سق على نف�سه ب�سعود �جلبل، ظنا منه �أن �لوقوف �أو �لدعاء يف عرفات ل ي�سح �إل فوق �جلبل. ففي �أي جزء من عرفة وقف �حلاج جاز ما عد� بطن 

")رو�ه م�سلم(. عرنة  بطن  عن  و�رتفعو�  موقف  كلها  عرنة، فل يجوز �لوقوف فيه، كما قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "عرفة 

")�لبقرة:١٩٧(.ومن   ومن هذه �لأخطاء �إ�سغال �أنف�سهم يف عرفة بالقيل و�لقال و�جلد�ل و�خل�سام و�لغيبة، و�هلل �سبحانه يقول يف كتابه �لكرمي : "ول جد�ل يف �حلج 

�لأخطاء �لهتمام �لز�ئد بالطعام و�ل�سر�ب ونحو ذلك مما يفوت عليهم ف�سل ذلك �ليوم، فريجعون من حجهم وهم مل يحملو� �إل �خلطايا و�لآثام. ومن هذه �لأخطاء 

عدم �لتلبية، وترك �سنة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لذي كان يلبي حتى يرمي جمرة �لعقبة.

وعلى �حلجاج  �أن يدركو� �أن ذلك �ليوم يوم �لذكر و�لدعاء و�لتوبة �إىل �هلل، و�ل�ستغفار من �لذنوب، و�خلطايا، و�إبر�ء �لذمة من حقوق �لعباد باإرجاعها لهم، وعدم 

له  لي�س  �ملربور  ظلمهم حتى يرجعو� من ذنوبهم كيوم ولدتهم �أمهاتهم، ويكون حجهم مربور� يجزون عنه باجلنة كما قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم" و�حلج 

جز�ء �إل �جلنة".
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�سعد بن عبد �لعزيز �حلقباين
�سنتناول يف جزء من هذ� �لبحث

�ملبحث �لثالث
�سفـــة حـــج الـمـ�ســـن

وفيه ثلثة مطالب:
�ملطلب �لأول: طو�ف �مل�سن و�سعيه.

وفيه اأربع م�سائل:
�مل�ساألة �لأوىل: حكم �لنيابة يف �لطو�ف.

�مل�ساألة �لثانية: طو�ف �مل�سن حمموًل.
�مل�ساألة �لثالث: �سعي �مل�سن حمموًل.

�مل�ساألة �لر�بعة: هرولة �مل�سن.
�ملطلب �لثاين: دفع �مل�سن من مزدلفة قبل �لفجر.

�ملطلب �لثالث: رمي �مل�سن �جلمر�ت.
�مل�ساألة �لأوىل

حكم النيابة يف الطواف
له  يجوز  فهل  بنف�سه  �لطو�ف  عن  �مل�سن  عجز  �إذ� 
�أن ينيب غريه ليطوف عنه، �أو يجب عليه �أن يطوف 

ر�كبًا على عربة ونحوها، �أو يطوف حمموًل؟
�ختلف �أهل �لعلم يف حكم �لنيابة يف �لطو�ف على 

قولني:
يف  �لعاجز  عن  �لنيابة  ت�سح  ل  �لأول:  �لقول 
�لطو�ف، بل يجب عليه �أن يطوف ر�كبًا �أو حمموًل 
ذهب  هذ�  و�إىل  ما�سيًا،  �لطو�ف  عن  عجز  �إن 
و�ملالكية2،  �حلنفية١،  قول  فهو  �لعلماء،  جمهور 

و�ل�سافعية3، و�حلنابلة٤.
قال �بن �ملنذر -رحمه �هلل تعاىل-: »و�أجمعو� على 
عطاء،  و�نفرد  عنه  ويجزئ  به  يطاف  �ملري�س  �أن 

فقال: ي�ستاأجر من يطوف عنه«5.
�لقول �لثاين: ت�سح �لنيابة عن �لعاجز يف �لطو�ف، 
كما  تعاىل-   �هلل  -رحمه  عطاء   ذهب  هذ�  و�إىل 
�حلنفية  بع�س  قول  قيا�س  وهو  �ملنذر٦،  �بن  نقله 
يف  عنه  �لنيابة  ت�سح  قالو�  حيث  عليه،  �ملغمى  يف 

�لطو�ف٧.
�لأدلـة: ��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول �لقائلون بعدم 
�سحة �لنيابة يف �لطو�ف باأدلة من �ل�سنة و�لجماع 

و�ملعقول:
�أ - من �ل�سنة:

١-  ما ثبت من حديث عبد�هلل بن عبا�س -ر�سي 

من أحكام املسنني يف احلج ... 
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و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  »�أن  عنهما-:  �هلل 
�لركن  ي�ستلم  بعري  على  �لود�ع  حجة  يف  طاف 

مبحجن8«٩.
وجه �ل�ستدلل: �أن �حلديث يدل على جو�ز �لركوب 
يف �لطو�ف، فل حاجة للم�سن �لعاجز عن �لطو�ف 
بنف�سه لإنابة من يطوف عنه؛ لإمكان �لطو�ف ر�كبًا 

�أو حمموًل، وعليه فل ت�سح �لنيابة١0.
2- ما ثبت من حديث �أم �ملوؤمنني �أم �سلمة -ر�سي 
–�سلى  �هلل  ر�سول  �إىل  »�سكوت  قالت:  عنها-  �هلل 
�هلل عليه و�سلم- �أين �أ�ستكي، فقال: »طويف من ور�ء 

�لنا�س و�أنت ر�كبة« ١١.
–�سلى �هلل عليه و�سلم-  �لنبي  �أن  وجه �ل�ستدلل: 
و�إمنا  �لطو�ف؛  يف  بالنيابة  �سلمة  لأم  ياأذن  مل 
�سوى  ما  �أن  على  فدل  ر�كبة  �لطو�ف  �إىل  �أر�سدها 

ذلك ل يجوز ومثل �لركوب حمل �لعاجز.
ب- �لإجماع:

به  يطاف  �ملري�س  �أن  على  �لإجماع  �ملنذر  �بن  نقل 
حمموًل، وقال مل يخالف يف ذلك �إل عطاء١2،  فدل 
على �أن فر�س �لعاجز عن �لطو�ف بنف�سه �أن يطاف 

به حمموًل، فل ت�سح �لنيابة يف ذلك.
ج- من �ملعقول:

�لطو�ف  ميكنه  �حلالة  هذه  يف  �لعاجز  �مل�سن  �أن 
ببدنه  يطوف  لكونه  �أوىل  وهو  ر�كبًا،  �أو  حمموًل 
حول �لبيت، وميكنه �أن ينوي بنف�سه �لطو�ف وياأتي 
باأعمال �لطو�ف �لأخرى بنف�سه، و�لنيابة تفوت بها 
هذه �لأمور فل ت�سح، لأن �ملكلف مطالب باأن ياأتي 

مبا ي�ستطيع من �لطاعات �لو�جبة.
ومل �أجد لأ�سحاب �لقول �لثاين دليًل لقولهم -فيما 
�طلعت عليه-، ولعلهم يرون ذلك قيا�سًا على �لنيابة 
�لكلية يف �حلج، فماد�م ت�سح �لنيابة �لكلية يف �حلج 

فت�سح �لنيابة يف بع�س �أعماله.
�أن يجاب عن هذ� �لدليل باأن �لنيابة �لكلية  وميكن 
جتوز يف �حلج ب�سرط عجز �ملنوب عنه عجزً� كامًل 
عن �ل�سعي للحج و�أعماله، وهنا يختلف �لأمر؛ حيث 
�أو  حمموًل  �لطو�ف  عن  عاجزً�  لي�س  �لعاجز  �إن 

ر�كبًا، فل ت�سح �لنيابة مع �لقدرة على ذلك.
�لرتجيح:

�لقائل  �لقول  هو  �أعلم-  تعاىل  �لر�جح -و�هلل  ولعل 
بعدم �سحة �لنيابة يف �لطو�ف، ملا يلي:

١-  لقوة �أدلة هذ� �لقول و�سلمتها من �ملناق�سة.
�أن ي�ستدل  �ملوؤثرة على ما ميكن  �ملناق�سة  2- لورود 

به للقول �ملخالف.
من  به  �لإتيان  ميكنه  مبا  مطالب  �ملكلف  ولأن   -3
�أو  ر�كبًا  �لطو�ف  ميكنه  �لعاجز  و�مل�سن  �لأعمال، 

حمموًل، فل ت�سح �لنيابة مع �إمكان ذلك.
�مل�ساألة �لثانية

طواف امل�سن حممواًل
وفيها ثلثة فروع:

�لفرع �لأول: حكم طو�ف �مل�سن حمموًل.
يكون  فلمن  �لعاجز  بامل�سن  �إذ� طيف  �لثاين:  �لفرع 

�لطو�ف.
�لفرع �لثالث: �لفرق بني �حلمل و�لركوب يف �لعربة.

�لفرع �لأول
حكم طو�ف �مل�سن حمموًل

كان  �أو  بنف�سه،  �لطو�ف  ي�ستطيع  ل  �مل�سن  كان  �إذ� 
�لطو�ف  له  يجوز  فهل  �ل�سن  كرب  لعذر  عليه  ي�سق 

حمموًل؟
ل خلف بني �أهل �لعلم يف �ملذ�هب �لأربعة يف �سحة 
بنف�سه  �لطو�ف  ي�ستطيع  ل  ملن  حمموًل  �لطو�ف 

ر�جًل، �أو كان ي�سق عليه ذلك لعذر �لكرب١3.
طاف  »و�إن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �ل�سرخ�سي  قال 
ك�سر  �أو  مر�س  من  لعذر  كان  فاإن  حمموًل  �أو  ر�كبًا 

مل يلزمه �سيء«١٤.
جو�ز  »و�أما  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �لباجي  وقال 
فيه  خلف  فل  للعذر  و�ملحمول  للر�كب  �لطو�ف 

نعلمه«١5.
�أن  »�لأف�سل  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �لنووي  وقال 
يطوف ما�سيًا، ول يركب �إل لعذر مر�س �أو نحوه«١٦.
بني  نعلم  »ل  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  قد�مة  �بن  وقال 
�أهل �لعلم خلفًا يف �سحة طو�ف �لر�كب �إذ� كان له 

عذر... و�ملحمول كالر�كب فيما ذكرناه«١٧.
�لأدلـة:

للعذر  حمموًل  �لطو�ف  �سحة  على  �لعلماء  و��ستدل 
باأدلة من �ل�سنة و�ملعقول:

�أ - من �ل�سنة:
�هلل  -ر�سي  عبا�س  �بن  حديث  من  ثبت  ما   -١
عنهما- �أن �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم-  طاف يف 

حجة �لود�ع على بعري ي�ستلم � لركن مبحجن.
عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  طو�ف  �ل�ستدلل:  وجه 
و�سلم-  ر�كبًا وقيل �إن ذلك كان حلاجة، فدل على 
جو�ز �لطو�ف ر�كبًا، و�ملحمول مثل �لر�كب ل�سيما 

�إذ� كان لعذر١8.

2- ما ثبت من حديث �أم �ملوؤمنني �أم �سلمة -ر�سي 
�هلل عنها- �أنها قالت: �سكوت �إىل ر�سول �هلل –�سلى 
�هلل عليه و�سلم-  �أين �أ�ستكي، فقال: »طويف من ور�ء 

�لنا�س و�أنت ر�كبة«.
–�سلى �هلل عليه و�سلم-   �لنبي  �أن  وجه �ل�ستدلل: 
عنها-  �هلل  -ر�سي  �سلمة  �أم  �ملوؤمنني  لأم  �أجاز 
جو�ز  على  �حلديث  فدل  للعذر،  ر�كبة  بالطو�ف 

�لطو�ف ر�كبًا للعذر و�ملحمول يف حكم �لر�كب١٩.
�لفرع �لثاين

يكون  فلمن  حمموًل؛  �لعاجز  بامل�سن  طيف  �إذ� 
�لطو�ف؟

يكون  فلمن  حمموًل  �لعاجز  بامل�سن  طيف  �إذ� 
�لطو�ف؟ هل يكون للحامل �أم للمحمول �أولهما معًا؟
للنية �أثر يف حكم �لطو�ف يف مثل هذه �حلالة، فل 
�لطو�ف  نوى  قد  �حلامل  يكون  �أن  من  �لأمر  يخلو 

لنف�سه، �أو للمحمول، �أو له وللمحمول معًا.
فاإذ� كان �حلامل قد نوى �لطو�ف لنف�سه دون �مل�سن 
للمحمول دون نف�سه فالطو�ف ملن  �أو نوى  �ملحمول، 
نوي �لطو�ف له دون غريه، وهذ� ل خلف فيه بني 

�أهل �لعلم يف �ملذ�هب �لأربعة20.
قال �بن قد�مة -رحمه �هلل تعاىل-: »�أما �إذ� طيف 
به حمموًل لعذر فل يخلو �إما �أن يق�سد� جميعًا عن 
خلف  بغري  �حلامل،  دون  عنه  في�سح  �ملحمول، 
نعلمه �أو يق�سد� جميعًا عن �حلامل فيقع عنه �أي�سًا، 

ول �سيء للمحمول«2١.
لنف�سه  �لطو�ف  �حلامل  نوى  �إذ�  فيما  و�ختلفو� 
لنف�سه، هل  �لطو�ف  �ملحمول  ونوى  معًا،  وللمحمول 
�لطو�ف للحامل �أم للمحمول، �ختلف �أهل �لعلم يف 

هذه �مل�ساألة على �أربعة �أقو�ل:
و�إىل  جميعًا،  لهما  يقع  �لطو�ف  �أن  �لأول:  �لقول 
�ل�سافعية23،  قول عند  وهو  هذ� ذهب �حلنفية22، 

و��ستح�سنه �بن قد�مة من �حلنابلة2٤.
�لقول �لثاين: �أن �لطو�ف يقع للمحمول دون �حلامل، 
و�إىل هذ� ذهب �ل�سافعية يف قول25، و�حلنابلة على 

�ل�سحيح من �ملذهب2٦.
�لقول �لثالث: �أن �لطو�ف يقع للحامل دون �ملحمول، 
قول  �لأ�سح2٧، وهو  �ل�سافعية على  و�إىل هذ� ذهب 

عند �حلنابلة28.
و�إىل  منهما،  لأي  يقع  ل  �لطو�ف  �أن  �لر�بع:  �لقول 
هذ� ذهب �أبو حف�س �لُعْكربي من �حلنابلة2٩، وهو 
من�سوب �إىل �ملالكية، ومل �أجد للمالكية قوًل يف هذه 
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�مل�ساألة يف كتبهم
-ح�سب ما �طلعت عليه-30.

�لأدلـة:
�أدلة �لقول �لأول:

باإجز�ء  �لقائلون  �لأول  �لقول  �أ�سحاب  ��ستدل 
�لطو�ف عنهما معًا �إذ� نويا باأدلة من �ملعقول:

حول  �لطائف  يكون  �أن  �لطو�ف  يف  �لفر�س  �أن   -١
كل  �لطو�ف من  قد ح�سل  �حلالة  �لبيت، ويف هذه 
�أحدهما  �أن  غري  �لبيت،  حول  كائنًا  منهما  و�حد 
بفعل  و�لآخر  نف�سه  بفعل  كائنًا  �لطو�ف  منه  ح�سل 

غريه3١.
�لعاجَز يف مثل هذه  �مل�سَن  لو حمل �سخ�ٌس  �أنه   -2
وكذ�  عنهما،  �لوقوف  ل�سح  عرفات  �إىل  �حلالة 
من  كل  يف  كائنًا  �حلاج  وجود  وجوب  بجامع  هنا، 

�ملكانني32.
ونوق�س هذ� �لدليل باأنه قيا�س مع �لفارق؛ وذلك لأن 
�ملق�سود يف �لوقوف يف عرفات �لكون فيها، و�حلامل 
و�ملحمول كائنان فيها يف هذه �حلالة، و�ملق�سود يف 
�لطو�ف �لفعل، ل جمرد �لكون حول �لبيت، و�لفعل 

يف هذه �حلالة و�حد، فل يقع عن �لثنني33.
3-    �أن كل و�حد من �حلامل و�ملحمول طائف بنية 
�سحيحة فاأجز�أ �لطو�ف عن كل و�حد منهما كما لو 

مل ينو �ساحبه �سيئًا3٤.
�أدلة �لقول �لثاين:

و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين �لقائلون باأن �لطو�ف 
يقع للمحمول دون �حلامل باأدلة من �ملعقول:

١- �أنه طو�ف �أجز�أ عن �ملحمول فلم يقع عن �حلامل 
كما لو نويا جميعًا �ملحمول35.

هناك  لي�س  باأنه  �ل�ستدلل  هذ�  يناق�س  �أن  وميكن 
نويا  �إذ�  و�ملحمول  �حلامل  عن  وقوعه  من  مينع  ما 

جميعًا.
�أن �لطو�ف يف مثل هذه �حلالة فعل و�حد فل    -2

يقع عن �ثنني3٦.
ونوق�س هذ� �ل�ستدلل من وجهني:

�لأول: �أن �ملق�سود هنا لي�س هو �لفعل، بل �ملق�سود 
بعرفة،  كالوقوف  �لبيت  حول  �ل�سخ�س  ح�سول 
ل  بعرفة  كائنًا  �ل�سخ�س  ح�سول  هناك  فاملفرو�س 

فعل �لوقوف3٧.
�لبيت  حول  �ل�سخ�س  وجد  فاإذ�  �لطو�ف  يف  فكذ� 

فاإنه يكفي.
�لثاين: �أن م�سي �لو�حد جاز �أن يقع عن �ثنني يف باب 

�إذ� ركبه �ثنان فطافا عليه،  �حلج، كالبعري �لو�حد 
في�سح طو�فهما معًا، وكذ� هنا38.

3- �أن وقوع �لطو�ف يف هذه �حلالة للمحمول �أوىل؛ 
مل  و�حلامل  لنف�سه،  �إل  بطو�فه  ينو  مل  لأنه  وذلك 
يق�سد  مل  لو  فاإنه  لنف�سه،  بطو�فه  ق�سده  يخل�س 
�لطو�ف باملحمول ملا حمله، فاإن متكنه من �لطو�ف 
�ملحمول مق�سودً�  ف�سار  على حمله  يقف  ل  لنف�سه 
لهما ومل يخل�س ق�سد �حلامل لنف�سه فلم يقع عنه 

لعدم �لتعيني3٩.
ما  هناك  لي�س  باأنه  �لدليل  هذ�  يناق�س  �أن  وميكن 
�إذ� نوى لنف�سه  مينع من وقوع �لطو�ف من �حلامل 
عن  و�ملحمول  �حلامل  من  كل  نية  ل�ستقلل  �أي�سًا، 
�لآخر، كما لو كان كل و�حد منهما على مركوب ونوى 

كل و�حد منهما لنف�سه.
دليل �لقول �لثالث:

و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثالث �لقائلون باأن �لطو�ف 
�لفاعل  هو  �حلامل  باأن  �ملحمول  دون  للحامل  يقع 

فيقع �لطو�ف له دون �ملحمول٤0.
للمحمول  �لطو�ف  وقوع  باأن  �ل�ستدلل  ونوق�س هذ� 
لو  �إذ  لنف�سه،  ق�سده  يخل�س  مل  �حلامل  لأن  �أوىل؛ 
�ملحمول  حلمل  �حتاج  ملا  لنف�سه  ق�سده  �أخل�س 
ليطوف لنف�سه٤١، فاإذ� قيل ب�سحة طو�ف �حلامل، 
�إذن  ف�سح  �أوىل.  باب  من  �ملحمول  طو�ف  ف�سحة 

�لطو�ف منهما جميعًا.
�أدلة �لقول �لر�بع:

و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لر�بع �لقائلون بعدم �سحة 
�لطو�ف عن �أي و�حد منهما بدليلني من �ملعقول:

١- �أن �لطو�ف �سلة، فل ي�سح �أن ي�سلي �أحد عن 
نف�سه، وعن غريه يف �لوقت نف�سه٤2.

�مل�سن  حمل  باأن  �ل�ستدلل  هذ�  يناق�س  �أن  وميكن 
من  لكل  م�ستقلتني  نيتني  وجود  مع  به  و�لطو�ف 
�لنيابة فاحلامل  �أمر  �حلامل و�ملحمول ل تدخل يف 
لي�س نائبًا عن �ملحمول بل هو حامل له ويطوف به مع 

بقاء نية �ملحمول.
مثل  يف  و�حد  فعل  و�ملحمول  �حلامل  طو�ف  �أن   -2
هذه �حلالة، فل يقع عن �ثنني، ولي�س �أحدهما �أوىل 

من �لآخر فل ي�سح٤3.
ماد�م  �لعمل  �سحة  �لأ�سل  باأن  يناق�س:   �أن  وميكن 
يكون  و�ملحمول  م�ستقلة  نية  منهما  و�حد  لكل  �أن 

كالر�كب على �لد�بة في�سح �إذن عن �لثنني.
�لرتجيح:

ولعل �لر�جح -و�هلل تعاىل �أعلم- هو �لقول باإجز�ء 
كل  نوى  �إذ�  و�ملحمول  �حلامل  من  كل  عن  �لطو�ف 

و�حد منهما �لطو�ف لنف�سه؛ ملا يلي:
من  بع�سها  و�سلمة  �لقول  هذ�  �أدلة  لقوة   -١

�ملناق�سة.
2- لورود �ملناق�سة �ملوؤثرة على �أدلة �لأقو�ل �ملخالفة.
�سيما مع  ول  �أي�سر على �حلامل  �لقول  �أن هذ�    -3
�لطو�ف  حال  �حلا�سر  �لع�سر  يف  �لزحام  كرثة 

وغريه من �ملنا�سك.
ح�سلت  وقد  و�لفعل  �لنية  حتقيق  �ملعترب  �أن   -٤
�لنية من �لثنني، كل و�حد منهما بنية م�ستقلة، كما 
و�ملحمول  فعله ظاهر  فاحلامل  منهما  �لفعل  ح�سل 
كالر�كب على �لد�بة ولي�س هناك ما مينع من �عتبار 

فعلهما جميعًا.
�لفرع �لثالث

�لفرق بني �حلمل و�لركوب يف �لعربة
�إذ� مل ي�ستطع �مل�سن �لعاجز �لطو�ف بنف�سه، و�حتاج 
�أن يركب يف عربة ُتدفع �أو يقودها هو �أو غريه، فهل 

يختلف �حلال يف ذلك عن �لطو�ف حمموًل؟
ولعل  �مل�ساألة  قوًل يف هذه  �لأقدمني  للعلماء  �أجد  مل 
�لو�سائل  من  �لعربات  هذه  �أن  �إىل  يرجع  ذلك 
�حلديثة �لتي وجدت يف �لع�سر �حلا�سر، �إل �أن �أهل 
على  ر�كبًا  �لطو�ف  بني  يفرقون يف �حلكم  ل  �لعلم 

�لد�بة �أو حمموًل٤٤.
بني  نعلم  »ل  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  قد�مة  �بن  قال 
�أهل �لعلم خلفًا يف �سحة طو�ف �لر�كب �إذ� كان له 

عذر... و�ملحمول كالر�كب فيما ذكرناه«٤5.
�أما ملن يكون �لطو�ف يف مثل هذه �حلالة؟ هل يكون 
للم�سن �لذي على �لعربة �أو ملن يدفع �أو يقود �لعربة 
�أو د�فع  �لقائد  نوى  �إذ�  بنف�سه  �مل�سن  �إذ� مل يقدها 
�لعربة �لطو�ف لنف�سه بالإ�سافة �إىل م�ساعدة �مل�سن 

�لعاجز، ونوى �مل�سن �لعاجز �لطو�ف لنف�سه؟
مل �أجد لأهل �لعلم من �ملذ�هب �لأربعة قوًل يف هذه 
�أن  �لظاهر  �أن  �إل  عليه-،  �طلعت  –فيما  �مل�ساألة 
ين�سحب على �خللف  �ل�سابقة  �مل�ساألة  �خللف يف 
�مل�ساألة  يف  �لبيان  �سبق  فقد  �مل�ساألة،  هذه  على 
�ل�سابقة م�سمون �لفرع �لثاين وهو �إذ طيف بامل�سن 
لأهل  �أن  �لطو�ف؟  يكون  فلمن  حمموًل  �لعاجز 
للحامل  ي�سح  �لطو�ف  �أن  قول  �أقو�ل،  �أربعة  �لعلم 
و�ملحمول، وقول باأن �لطو�ف للمحمول دون �حلامل، 
وقول �أن �لطو�ف للحامل دون �ملحمول، وقول بعدم 
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�أجز�ء �لطو�ف عن �أي و�حد منهما.
وترجح �لقول ب�سحة �لطو�ف عن �حلامل و�ملحمول 
�إذ� نوى كل و�حد منهما �لطو�ف لنف�سه، وذلك لعدم 
وجود ما مينع من �سحة نية كل و�حد منهما، ولوقوع 

�لطو�ف من كل و�حد منهما حول �لبيت.
ويف هذه �مل�ساألة ميكن �لقول �أنه ي�سح �لطو�ف من 
ر�كب �لعربة، ومن قائدها �أو د�فعها من باب �أوىل؛ 
وذلك لوجود ما ي�سبه فعلني من د�فع �لعربة، وهما 
�مل�سي للطو�ف بنف�سه، ودفع �لعربة �لتي ركب فيها 
�مل�سن �لعاجز، في�سح �لطو�ف من كليهما، ول يوجد 

ما مينع من �سحة نية كل و�حد منهما.
بل �إن دفع �لعربة �أو قيادتها و�لتي فيها �مل�سن �أ�سبه 
مب�ساألة قائد �لد�بة �لتي عليها �مل�سن في�سح طو�ف 
�لقائد  طو�ف  وي�سح  �لد�بة،  على  �لر�كب  �مل�سن 
فلي�س هناك حامل  ونيته  منهما  كٍل  ل�ستقلل عمل 

�أو حممول.
�ت�سال  و�سيلة  هو  �حلامل  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 
�أو  �لعربة  �لذي يف  �مل�سن  بالأر�س بخلف  �ملحمول 
�ملركبة فهو مت�سل بالأر�س بو��سطة هذه �لآلة دون 
بنف�سه  �لعربة  �مل�سن  قاد  �إذ�  �أما  �لقائد،  �أو  �لد�فع 
ركب  كمن  فهو  ذلك  ونحو  كهربائية  �أو  يدوية  باآلة 
د�بة يقودها بنف�سه و�سبق بيان �لإجماع على �سحة 

طو�فه �إذ� كان بعذر. و�هلل تعاىل �أعلم.
�مل�ساألة �لثالثة

�سعي امل�سن حممواًل
فهل  بنف�سه  م�ستقًل  �ل�سعي  �مل�سن  ي�ستطع  مل  �إذ� 
عربة  �أو  �آدمي  على  حمموًل  ي�سعى  �أن  له  يجوز 

ونحوهما؟
للم�سن  �ل�سعي  جو�ز  يف  �لعلم  �أهل  بني  خلف  ل 
�لعاجز حمموًل �أو ر�كبًا �إذ� مل ي�ستطع �ل�سعي بنف�سه 

�أو �سق عليه ذلك٤٦.
قال �لكا�ساين -رحمه �هلل تعاىل-: »و�أما ركنه - �أي 
�سو�ء  و�ملروة،  �ل�سفا  بني  فكينونته  �ل�سعي-  ركن 
كان بفعل نف�سه �أو بفعل غريه عند عجزه عن �ل�سعي 
به  ف�ُسعي  مري�سًا  �أو  عليه  مغمًى  كان  باأن  بنف�سه 

حمموًل...« ٤٧.
يف  �مل�سي  »�أن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �لد�سوقي  وقال 
كل من �لطو�ف و�ل�سعي و�جب على �لقادر عليه، فل 

دم على عاجز طاف �أو �سعى ر�كبًا �أو حمموًل«٤8.
مذهبنا  »...�أن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �لنووي  وقال 
�أنه لو �سعى ر�كبًا جاز ول يقال مكروه لكنه خلف 

�لأوىل«٤٩.
�ل�سعي  وقال �بن قد�مة -رحمه �هلل تعاىل-: »فاأما 

ر�كبًا فيجزئه لعذر ولغري عذر«50.
و��ستدل �أهل �لعلم لقولهم بجو�ز �ل�سعي لكبري �ل�سن 
من  ثبت  ما  هو  �ل�سنة:  من  بدليل  حمموًل  �أو  ر�كبًا 
�لنبي  »طاف  قال:  عنه-  �هلل  –ر�سي  جابر  حديث 
–�سلى �هلل عليه و�سلم-  يف حجة �لود�ع على ر�حلته 
ولي�سرف  �لنا�س،  لري�ه  و�ملروة،  وبال�سفا  بالبيت 

ولي�ساألوه، فاإن �لنا�س غ�سوه5١«52.
وجه �ل�ستدلل من �حلديث: �أن ر�سول �هلل –�سلى 
للحاجة،  ر�كبًا  و�سعى  طاف  و�سلم-   عليه  �هلل 
عليه  �هلل  –�سلى  منه  فيتعلمو�  �لنا�س  لري�ه  وذلك 
و�سلم-  منا�سكهم، ولأن �لنا�س �زدحمو� عليه، فدل 
للعذر53، و�مل�سن  على جو�ز �لطو�ف و�ل�سعي ر�كبًا 
�أو  ما�سيًا  بنف�سه  �ل�سعي  ��ستطاعته  لعدم  معذور 

مل�سقة ذلك عليه.
�مل�ساألة �لر�بعة

هــرولـــة املـ�ســـن
�لهرولة5٤ من �سنن �حلج بالتفاق بني �أهل �لعلم يف 

�ملذ�هب �لأربعة55.
فاإذ� ��ستطاع �مل�سن �أن يهرول بني �لعلمني فهو �أف�سل 
و�أكمل لكونها من �سنن �حلج؛ و�أما �إذ� مل ي�ستطع، �أو 
�سق عليه ذلك، فل حرج عليه �ألَّ يهرول؛ لأنها لي�ست 
�أو  من و�جبات �حلج، وهو معذور لعدم �ل�ستطاعة 
مل�سقة ذلك عليه، وهذ� ل خلف فيه بني �أهل �لعلم 

يف �ملذ�هب �لأربعة5٦.
�لرمل  »وترك  تعاىل-:  �ل�سرخ�سي -رحمه �هلل  قال 
يف طو�ف �حلج و�لعمرة، و�ل�سعي يف بطن �لو�دي بني 
�ل�سفا و�ملروة ل يوجب عليه �سيئًا غري �أنه م�سيء �إذ� 
كان لغري عذر، وكذلك ترك ��ستلم �حلجر، فالرمل 
و��ستلم �حلجر وهذه �خللل من �آد�ب �لطو�ف �أو 
من �ل�سنن، وترك ما هو �سنة �أو �أدب ل يوجب �سيئًا 

�إل �لإ�ساءة �إذ� تعمد«5٧.
�أن  »وي�سن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  �لنفر�وي  وقال 
يف  �مل�سيل  بطن  يف  رجًل  كان  �إن  ي�سرع  �أي  يخب، 
�ل�سبعة �لأ�سو�ط، و�ملر�د ببطن �مل�سيل ما بني �مليلني 
�لأخ�سرين... فلو ترك �خلبب �ملطلوب ل دم عليه، 
كما ل دم على من ترك �لرمل يف �لطو�ف، لأن كًل 

�سنة خفيفة مل يقل �أحد بفر�سيتها«58.
وقال �لنووي -رحمه �هلل تعاىل-: »و�ل�سعي م�ستحب 
يف كل مرة من �ل�سبع، بخلف �لرمل فاإنه خمت�س 

مو�سعه  يف  �ل�سديد  �ل�سعي  �أن  كما  �لأول،  بالثلث 
�سنة فكذلك �مل�سي على عادته يف باقي �مل�سافة �سنة، 
ولو �سعى يف جميع �مل�سافة �أو م�سى فيها �سح، وفاته 

�لف�سيلة«5٩.
وقال �بن قد�مة -رحمه �هلل تعاىل-: »�أن �لرمل يف 
بطن �لو�دي �سنة م�ستحبة... ولي�س ذلك بو�جب ول 

�سيء على تاركه«٦0.
وعدم  �لهرولة  ترك  جو�ز  على  �لعلم  �أهل  و��ستدل 
�حلرج يف ذلك على �ملعذور بحديث �بن عمر -ر�سي 
و�ملروة  �ل�سفا  بني  �أ�سع  »�إن  قال:  �أنه  عنهما-  �هلل 
و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  �هلل  ر�سول  ر�أيت  فقد 
ي�سعى، و�إن �أم�ِس، فقد ر�أيت ر�سول �هلل –�سلى �هلل 

عليه و�سلم-  مي�سي، و�أنا �سيخ كبري«٦١.
عنهما-  �هلل  -ر�سي  عمر  �بن  �أن  �ل�ستدلل:  وجه 
–�سلى �هلل عليه و�سلم-  ي�سعى  �أنه ر�أى �لنبي  بنيَّ 
يف بطن �لو�دي، ور�آه �أي�سًا مي�سي بدون �سعي، فدل 
�أنه ل حرج على من ل ي�سعى يف بطن �لو�دي،  على 
�أنه كبري يف  �بن عمر -ر�سي �هلل عنهما-  كما بنيَّ 
فدل  ذلك،  عليه  ي�سق  �أو  �ل�سعي  ي�ستطيع  ول  �ل�سن 
على �أنه ل حرج على من كان كبري �ل�سن وي�سق عليه 

�ل�سعي٦2.
و�هلل تعاىل �أعلم.

�ملطلب �لثاين
دفع �مل�سن من مزدلفة قبل �لفجر

طلوع  بعد  �لنا�س  مع  �لدفع  �مل�سن  ي�ستطع  مل  �إذ� 
�لفجر من مزدلفة ب�سبب �لزحام، �أو �سق عليه ذلك، 
و�سعيًا  للزحام،  تفاديًا  �لفجر  قبل  �لدفع  له  فهل 
للو�سول �إىل جمرة �لعقبة قبل و�سول بقية �حلجاج 

ليتمكن من رميها قبل ح�سول �لزحام؟
دفع  جو�ز  على  �لأربعة  �ملذ�هب  يف  �لعلماء  �تفق 
�ل�سعفة من �حلجاج قبل طلوع �لفجر عند �لزحام 
وظهور �مل�سقة حال �لنتظار �إىل طلوع �لفجر و�مل�سن 

يعترب من �ل�سعفة٦3.
�أو  مر�س  �أو  علة  به  كانت  »�إذ�  عابدين:  �بن  قال 
�سعف فخاف �لزحام فدفع ليًل فل �سيء عليه«٦٤.

وقال �بن جلب: »ول باأ�س �أن يقدم �سعفة �أهله من 
مزدلفة على منى ليلة يوم �لنحر«٦5.

�ل�سنة  و�لأ�سحاب  �ل�سافعي  »قال  �لنووي:  وقال 
مزدلفة  من  وغريهن  �لن�ساء  من  �ل�سعفاء  تقدمي 

قبل طلوع �لفجر بعد ن�سف �لليل �إىل منى...« ٦٦.
�ل�سعفة  بتقدمي  باأ�س  »ول  قد�مة:  �بن  وقال 
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و�لن�ساء... ول نعلم فيه خمالفًا«٦٧.
من  �ل�سعفة  دفع  جو�ز  على  �لعلم  �أهل  و��ستدل 
�ل�سنة  من  باأدلة  �لفجر  قبل  مزدلفة  من  �حلجاج 

و�ملعقول:
�أ - من �ل�سنة:

�هلل  -ر�سي  عبا�س  �بن  حديث  من  ثبت  ما   -١
–�سلى �هلل  �لنبي  َم  َقدَّ »�أنا ممن  �أنه قال:  عنهما- 

عليه و�سلم- ليلة �ملزدلفة يف �سعفة �أهله«٦8.
-ر�سي  عائ�سة  �ملوؤمنني  �أم  حديث  من  ثبت  ما   -2
–�سلى  �لنبي  �سودة  »��ستاأذنت  قالت:  عنها-  �هلل 
�هلل عليه و�سلم- ليلة جمع٦٩، وكانت ثقيلة ثبطة٧0، 

فاأذن لها«٧١.
3- ما ثبت من حديث عبد�هلل بن عمر -ر�سي �هلل 
عند  فيقفون  �أهله  �سعفة  يقدم  كان  �أنه  عنهما- 
بليل فيذكرون �هلل ما بد�  باملزدلفة  �مل�سعر �حلر�م 
لهم، ثم يرجعون قبل �أن يقف �لإمام، وقبل �أن يدفع، 
من  ومنهم  �لفجر،  ل�سلة  منى  يقدم  من  فمنهم 
يقدم بعد ذلك، فاإذ� قدمو� رمو� �جلمرة. وكان �بن 
�أولئك  عمر -ر�سي �هلل عنهما- يقول: »�أْرخ�س يف 

ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه و�سلم- «٧2.
�هلل  ر�سول  �أن  �لأحاديث:  هذه  من  �ل�ستدلل  وجه 
�أهله  من  لل�سعفة  �إذن  و�سلم-   عليه  �هلل  –�سلى 
وفعل  �لفجر،  طلوع  قبل  مزدلفة  من  ين�سرفو�  �أن 
–ر�سي �هلل عنه- ومنهم  �ل�سحابة  بعده  ذلك من 
�بن عمر -ر�سي �هلل عنهما-، فدل على جو�ز دفع 
قبل  وغريهم  �مل�سنني  من  �حلجاج  من  �ل�سعفاء 
عليه  �هلل  –�سلى  �هلل  ر�سول  لرخ�سة  �لفجر  طلوع 

و�سلم-  بذلك٧3.
ب- من �ملعقول:

�أن يف دفع �ل�سعفة و�مل�سنني رفقًا بهم ودفعًا مل�سقة 
حجهم،  منا�سك  �أد�ء  يف  وتي�سريً�  عليهم،  �لزحام 

ف�سرع لهم ذلك٧٤.
�ملطلب �لثالث

رمـي امل�سـن اجلمـرات
وفيه ثلث م�سائل:

�مل�ساألة �لأوىل: �لنيابة عن �مل�سن يف رمي �جلمر�ت.
�مل�ساألة �لثانية: �سفة رمي �لنائب عن �مل�سن.

�مل�ساألة �لثالثة: جمع رمي �أيام �لت�سريق.
�مل�ساألة �لأوىل

رمي  يف  امل�سن  عن  النيابة 

اجلمرات
ولكن  بنف�سه،  �جلمر�ت  �حلاج  يرمي  �أن  �لأ�سل 
�سق  �أو  بنف�سه،  رمي �جلمر�ت  �مل�سن عن  �إذ� عجز 
عليه ذلك، فهل يجوز �أن ي�ستنيب غريه لريمي عنه؟ 
رميه  لعدم  يلزمه دم  �مل�سن غريه هل  ��ستناب  و�إذ� 

بنف�سه؟
ل خلف بني �لعلماء يف �ملذ�هب �لأربعة يف �أن من 
ذلك  عليه  �سق  �أو  بنف�سه  �جلمر�ت  رمي  عن  عجز 
م�سقة �سديدة و�لتي تنزل منزلة �لعجز �أنه يجوز له 

�أن ي�ستنيب غريه لريمي عنه٧5.
قال �ل�سرخ�سي -رحمه �هلل تعاىل-: »و�ملري�س �لذي 
ل ي�ستطيع رمي �جلمار يو�سع �حل�سى يف كفه حتى 
و�إن  بغريه،  ي�ستعني  عنه  يعجز  فيما  لأنه  به؛  يرمي 
�لنيابة  فاإن  عليه،  �ملغمى  مبنزلة  �أجز�أ،  عنه  ُرمي 

جتري يف �لن�سك كما يف �لذبح«٧٦.
كان  »�إن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  مالك  �لإمام  وقال 
ممن ي�ستطاع حمله ويطيق �لرمي ويجد من يحمله 
فلُيحمل حتى ياأتي �جلمرة فريمي، و�إن كان ممن ل 
ُي�ستطاع حمله ول يقدر على من يحمله ول ي�ستطيع 

�لرمي ُرمي عنه«٧٧.
وقال �ل�سربيني -رحمه �هلل تعاىل-: »ومن عجز عن 
�لرمي  وقت  فو�ت  قبل  زو�لها  يرجى  ل  لعلة  �لرمي 

كمر�س �أو حب�س ��ستناب من يرمي عنه«٧8.
كان  »ومن  تعاىل-:  �هلل  -رحمه  قد�مة  �بن  وقال 
مري�سًا، �أو حمبو�سًا، �أو له عذر، جاز �أن ي�ستنيب من 

يرمي عنه«٧٩.
جلو�ز  تعاىل-  �هلل  -رحمهم  �لعلم  �أهل  و��ستدل 
��ستنابة �ملعذور لرمي �جلمر�ت بالقيا�س على جو�ز 
�لنيابة عن �ل�سبي يف رمي �جلمر�ت بجامع �لعجز 

يف كلتا �حلالتني80.
يف  جتوز  �لنيابة  باأن  ذلك  جو�ز  على  ��ستدلو�  كما 
�حلج كله، وكذلك يف بع�س �أعماله كالذبح، فكذلك 
�إذ� عجز �حلاج �ملعذور عن �لرمي  جتوز يف �لرمي 

بنف�سه8١.
و�ختلفو� بعد ذلك فيما يجب على �مل�سن �لعاجز يف 

هذه �حلالة على قولني:
�لقول �لأول: ل �سيء على �مل�سن �لعاجز يف مثل هذه 
م�ستمرً�  عجزً�  بنف�سه  �لرمي  عن  عجز  �إذ�  �حلالة 
و��ستناب  �لرمي،  وقت  �نتهاء  �إىل  عاجزً�  يزل  ومل 
غريه ورمى عنه، و�إىل هذ� ذهب جمهور �لعلماء من 

�حلنفية82، و�ل�سافعية83، و�حلنابلة8٤.
�لقول �لثاين: يجب على �مل�سن �ملعذور يف هذه �حلالة 

دم، و�إىل هذ� ذهب �ملالكية85.
�لأدلـة:

��ستدل �جلمهور لقولهم باأن �لعاجز يف هذه �حلالة 
معذور، فل �سيء عليه غري �ل�ستنابة، و�لو�جب قد 

�سقط عنه برمي �لنائب8٦.
�طلعت  –فيما  دليًل  لهم  �أجد  فلم  �ملالكية  و�أما 
عليه- غري قولهم �أن �ملعذور يف هذه �حلالة مل يرم 

بنف�سه فوجب عليه �لدم لذلك8٧.
وميكن �أن يناق�س هذ� �ل�ستدلل باأن �إيجاب �لدم ل 

دليل عليه فهو قول بل دليل.
لقوة  �لأول  �لقول  هو  �أعلم-  تعاىل  -و�هلل  و�لر�جح 
�لدم  و�إيجاب  �لثاين،  �لقول  دليل  وملناق�سة  دليلهم 
يكون  �إمنا  دم  فعليه  ن�سكا  ترك  باأن من  �لقول  على 
بل  يرتك  مل  �لن�سك  �أن  و�حلال  بالكلية  تركه  عند 

جيء به بالنيابة.
�مل�ساألة �لثانية

�سفة رمي النائب عن امل�سن
�إذ� ��ستناب �مل�سن غريه لريمي عنه �جلمر�ت، فما 
��سرت�ط  يف  �لعلم  �أهل  �ختلف  �لنائب،  رمي  �سفة 
عن  يرمي  �أن  قبل  نف�سه  عن  رمى  قد  �لنائب  كون 

�ملنوب عنه –�مل�سن- على قولني:
�أن  غريه  عن  يرمي  فيمن  ي�سرتط  �أنه  �لأول:  �لقول 
يكون قد رمى عن نف�سه �أوًل، ثم يرمي عن �مل�ستنيب، 

و�إىل هذ� ذهب �ل�سافعية88، و�حلنابلة8٩.
غريه  عن  يرمي  فيمن  ي�سرتط  ل  �لثاين:  �لقول 
مذهب  ظاهر  وهذ�  نف�سه،  عن  رمى  قد  يكون  �أن 
�لنائب  ��سرت�ط رمي  يذكرو�  لأنهم مل  �حلنفية٩0؛ 
�أي�سًا  وهو  �لنيابة،  جلو�ز  ذكرهم  عند  نف�سه  عن 
ل  �إنهم  �إذ  �ل�سرورة،  م�ساألة  يف  مذهبهم  مقت�سى 
يرون ��سرت�ط �أن يكون �لنائب قد حج عن نف�سه٩١، 
وهو مذهب �ملالكية٩2، �إل �أنهم يرون ��ستحباب كون 

�لنائب قد رمى عن نف�سه٩3.
�لأدلـة:

�أن  با�سرت�ط  �لقائلون  �لأول  �لقول  �أ�سحاب  ��ستدل 
يكون �لنائب قد رمى عن نف�سه بدليلني من �ملعقول:

يكون  �أن  فيها  ي�سرتط  �حلج  يف  �لنيابة  �أن    -١
رمي  يف  �لنيابة  فكذلك  نف�سه  عن  حج  قد  �لنائب 

�جلمر�ت٩٤.
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2- �أن �لنائب قد بقي عليه فر�س نف�سه فل ت�سح 
نيابته عن غريه وهو مل يوؤد عن نف�سه٩5.

بعدم  �لقائلون  �لثاين  �لقول  �أ�سحاب  و�أما 
��سرت�ط رمي �لنائب عن نف�سه �أوًل، فلم يذكرو� 
دليًل لقولهم -فيما �طلعت عليه-، ولعلهم يرون 

�أنه ل دليل للقول با�سرت�ط ذلك.
هو  �أعلم-  تعاىل  -و�هلل  �لر�جح  ولعل  �لرتجيح: 
�أوًل؛  نف�سه  عن  �لنائب  رمي  با�سرت�ط  �لقول 
وذلك لقوة ما ��ستدل به من قيا�س رمي �لنائب 
�لنائب  ��سرت�ط حج  ثبت  وقد  �لنائب،  على حج 
عند �لنيابة٩٦. فما كان �سرطًا يف �لنيابة لأعمال 

�حلج كاملة يكون �سرطًا يف بع�س �أعمال �حلج.
�إليه  �مل�سن ما ذهب  �لنائب عن  ومن �سفة رمي 
عن  �لعاجز  يتحرى  �أن  ��ستحباب  من  �ملالكية 
�لرمي بنف�سه وقت رمي �لنائب فيكرب عن رميه 

للجمر�ت٩٧.
 ومن �سفة رمي �لنائب �أي�سًا ما قرره �ل�سافعية 
و�حلنابلة من ��ستحباب ذهاب �لعاجز مع �لنائب 
وي�سع  �لرمي  لي�سهد  �إىل �جلمر�ت،  ��ستطاع  �إن 

�حل�سى يف يد نائبه ليكون له عمل يف �لرمي.
�سرعيًا  دليًل  عليه-  �طلعت  -فيما  �أجد  ومل 
من  و�حلنابلة  �ل�سافعية  وكذ�  �ملالكية  ذكره  ملا 

�سفات رمي �لنائب �ملذكورة. و�هلل �أعلم.
�مل�ساألة �لثالثة

جمع رمي اأيام الت�رشيق
�إذ� مل ي�ستطع �مل�سن �حل�سور �إىل موقع �جلمر�ت 
يف �أيام �لت�سريق، �أو �سق عليه ذلك م�سقة بالغة، 
�لطريق  وبعد  �لزحام  ب�سبب  �أو  �سعفه،  ب�سبب 
فهل  ثلثة؛  �أو  ليومني  على �جلمر�ت  �لرتدد  مع 
يرخ�س له �أن يجمع �لرمي يف �آخر �أيام �لت�سريق 

عندما يخف �لزحام؟
وهل �لأف�سل له ��ستنابة غريه لريمي عنه جمر�ت 
كل يوم بيومه �أو جمع �لرمي يف �آخر �أيام �لت�سريق 

ليبا�سر �لرمي بنف�سه؟
هذه �مل�ساألة متفرعة عن م�ساألة �ختلف �أهل �لعلم 
�لثلثة وقت و�حد  �لت�سريق  �أيام  فيها، وهي هل 
�آخر  يف  �لثلثة  �لأيام  عن  �لرمي  فيجوز  للرمي 
�لأيام منها، �أو يجب رمي كل يوم بيومه، ول يجوز 

تاأخري رمي كل يوم عن وقته؟
لأهل �لعلم يف هذه �مل�ساألة قولن:

يوم من  �أنه يجب رمي جمر�ت كل  �لأول:  �لقول 

عن  تاأخريها  يجوز  ول  بيومه،  �لت�سريق  �أيام 
وقتها، و�إىل هذ� ذهب �حلنفية على �ملذهب٩8، 
وهو قول �ملالكية٩٩، وهو �ختيار �لعلمة حممد 

بن �لعثيمني من �ملعا�سرين١00.
يوم  كل  جمر�ت  رمي  ي�سن  �أنه  �لثاين:  �لقول 
تركها  فمن  يجب،  ول  بيومه،  �لت�سريق  �أيام  من 
وجمعها يف �آخر �أيام �لت�سريق فل �سيء عليه غري 
ذهب  هذ�  و�إىل  عليه،  دم  ول  �ل�سنة،  ترك  �أنه 
حممد بن �حل�سن و�أبو يو�سف من �حلنفية١0١، 

وهو قول �ل�سافعية١02، و�حلنابلة١03.
�لأدلـة:

بوجوب  �لقائلون  �لأول  �لقول  �أ�سحاب  ��ستدل 
رمي كل يوم بيومه باأدلة من �ل�سنة:

–�سلى �هلل عليه و�سلم-   ١- ما  ثبت عن �لنبي 
بيومه،  يوم  كل  �لت�سريق  �أيام  جمر�ت  رمى  �أنه 
»لتاأخذو�  و�سلم-:  عليه  �هلل  –�سلى  وقال 
منا�سككم، فاإين ل �أدري لعلي ل �أحج بعد حجتي 

هذه«١0٤.
عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  �أن  �ل�ستدلل:  وجه 
و�سلم- �أمر �أن ناأخذ عنه �ملنا�سك ومن �ملنا�سك 
�لتي فعلها –�سلى �هلل عليه و�سلم-  رمي جمر�ت 
�لأ�سل  �ملنا�سك  �أخذ  و�لأمر يف  يومه  يوم يف  كل 
فيه �أنه للوجوب ما مل ي�سرفه �سارف ول �سارف 

فدل على عدم جو�ز �لتاأخري �إل لعذر١05.
�س  »رخَّ و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  �أن   -2

للرعاة �أن يرمو� يومًا ويدعو� يومًا«١0٦.
�س« تدل على �أن من  وجه �ل�ستدلل: �أن كلمة »رخَّ

�سو�هم يكون وقت �لرمي يف حقهم عزمية١0٧.
بجو�ز  �لقائلون  �لثاين  �لقول  �أ�سحاب  و��ستدل 
من  باأدلة  �لت�سريق  �أيام  �آخر  يف  �لرمي  جمع 

�ل�سنة و�ملعقول:
�أ - من �ل�سنة:

للرعاة  �أذن  و�سلم-   –�سلى �هلل عليه  �لنبي  �أن 
�أيام  جميع  �أن  على  فدل  �لرمي،   يف  باجلمع 
مل  كذلك  يكن  مل  لو  �إذ  للرمي،  وقت  �لت�سريق 
يف  وغريه  للمعذور  بالن�سبة  فيها  �حلال  يختلف 

عدم جو�ز �جلمع١08.
ونوق�س هذ� �ل�ستدلل بعدم �لت�سليم بعدم �لفرق 
–�سلى  �لنبي  �إذن  �إن  حيث  وغريه،  �ملعذور  بني 
رخ�سة  كان  باجلمع  للرعاة  و�سلم-   عليه  �هلل 

للعذر، بخلف غري �ملعذور١0٩.

ب- من �ملعقول:
١- �أن �أيام �لت�سريق كلها وقت للرمي، فاإذ� �أخره 
من �أول وقته �إىل �آخره مل يلزمه �سيء كما لو �أخر 

�لوقوف بعرفة �إىل �آخر وقته١١0.
��ستدلل  باأنه  �ل�ستدلل  هذ�  يناق�س  �أن  وميكن 
مبحل �لنز�ع؛ لأن �أ�سحاب �لقول �ملخالف يقولون 
باأن كل يوم من �أيام �لت�سريق وقت م�ستقل لرمي 

جمر�ت ذلك �ليوم، فل ي�سح �ل�ستدلل.
مع  قيا�س  بعرفة  �لوقوف  على  �لقيا�س  �أن  كما 
�لفارق فاإن �لوقوف بعرفة هو وقت و�حد مت�سل 
في�سح يف �أوله �أو �آخره، كما �أن �لرمي لكل يوم له 
�أما  �أو �آخره  �أوله  وقته �مل�ستقل في�سح �لرمي يف 
�لت�سريق  �أيام  �لرمي وهي  �أيام  �لثاين من  �ليوم 
�لأول وكذ� عما بعده فل ي�سح  فهو م�ستقل عن 

�لقيا�س.
�ل�سافعي  �ملذهب  فعلى  م�سى،  ما  على  وبناء 
�أبي يو�سف وحممد من �حلنفية  و�حلنبلي وعند 
يجوز للم�سن �أن يجمع رمي جمر�ت �أيام �لت�سريق 
يف �آخر يوم لها، ول �سيء عليه يف ذلك فمن باب 

�أوىل �إذ� كان �مل�سن عاجزً� فهو معذور.
يجوز  �أن  �أي�سًا  يحتمل  �حلنفي  �ملذهب  وعلى 
ذلك  يف  عليه  يكون  و�ل  �جلمع  �لعاجز  للم�سن 
�سيء لكونه معذورً�، فهم يرون وجوب �لدم على 

من جمعها لغري عذر١١١.
و�أما على �ملذهب �ملالكي فالذي يظهر �أنه ل يجوز 
�أن يجمع رمي �جلمر�ت  للم�سن �لعاجز عندهم 
كل  رمي  يوجبون  لأنهم  �لت�سريق  �أيام  �آخر  �إىل 
يوم بيومه ون�سو� على �أن �ملري�س يوكل يف �لرمي 
�إل �أن تتح�سن حالة �مل�سن يف �آخر �أيام �لت�سريق 
وجوب  مع  �لأيام  جميع  عن  �لرمي  يلزمه  فاإنه 

�لدم١١2.
�لرتجيح:

�لأوىل  للم�ساألة  بالن�سبة  �أعلم  و�هلل  و�لر�جح 
وما تفرع منها بخ�سو�س �مل�سن �لعاجز �أن وقت 
�لرمي حمدد ول يجوز تاأخريه ول جمعه من غري 
عذر، فاإن حتقق �لعذر كحال �مل�سن �لذي يعجز 
م�سقة  عليه  ي�سق  �أو  بنف�سه  �لرمي  مبا�سرة  عن 
تاأخري  له  يجوز  فاإنه  للخطر  يتعر�س  �أو  عظيمة 
بني  جمعًا  وذلك  �لت�سريق  �أيام  �آخر  �إىل  �لرمي 
حديث »خذو� عني منا�سككم« وفعله –�سلى �هلل 
عليه  �هلل  –�سلى  رخ�سته  وبني  و�سلم-   عليه 
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و�سلم-  للرعاة للعذر فامل�سن �لعاجز �أوىل.
يظهر  فالذي  �ل�ستنابه  �أو  �لأف�سل  �جلمع  و�أما هل 
يل -و�هلل �أعلم- �أن ينظر يف حال �مل�سن، فاإذ� كان ل 
ي�ستطيع �لو�سول �إىل موقع �جلمر�ت ب�سبب كرب �سنة 
وعورته  �أو  �لطريق  بعد  ب�سبب  �إليه  �لو�سول  وم�سقة 
ونحوهما فاإن �لأف�سل له �لتوكيل، ملا �سبق ذكره من 
من  يوم  كل  رمي  �أد�ء  ويتم  ذلك.  جو�ز  على  �لأدلة 

�أيام �لرمي يف وقته �ملحدد بالوكالة.
و�أما �إذ� كان �مل�سن ل ي�ستطيع �لو�سول �إىل �جلمر�ت 
�أو ي�سق عليه ذلك ب�سبب �لزحام، وي�ستطيع �لو�سول 
�أو  �لثاين  �ليوم  �إليها ولو ر�كبًا بعد زو�ل �لزحام يف 
�لثالث من �أيام �لت�سريق، فالأف�سل يف حقه �أن يجمع 
ويبا�سر بنف�سه �لرمي؛ وذلك لإذن �لنبي –�سلى �هلل 
عليه و�سلم-  لأ�سحاب �لعذر من �لرعاة بجمع �لرمي 

للعذر، و�مل�سن مثلهم يف �لعذر بل �أوىل.
-رحمه  �لعثيمني  بن  حممد  �لعلمة  �إليه  مال  وهذ� 
رجل  عن  �سئل  حيث  �ملعا�سرين،  من  تعاىل-  �هلل 
مري�س ل ي�ستطيع �لرمي يوم �لعيد فهل له �أن يوؤخر 

�لرمي �إىل �آخر يوم �لت�سريق �أو يوكل �أف�سل؟
فاأجاب بقولـه: »�إذ� �سار عند �لإن�سان مانع مينعه من 
�لرمي يوم �لعيد، فاإنه يوؤخره حتى يقوى على ذلك؛ 
للرعاة  �أذن  و�سلم-   عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  لأن 
وكلو�،  لهم:  يقل  ومل  يومًا  ويدعو�  يومًا،  يرمو�  �أن 
كاملر�أة  د�ئمًا  تعبًا  كان  فاإن  �لتعب  �أما  فنقول:   ....
�حلامل، �أو �لرجل �لكبري يف �ل�سن، �أو عجوز كبرية 
�أ�سابه مر�س خفيف  كان  �إذ�  �أما  فليوكل،  �ل�سن  يف 
يجوز  فل  �لت�سريق  �أيام  �آخر  يف  منه  يرب�أ  �أن  يرجو 

�أن يوكل«١١3

�ملر�جع
�لقدير  وفتح   ،١٩٤/2 �ل�سنائع  بد�ئع  ينظر:    ١

.5١3/2
�ل�سالك  بلغة  بهام�س  �ل�سغري  �ل�سرح  ينظر:    2

2٤5/١ و 25٧.
3      ينظر: �ملجموع ٦0/8، ومغني �ملحتاج ١/٦55 

و ٦٦2.
٤  ينظر: �ملغني 52/5 و 55، و�لن�ساف 20/8 و 2١ 

و 22 .
5    �لإجماع �س/53.

٦   ينظر: �ملرجع �ل�سابق.
٧  ينظر: فتح �لقدير 5١3/2.

�مليم  و �ملحجن: بك�سر  �ل�سيء،  �ْعوجاج  ن  �لتَحجُّ   8
 ، معقوفة  ع�سا  وهو   ، �جليم  وفتح  �حلاء  و�إ�سكان 
بطرفها  ويحرك   ، له  �سقط  ما  �لر�كب  بها  يتناول 
بعريه للم�سي . ينظر: ل�سان �لعرب: 3٤/2، �لنهاية: 

.3٤٧/١
��ستلم  باب:  كتاب:�حلج،  �لبخاري:  �أخرجه    ٩
يف  وم�سلم   ،١٦0٧ برقم:  �س3١١  باملحجن:  �لركن 
على  �لطو�ف  جو�ز  باب  �حلج،  كتاب  يف  �سحيحه 

بعري وغريه �س503 ورقمه ١2٧2.
١0   ينظر: �لنيابة يف �لعباد�ت �س/3٤١.

طو�ف  باب:  �حلج،  كتاب  �لبخاري:  �أخرجه     ١١
�لن�ساء مع �لرجال: �س3١2 برقم: ١٦١٩، وم�سلم يف 
�سحيحه يف كتاب �حلج باب جو�ز �لطو�ف على بعري 

وغريه �س503 ورقم ١2٧٦.
١2    ينظر: �لإجماع لبن �ملنذر �س/53، و�ملجموع 

.٦0/8
١3 ينظر: �ملب�سوط ٤٤/3، وبد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤، 
و�ملنتقى 5١5/3، وحا�سية �لد�سوقي ٦3/2، و�ملجموع 
 ،2٤٤/١ و�ملحرر   ،٦55/١ �ملحتاج  ومغني   ،2٧/8

وك�ساف �لقناع 2/38١.
١٤    �ملب�سوط 3/٤٤.
١5    �ملنتقى 5١5/3.
١٦    �ملجموع 8/2٧.

١٧    �ملغني 2٤٩/5 و 250.
١8 ينظر: �ملنتقى 5١5/3، و�ملغني 250/5، و�ل�سرح 

�لكبري ٩/١05.
١٩ ينظر: �ملنتقى 5١5/3، و�ملغني 250/5، وك�ساف 

�لقناع 2/38١.
20  ينظر: بد�ئع �ل�سنائع ١٩٤/2، و�ملنتقى 5١5/3، 

و�ملجموع 28/8، و�ملغني 55/5.
2١    ينظر: �ملغني 55/5.

22    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤.
23    ينظر: �ملجموع 28/8.

2٤    ينظر: �ملغني 55/5.
25    ينظر: �ملجموع 28/8.

2٦    ينظر: �ملغني 55/5، و�لن�ساف ٩/١١0.
2٧    ينظر: �ملجموع 28/8.

28    ينظر: �ملغني 55/5، و�لن�ساف ١0٩/٩.
2٩    ينظر: �ملغني 55/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/١١0.

30    ينظر: هد�ية �ل�سالك على �ملذ�هب �لأربعة يف 
�ملنا�سك 2/٧٧٦.

3١    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤.

32    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤.
33    ينظر: �ملغني 55/5.

3٤    ينظر: �ملرجع �ل�سابق 55/5.
35    ينظر: �ملغني 55/5.

3٦    ينظر: �ملغني 55/5، وك�ساف �لقناع 2/38١.
3٧    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤.
38    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 2/١٩٤.

3٩    ينظر: �ملغني 55/5.
٤0    ينظر: �ملجموع 28/8، و�ملغني 55/5.

٤١    ينظر: �ملغني 55/5.
٤2    ينظر: �ملنتقى 5١5/3.

٤3    ينظر: �ملغني 55/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/١١0.
�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٤٤/3 �ملب�سوط  ينظر:      ٤٤
١٩٤/2، و�ملنتقى 5١5/3، وحا�سية �لد�سوقي ٦3/2، 
و�ملغني   ،٦55/١ �ملحتاج  ومغني   ،28/8 و�ملجموع 

2٤٩/5، و�ل�سرح �لكبري ١0٤/٩ و ١05.
٤5    �ملغني 2٤٩/5 و 250.

�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٤5/3 �ملب�سوط  ينظر:      ٤٦
�لد�سوقي  وحا�سية   ،١8٦/١2 و�ل�ستذكار   ،203/2
 ،٩١/3 �لطالبني  ورو�سة   ،٧٧/8 و�ملجموع   ،٦3/2

و�ملغني 2٤٩/5،  و 25١، و�ملبدع 220/3.
٤٧    بد�ئع �ل�سنائع 203/2.
٤8    حا�سية �لد�سوقي ٦3/2.

٤٩    �ملجموع 8/٧٧.
50    �ملغني 5/25١.

5١    غ�سوه: �أي �إزدحمو� عليه، ينظر: �سحيح م�سلم 
ب�سرح �لنووي ٩/22.

52  �أخرجه م�سلم يف كتاب �حلج، باب جو�ز �لطو�ف 
على بعري وغريه 503 برقم: ١2٧3.

53 ينظر: �ملب�سوط ٤5/3، و�ملجموع ٧٧/8، وك�ساف 
�لقناع 2/٤8١.

و�مل�سي،  �لَعْدِو  بني  �لَعْدو  من  �سْرب  �لَهْرولة     5٤
وقيل �لَهْرولة بعد �لَعَنق وقيل �لَهْرولة �لإِ�سر�ع، وقيل 
�لَهْرولة فوق �مل�سي ودون �خلبب و�خَلَبُب دون �لَعْدو. 

ينظر: ل�سان �لعرب: 33١/٦، و�لنهاية: 5/2٦١.
55   ينظر: �ملب�سوط ٤٦/3، وبد�ئع �ل�سنائع 2/20٤ 
و 22٤، و�لفو�كه �لدو�ين 55١/١، وحا�سية �لد�سوقي 
 ،٩0/2 �لطالبني  ورو�سة   ،٧5/8 و�ملجموع   ،٦5/2

و�ملغني 238/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/١32.
�لدو�ين  و�لفو�كه   ،٤٦/3 �ملب�سوط  ينظر:     5٦
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55١/١، و�ملجموع ٧5/8، و�ل�سرح �لكبري ٩/١32.
5٧   �ملب�سوط 3/٤٦.

58    �لفو�كه �لدو�ين 55١/١.
5٩    �ملجموع ٧5/8.
٦0    �ملغني 238/5.

�ملنا�سك،  كتاب  �سننه، يف  �أبود�ود يف  �أخرجه      ٦١
 ١٩0٤ برقم:  �س2١٩  و�ملروة  �ل�سفا  �أمر  باب 
�ل�سعي  يف  جاء  ما  باب  �حلج،  كتاب  يف  و�لرتمذي 
بني �ل�سفا و�ملروة �س١٦0 برقم: 8٦٤، وقال: »هذ� 
�ملنا�سك،  كتاب  ماجه:  و�بن  حديث ح�سن �سحيح«، 
برقم:  �س32٤  و�ملروة  �ل�سفا  بني  �ل�سعي  باب: 
�حلج،  كتاب:  �لكربى:  �ل�سنن  يف  و�لن�سائي   ،2٩88
برقم:   ٤١٤/2 و�ملروة:  �ل�سفا  بني  �مل�سي  باب: 
3٩٧١، و�أحمد: ٤١/2 برقم: ٤٩٩3 و ١١٩/2 برقم: 
تعاىل-.  �هلل  –رحمه  �لألباين  و�سححه   ،5٩٩٩

ينظر: �سحيح و�سعيف �بن ماجه برقم 2٩88.
٦2    ينظر: �ل�ستدلل باحلديث يف �ملغني 238/5.

�بن  وحا�سية   ،20٦/2 �ل�سنائع  بد�ئع  ينظر:      ٦3
عابدين 5٦3/2، ومو�هب �جلليل ١88/٤، و�لتفريع 
3٤2/١، و�ملجموع ١3٩/8، ومغني �ملحتاج ٦٧١/١، 

و�ملغني 28٦/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/١83.
٦٤    حا�سية �بن عابدين 5٦3/2.

٦5    �لتفريع ١/3٤2.
٦٦    �ملجموع 8/١3٩.

٦٧    �ملغني 5/28٦.
٦8    �أخرجه �لبخاري يف كتاب �حلج، باب من قدم 
يف  وم�سلم   ،١٦٧8 ورقمه  �س322  بليل  �أهله  �سعفه 
كتاب �حلج، باب ��ستحباب تقدمي رفع �ل�سعفة من 

�لن�ساء وغريهن من مزدلفة �س5١0 برقم: ١2٩3
ليلة  �سميت  �لعيد  ليلة  وهي  �ملزدلفة:  ليلة  �أي     ٦٩
�سرح  �لنووي:  ينظر:  �سلو�تها.  يجمع  لأنه  جمع؛ 

م�سلم:3٩/٩ و ٤0 و ٤١، في�س �لقدير:3/53٩.
�ملُر�د،  ْغُل عن  و�ل�سَّ �لتْعِويُق  ْثِبيِط هو  �لتَّ َثِبَطة:     ٧0
وثبطة: �أي ثقيلة بطيئة �حلركة كاأنها تثبط بالأر�س 
م�سلم:  على  �لنووي  �سرح  ينظر:  بها.  ت�سبث  �أي 

١٤3/٩، ل�سان �لعرب: 32٦/١.
٧١   �أخرجه �لبخاري يف كتاب �حلج، باب من قدم 
يف  وم�سلم   ،١٦80 ورقمه  �س322  بليل  �أهله  �سعفة 
��ستحباب  باب  �حلج،  ��ستحباب  باب  �حلج،  كتاب 
تقدمي دفع �ل�سعفة من �لن�ساء وغريهن من مزدلفة 

�س5١0 برقم: ١2٩0.

٧2    �أخرجه �لبخاري يف كتاب �حلج، باب من قدم 
وم�سلم يف  ورقمه ١٦٧٦،  بليل �س322،  �أهله  �سعفة 
كتاب �حلج، باب ��ستحباب تقدمي دفع �ل�سعفة من 

�لن�ساء وغريهن من مزدلفة �س5١١ برقم: ١2٩5.
و�ملجموع   ،20٦/2 �ل�سنائع  بد�ئع  ينظر:      ٧3
�لنووي ٤2/٩، وفتح  ب�سرح  ١3٩/8، و�سحيح م�سلم 

�لباري 
.٦١5/3

٧٤    ينظر: �ملغني 28٦/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/١83.
�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦٩/٤ �ملب�سوط  ينظر:      ٧5
عبد�لرب  لبن  و�لكايف   ،٤23/١ و�ملدونة   ،20٧/2
٤١0/١، و�ملجموع 283/8، ومغني �ملحتاج ١/٦83، 
و   5١0/2 �لقناع  وك�ساف   ،250/٩ �لكبري  و�ل�سرح 

.5١١
٧٦    �ملب�سوط ٦٩/٤.
٧٧    �ملدونة ١/٤23.

٧8    مغني �ملحتاج ١/٦83.
٧٩    �ل�سرح �لكبري ٩/250.

�لعباد�ت  80    ينظر: �ملجموع 283/8، و�لنيابة يف 
�س/3٤5.

�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦٩/٤ �ملب�سوط  ينظر:      8١
20٧/2، ومغني �ملحتاج ١/٦83.

�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦٩/٤ �ملب�سوط  ينظر:      82
.20٧/2

83    ينظر: �ملجموع 283/8، ومغني �ملحتاج ١/٦83.
8٤    ينظر: �ل�سرح �لكبري 250/٩، وك�ساف �لقناع 

.5١0/2
 ،3٤٦/١ و�لتفريع   ،٤23/١ �ملدونة  ينظر:      85

و�لكايف لبن عبد�لرب ١/٤١0.
�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦٩/٤ �ملب�سوط  ينظر:      8٦

20٧/2، و�ملبدع 2٤0/3.
8٧    ينظر: �ملدونة ١/٤23.

 88    ينظر: رو�سة �لطالبني ١١5/3، ومغني �ملحتاج 
.٦83/١

8٩    ينظر: �ملغني 52/5.
�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦٩/٤ �ملب�سوط  ينظر:      ٩0

.20٧/2
٩١    ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 3١٩/2 و 320، وحا�سية 

�بن عابدين ٦٦3/2.
٩2    ينظر: �ملدونة ٤23، و�لتفريع 3٤٦/١.

٩3    ينظر: �لكايف لبن عبد�لرب ١/٤١0.

٩٤    ينظر: مغني �ملحتاج ١/٦83.
٩5    ينظر: �ملغني 52/5.

٩٦    كما هو يف حديث �سربمة.
و�لكايف لبن عبد�لرب  �ملدونة ١/٤23،  ٩٧    ينظر: 

.٤20/١
�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٧٤/٤ �ملب�سوط  ينظر:      ٩8

2١0/2، وحا�سية �بن عابدين 2/5٧٤.
 ،3٤٦/١ و�لتفريع   ،٤2٤/١ �ملدونة  ينظر:      ٩٩

و�لكايف لبن عبد�لرب ١/٤١0.
١00   ينظر: �ل�سرح �ملمتع ٧/388.

�ل�سنائع  وبد�ئع   ،٦5/٤ �ملب�سوط  ينظر:     ١0١
.2١0/2

�ملحتاج  ومغني   ،2٤0/8 �ملجموع  ينظر:     ١02
.٦83/١

 ،2٤5/٩ و�لإن�ساف   ،332/5 �ملغني  ينظر:     ١03
وك�ساف �لقناع 5١0/2.

١0٤   �أخرجه م�سلم يف كتاب �حلج، باب ��ستحباب 
قوله  وبيان  ر�كبًا،  �لنحر  يوم  �لعقبة  جمرة  رمي 
 ١2٩٧ برقم:   5١2 منا�سككم«  عني  »لتاأخذو�   :r
و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى ١25/5 برقم ٩30٧ بلفظ 

»خذو� عني منا�سككم«.
١05   ينظر: �ل�سرح �ملمتع ٧/388.

١0٦   �أخرجه �لرتمذي: كتاب: �حلج، باب: ما جاء 
يف �لرخ�سة للدعاء �أن يرمو� يومًا ويدعو� يومًا: ١٧3 
برقم: ٩5٤، و�أبو د�ود: كتاب: �ملنا�سك، باب: يف رمي 
برقم:  و�أحمد ٤50/5   ، برقم: ١٩٧5  �جلمار: 22٧ 
برقم:   3١٩/٤ �سحيحه:  يف  خزمية  و�بن   ،23828

.2٩٧٦
١0٧   ينظر: �ل�سرح �ملمتع ٧/388.

١08   ينظر: مغني �ملحتاج ٦83/١، و�ملغني 333/5.
١0٩   ينظر: �ل�سرح �ملمتع ٧/388.

١١0   ينظر: �ملغني 333/5، و�ل�سرح �لكبري ٩/2٤5، 
وك�ساف �لقناع 5١0/2.

�بن  وحا�سية   ،2١0/2 �ل�سنائع  بد�ئع  ١١١ينظر: 
عابدين 2/5٧٤.

 ،3٤٦/١ و�لتفريع   ،٤2٤/١ �ملدونة  ينظر:     ١١2
و�لكايف لبن عبد�لرب ١/٤١0.

١١3   جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة �ل�سيخ حممد بن 
�سالح �لعثيمني ١١5/23 و ١١٦.



26ر�سالة �لإ�سالم �لعدد )5( ذو �حلجة 1434هـ �أكتوبر 2013م 

حج
 ال

ف
مل

لفضيلة الشيخ العالمة - محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه هللا-
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االغتسال  ما حكم  تعاىل-:  اهلل  الشيخ- رمحه  سئل فضيلة 
للمحرم؟

فأجاب فضيلته بقوله: االغتسال للمحرم سنة، لثبوت ذلك عن 
النيب - صلى اهلل عليه وسلم - سواء اغتسل مرة أو مرتني، 
من  فيغتسل  حمرم  وهو  احتلم  إذا  يغتسل  أن  جيب  ولكنه 

اجلنابة، وأما االغتسال لإلحرام فهو سنة.
سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل-: ما حكم وضع الطيب 

قبل اإلحرام؟

االغتسال  بعد  اإلحرام  عند  التطيب  بقوله:  فضيلته  فأجاب 
سنة؟ وذلك أن النيب - صلى اهلل عليه وسلم - تطيب إلحرامه، 
قالت عائشة رضي اهلل عنها: »كنت أطيب النيب - صلى اهلل 
عليه وسلم - إلحرامه قبل أن حيرم »  وكان ُيرى وبيص املسك 

يف مفارق رأسه - صلى اهلل عليه وسلم - وهو حمرم .

ثوب  على  وقع  إذا  تعاىل-:  اهلل  رمحه  الشيخ-  فضيلة  سئل 
وماذا  الدم،  وفيه  فيه  يصلى  فهل  أو كثري  قليل  دم  اإلحرام 

يفعل احملرم يف الطواف والسعي؟

فأجاب فضيلته بقوله: الدم إذا كان طاهرًا فإنه ال يضر إذا 
وقع على اإلحرام أو غريه من الثياب، والدم الطاهر من البهيمة 
هو الذي يبقى يف اللحم والعروق بعد ذحبها: كدم القلب ودم 
الفخذ وحنو ذلك، وأما إذا كان الدم جنسًا فإنه يغسل سواًء 
فلو ذبح شاة  املسفوح،  الدم  أو غريه، وذلك  يف ثوب اإلحرام 
الذي  هذا  يغسل  أن  عليه  جيب  فإنه  دمها  من  وأصابه  مثاًل 
على  أو  اإلحرام،  ثوب  على  أو  ثوبه  على  وقع  سواًء  أصابه، 
بدنه، إال أن العلماء رمحهم اهلل قالوا: يعفى عن الدم اليسري 

ملشقة التحرز منه.

فعليه   ،« والسعي  الطواف  على احملرم يف  »وماذا  قوله:  وأما 
عن  البيت  وجيعل  بالبيت  يطوف  أنه  من  العلماء  ذكره  ما 
األسود،  احلجر  عند  وينتهي  األسود  باحلجر  ويبدأ  يساره، 
واملروة  الصفا  بني  يسعى  وكذلك  تنقص،  ال  أشواط  سبعة 
سبعة أشواط ال تنقص، يبدأ بالصفا وينتهي باملروة، وما يفعله 

احلجاج معروف يف املناسك فلريجع إليه هذا السائل.
سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل-: هل جيوز للمحرمة أن 

تغري الثياب اليت أحرمت فيها؟ وهل لإلحرام ثياب ختصه؟

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

أحرمت بها فال حرج عليها.

وليس لإلحرام ثياب ختصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت، 
إال أنها ال تلبس النقاب وال تلبس القفازين، والنقاب هو الذي 
يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعني، وأما القفازان فهما 

اللذان يلبسان يف اليد، ويسميان شراب اليدين.

وأما الرجل فإن له لباسًا خاصًا يف اإلحرام وهو اإلزار والرداء، 
فال يلبس القميص، وال السراويل، وال العمائم، وال الربانس 

وال اخلفاف.
سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل-: ما حكم أداء السنة يف 

مسجد امليقات وكم عددها؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك سنة ختتص مبسجد امليقات 
وال باإلحرام، فلم يرد عن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
بعد  أهّل  أن حيرم صلى ركعتني، لكنه  أراد  إذا  أنه كان 
صالة مبعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى، وهلذا كان 
القول الراجح ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية- رمحه اهلل- أنه 
اإلحرام  أن جيعل  ينبغي  لكن  لإلحرام صالة ختصه،  ليس 
بعد صالة: فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة 
مثاًل،  الضحى  كصالة  نافلة  وقت  يف  كان  وإن  وحيرم، 
أوصالة ركعتني بعد الوضوء، أو صالة حتية املسجد فليكن 
إحرامه بعد هذه الصالة، أما أن ينوي صالة خاصة لإلحرام 
فإن هذا ال أعلم فيه سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى 

آله وسلم.
ركعيت  حكم  ما  تعاىل-:  اهلل  رمحه  الشيخ-  فضيلة  سئل 

اإلحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا اإلحرام وهما الركعتان اللتان 
عن  يرد  مل  ألنه  مشروعتني؟  غري  اإلحرام  أراد  من  يصليهما 
وإذا  لإلحرام صالة ختصه،  أن  والسالم  الصالة  عليه  النيب 
فإنه ال  النيب عليه الصالة والسالم مشروعيتهما  يرد عن  مل 
من  تتلقى  إمنا  الشرائع  إن  إذ  مبشروعيتهما،  القول  ميكن 
قريبًا  وكان  امليقات  إلي  وصل  إذا  ولكنه  فقط،  الشارع 
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من وقت إحدى الصلوات املفروضة فإنه ينبغي أن جيعل عقد 
النيب صلى اهلل عليه  املفروضة ألن  الصالة  تلك  بعد  إحرامه 
وسلم أهل دبر الصالة ، كذلك لو أراد اإلنسان أن يصلي سنة 
الوضوء بعد اغتسال اإلحرام وكان من عادته أن يصلي سنة 

الوضوء فإنه جيعل اإلحرام بعد هذه السنة.

بعض  على  يشكل  تعاىل-:  اهلل  رمحه  الشيخ-  فضيلة  سئل 
قول  أو  مثاًل  عمرة  لبيك  احلاج  قال  إذا  بالنية  النطق  الناس 
املضحي هذه عن فالن أي تسمية صاحب األضحية عند الذبح 

فأرجو رفع اإلشكال؟
فأجاب فضيلته بقوله: ال إشكال يف ذلك، ألن قول املضحي: 
هذه عين وعن أهل بييت، إخبار عما يف قلبه، مل يقل: اللهم 
إني أريد أن أضحي. كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما 
يف قلبه فقط، وإال فإن النية سابقة من حني أن أتى باألضحية 
وأضجعها وذحبها فقد نوى، وكذلك يقال يف النسك: لبيك 
حجًا، لبيك عمرة، وليس هذا من باب ابتداء النية، ألنه قد 
نوى من قبل، وهلذا ال يشرع أن نقول: اللهم إني أريد العمرة، 
اللهم إني أريد احلج، بل انِو بقلبك ولبِّ بلسانك، وأما التكلم 
بالنية يف غري احلج والعمرة واألضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس 
مبشروع، فال يسن لإلنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم 
بالصالة:  أو  أتوضأ  أن  نويت  إني  اللهم  أتوضأ،  أن  أريد  إني 
اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي. كل هذا 
غري مشروع، وخري اهلدي هدي حممد - صلى اهلل عليه وسلم 

.-
إذا وصلت املرأة امليقات قاصدة العمرة ولكنها حائض فماذا 

تفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: العمل يف هذه احلال أنه ينبغي للمرأة 
إذا وصلت إىل امليقات وهي حائض وخافت أن ال تطهر قبل أن 
يرجع أهلها فتحرم وتشرتط وتقول: »اللهم إن حبسين حابس 
فمحلي حيث حبستين »، فإن كانت هذه املرأة قد اشرتطت 
فإنها ترجع مع أهلها وال شيء عليها، وإن مل تكن اشرتطت 
ثم  تطهر  حتى  حمرم  معها  ويبقى  إحرامها  على  تبقى  فإنها 

تقضي عمرتها.
هل  التمتع  أردنا  إذا  تعاىل-:  اهلل  الشيخ- رمحه  سئل فضيلة 

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

العمرة  فتنوي  التمتع  تريد  كنت  إذا  بقوله:  فضيلته  فأجاب 
قارنًا.  واحلج صرت  العمرة  نويت  لو  ألنك  امليقات  عند  فقط 

وحترم باحلج من مكانك.
التمتع  الفرق بني  ما  تعاىل-:  الشيخ- رمحه اهلل  سئل فضيلة 

واإلفراد والقران؟

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينها كما يلي:

ويسعى  فيطوف  احلج  أشهر  يف  بالعمرة  يهل  أن  التمتع  أواًل: 
ويقصر وحيل حاًل كاماًل، ثم حيرم باحلج من عامه فتكون 

عمرة منفصلة عن احلج.

عند  فيقول  واحلج مجيعًا  بالعمرة  أن حيرم  فهو  القران  وأما 
تكون  احلال  هذه  ويف  ا،  وحجًّ عمرة  لبيك  إحرامه:  ابتداء 

األفعال للحج، وتدخل العمرة يف أفعال احلج.

وأما اإلفراد فهو أن حيرم باحلج مفردًا وال يأتي معه بعمرة، 
فيقول: لبيك اللهم حجًا. عند اإلحرام من امليقات هذا فرق من 

حيث األفعال.

ثانيًا: من حيث وجوب الدم فإن الدم جيب على املتمتع وعلى 
دم  ولكنه  جربان  دم  ليس  الدم  وهذا  املفرد،  دون  القارن 

شكران، وهلذا يأكل اإلنسان منه ويهدي ويتصدق.

ساق  من  إال  التمتع  فاألفضل  األفضلية  حيث  من  أما  ثالثًا: 
اهلدي، فاألفضل له الِقران ثم يلي التمتع الِقران ثم اإلفراد.

سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل-: امرأة استعملت مانعًا 
للحيض من أجل احلج ومع التعب نزل عليها شي مثل الكدرة 

فما حكمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بشي قالت أم عطية- رضي 
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وإن  والكدرة شيئًا«  حتى  الصفرة  نعد  اهلل عنها- »كنا ال 
استمر ما دام مل يكن دمًا خالصًا فليس بشي.

سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل-: هل جيوز للحائض أن 
تعتمر أو حتج؟ وما األمور اليت جيب عليها أثناء ذلك عندما 

حترم من امليقات؟

وعند  وتعتمر  حتج  أن  هلا  احلائض  بقوله:  فضيلته  فأجاب 
وحترم  بثوب  وتستثفر  تغتسل  غريها:  يفعله  ما  تفعل  امليقات 
إال  بسواء  سواء  الناس  يفعله  ما  وتفعل  الناس،  من  كغريها 
الطواف بالبيت؛ ألن النيب - صلى اهلل عليه وسلم - أمر أمساء 
بنت عميس- رضي اهلل عنها- زوج أبي بكر رضي اهلل عنه 
تغتسل  أن  بكر  أبي  بن  حممد  احلليفة  ذي  يف  ولدت  حني 
وتستثفر بثوب وحترم ، وقال لعائشة- رضي اهلل عنها- حني 
فلم    « بالبيت  تطويف  أال  يفعل احلاج غري  ما  »افعلي  حاضت 
تفعله  النسك  أفعال  وبقية  واملروة،  بالصفا  وال  بالبيت  تطف 
احلائض والنفساء كغريها وتقف يف عرفة ويف مزدلفة وترمي 
اجلمرات وتدعو يف عرفة ويف مزدلفة وبني اجلمرات كسائر 

الناس.
سئل فضيلة الشيخ- رمحه اهلل تعاىل- ما التلبية اليت صحت 

عن النيب - صلى اهلل عليه وسلم -؟ ومتى تقطع التلبية؟

النيب - صلى  التلبية اليت صحت عن  بقوله:  فأجاب فضيلته 
اهلل عليه وسلم - قوله: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك 
وروى    « لك  وامللك، ال شريك  لك  والنعمة  إن احلمد  لبيك، 

اإلمام أمحد زيادة »لبيك إله احلق » . وإسناده حسن.
وتقطع التلبية يف العمرة إذا شرع يف الطواف، ويف احلج إذا 
من  الرتمذي  روى  ملا  العيد،  يوم  العقبة  مجرة  رمي  يف  شرع 
أنه  احلديث:  يرفع  عنهما-  اهلل  رضي  عباس-  ابن  حديث 
كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر . صححه 
الرتمذي، لكن فيه حممد بن عبد الرمحن بن أبي ليلى ضعفه 
أسامة  أن  عنهما-  اهلل  رضي  عباس-  ابن  وعن  األكثرون، 
رضي اهلل عنه كان رديف النيب - صلى اهلل عليه وسلم - من 
من  عنه-  اهلل  رضي   - الفضل  أردف  ثم  مزدلفة،  إىل  عرفة 
مزدلفة إىل منى فكالهما قال: )مل يزل يليب حتى رمى مجرة 
التلبية يف  العقبة( أخرجاه يف الصحيحني  وعند مالك يقطع 

العمرة إذا وصل احلرم، وقيل: إذا وصل البيت أو رآه.
ومعنى )لبيك(: إقامة على طاعتك وإجابة لدعوتك. ولفظه لفظ 

املثنى ومعناه الكثرة.

د. عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ل�سرثي

ر�ئعة  كلمة  ��ستوقفتني 
بن  عمر  �لز�هد  للخليفة 
�أعلم  �سري  يف  عبد�لعزيز 
قال   )١3٧/5( �لنبلء 
�لذهبي روى حماد بن �سلمة 
نعيم  عن  �لرملي  رجاء  عن 
بن  عمر  كاتب  �هلل  عبد  بن 
قال:  عمر  �أن  �لعزيز  عبد 
من  كثري  من  ليمنعني  »�إنه 
مع  �ملباهاة«  خمافة  �لكلم 

�أنه كان ف�سيحًا مفوهًا بليغًا �إذ� تكلم لكنه خاف على نف�سه من �ملباهاة �أمام 
�لنا�س.

ما �أعظم ما كان عليه �ل�سلف �ل�سالح من �لورع و�لبعد عن �ملباهاة و�ملفاخرة 
باأقو�لهم و�أعمالهم كل ذلك خ�سية �لرياء و�ل�سمعة ورغبة يف حتقيق �لإخل�س، 
بال�سنة  و�لعمل  �لتباع  على  �لنا�س  �أحر�س  كانو�  لأنهم  �لقدوة  حمل  فهم 
فحياتهم و�سريتهم حافلة بكل �ملعاين و�لقيم �لعالية �لتي �سطرها لهم �لتاريخ.
�لإن�سان، وهذه  و�لفعل فيما يكون من  �لقول  باإظهار  �ملفاخرة   : و�ملباهاة هي 
�لزمن  هذ�  يف  �لبلء  ومن  ل�سخ�سيته،  ومذيبة  �لإن�سان  ل�سرية  مهلكة  �آفة 
عاد�تهم  �أو  �أعمالهم  �أو  �أقو�لهم  يف  �سو�ء  �لنا�س  بع�س  عند  �ملباهاة  كرثة 
�لجتماعية، وهي ل تخفى على كل ذي لب، مما يكون يف �ملنا�سبات �أو �لنفقات 
ونحوها، و�لأوىل جمانبة هذه �ل�سفة على كل �لأحو�ل و�سلوك م�سلك �لتو�سط 

و�لعتد�ل، وعدم �لتكلف و�خلروج عن �ملاألوف.
لأن �ل�سارع �حلكيم نهى عن �إطر�ء �لنف�س وعن تزكيتها و�أمر بالإخل�س ونهى 
عن �لرياء وحث على �لتو��سع، ويف �سحيح م�سلم )28٦5( من حديث عيا�س 
بن حمار �أن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- قال: »�إن �هلل �أو�سى �إيل: �أن 
تو��سعو� حتى ل يفخر �أحد على �أحد ول يبغي �أحٌد عن �أحد«، ولأن �ملباهاة فيها 
ترفع على �لآخرين فريى �لإن�سان لنف�سه مزية على غريه حتمله على �حتقاره، 
و�ملتو��سع �لبعيد عن �ملباهاة ل يرى لنف�سه مزية بل ير�ها لغريه بحيث يحمله 

ذلك على �لنخفا�س له مر�عاة حلقه.
ومن �ملباهاة يف �آخر �لزمان ما �أخرب به �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- بقوله: 
�أحمد )١23٧٩(،  �أخرجه  �مل�ساجد«  �لنا�س يف  يتباهى  �ل�ساعة حتى  تقوم  »ل 
وفيه:  عرفة  يوم  ف�سل  )١3٤8(عن  م�سلم  �سحيح  يف  �ملخرج  �حلديث  و�أما 
مللئكته  �لذ�كرين  ف�سل  يظهر  �هلل  �أن  فمعناه  �مللئكة«  بهم  يباهي  »ثم 
ويريهم ح�سن عملهم ويثني عليهم، ويف هذ� تعظيم وت�سريف ل�ساأن عباد �هلل 

�ل�ساحلني �لذين �أخل�سو� هلل يف �أعمالهم.
فالعاقل يحر�س على حتقيق �لإخل�س يف عمله و�لتو��سع يف تعامله، ويجانب 
�ملفاخرة �أو �لإعجاب بعمله، ول يتحدث مبا ُيقدم من عمل �إل بقدر ما تدعو 
�لعقول  ُتنكرها  �لتي  �ملباهاة  من  َي�سلم  حتى  وبيانه،  �إي�ساحه  �إىل  �حلاجة 

�ل�سليمة.
*وكيل جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سلمية.

الحذر من المباهاة
ية

ك
تز
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د.�جلوهرة بنت حممد �لعمر�ين
معاذ  �جلليل  �ل�سحابي   دعوة  يف  �لإقناع  مناذج  عن  �ملقال  هذ�  يف  نتحدث 
�بن جبل ر�سي �هلل عنه وهي على ق�سمني : �لنوع �لأول �لإقناع �ملبا�سر، و�لنوع 

�لثاين �لإقناع غري �ملبا�سر.
�لإقناع �ملبا�سر: وقد ورد بعدة �أ�ساليب يف دعوة معاذ بن جبل ر�سي �هلل عنه 

ومنها:
�لن�سح باملعروف: تعددت �لن�سو�س �لتي توؤكد �إخل�س معاذ بن جبل - ر�سي 
�هلل عنه - يف �لن�سح و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل و�لإقناع �ملبا�سر  بها من خلل 
غزوة  عن  تخلفو�  "�ملعذورون"�لذين  ق�سة  يف   - عنهم  �هلل  ر�سي   - موقفه 
تبوك؛ فقد جاء عن كعب بن مالك قوله : فجئت �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم  
- وهو جال�س يف �مل�سجد ،  ف�سلمت عليه فلما �سلمت عليه تب�سم تب�سم �ملغ�سب 
فقال يل : ) ما خلفك ؟ �أمل تكن �بتعت ظهرك ( ؟ فقلت : يا ر�سول �هلل لو 
لقد  بعذر  �ساأخرج من �سخطه  �أين  لر�أيت  �لدنيا  �أهل  جل�ست عند غريك من 
�أعطيت جدل،  ولكن و�هلل لقد علمت لئن حدثتك �ليوم حديثا كاذبا لرت�سى 
عني ليو�سكن �هلل عز وجل �أن ي�سخط علي ولئن حدثتك �ليوم حديثا �سادقا 
جتد علي فيه �إين لأرجو عقبى �هلل فيه، ول و�هلل ما كان يل عذر و�هلل ما كنت 
�أقوى ول �أي�سر مني حني تخلفت عنك فقال ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم  
�أنت فقد �سدقت، فقم حتى يق�سي �هلل عز وجل فيك ، فقمت وقام  �أما   :  -
معي رجال من بني �سلمة فقالو� يل : و�هلل ما علمناك كنت �أذنبت ذنبا قبل 

هذ� وقد عجزت �أل تكون �عتذرت �إىل ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم  - مبا 
�عتذر �إليه �ملخلفون قد كان كافيك ذنبك ��ستغفار ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه 
و�سلم  - لك،  فو �هلل ما ز�لو� بي حتى �أردت �أن �أرجع �إىل ر�سول �هلل - �سلى 
�هلل عليه و�سلم  - فاأكذب نف�سي،  فلقيت معاذ بن جبل و�أبا قتادة فقال يل : ل 
تطع �أ�سحابك و�أقم على �ل�سدق فاإن �هلل �سيجعل لك فرجًا وخمرجًا �إن �ساء 
�هلل فاأما هوؤلء �ملعذرون ، فاإن يكونو� �سادقني ف�سري�سى �هلل ذلك ويعلمه نبيه 
و�إن كانو� على غري ذلك يذمهم �أقبح �لذم ويكذب حديثهم، فقلت لهم : هل 
لقي هذ� غريي ؟ قالو� : نعم رجلن قال مثل مقالتك ، وقيل لهما مثل ما قيل 
لك . قلت : من هما ؟ قالو� : مر�رة بن �لربيع وهلل بن �أمية �لو�قفي  فذكرو� 
يل رجلني �ساحلني فيهما �أ�سوة وقدوة(؛ فمعاذ بن جبل - ر�سي �هلل عنهم - 
و�أبو قتادة ر�سي �هلل عنهما وقفا موقف �لنا�سح لإقناعه بالثبات على �ل�سدق 
: ) ل تطع �أ�سحابك و�أقم على �ل�سدق( ، فاقتنع - ر�سي �هلل عنهم - وثبت 
على �حلق على �لرغم مما �أ�سابه من �لعنت و�ل�سيق يف تلك �ملحنة حتى  جاء 
م�سد�ق قولهما له : )فاإن �هلل �سيجعل لك فرجا وخمرجا �إن �ساء �هلل( حيث 
ُ َعَلى  �أنزل �هلل تعاىل قبول توبته يف كتابه �لكرمي ، قال تعاىل : {َلَقْد َتاَب �هلَلّ
َبُعوُه يِف �َساَعِة �ْلُع�ْسَرِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ  اِر �َلِّذيَن �َتّ ِبِيّ َو�مْلَُهاِجِريَن َو�ْلأَْن�سَ �لَنّ

ُه ِبِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم }١. ُقُلوُب َفِريٍق ِمْنُهْم ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم �إَِنّ
اَقْت  ا َرُحَبْت َو�سَ ْر�ُس مِبَ اَقْت َعَلْيِهُم �ْلأَ {وعلى �لَثَّلَثِة �َلِّذيَن ُخِلُّفو� َحَتّى �إَِذ� �سَ

نماذج اإلقناع في دعوة
 معاذ ابن جبل رضي اهلل عنه

وة
دع
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ِحيُم}2. �ُب �لَرّ َوّ َ ُهَو �لَتّ ِ �إَِلّ �إَِلْيِه ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبو� �إَِنّ �هلَلّ و� �أَْن َل َمْلَجاأَ ِمَن �هلَلّ َعَلْيِهْم �أَْنُف�ُسُهْم َوَظُنّ
و�سيته لطلب �لعلم با�ستمر�ر �لعلم: حينما ر�أى معاذ �بن جبل - ر�سي �هلل عنه - بكاء طلبه عليه خ�سية لنقطاع �لعلم 
مبوته �عتقادً� منهم بذلك ملا ر�أوه من �سدة علمه وفقهه وملا وعوه باأنه �أعلم �لأمة باحللل و�حلر�م فخاطبهم بعبار�ت 
خاجلت عقولهم مما �أكد لهم ��ستمر�ر �لعلم فقد جاء عن عبد �هلل بن �سلمة قوله : جاء رجٌل �إىل معاذ - ر�سي �هلل 
عنه - فجعل يبكي ، فقال له معاذ: ما يبكيك؟ فقال: و�هلل ما �أبكي لقر�بة بيني وبينك، ول لدنيا كنت �أ�سيبها منك، 
ولكن كنت �أ�سيب منك علمًا فاأخاف �أن يكون قد �نقطع، قال: فل تبك، فاإنه من ُيِرد �لِعلَم و�لإميان ُيوؤته �هلل تعاىل كما 

�آتى �إبر�هيم عليه �ل�سلم، ومل يكن يومئذ عْلٌم ول �إميان3.
�لإقناع غري �ملبا�سر :   وكما ��ستخدم معاذ �بن جبل - ر�سي �هلل عنهم - �أ�سلوب �لإقناع �ملبا�سر و�لذي تبث �لدعوة من 
خلله ب�سكل تلقائي ��ستخدم - ر�سي �هلل عنه - �أ�سلوب �لإقناع غري �ملبا�سر بهدف توجيه �ملدعو للقتناع و�لختيار 

�لذ�تي دون �أن يكون هناك �أقو�ل �أو �إ�سار�ت مبا�سره .
 ومن �أ�ساليب �لإقناع غري �ملبا�سر �لتي ��ستخدمها - ر�سي �هلل عنه - �لإقناع �لعملي.

�ْسَتِقيٍم (٤ وقد  َك �إَِنَّك َلَعَلى ُهًدى ُمّ و�لعمل للدعوة �إىل �هلل تعاىل من �أف�سل �لأعمال و�أف�سلها قال تعاىل : )َو�ْدُع �إِىَل َرِبّ
ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن(5 . ى �هلَلّ بني �هلل تعاىل �أهمية �لعمل بقوله عز وجل  : )َوُقِل �ْعَمُلو� َف�َسرَيَ

وهكذ� فالدعوة �إىل �هلل تعاىل كما تكون بالقول تكون بالعمل؛ فقد قال - �سلى �هلل عليه و�سلم  - : )من ر�أى منكم منكرً� 
فليغريه بيده فمن مل ي�ستطع فبل�سانه فمن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�سعف �لإميان٦ .

�ل�سحيحة  و�ملنهجية  �ل�سرعية  لل�سو�بط  وفقًا  وزمان،  مكان  �أي  يف  �لدعوي  �لعمل  ميار�س  تعاىل  �هلل  �إىل  و�لد�عية 
باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة .

 من هنا �نطلق معاذ بن جبل - ر�سي �هلل عنه - للعمل للدعوة �إىل �هلل تعاىل منذ �للحظات �لأوىل لإ�سلمه - ر�سي �هلل 
عنه - فاجتهد على �لرغم من �سغر �سنه على تكوين فريق يعمل للدعوة مع �سبان بني �سلمه ر�سي �هلل عنهم يف �ملدينة، 
كما ��ستجاب لأمر �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم  - بال�سفر للعمل للدعوة �إىل �هلل تعاىل يف �ليمن وبعدها يف �ل�سام باأمر 

من �خلليفة عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنه - .
�ملر�جع

١ - �سورة �لتوبة  :  ١١٧.
2 - �سورة �لتوبة : ١١٧، ١١8 .

3 - حلية �لأولياء وطبقات �لأ�سفياء / �أبو نعيم �أحمد بن عبد �هلل �لأ�سفهاين ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، ط: )٤( 
، ت: )١٤05هـ( ، ج: )١(�س23٤ .

٤ - �سورة �حلج : ٦٧ .
5 - �سورة �لتوبة : ١05 .

٦ - �أخرجه �لإمام م�سلم يف �سحيحه ، كتاب : �لإميان ، باب : بيان كون �لنهي عن �ملنكر من �لإميان ، و�أن �لإميان يزيد 
وينق�س و�أن �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جبان ، ج: )١( �س٦٩ ح: )٤٩( .
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ر�سالة �لإ�سلم ـ وكالت
�إن كنت من موظفي �لعمل �ملكتبي، فثمة ن�سائح طبية، يتعني عليك �تباعها، لتجنب �لإ�سابة باآلم �لظهر وتاآكل �لفقر�ت.

فقد حذر �خت�سا�سي جر�حة �لعظام، ر�ينهارد �سنايدرهان، موظفي �لعمل �ملكتبي، من �أن �جللو�س يف و�سعية قائمة متاما، �أثناء �لعمل على �ملكتب، ميكن �أن يوؤدي �إىل 
�إ�سابتهم باآلم يف �لظهر، وذلك لأن هذه �لو�سعية، تت�سبب يف تعر�س �لفقر�ت �لقطنية لتحميل �سديد، وتوؤدي �أي�سا �إىل �إ�سابة �لع�سلت بالت�سنج.

 �سنايدرهان �أو�سى موظفي �لعمل �ملكتبي، باأن من �لأف�سل �أن يجل�سو� ب�سكل �أكرث ��سرتخاء، بحيث يتخذ �لظهر و�سعية مائلة قليل �إىل �خللف، م�سدد� على �سرورة 
�أن يكّون �لفخذ و�ل�ساق يف هذ� �لوقت يف ز�وية تقدر بـ١35 درجة.

كما ين�سح �لطبيب، وهو رئي�س �جلمعية �لأملانية لعلج �أمر��س �لعمود �لفقري، مبدينة ميونيخ بتغيري و�سعية �جللو�س ب�سكل متكرر، �إذ يعمل هذ�، على تن�سيط �جلهاز 
�حلركي و�لع�سلت و�لأوتار، ويحّد من خطر �لإ�سابة بظو�هر �لتاآكل.

و�أ�سار �إىل �أنه عادة ما مييل �لأ�سخا�س، �لذين يعملون لفرت�ت طويلة �أمام �حلا�سوب، �إىل �تخاذ و�سعية �جل�سم �ملائلة �إىل �لأمام، �لتي تعد هي �لأخرى و�سعية خطاأ.
ولفت �سنايدرهان، �إىل �سرورة �أن يقوم هوؤلء �لأ�سخا�س، بتدوير �أكتافهم ب�سورة متكررة، �أو ب�سغط ذقنهم �إىل �خللف، باجتاه �لفقر�ت �لعنقية، وهم جال�سون يف 

و�سعية قائمة، ثم يرخون ع�سلتهم، بعد مرور ثانية �إىل ثانيتني، من �لقيام بذلك، على �أن يتم تكر�ر هذه �خلطو�ت كاملة، من ثلث �إىل �أربع مر�ت.

ن�سائح
حة ملوظفي �لعمل �ملكتبي لتجنب �آلم �لظهر

ص
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يا�سر �لبنا
�ليتامى  �أمو�ل  ��ستثمار  على  حث  �لإ�سلم  �أن  رغم 
يف �حلديث �لنبوي �ل�سريف �لذي رو�ه �لطرب�ين يف 
�لأو�سط عن �أن�س بن مالك "�جترو� يف �أمو�ل �ليتامى 
�ملال  فاإن �خلوف من �سياع هذ�  �لزكاة"،  تاأكلها  ل 
ظل حائل �أمام ��ستثمار �أولياء �لأيتام لهذه �لأمو�ل، 
} تعاىل:  قوله  �أعينهم  ن�سب  و�سعو�  �أنهم  �سيما  ل 
َول َتْقَرُبو� َماَل �ْلَيِتيِم �إِل ِبالِتي ِهَي �أَْح�َسُن َحتى َيْبُلَغ 

�أَ�ُسدُه}.
مثل  �لأمو�ل  بهذه  �ملخاطرة  عدم  �أن  و�ملفارقة 
قيمة  �أن  �سيما  ل  لقيمتها،  فقد�نها  �أ�سباب  �أحد 
�ملدخر�ت �لنقدية تتدنى مع تدهور �لعملت �لوطنية 
�لتاريخ  ولعل  �ملا�سية،  �لعقود  عرب  �ملنطقة  يف 
�لفل�سطيني ي�سرب لنا مثل �أثناء خ�سوع غزة للحكم 
يف  �ليتامى  �أمو�ل  �آنذ�ك  و�سعت  حيث  �مل�سري، 
وحينما  حفظها،  �أجل  من  �مل�سرية  بالعملة  �لبنوك 
مت ��سرتد�د هذه �لأمو�ل بعد �سنو�ت طويلة، وجدو� 
ل  و�أ�سبحت  �سعفت،  قد  للمال  �ل�سر�ئية  �لقيمة  �أن 

ت�ساوي �سيئا.
فل�سطني،  يف  �ليتامى  �أمو�ل  ��ستثمار  �أهمية  وتبدو 
�لحتلل  جر�ئم  ب�سبب  يوميا  يزد�دون  �أنهم  من 
�خلريية  �ملوؤ�س�سات  بع�س  �إن  حتى  �لإ�سر�ئيلي، 
)ل  يتيم  �ألف   35 بنحو  عددهم  تقدر  �لفل�سطينية 
�سنويا حو�يل  عليهم  وينفق  ر�سمي(،  �إح�ساء  يوجد 

85 مليون دولر.
للأيتام  خا�سة  ممتلكات  �لأمو�ل  هذه  �إىل  وي�ساف 
�ل�سرعية  �ملحاكم  �أو  ذووهم  لهم  يديرها  �أنف�سهم، 
�لتي تعد �ساحبة �لولية على �أمو�ل �لق�سر و�لأيتام. 
و�لود�ئع  و�لأمو�ل  �لعقار�ت  �أ�سول  �أثمان  ويبلغ 
�ل�سرعية  �ملحاكم  وتديرها  �لأيتام  ميلكها  �لتي 
مليون   ١5( دينار  مليني   ١0 حو�يل  �لفل�سطينية 
دولر(، ولعل هذه �ملبالغ �ل�سخمة تدفع �إىل �سرورة 
�ل�سريفة ل�ستثمارها، مبا يعود  �لنبوية  �ل�سنة  �إحياء 

من منفعة على �لأيتام و�ملجتمع ب�سكل عام.
بناية ��ستثمارية

نفذه  ما  غزة  يف  �ليتامى  �أمو�ل  ��ستثمار  �أمثلة  ومن 

بناية جتارية  �أن�ساأ  �لأمل عام 2000م، حينما  معهد 
ن�سف  حو�يل  غطت  �لتربعات  �أمو�ل  من  كبرية 
�لعام  منذ  �لأيتام  مئات  يوؤوي  �لذي  �ملعهد  نفقات 

١٩٤٩م.
وكما يقول خ�سر �أبو �سعبان �أحد م�سئويل �ملعهد فاإن 
�إن�ساء �لبناية �لتجارية جاء "لأننا خ�سينا �أن ياأتي يوم 
ل جند فيه ما ننفق على �لأيتام، فاجتهنا ل�ستغلل 
قطعة �أر�س ميتلكها �ملعهد، وتقع يف موقع مهم و�سط 
�أن  خا�سة  عليها،  جتاري  مبنى  �إن�ساء  وقررنا  غزة، 
�ملبنى �ملقام عليها و�خلا�س بالفتيات �ليتيمات كان 

�آيل لل�سقوط".
 850 �مل�سروع  تكلفة  بلغت  فقد  �سعبان  لأبي  ووفقا 
فقط،  �لتربعات  من  بالكامل  متويله  مت  دولر،  �ألف 
للمعهد  ولية  ل  �لتي  �لأيتام  ممتلكات  من  ولي�س 
عليها. ويتكون �ملبنى من ١2 حمل جتاريا و3٦ �سقة 
-بالإ�سافة �إىل ق�سم خا�س بالفتيات �ليتيمات- تدر 
دخل �سنويا يبلغ ١20 �ألف دولر؛ تغطي تقريبا ٤0% 
�ملعهد  �أن  �إىل  وي�سري  �ل�سنوية.  �ملعهد  نفقات  من 

ير
طو

ت
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ت

�أر�س  قطعة  على  مماثل  مبنى  لإن�ساء  �لآن  يخطط 
�أخرى ميتلكها، ولكن �مل�سكلة تكمن يف متويل �إن�سائه.

مطبعة.. للأيتام
بدورها قررت موؤ�س�سة �جلمعية �لإ�سلمية يف مدينة 
رفح بغزة موؤخر� �إن�ساء �أول م�سروع ��ستثماري لأمو�ل 
�لأيتام، ويتمثل يف بناء و�إن�ساء مطبعة حديثة بكلفة 
يف  بالفعل  �جلمعية  بد�أت  وقد  دولر؛  �ألف   200
ت�سييد �مل�سروع، حيث مت بناء �لطابق �لأول من مبنى 

�ملطبعة.
و�عتربت �جلمعية هذه �لفكرة نتيجة �فتقار حمافظة 
رفح لوجود �أي مطبعة تلبي حاجة �ملنطقة، مو�سحة 
�لدر��سات  باإجر�ء  ��ست�سار�ت  �سركة  كلفت  �أنها 
در��سة  �إىل  بالإ�سافة  و�ملالية  و�لإد�رية  �لفنية 

�جلدوى �لقت�سادية.
�آلية  �أن  �إىل  �جلمعية  رئي�س  برهوم  نا�سر  وي�سري 
متويل �مل�سروع تعتمد على 3 م�سادر رئي�سية تتمثل يف 
بن�سبة مالية بقيمة ١0 دولر�ت لألفني  ��ستقطاعات 
من �لأيتام ملدة ٦ �أ�سهر وهو ما ن�سبته ٦0% من ر�أ�س 
مال �مل�سروع، بالإ�سافة �إىل �لأ�سهم �لوقفية �ملقدمة 
�إىل   %20 بن�سبة  وهي  �خلري،  فاعلي  من  كتربعات 

جانب م�ساهمة �جلمعية نف�سها بقيمة 20% �أي�سا.
�لتقرير  عام  كل  نهاية  يف  ف�سيقدم  برهوم  وح�سب 
�ستاأخذ  حيث  �لأرباح،  توزيع  ليتم  و�لإد�ري  �ملايل 
قيمة  ت�ساف  �أن  على   %20 وهو  ن�سيبها  �جلمعية 
على  ليح�سلو�  �لأيتام  ن�سيب  �إىل  �لوقفية  �لأ�سهم 

80% منها.
��ستثمار �ملمتلكات

�إذ� كانت �مل�ساريع �ل�سابقة هي من �أمو�ل �لتربعات 
�خلا�سة بالأيتام فاإن هناك نوعا �آخر من �ل�ستثمار، 
باأمو�ل وممتلكات  بد�أ قبل عدة �سنو�ت، وهو خا�س 
�لأيتام �أنف�سهم، و�لتي ورثوها عن ذويهم �أو ح�سلو� 

عليها من �سركات �لتاأمني، �أو �أي م�سادر �أخرى.
 ٤800 �إىل  تعود  �أمو�ل  �ل�سرعية  �ملحاكم  وتدير 
يتيم، ويبلغ �أثمان �أ�سول �لعقار�ت و�لأمو�ل و�لود�ئع 
مليون   ١5( �أردين  دينار  مليني   ١0 لهم  �لعائدة 
دولر( يف �ل�سفة وغزة. ويقول �ل�سيخ تي�سري �لتميمي 

�ملحاكم  �سلحيات  من  �إن  فل�سطني:  ق�ساة  قا�سي 
�ل�سرعية �لولية على �أمو�ل �لقا�سرين حتى بلوغهم 
لإد�رة  موؤ�س�سة خا�سة  تاأ�س�ست  ولذلك  �لر�سد،  �سن 
هذه �لأمو�ل وتنميتها، حتى �إذ� بلغ �لقا�سر �أو �ليتيم 

�سن �لر�سد �ملايل تعاد �إليه.
هذه  ��ستثمار  فاإن  فل�سطني  ق�ساة  لقا�سي  ووفقا 
قوته  و�نخفا�س  �ملال  تاآكل  من  خوفا  ياأتي  �لأمو�ل 
�سكلت  �ملوؤ�س�سة  هذه  �أن  كما  �سياعه،  �أو  �ل�سر�ئية، 
عرفات  يا�سر  �لر�حل  �لرئي�س  من  رئا�سي  مبر�سوم 
�لإ�سلمية؛  �ل�سريعة  ح�سب  �لأيتام  �أمو�ل  لإد�رة 
للمجل�س  قدمت  �ل�سرعية  �ملحاكم  �أن  مو�سحا 
�لت�سريعي م�سودة قانون لإد�رة �أمو�ل �لأيتام ما ز�ل 

ينتظر �إقر�ره.
وحول طرق ��ستثمار �أمو�ل �لأيتام ي�سري �لتميمي �إىل 
�لإ�سلمية، عن طريق  �ل�سريعة  يتم ح�سب  �أن ذلك 
�ملنتهية  �لإجارة  �أو  �ل�ست�سناع  �أو  "�ملر�بحة  و�سائل 

بالتمليك، و�ل�سر�كة و�سر�ء �لأر��سي".
 وقال: حققنا �أرباحا جيدة خلل �لعام �ملا�سي بلغت 
فقط  مايو 2005م  �سهر  �أرباح  وكانت  دينار  مليوين 
�أردين )5.٧٧  �ألف دينار  يف معاملت �ملر�بحة 55 
وحدها،  �لغربية  �ل�سفة  حمافظات  يف  دولر(  �ألف 
�لأخرى  و�لطرق  �لعقارية  �ل�سفقات  �إليها  ي�ساف 

لتنمية �أمو�ل �لأيتام.
�لتجربة ما ز�لت حديثة و�إذ� كان �ل�ستثمار �لعقاري 
باأمو�ل  �لدخول  يتم  ل  فلماذ�  ما،  �إىل حد  م�سمونا 
�مل�سانع  �إقامة  وخا�سة  �أخرى  م�ساريع  يف  �ليتامى 
�لتميمي:  �ل�سيخ  يقول  �ل�سدد  هذ�  ويف  و�لتجارة؛ 
�لدخول يف جمالت  على  ز�لت جتربتنا حديثة  "ما 

 ، ى خر �أ
بد�أنا  وقد 
نت  كا و
ل  � مو لأ �

ت�ستثمر 
يف �لبنوك 

�قرت�ح  فكان  ١%؛  منها  �لعائد  يبلغ  ول  �لإ�سلمية، 
وعقار�ت  �أر��س  �سر�ء  طريق  عن  �لأمو�ل  با�ستثمار 
هذه  على  وحافظنا  خرب�ء،  مع  بال�ستعانة  بها، 
مل�ساعدة  �أخرى  طرق  يف  با�ستثمارها  وقمنا  �لأمو�ل 
�لأمو�ل  لتنمية  بالإ�سافة  �ملحدود  �لدخل  �أ�سحاب 

وحتقيق �لأرباح".
�سقق  ك�سر�ء  �ملر�بحات،  مبئات  قمنا  و�أ�ساف: 
تعمري  �أو  �أجرة  �سيار�ت  و�سر�ء  �ل�سابة  للأزو�ج 
بيوت عن طريق )�ل�ست�سناع( �أو �سر�ء قطع �أر��س 

وغريها كثري من �ملعاملت.
هو�ج�س وم�ساكل

ويظل ثمة �تفاق بني �لنا�سطني يف حقل �لأيتام على 
حتى  لها  �لنتباه  �ملهم  من  وم�سكلت  هو�ج�س  عدة 
�ليتامى و�ل�ستثمار،  �أمو�ل  يزول حاجز �خلوف بني 

ومن �أبرزها:
�لقطاعات  �أن  بها  ويق�سد  �ل�ستثمار،  نوعية   -١
�ليتامى  �أمو�ل  ��ستثمار  لها  توجه  �لتي  �لقت�سادية 
�ملوؤ�س�سات  بع�س  دفع  ذلك  ولعل  �ملخاطر،  ماأمونة 
�لفل�سطينية للرتكيز على �لعقار�ت �أكرث من �مل�سانع 

و�لتجارة.
د�ر�  يديرون  من  �أن  بها  ويق�سد  �لب�سر،  كفاءة   -2
ب�سكل  �لأمو�ل  ��ستثمار  ي�ستطيعون  ل  قد  للأيتام 
خا�سة  �إد�رة  وجود  �ل�سروري  فمن  لذلك  كفء، 
موؤ�س�سة  وجود  �أو  �لأيتام  موؤ�س�سة  د�خل  لل�ستثمار 
�أمو�ل �لأيتام يف عدد من  ��ست�سارية عامة ل�ستثمار 

�جلمعيات.
�سبتمرب 200١،   ١١ �أحد�ث  فبعد  �لتمويل،  توفر   -3
وهو  �خلارج،  من  للفل�سطينيني  �لتربعات  تقل�ست 
لأمو�ل  �ل�ستثماري  �لتوجه  على  م�سكلت  يطرح  ما 
على  �لت�سييق  هذ�  ميثل  �أخرى  ناحية  ومن  �لأيتام، 
�لتمويل د�فعا جلمعيات �لأيتام وغريها يف �ملجالت 
�خلريية لتاأ�سي�س مو�رد �سبه ثابتة، وهذ� لن ياأتي �إل 

�إذ� �أح�سنت ��ستثمار ما لديها حاليا.
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ِلِعَباِدِه  �أَْخَرَج  ِتي  �لَّ  ِ �هللَّ ِزيَنَة  َم  َحرَّ َمْن  {ُقْل  تعاىل:  قال 
ْنَيا  َياِة �لدُّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن �آََمُنو� يِف �حْلَ َباِت ِمَن �لرِّ يِّ َو�لطَّ
َيْعَلُموَن  ِلَقْوٍم  َياِت  �ْلآَ ُل  ُنَف�سِّ َكَذِلَك  �ْلِقَياَمِة  َيْوَم  ًة  َخاِل�سَ
َبَطَن  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  �ْلَفَو�ِح�َس  َي  َربِّ َم  َحرَّ ا  َ �إِمنَّ ُقْل 
ْل ِبِه  ِ َما مَلْ ُيَنزِّ قِّ َو�أَْن ُت�ْسِرُكو� ِباهللَّ َو�ْلإِْثَم َو�ْلَبْغَي ِبَغرْيِ �حْلَ

ِ َما َل َتْعَلُموَن}2 ْن َتُقوُلو� َعَلى �هللَّ �ُسْلَطاًنا َو�أَ
�إذ  �حلاجيات  من  – تعترب  للمر�أة  – بالن�سبة  فالزينة 
تلبية  �لزينة  لأن  و�مل�سقة  �حلرج  يف  �ملر�أة  تقع  بفو�تها 
على  �ل�سرور  �إدخال  يف  �أ�سا�س  وعامل  �لأنوثة،  لند�ء 

زوجها، وم�ساعفة رغبته فيها وحمبته لها.
عليها  دلت  �لزينة  مو�سوع  يف  وو�سايا  توجيهات  هناك 
�لن�سو�س �ل�سرعية، ول ريب �أن يف �لأخذ بهذه �لو�سايا 
و�لآد�ب �سعادة للمر�أة �مل�سلمة، و�سلح للمجتمع باأ�سره، 
�ل�سرع  �أو�مر  �متثال  �أن  �ملر�أة  بال  عن  يغيب  �أّل  و�أرجو 
تثاب عليه متى كان ذلك طاعة هلل ولر�سوله - �سلى �هلل 
�ملحرمات  فعلها  �أو  �لو�جبات  تركها  و�أن  و�سلم-  عليه 

يجعلها ت�ستحق �لعقاب.
و�ملر�أة �مل�سلمة مطالبة باأن تكون زينتها ل�سريك حياتها 
– وهو  �لزوج – فعليها �أن تظهر �أمامه باملظهر �للئق: 
لأن  �لع�سرة؛  وح�سن  �لر�ئحة،  وطيب  �مللب�س،  ح�سن  يف 
�ملحبة  ودو�م  �لزوجني  بني  �ملودة  �جتلب  �سبب  ذلك 

و�لوئام.
وقد ورد عن �أبي هريرة – ر�سي �هلل عنه – قال: قيل 
�إذ�  ت�سره  "�لتي  قال:  خري؟  �لن�ساء  �أي  �هلل:  ر�سول  يا 
مالها  ول  نف�سها  يف  تخالفه  ول  �أمر،  �إذ�  وتطيعه  نظر، 

مبا يكره"3
�أو  ظاهرً�،  حل�سنها  �أي  نظر:  �إذ�  "ت�سره  �ل�سندي:  قال 
�هلل  بطاعة  ��ستغالها  ودو�م  باطنًا،  �أخلقها  حل�سن 

و�لتقوى"٤.
يتكون هذ� �لبحث من مبحثني، وخامتة،  �ملبحث �لأول 
�لزوجة،  زينة  تخ�س  �لتى  �مل�سائل  لبع�س  فيه  تعر�ست 
وقد ��ستمل على خم�سة مطالب، �ملطلب �لأول �لنم�س، 
�لو�سم،  �لثالث  �ملطلب  و  �ل�سعر،  و�سل  �لثانى  و�ملطلب 
�خلام�س  �ملطلب  و  �لأ�سنان،  تفليج  �لر�بع  �ملطلب  و 

زينة الزوجة لزوجها ... رؤية شرعية

ت
سا

درا
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ب
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على  ��ستمل  �لثاين  �ملبحث  �أما  �لزوجة،  �خت�ساب 
�لزوجة لزوجها  �مل�سائل وهى ما حدود طاعة  بع�س 
فيما يخ�س �لزينة؟  هل هناك فرق بني جتمل �ملر�أة 
هل  �لجتماعية؟  للمنا�سبات  جتملها  وبني  لزوجها 
وزينتهم  لبا�سهم  بالكفار يف  تت�سبه  �أن  للمر�أة  يجوز 
�إذ� كان مق�سودها �لتجمل لزوجها؟ هل يجوز للمر�أة 
ير�د  �لتي  �لتح�سينية  �لتجميل  عمليات  جتري  �أن 
جتملها  بها  تق�سد  كانت  �إذ�  و�جلمال  �حل�سن  بها 
لزوجها، �سو�بط جتمل �لزوجة لزوجها؟ ثم ذكرت 

فى نهاية �لبحث خامتة �لبحث.
�أمانة  برغبة  �لتزمت  �أنى  �لبد�ية  �أنوه فى  �أن  و�أحب 
عن  و�لبعد  مبا�سرة  �ملو�سوع  فى  بالبحث  �ملوقع 
و�ل�سد�د  �لتوفيق  �أ�ساأل  فاهلل  و�لإطناب.  �لإطالة 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  �للهم  و�سلى 

و�سلم.
للمر�أة  �لزينة  و�سائل  بع�س  �أحكام  �لأول:  �ملبحث   

�مل�سلمة
ْم�س �ملطلب �لأول: �لنَّ

بد�ية ينبغي �أن �أنوه باأن حكم �لنم�س هذ� مما كرث 
فيه �خللف بني �أ�سحاب �ملذ�هب، بل مما كرث فيه 
�خللف بني �أ�سحاب �ملذهب �لو�حد،  فحاولت بقدر 
للنم�س  �لعام  �ملفهوم  بيان  على  �لقت�سار  �لإمكان 
�حلكم  هذ�  فى  �ملذ�هب  �أ�سحاب  ذكره  ما  وعر�س 

بقدر �مل�ستطاع و�هلل تعاىل �مل�ستعان.
ْعِر. َوِقيَل : ُهَو  ْم�سِ : �لنم�ُس ُهَو َنْتُف �ل�سَّ تعريف �لنَّ

ْعِر ِمْن �ْلَوْجِه . َنْتُف �ل�سَّ
�ختلف �لفقهاء يف حكم �لنم�س بالن�سبة للمر�أة على 

ثلث مذ�هب:
ْنِمي�ُس �إلَّ  ه َيْحُرُم َعَلى �مْلَْر�أَِة �لتَّ �ملذهب �لأول:يرى �أَنَّ
�َسَو�ِرُب  ْو  �أَ َيٌة  حِلْ ِلْلَمْر�أَِة  ولوَنَبَت  ٍد.  �َسيِّ �أَْو  َزْوٍج،  ِباإِْذِن 
و�إليه ذهب �حلنفية5   . ُت�ْسَتَحبُّ َبْل  �إَز�َلُتُه  ُرُم  حَتْ َفَل 

و�ل�سافعية٦ ووجه عند �حلنابلة٧.
ْبَهِة َفَجاِئٌز ، َوِعْنَد  ا �أَْخُذ �َسْعِر �جْلَ ذكر �خلادمي: �أَمَّ
اِلٌف  ُه خُمَ يَنِة َلِكنَّ اِجِب ِللزِّ �ْلَبْع�ِس َيُجوُز �أَْخُذ �َسْعِر �حْلَ

ِديِث 8. ِلَهَذ� �حْلَ
ُه، َن�سَّ  َوَلَها َحْلُقُه َوَحفُّ َويِف �ْلُغْنَيِة َيُجوُز ِبَطَلِب َزْوٍج، 

�ِسيُنُه ِبَتْحِمرٍي َوَنْحِوِه٩ َعَلْيِهَما َوحَتْ
�ملذهب �لثاين:  ن�س على �أنه َل َيْحُرُم �لنم�س ، وهو 
مذهب �ملالكية0١ َوقول عند �حلنابلة١١ وحمله بع�س 

�حلنابلة على �لكر�هة2١.
اِجِب َحتَّى  ْنِمي�ُس ُهَو َنْتُف �َسْعِر �حْلَ فذكر �ملالكية:َ �لتَّ
َحْلِق َجِميِع �َسْعِر  َدِقيًقا َح�َسًنا، فامْلُْعَتَمد َجَو�ُز  رَي  َي�سِ

�ِسَها3١. �مْلَْر�أَة َما َعَد� �َسْعَر َر�أْ
َجَو�ِز  يِف  ٌة  ُرْخ�سَ َعاِئ�َسَة  َعْن  ُرِوَي   : ِعَيا�ٌس  ََقاَل 
ْم�سِ َوَحفِّ �مْلَْر�أَِة َجِبيَنَها ِلَزْوِجَها َوَقاَلْت : �أَِميِطي  �لنَّ

َعْنك �ْلأََذى٤١.
َعَلى  ْهَي  �لنَّ َوَحَمَل   ، ْم�َس  �لنَّ ْوِزيِّ  �جْلَ �ْبُن  و�أََباَح 

ُه َكاَن �ِسَعاَر �ْلَفاِجَر�ِت . ْدِلي�ِس، �أَْو �أَنَّ �لتَّ
ْنَقا�ٍس  مِبِ ْتُف  َو�لنَّ ُجِل،  َكالرَّ ُه  َحفَّ َعِقيٍل  �ْبُن  َوَكِرَه 

َلَها5١.
اِطيُّ : �إَذ�  اِب ْبُن �مْلَُباَرِك �ْلأَمْنَ ََقاَل : �ل�َسْيُخ َعْبُد �ْلَوهَّ
اَها  َيِتِه �إيَّ ْجِل َزْوِجَها َبْعَد ُروؤْ �أََخَذْت �مْلَْر�أَُة ِمْن َوْجِهَها ِلأَ
نَّ  ; ِلأَ َيَر�َها  �أَْن  َقْبَل  َفَعَلْتُه  �إَذ�  ُيَذمُّ  ا  َ منَّ َو�إِ َباأْ�َس،  َفَل 

ِفيِه َتْدِلي�ًسا٦١.
ْنِمي�ُس  �لتَّ �مْلَْر�أَِة  َعَلى  َيْحُرُم  ه  �أَنَّ �لثالث:يرى  �ملذهب 
  ٧١ �حلنابلة  َمْذَهِب  ِمْن  ِحيِح  وهو�ل�سَّ مطلقًا 

و�لظاهرية 8١.
ْعِر ِمْن �ْلَوْجِه -  ْم�ُس ُهَو َنْتُف �ل�سَّ  ن�س �لظاهرية: �لنَّ
َها َفَمْلُعوَناٌت  َفُكلُّ َمْن َفَعَلْت َذِلَك يِف َنْف�ِسَها، �أَْو يِف َغرْيِ

ِ َعزَّ َوَجل ٩١. ِمْن �هللَّ
�لأدلـــــة

�أدلة �أ�سحاب �ملذهب �لأول :��ستدل �أ�سحاب �ملذهب 
ِباإِْذِن  �إلَّ  ْنِمي�ُس  �لتَّ �مْلَْر�أَِة  َعَلى  َيْحُرُم  ه  �أَنَّ على  �لأول 

ٍد من �ل�سنة و�ملعقول. َزْوٍج �أَْو �َسيِّ
�أما �ل�سنة:

ر�سول  قال  قال:  �هلل  عبد  عن  علقمة  عن  روى  فما 
�لو��سمات  �هلل  "لعن  �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم - 
للح�سن  و�ملتفلجات  و�ملتنم�سات  و�ملتو�سمات 

�ملغري�ت خلق �هلل" 02.
وجه �لدللة:

َما  َعَلى  �للعن حْمُموٌل  باأن  �ل�ستدلل  قالو� فى وجه 
لَّ َفَلْو  َجاِنِب َو�إِ َن ِلْلأَ �إَذ� َفَعَلْتُه �ملر�أة من �لنم�س ِلَتَتَزيَّ
َفِفي  ِب�َسَبِبِه،  َعْنَها  َزْوُجَها  َيْنِفُر  �َسْعٌر  َوْجِهَها  يِف  َكاَن 
ُروَرَة  َل �سَ َما  َعَلى  ُيْحَمَل  �أَْن  �إلَّ   ، ُبْعٌد  �إَز�َلِتِه  ِرمِي  حَتْ

�إَلْيِه مِلَا يِف َنْتِفِه ِبامْلِْنَما�ِس ِمْن �ْلإِيَذ�ِء ١2. 
�أما �ملعقول فمن وجهني:

�َساِء َمْطُلوَبٌة ِللتَّْح�ِسنِي22. يَنَة ِللنِّ �لأول: ِلأَنَّ �لزِّ
ا يِف َتْزِييِنَها َلُه َوَقْد �أَِذَن َلَها  �لثانى: ِلأَنَّ للزوج َغَر�سً

ِفيِه32.
 �أدلة �أ�سحاب �ملذهب �لثاين:

َيْحُرُم  َل  �أنه  علي  �لثاين  �ملذهِب  �أ�سحاُب  ��ستدل 
�لنم�س. من �لأثر وهو:

َها َدَخَلْت َعَلى َعاِئ�َسَة  �أَنَّ ِبْنِت ُعْقَبَة  َبْكَرَة  ما روى َعْن 
�َسَجَرٌة  َفَقاَلْت  اِء  نَّ �حْلِ َعْن  َف�َساأََلْتَها  عنها  �هلل  ر�سي 
َفَقاَلْت  َفاِف  �حْلِ َعْن  َو�َساأََلْتَها  َطُهوٌر،  َوَماٌء  َبٌة  َطيِّ
ُمْقَلَتْيك  َتْنَتِزِعي  �أَْن  َفا�ْسَتَطْعت  َزْوٌج  َلك  َكاَن  �إْن  َلَها 

ا ُهَما َفاْفَعِلي٤2. َنِعيِهَما �أَْح�َسَن مِمَّ َفَت�سْ
�أدلة �أ�سحاب �ملذهب �لثالث:

َعَلى  َيْحُرُم  ه  �أَنَّ �لثالث على  �ملذهِب  �أ�سحاُب  ��ستدل 
ْنِمي�ُس مطلقًا من �ل�سنة وهو: �مْلَْر�أَِة �لتَّ

ر�سول  قال  قال:  �هلل  عبد  عن  علقمة  عن  روى  ما 
�لو��سمات  �هلل  -"لعن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل- 
للح�سن  و�ملتفلجات  و�ملتنم�سات  و�ملتو�سمات 

�ملغري�ت خلق �هلل" 52.
ْم�ُس  �لنَّ باأن  �ل�ستدلل  وجه  فى  قالو�  �لدللة:  وجه 
َذِلَك يِف  َفَعَلْت  َمْن  َفُكلُّ  �ْلَوْجِه -  ِمْن  ْعِر  �ل�سَّ َنْتُف  ُهَو 
 ، َوَجلَّ  َعزَّ   ِ �هللَّ ِمْن  َفَمْلُعوَناٌت  َها  َغرْيِ يِف  �أَْو  َنْف�ِسَها، 

.٦2 ِ ْلِق �هللَّ ولأن ِفيِه َتْغِيرٌي خِلَ
ونوق�س هذ� �ل�ستدلل من ِقَبل بع�س فقهاء �ملالكية 

من وجهني:
َعْن  ِة  �مْلَْنِهيَّ �مْلَْر�أَِة  َعَلى  ِديِث  �حْلَ يِف  َما  ُيْحَمُل  �لأول: 
َو�مْلَْفُقوِد  َعْنَها  ى  َكامْلَُتَوفَّ َلَها  ِزيَنٌة  ُهَو  َما  ��ْسِتْعَماِل 

َزْوُجَها ٧2.
ا َنُقوُل : َلْي�َس  ، ِلأَنَّ ِ ْلِق �هللَّ �لثاين: َل ُيَقاُل ِفيِه َتْغِيرٌي خِلَ
�ْلِفْطَرِة  اَل  ِخ�سَ �أَنَّ  َتَرى  �أَل  َعْنُه،  ا  َمْنِهيًّ َتْغِيرٍي  ُكلُّ 
اِء  َها ِمْن ِخ�سَ َوَغرْيِ ْعِر  �ْلأَْظَفاِر َو�ل�سَّ َتاِن َوَق�سِّ  َكاخْلِ

َيَو�ِن َوَغرْيِ َذِلَك َجاِئَزٌة 82. ُمَباِح �ْلأَْكِل ِمْن �حْلَ
يبدو  و�أدلتهم  �لفقهاِء  مذ�هِب  عر�ِس  �لرتجيح:بعد 
�إليه  ذهب  ما  -رجحان  �أعلم  تعاىل  و�هلل   _ يل 
�مْلَْر�أَِة  َيْحُرُم َعَلى  ه  �أ�سحاب �ملذهب �لأول �لقائل باأَنَّ
ْنِمي�ُس �إلَّ ِباإِْذِن �لَزْوج، و�أن �للعن حْمُموٌل َعَلى َما  �لتَّ
لَّ َفَلْو  َجاِنِب َو�إِ َن ِلْلأَ �إَذ� َفَعَلْتُه �ملر�أة من �لنم�س ِلَتَتَزيَّ
َفِفي  ِب�َسَبِبِه،  َعْنَها  َزْوُجَها  َيْنِفُر  �َسْعٌر  َوْجِهَها  يِف  َكاَن 

ِرمِي �إَز�َلِتِه ُبْعٌد. حَتْ
�ملطلب �لثانى: و�سل �ل�سعر

و�سل  هو  �ملر�أة  عند  و�لتزين  �لتجمل  و�سائل  من 
�سعرها.

ت
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�مْلَْر�أَِة  �َسْعِر  ُل  َو�سْ َيْحُرُم  �أنه  على  �لعلم٩2  �أهل  �أكرث 
َجُة  �مْلَُزوَّ َذِلَك  يِف  �َسَو�ٌء  �آَدِميٍّ  ِب�َسْعِر  �أَْو  �ٍس  جَنِ ِب�َسْعٍر 
لُعُموِم  �إِْذِنِه  ِبَغرْيِ  �أَْو  ْوِج  �لزَّ ِباإِْذِن  َو�َسَو�ٌء  َها  َوَغرْيُ
َلة،  َو�مْلُ�ْسَتْو�سِ َلِة  �ْلَو��سِ َلْعِن  يِف  ِحيَحِة  �ل�سَّ �ْلأََحاِديِث 
َلَة  �ْلَو��سِ  ُ ِكَقْوِلِه - �سلى �هلل عليه و�سلم - : " َلَعَن �هللَّ
َعَلى  َو�للَّْعن   ١" َو�مْلُ�ْسَتْو�ِسَمَة  َو�ْلَو��ِسَمَة  َلَة  َو�مْلُ�ْسَتْو�سِ

ِرمِيِه. ْيِء َيُدلُّ َعَلى حَتْ �ل�سَّ
�أَْجَز�ِئِه  َو�َساِئِر  �ْلآَدِميِّ  ِب�َسْعِر  �ِلْنِتَفاُع  َيْحُرُم  ُه  َوِلأَنَّ

ِلَكَر�َمِتِه 03.
ِة َقْوٌل ِباْلَكَر�َهِة ١3. َوِلْلَحَنِفيَّ

ُل ِبَغرْيِ �َسْعِر �لآَدِميِّ َوُهَو  كما �ختلف �لفقهاء فى �ْلَو�سْ
َطاِهٌر على مذهبني:

�لو�سِل  فى  يرخ�س  �أنه  �أ�سحابه  �لأول:يرى  �ملذهب 
ُة23  َنِفيَّ ِبَغرْيِ �َسْعِر �لآَدِميِّ َوُهَو َطاِهٌر و�إليه ذهب �حْلَ

اِفِعيَّة33 ورو�ية لْلَحَناِبَلة ٤3.  ووجه عند �ل�سَّ
ُه  �أَنَّ �إِىَل  ُيو�ُسَف  �أَِبي  َعْن  �مْلَْنُقوُل  َوُهَو  ُة:  َنِفيَّ �حْلَ ذكر 
ِلَتِزيَد  َتتَِّخُذُه  �لآَدِميِّ  �َسْعِر  َغرْيِ  يِف  ِلْلَمْر�أَِة  �ُس  ُيَرخَّ

ُقُروَنَها 53.
َلْت  �إِْن َو�سَ َها :  حُّ �أَ�سَ �أَْوُجٍه :  ُة٦3 لهم َثلَثة  اِفِعيَّ و�ل�سَّ
ل َحُرَم . �لثَّايِن : َيْحُرُم ُمْطَلًقا . �لثَّاِلُث  ِباإِْذِنِه َجاَز َو�إِ

: ل َيْحُرُم َول ُيْكَرُه ُمْطَلًقا .
ا َت�ُسدُّ ِبِه �مْلَْر�أَُة �َسْعَرَها  َناِبَلُة : �أنهَ ل َباأْ�َس مِبَ ذكر �حْلَ

ْعِر ِلْلَحاَجِة٧3. �أَْي ِمْن َغرْيِ �ل�سَّ
ْعِر  ِبال�سَّ ْعِر  �ل�سَّ ُل  َو�سْ ُهَو  ا  َ �إمنَّ َم  �مْلَُحرَّ �أَنَّ  اِهُر:  و�لظَّ
يِف  �مْلُْخَتَلِف  ْعِر  �ل�سَّ َو��ْسِتْعَماِل  ْدِلي�ِس  �لتَّ ِمْن  ِفيِه  مِلَا   ،
�مْلََعايِن  َهِذِه  ِلَعَدِم   ، َيْحُرُم  َل  َذِلَك  َوَغرْيُ   ، ا�َسِتِه  جَنَ
ِلَزْوِجَها  �مْلَْر�أَِة  �ِسنِي  حَتْ ِمْن  َلَحِة  �مْلَ�سْ وِل  َوُح�سُ  ، ِفيَها 

ْوِج٩3 . ٍة 83. وِقيَل : َيُجوُز ِباإِْذِن �لزَّ رَّ ِمْن َغرْيِ َم�سَ
يِف  ْفِريِق  �لتَّ َعَدِم  �أ�سحابه  �لثانى:يرى  �ملذهب 
مذهب  وهو  ِه  َوِبَغرْيِ ْعِر  ِبال�سَّ ِل  �ْلَو�سْ َبنْيَ  �لتَّْحِرمِي 
وِرَو�َيٍة  اِفِعيَّة١٤   �ل�سَّ عند  و�ل�سحيح   0٤ �مْلَاِلِكيَّة 

للحنابلة 2٤.
ْعَر َول  ُل �مْلَْر�أَُة ِبَر�أْ�ِسَها �ل�سَّ فِفي ِرَو�َيٍة للحنابلة : ل َت�سِ

وَف 3٤. �ْلَقَر�ِمَل َول �ل�سُّ
 �لأدلة

�أدلة �أ�سحاب �ملذهب �لأول: ��ستدل �أ�سحاب �ملذهب 
�لأول على �أنه يرخ�س فى �ْلَو�سِل ِبَغرْيِ �َسْعِر �لآَدِميِّ 

َوُهَو َطاِهٌر من �ل�سنة:
 : َقاَلْت  َها  �أَنَّ َعْنَها   ُ �هللَّ َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن  ُرِوَي  ا  مِبَ

ْن َتْعَرى �مْلَْر�أَُة  ِتي َتْعُنوَن ، َول َباأْ�َس �أَ َلُة ِبالَّ َلْي�َسِت �ْلَو��سِ
�ْسَوَد  �أَ وٍف  ِب�سُ ُقُروِنَها  ِمْن  َقْرًنا  َل  َفَت�سِ ْعِر  �ل�سَّ َعِن 
ْت  ِتي َتُكوُن َبِغيًّا يِف �َسِبيَبِتَها َفاإَِذ� �أَ�َسنَّ َلُة �لَّ ا �ْلَو��سِ َ َو�إِمنَّ

َلْتَها ِباْلِقَياَدِة ٤٤. َو�سَ
�أدلة �أ�سحاب �ملذهب �لثانى:��ستدل �أ�سحاب �ملذهب 
ِل  �ْلَو�سْ َبنْيَ  �لتَّْحِرمِي  يِف  ْفِريِق  �لتَّ َعَدِم  على  �لثاين 

ِه من �ل�سنة و�ملعقول. ْعِر َوِبَغرْيِ ِبال�سَّ
�أما �ل�سنة فاأحاديث منها:

َعْن  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  َي�َساٍر  ْبِن  َعَطاِء  َعْن  ُرِوَي  ١- ما 
َلَة  ُ �ْلَو��سِ ِبيِّ - �سلى �هلل عليه و�سلم - " َلَعَن �هللَّ �لنَّ

َلَة " 5٤. َو�مْلُ�ْسَتْو�سِ
ِبيَّ �سلى  2- ِ ما ُرِوَي َعْن َجاِبٍر ر�سي �هلل عنه" �أَنَّ �لنَّ
�َسْيًئا  �ِسَها  ِبَر�أْ �مْلَْر�أَُة  َل  َت�سِ �أَْن  َزَجَر  و�سلم  عليه  �هلل 

.٦٤"
بعموم  �ملذهب  �أ�سحاب  ��ستدل  �لدللة:  وجه 
�سيء  باأي  َلة  َو�مْلُ�ْسَتْو�سِ َلة  �ْلَو��سِ َلْعِن  فى  �لأحاديث 

�سعر �أو غريه ٧٤.
َلِة  ٌة ِلْلَخْلِق َكال�سِّ َ ْعِر ُمَغريِّ َلٌة ِلل�سَّ ُه �سِ �أما �ملعقول: فلأَنَّ

ْعِر8٤. ِبال�سَّ
و�أدلتهم يبدو  �لفقهاِء  �لرتجيح: بعد عر�ِس مذ�هِب 
ِل  َت�سٌّ ِباْلَو�سْ ْهي خُمْ ىل - و�هلل تعاىل �أعلم - باأن �لنَّ
وٍف �أَْو ِخَرٍق ، َوَغرْيِ َذِلَك  ِلِه ِب�سُ ْعِر ، َوَل َباأْ�َس ِبَو�سْ ِبال�سَّ
َوُمَر�ُدُه  للزوج.  و�لتجمل  �لتزين  �إبد�ء  وهى  ِلْلَحاَجِة 
ْوِج  َد�ِع ِللزَّ ِمْن �مْلَْعَنى �مْلَُنا�ِسِب ُهَو َما يِف َذِلَك ِمْن �خْلِ
ا  ْعِر َفَل ِخَد�َع ِفيِه .  �أَمَّ َفَما َكاَن َلْوُنُه ُمَغاِيًر� ِلَلْوِن �ل�سَّ
َل  ا  مِمَّ َوَنْحِوَها  َنِة  �مْلَُلوَّ ِريِر  �حْلَ ِبُخُيوِط  ْعِر  �ل�سَّ َرْبُط 
 ، ٍل  ِبَو�سْ َلْي�َس  ُه  ِلأَنَّ َعْنُه;  ْنِهيٍّ  مِبَ َفَلْي�َس  ْعَر  �ل�سَّ ُي�ْسِبُه 
ِل  ِللتََّجمُّ ُهَو  ا  َ َو�إِمنَّ  ، ِل  �ْلَو�سْ وِد  َمْق�سُ َمْعَنى  يِف  ُهَو  َوَل 

َو�لتَّْح�ِسنِي .
�ملطلب �لثالث: �لو�سم

ُثمَّ  ُم  �لدَّ َيْخُرَج  َحتَّى  ِباْلإِْبَرِة  ْلِد  �جْلِ َغْرُز  ُهَو  �لَو�ْسُم: 
رَّ �أَْو َيْزَرقَّ ٩٤. ُيَذّر َعَلْيِه ُكْحٌل �أَْو ِنيَلٌة ِلَيْخ�سَ
�أكرث �أهل �لعلم 05 على �أَنَّ �ْلَو�ْسَم َحَر�ٌم .

َو�مْلُ�ْسَتْو�ِسَمِة  �ْلَو��ِسَمِة  َلْعِن  يِف  ِحيَحِة  �ل�سَّ ِللأََحاِديِث   
 "  : َقاَل  َعْنُهَما   ُ �هللَّ َي  َر�سِ ُعَمَر  �ْبِن  َحِديُث  َوِمْنَها 
َلَة  �ْلَو��سِ  - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   -  ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َلَعَن 

َلَة َو�ْلَو��ِسَمَة َو�مْلُ�ْسَتْو�ِسَمَة " ١5. َو�مْلُ�ْسَتْو�سِ
ْبِغ  اِب �أَْو �ل�سَّ َوَيَرى �ْلأَْحَناُف 25 �أَنَّ �ْلَو�ْسَم َكاِلْخِت�سَ
َي�ُسقُّ  �أََثُر  ُه  ِلأَنَّ  ; َطُهَر  َثَلًثا  ُغ�ِسَل  َفاإَِذ�   ، �ِس  ِبامْلَُتَنجِّ

ْلِد �أَْو َجْرِحِه. َزَو�ُلُه �إْذ َل َيُزوُل �إلَّ ِب�َسْلِخ �جْلِ
�ْلَكَباِئِر  ِمَن   ٤5 ِة  اِفِعيَّ َو�ل�سَّ  35 ِة  �مْلَاِلِكيَّ َبْع�ُس  ُه  َوَعدَّ

ُيْلَعُن َفاِعُلُه.
ْرَمِة َحاَلَتنْيِ : َو��ْسَتْثَنى َبْع�ُس �ْلُفَقَهاِء55  ِمَن �حْلُ

َمَر�ٍس  ِمْن  ِللتََّد�ِوي  َطِريًقا   َ َتَعنيَّ �إَِذ�  �ْلَو�ْسُم   : �لأُوىَل 
ُروَر�ِت ُتِبيُح �مْلَْحُظوَر�ِت . ُه َيُجوُز ؛ لأَنَّ �ل�سَّ َفاإِنَّ

�مْلَْر�أَُة  ِبِه  ُن  َتَتَزيَّ َطِريًقا  �ْلَو�ْسُم  َكاَن  �إَِذ�   : اِنَيُة  �لثَّ
ِلَزْوِجَها ِباإِْذِنِه ٦5.

�ملطلب �لر�بع: تفليج �لأ�سنان
�أََكاَن   ، �َسَو�ٌء  �ْلأَ�ْسَناِن  َبنْيَ  ْفِريُق  �لتَّ ُهَو   : ْفِليُج  �لتَّ
َطَلًبا  َوَنْحِوِه  ِد  ِبامْلِرْبَ َدَها  َيرْبُ ِباأَْن   ، ِبَتَكلٍُّف  �أَْم   ، ِخْلَقًة 

ِلْلُح�ْسِن٧5.
�ْسِن  َفَق �ْلُفَقَهاُء85 َعَلى �أَنَّ َتْفِليَج �ْلأَ�ْسَناِن ِلأَْجِل �حْلُ �تَّ

َحَر�ٌم .
�هلل  َوَذِلَك مِلَا َثَبَت َعْن علقمة عن عبد �هلل قال "لعن 
و�ملتفلجات  و�ملتنم�سات  و�ملتو�سمات  �لو��سمات 
للح�سن �ملغري�ت خلق �هلل فبلغ ذلك �مر�أة من بني 
�أ�سد يقال لها �أم يعقوب فجاءت فقالت �إنه بلغني �أنك 
لعنت كيت وكيت فقال وما يل ل �ألعن من لعن ر�سول 
�هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - ومن هو يف كتاب �هلل 
فقالت لقد قر�أت ما بني �للوحني فما وجدت فيه ما 

تقول قال لئن كنت قر�أِتِه لقد وجدتيه �أما قر�أت "
فانتهو�  نهاكم عنه  �لر�سول فخذوه وما  �آتاكم  {وما 
فاإين  قالت  عنه  نهى  قد  فاإنه  قال  بلى  قالت   .{
فذهبت  فانظري  فاذهبي  قال  يفعلونه  �أهلك  �أرى 
كانت  لو  فقال  �سيئا  حاجتها  من  تر  فلم  فنظرت 
ُه َقاَل  كذلك ما جامعتنا ٩5 . َوَعْنُه ر�سي �هلل عنه �أَنَّ
َيْلَعُن  ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم -  َر�ُسوَل �هللَّ "�َسِمْعت 
َن  ْ ِتي ُيَغريِّ ماِت �للَّ اِت ، َو�مْلَُتَفلَِّجات ، و�مْلَُتَو�سِّ �سَ �مْلَُتَنمِّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ "0٦ . َخْلَق �هللَّ
ِهَي  ا  َ َو�إِمنَّ  ، ُمْطَلَقًة  َلْي�َسْت  ْرَمَة  �حْلُ َهِذِه  �إنَّ  ُثمَّ   
يِف  َم  �للَّ ِلأَنَّ  ِلْلُح�ْسِن  َذِلَك  َتْفَعُل  َمْن  َعَلى  وَرٌة  َمْق�سُ
ا َلْو ُ�ْحِتيَج �إَلْيِه ِلِعَلٍج �أَْو  ْعِليِل ، �أَمَّ َقْوِلِه :  ِلْلُح�ْسِن  ِللتَّ

نِّ َوَنْحِوِه َفَل َباأْ�َس ِبِه ١٦. َعْيٍب يِف �ل�سِّ
�ملطلب �خلام�س: �خت�ساب �لزوجة

�أَْو  اِء  نَّ ِباحْلِ ْيِب  �ل�سَّ َتْغِيرَي  �أَنَّ  َعَلى   2٦ �ْلُفَقَهاُء  َفَق  �تَّ
َذِلَك  يِف  ِحيَحِة  �ل�سَّ ْخَباِر  ِلْلأَ ِلْلَمْر�أَِة  ُم�ْسَتَحبٌّ  َنْحِوِه 
ْيَها  َكفَّ ِب  َخ�سْ ِبا�ْسِتْحَباِب  َجُة  �مْلَُزوَّ �مْلَْر�أَُة  َوَتْخَت�سُّ 
َوْقَت  َعَد�  َوْقٍت  ُكلِّ  يِف  َنْحِوِه  �أَْو  اِء  نَّ ِباحْلِ َوَقَدَمْيَها 
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ِمْن  َمْطُلوَبٌة  يَنُة  َو�لزِّ  ، ِزيَنٌة  اَب  �ِلْخِت�سَ ِلأَنَّ  �ْلإِْحَر�ِم 
اُب َتْعِميًما ، َل  ْوَجِة ِلَزْوِجَها َعَلى �أَْن َيُكوَن �ِلْخِت�سَ �لزَّ
َتْطِريًفا َوَل َنْق�ًسا ; ِلأَنَّ َذِلَك مكروه عند �حلنابلة 3٦.
ُة  َن �مْلَْر�أَ ْن ُتَزيِّ و�ملالكية و�ل�سافعية : على �أنه َل َباأْ�َس �أَ

اٍب ٤٦. َفُهَما ِبَغرْيِ ِخ�سَ اِء �أَْو ُتَطرِّ نَّ َيَدْيَها ِباحْلِ
َوَرَد  َما  ْيَها  ِلَكفَّ َجِة  �مْلَُزوَّ �مْلَْر�أَِة  ِب  َخ�سْ ��ْسِتْحَباِب  َويِف 
َعْن �سمرة بن �سعيد عن جدته عن �مر�أة من ن�سائهم 
قال وقد كانت �سلت �لقبلتني مع ر�سول �هلل - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - قالت دخل علي ر�سول �هلل - �سلى 
�إحد�كن  �هلل عليه و�سلم - فقال يل "�خت�سبي ترتك 
فما  قالت  �لرجل  كيد  يدها  تكون  حتى  �خل�ساب 
و�إن كانت  لقيت �هلل عز وجل  تركت �خل�ساب حتى 

لتخت�سب و�إنها لبنة ثمانني"5٦.
يِب٦٦ ْوِج َكالطِّ ِبيًبا ِللزَّ وِلأَنَّ ِفيِه ِزيَنًة َوحَتْ

حدود طاعة �لزوجه لزوجها فيما يخ�س �لزينة:
َو�ِجًبا  َزيُُّن  �لتَّ َكاَن  َلُه  َزيُِّن  ِبالتَّ َزْوَجَتُه  ْوُج  �لزَّ �أََمَر  �إَِذ� 
�مْلَْعُروِف  يِف  ْوِج  �لزَّ َطاَعَة  َوِلأَنَّ   ; ُه  َحقُّ ُه  ِلأَنَّ  ; َعَلْيَها 
�ُموَن  َقوَّ َجاُل  َتَعاىَل:{�لرِّ َقاَل  ْوَجِة.  �لزَّ َعَلى  َو�ِجَبٌة 
ا  َومِبَ َبْع�ٍس  َعَلى  ُهْم  َبْع�سَ  ُ �هللَّ َل  َف�سَّ ا  مِبَ �َساِء  �لنِّ َعَلى 
َحاِفَظاٌت  َقاِنَتاٌت  اُت  احِلَ َفال�سَّ  ، �أَْمَو�ِلِهْم  ِمْن  �أَْنَفُقو� 
ُن�ُسوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ِتي  َوَ�للَّ  ُ �هللَّ َحِفَظ  ا  مِبَ ِلْلَغْيِب 
َفاإِْن  ِرُبوُهنَّ  َو��سْ اِجِع  �مْلَ�سَ يِف  َو�ْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ 
ا  َعِليًّ َكاَن   َ �هللَّ �إنَّ  �َسِبيًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغو�  َفَل  �أََطْعَنُكْم 

َكِبرًي� }٧٦
�أَْو   ،  ُ �هللَّ �أََمَر  ا  َعمَّ زوجته  ْوُج  �لزَّ َنَهى  فاإَذ�  ثم  ومن 
يِف  ُتِطيَعُه  �أَْن  َلَها  َيُكْن  مَلْ   ، َعْنُه  َنَهى �هللَّ  ا  مِبَ �أََمَرَها 
َقاَل:   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - ِبيَّ  �لنَّ َفاإِنَّ   ، َذِلَك 
 "  8٦" اِلِق  �خْلَ َيِة  َمْع�سِ يِف  مِلَْخُلوٍق  َطاَعَة  َل   " ُه  �إنَّ
�أََبَوْيَها  َحُد  �أَ �أَْو   ، َزْوَجَها  �مْلَْر�أَُة  ُتِطيَع  �أَْن  َيُجوُز  َفَكْيَف 
ِ َوَر�ُسوِلِه ،  رْيَ ُكلَُّه يِف َطاَعِة �هللَّ َيٍة ، َفاإِنَّ �خْلَ يِف َمْع�سِ

ِ َوَر�ُسوِلِه. َيِة �هللَّ رُّ ُكلُُّه يِف َمْع�سِ َو�ل�سَّ
عن �سفية عن عائ�سة �أن �مر�أة من �لأن�سار زوجت 
�بنتها فتمعط �سعر ر�أ�سها فجاءت �إىل �لنبي - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - فذكرت ذلك له فقالت �إن زوجها 
لعن  قد  �إنه  "ل  فقال  �سعرها  يف  �أ�سل  �أن  �أمرين 

�ملو�سلت"٩٦.
فاإن  متتنع  �أن  فعليها  مع�سية  �إىل  �لزوج  دعاها  فلو 

�أدبها على ذلك كان �لإثم عليه 0٧
هل هناك فرق بني جتمل �ملر�أة لزوجها وبني جتملها 

للمنا�سبات �لجتماعية؟
جتملها  وبني  لزوجها  �ملر�أة  جتمل  بني  فرق  هناك 
من  �أن  �لفقهاء  �تفق  فقد  �لجتماعية،  للمنا�سبات 
حق �لزوج �لنظر �إىل جميع بدن زوجته، كما �تفقو� 
علي عدم جو�ز نظر �ملر�أة �إيل جميع بدن �ملر�أة عند 

َخْوِف �ْلِفْتَنِة �أو عدم وجود �سرورة١٧.
لزوجها  �لزوجة  زينة  من  يظهر  ما  كل  لي�س  وهكذ� 
مثلها  �مر�أة  كانت  و�إن  حتى  للآخرين  ظهوره  مباح 
ْهَوِة ، و�أي�سا  َو�ْنِعَد�ِم لل�سَّ اَن�َسِة  و�إن كان فى ذلك جُمَ
�أَّنه  �ْلُفَقَهاُء2٧َعَلي  َفَق  �تَّ حمارمها من �لرجال حيث 
�إليه  �أو ينظرن  �أن ينظر �إيل حمارمه  ُجِل  َيِحل للرَّ ل 
ِه  ب�سهوٍة �أو عند خوِف �لفتنِة، وكذ� لو َكاَن َغاِلُب َظنِّ

َظُر. ُه َلْو َنَظَر ��ْسَتَهي مَلْ َيُجْز َلُه �لنَّ �أَنَّ
�إليه  َذَهَب  ما  وهو  �ْلَكاِفَرَة  َة  �لأَْجَنِبيَّ �مْلَْر�أََة  كذلك 
َوُهَو   ٤٧ َو�مْلَاِلِكيَّة   3٧ َنِفيَّة  �حْلَ من  �ْلُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر 

ِة 5٧. اِفِعيَّ حُّ ِعْنَد �ل�سَّ �لأَ�سَ
�لزوجة  زينة  بني  فرقًا  هناك  �أن  يت�سح  ثم  ومن 
و�إن  �لجتماعية،  �ملنا�سبات  يف  وزينتها  لزوجها 
�قت�سر ح�سور هذه �ملنا�سبات على �لن�ساء و�ملحارم. 
لبا�سهم  يف  بالكفار  تت�سبه  �أن  للمر�أة  يجوز  هل 

وزينتهم �إذ� كان مق�سودها �لتجمل لزوجها؟
�ملنهي  �مل�سابهة  �أن  جند  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  للإجابة 
مما  �أي   ، خ�سائ�سهم  من  تكون  �لتي  هي  عنها 
يخت�س به �لكفار ويكون �سعارً� لهم وعلمة يتميزون 

بها عن غريهم .
مطلقًا  يرد  مل  معينة  طو�ئف  م�سابهة  عن  و�لنهي 
مورد  �لفعل  كان  �إذ�  فيما  ورد  و�إمنا   ، قيد  �أي  من 
�لنهي خ�سي�سة من خ�سائ�سهم بها يتميزون ، و�أن 

�مل�سابهة فيما عد� ذلك باقية على �أ�سل �لإباحة .
�سو�بط �لت�سبه:

�إل  �لتحرمي،  بالكفار  �لت�سبه  يف  �لأ�سل  �أن  فمع 
بغري  �لت�سبه  فيها  �لإ�سلم  �أباح  �أموًر�  هناك  �أن 
لي�س  �لدنيوية مما  �لأمور  كان يف  ما  وهو  �مل�سلمني، 
من خ�سائ�سهم �لدينية، ولكن هذ� �لت�سبه قد و�سع 

�لإ�سلم له �سو�بط وهى٦٧:
�إياه باأنه  ١- �لأحاديث �لتي منعت من �لت�سبه معللة 
فلم  �لكتاب  �أهل  لبا�س  من  �أو   ، �لكفار  لبا�س  من 
نهت عن  بل   ، م�سابهة  �أنها  ملجرد  �مل�سابهة  عن  تنه 

م�سابهة خم�سو�سة .

كان  �إذ�  �إل  يتحقق  ل  قوم  م�سابهة  مدلول  �إن    -2
بينهم  م�سرتك  غري  بهم  خا�سًا  �لبحث  حمل  �لفعل 
وبني غريهم ، و�إل لعترب م�سابهًا لهم ولغريهم ، فل 

ي�سح �أن يقال �إنه م�سابه لطائفة دون �لأخرى .
�أن يق�سد �إىل  3-  عدم ورود ما يوجب على �مل�سلم 
�أن يتميز يف �أموره غري �لعباد�ت ل �سيما �للبا�س عن 
غريه ، فقد �أ�سلم �ل�سحابة ، ومنهم من كان م�سركًا 
، ومنهم من كان ن�سر�نيًا ، �أو يهوديًا ، ومل يوؤمر �أحد 
فيما نقل ، �أن يغري من لبا�سه ، �أو من �أموره �لأخرى 
، ملجرد خمالفة قومه �ل�سابقني و�لتميز عنهم، و�إمنا 
�أُِمَر �مل�سلمون على وجه �لعموم �أن يتميزو� عن �ليهود 
من  تعترب  �لتي  �لأمور  يف  و�مل�سركني  و�لن�سارى 

�سعار�ت هوؤلء �لقوم ٧٧.
ُه  �أَنَّ َعْنُه   ُ �هللَّ َي  َر�سِ �أََن�ٍس  َحِديَث  َحَجٍر  �ْبُن  �أَْوَرَد  َوَقْد 
ُهْم َيُهوُد َخْيرَبَ  نَّ َياِل�َسُة ، َفَقاَل : َكاأَ َر�أَى َقْوًما َعَلْيِهُم �لطَّ
ِة  ُلُح �ل�ْسِتْدلُل ِبِق�سَّ ا َي�سْ َ 3 ُثمَّ َقاَل �ْبُن َحَجٍر : َو�إِِمنَّ
ِمْن �ِسَعاِرِهْم  َياِل�َسُة  َتُكوُن �لطَّ �لَِّذي  �ْلَوْقِت  �ْلَيُهوِد يِف 
اَر َد�ِخل يِف ُعُموِم  ، َوَقِد �ْرَتَفَع َذِلَك ِفيَما َبْعُد ، َف�سَ

�مْلَُباِح ٤ .
رِّ �مْلُْخَتاِر : �إِنَّ �لتَّ�َسبَُّه ) ِباأَْهِل �ْلِكَتاِب   اِحُب �لدُّ َقاَل �سَ
ُد ِبِه  ل ُيْكَرُه يِف ُكلِّ �َسْيٍء ، َبْل يِف �مْلَْذُموِم َوِفيَما ُيْق�سَ

�لتَّ�َسبُُّه .
و�ل�سو�بط  عنها  �ملنهي  �مل�سابهة  مفهوم  بيان  وبعد 
�لتى و�سعها �لفقهاء للت�سبه بالكافر يف ملب�سه، وذكر 
بع�س ن�سو�س �لفقهاء �ملوؤيدة لذلك، �أرى �أنه ل يوجد 
مانع من ��ستعمال �لزوجة �مل�سلمة من ملب�س و�أدو�ت 
تنتجها  �لتي  �لن�ساء  من  غريها  ت�ستعملها  للزينة 
�مل�سانع �لعاملية، غري مق�سود باإنتاجها فئة �أو طائفة 
معينة من �لن�ساء، ولكن �مل�ستهدف من �إنتاجها جميع 
ن�ساء �لعامل، وماد�مت هذه �مللب�س و�لأدو�ت لي�ست 
ل  فبا�ستعمالها  �لفئات،  �أو  �لطو�ئف  لأحد  �سعارً� 

يوجد متيز بني �ملر�أة �مل�سلمة و�لكافرة.
عمليات �لتجميل �لتح�سينية

وهى جر�حة حت�سني �ملظهر، وجتديد �ل�سباب
وتنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني وهما8٧:

�أول: جر�حة حت�سني �ملظهر:
�لأف�سل،  �ل�سكل  حتقيق  �ملظهر  حت�سني  بها  �ملر�د 
حاجية  �أو  �سرورية  دو�فع  دون  �لأجمل،  و�ل�سورة 

ت�ستلزم فعل �جلر�حة٩٧.
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ثانيا: جر�حة جتديد �ل�سباب:
و�ملر�د به �إز�لة �آثار �ل�سيخوخة، فيبدو �ملُ�سن بعدها 
�سكله  يف  �ل�سباب  وعنفو�ن  �ل�سبا  عهد  يف  كاأنه 

و�سورته08.
قد �ختلف �ملعا�سرون يف جر�حة �لتجميل �لتح�سينّية 

على �جتاهني :
�لجتاه �لأول : يرى �ملنع منها وحترميها ؛ لأّن فيها 
تغيريً� خللق �هلل تعاىل ؛ ولأنه قد وردت ن�سو�س تدل 
على منع �لو�سم و�لنم�س و�لتفليج و�لو�سل وذلك ملا 
فيها من تغيري طلًبا للتح�سني وهذ� �ملعنى موجود يف 
و�أ�سر�ر  وتدلي�س  فيها من غ�س  وملا   ، �لعمليات  هذه 

وم�ساعفات �إىل غري ذلك من �لأدلة.
جتميلّية  عملية  كل  تبحث  �أن  يرى   : �لثاين  �لجتاه 
على  �ل�سرع  دل  ما  �لعمليات  هذه  من  �إذ  لوحدها، 
 ، عليها  قيا�سه  ميكن  ما  ومنه   ، منه  و�ملنع  حترميه 
ومنها ما بحثه �لفقهاء �سابًقا �أو ميكن تخريجه على 
يف  كلها  �لنوع  هذ�  من  �لعمليات  جتعل  فل  �أقو�لهم 

مرتبة و�حدة١8.
�أ�سهر  من  �لدهون  �سفط  ُيعد  �لدهون:  �سفط   -١
�جلر�حات �لتح�سينية �لتي يجريها �لرجال و�لن�ساء، 
تر�كم  لأن  عليها؛  �إقباًل  �أكرث  �لن�ساء  كانت  و�إن 
�لدهون يكون �أكرث عندهن، يبدو يل و�هلل تعاىل �أعلم 

حرمة �إجر�ء هذه �جلر�حة وذلك ملا ياأتي:
مل�ساعفات  للج�سم  تعري�سًا  �أن يف هذه �جلر�حة  ـ  �أ 
و�للتهاب  �لنزيف  و�حتمال  كالتخدير  �جلر�حة 
�لدموي  و�لتجّمع  و�لكدمات  �لتوّرم  عن  ف�سًل 
ت�سل  �حلالت  بع�س  وفى  �ل�سطحية،  و�حلروق 

�خلطورة �إىل �ملوت.
�إل  �لغالب  �إجر�وؤها يف  �لعملية ل ميكن  �أن هذه  ـ  ب 
بالطلع على �لعور�ت وم�ّسها، وقد تكون يف مو�سع 
�لأرد�ف  من  �لدهون  �سفط  يف  كما  �ملغّلظة  �لعورة 
)�ملوؤّخرة(، وهي عمليات �سائعة يف �أو�ساط �لن�ساء، 
ويتم عادة ت�سوير �ملر�أة قبل �إجر�ء �لعملية وبعدها، 
�أي  �لدهون يف  �سفط  مكان  �ل�سورة  يظهر يف  حيث 
مو�سع من �جل�سم، ونظرً� لعدم �حلاجة �ملعتربة يف 
هذه �حلالة فاإنه ل يجوز �لك�سف على �لعورة وم�ّسها، 
وجمّرد �لرغبة يف �لظهور مبظهر ح�سن لي�س كافيًا 

يف ��ستباحة ما حّرم �هلل تعاىل.
ج ـ يرتتَّب على �إجر�ء هذه �لعملية عدم �إي�سال �ملاء 
�إىل مو�سع �لعملية؛ �إذ ُين�سح �ملري�س بارتد�ء لبا�س 

كالتوّرم،  �آثار �جلر�حة  لتقليل  �أ�سابيع  لعّدة  �ساغط 
�ملاء  ي�سله  لن  �للبا�س  هذ�  حتت  ما  �أن  يعني  وهذ� 
�أو  �إل ل�سرورة  �لغ�سل، ول يجوز ذلك  �أو  يف �لو�سوء 
ونحوها،  كاجلبرية  �حلائل  على  �مل�سح  جتيز  حاجة 

و�حلاجة يف هذه �حلالة منتفية 28.
ل  2- �سد �لبطن : تقوم �ملر�أة ب�سد �لبطن ب�سبب ترهُّ
�لبطن �لذى ين�ساأ عن زيادة �لوزن �أو �حلمل �ملتكّرر، 
�سرر  ذلك  علي  يرتتَّب  ول  معتاد،  مظهر  يف  لتبدو 
�جلر�حة  هذه  �إجر�ء  ُير�د  لكن  نف�سي،  ول  ع�سوي 
يل  ويظهر  �لعام،  �ملظهر  وجتميل  �لتح�سني،  لزيادة 

حرمة �إجر�ء �جلر�حة يف هذه �حلالة ملا ياأتي:
�خِلْلقة  من  ُيعد  �حلالة  هذه  يف  �لبطن  ل  ترهُّ �أن  �أـ 
ول  ر،  �ملتكرِّ �حلمل  �أو  �لوزن  زيادة  ب�سبب  �ملعهودة 
ي�سبِّب غالبًا �سررً� �سحيًا؛ لذ� فاإن �جلر�حة لإز�لته 
جُترى  لأنها  تعاىل؛  �هلل  خلق  تغيري  من  تكون  قد 
خِلْلقٍة معتادة لأجل زيادة �حُل�ْسن، ولي�س لإز�لة عيب 

�أو �سرر.
عليها  يرتتَّب  ـ  م�سى  كما  ـ  �جلر�حة  هذه  �أن  ـ  ب 
كالتخدير  �ل�سحية  و�لأ�سر�ر  �مل�ساعفات  من  كثري 
ونزيف  �لتهاب  �لعملية من  يرتتَّب على  وما  و�جلرح 
�لتعّر�س  �حتمال  �إىل  بالإ�سافة  كبرية،  وندبات 
وعدم  �ملع�سوم  حرمة  و�لأ�سل  �ل�ساق،  يف  جللطة 
�إّل  �لأ�سر�ر  لهذه  وتعري�سه  عليه  �لعتد�ء  جو�ز 
حلاجة �أو �سرورة كما يف �حلالة �لأوىل، وهذه �حلالة 
لي�س فيها حاجة ول �سرورة، و�إمنا ُير�د منها حت�سني 
لهذه  �جل�سم  تعري�س  يبيح  ل  وهذ�  �لعام،  �ملظهر 

�مل�ساعفات و�لأخطار.
على  �لطلع  ي�ستلزم  �جلر�حة  هذه  �إجر�ء  �أن  ـ  ج 
ل  وهذ�  �ملغّلظة،  �لعور�ت  و�أحيانًا  وم�ّسها،  �لعور�ت 
�لرغبة  �أو حاجة معتربة، وجمرد  ل�سرورة  �إل  يجوز 

غًا لذلك. يف �ملظهر �حل�سن لي�س م�سوِّ
ر على جلد �لبطن �مل�سدود بعد  ـ �أن �حَلْمل قد يوؤثِّ د 
�جلر�حة، فقد ي�سبب له �لفتق �أو عودة �لرتّهل مرة 
تتجّنب �حلمل  �لن�ساء  بع�س  �أخرى، وهذ� قد يجعل 
لئل يف�سد �أثر �لعملية، وهذ� خلف مق�سود �ل�سارع 
�لذي جاء بالأمر بتكثري �لن�سل و�حلث عليه، وتعديل 
لرتك  غًا  م�سوِّ لي�س  مظهرها  وحت�سني  �ملر�أة  قو�م 

�حلمل �أو تاأخريه 38.
3- عمليات تكبري �ل�ساق و�لردف و�لثدى:

�لتح�سني  جمّرد  �لعمليات  هذه  �إجر�ء  من  وُير�د 

نحيفًا،  يبدو  قد  �لذي  �لع�سو  وتكبري  و�لتجميل، 
ولكنه معتاد ومقبول، ويظهر يل حرمة �إجر�ء عملية 

�لتكبري يف هذه �حلالة؛ وذلك ملا ياأتي:
ـ ما يرتتَّب على هذه �جلر�حة من �أ�سر�ر، خا�سة  �أ 
عند حقن �ملو�د �ل�سناعية �لتي قد ترتك �أثرً� �سارً� 
تذوب،  قد  �ملحقونة  �ملو�د  �أن  عن  ف�سًل  باجل�سم، 
وتعري�س  �جلر�حة  �إعادة  �إىل  �جلر�ح  فيحتاج 
�جل�سم مل�ساعفات �جلر�حة و�لتخدير، ويف ذلك من 

�لعبث و�لإ�سر�ر بج�سم �ملع�سوم ما ل يخفى.
ب ـ �أن هذه �جلر�حة قد جُترى لتكبري �ملوؤّخرة، ويف 
حاجة  �أو  �سرورة  دون  �ملغّلظة  للعورة  ك�سف  ذلك 
بو��سطة  للن�ساء  جُترى  �لعملية  �أن  خا�سة  معتربة، 
�ل�ساقني  ك�سف  عن  ف�سًل  �لغالب،  يف  �لرجال 
�جلر�حات  وهذه  �لأجانب،  للرجال  و�لفخذين 
�لتح�سني  من  مزيد  على  للح�سول  �إل  جُترى  ل 
ك�سف  من  عليها  يرتتَّب  ملا  فتحرم  و�لتجميل، 

�لعور�ت، وهو منكر يح�سل من ور�ئه فتنة عظيمة
�أن هذه �لعمليات قد تف�سل ول يح�سل �ملق�سود  ـ  ج 
يح�سل  قد  بل  �لتجميل،  وزيادة  �لتح�سني  من  منها 
�أخرى  عملية  لإجر�ء  �ل�سخ�س  في�سطر  ذلك،  �سد 
يف  كثري  وهذ�  �لأوىل،  �لعملية  �أف�سدته  ما  لإ�سلح 
تنجح،  ل  وقد  �لإعادة  عملية  تنجح  وقد  �لو�قع، 
ما  مع  �لعمليات،  هذه  من  �ملق�سود  عك�س  فيح�سل 
بل  �لأمو�ل  و�إتلف  �لأوقات،  �إذهاب  من  ذلك  يف 

طائل٤8.
�سو�بط جتمل �لزوجة لزوجها

لل�سرت�ساد  �لنقاط  هذه  فى  متمثلة  �ل�سو�بط  هذه 
ولي�س للح�سر:

 ١- عدم جو�ز �لتزين مبا هو حمرم.
2-  �أل تتزين �ملر�أة مبا ي�سبهها بالرجل.

3-  عدم جو�ز �لتزين مبا فيه تغيري خللق �هلل.
٤-  �أل يكون يف ذلكم �لتزين ت�سبه بالكافر�ت.

5-  �أل يكون تزين �ملر�أة مبا فيه �إ�سر�ف.
�إمتام  من  مينع  ما  �ملر�أة  زينة  يف  يكون  �أل    -٦
طهارتها من �حلدث �لأ�سغر كالذي يكون  مانعًا من 

و�سول �ملاء �إىل ب�سرتها كبع�س �ملناكري و�ملكياج.
٧- �أل يكون يف تزينها وجتملها ما ي�سربها �سحيا �أو 

ج�سديا على �ملدى �لقريب �أو �لبعيد58.
 �خلامتة

ْنِمي�ُس �إلَّ ِباإِْذِن �لَزْوج، وذلك  ١- َيْحُرُم َعَلى �مْلَْر�أَِة �لتَّ
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من �أجل �لتزين له فقط.
ْعِر ، َوَل  ِل ِبال�سَّ َت�سٌّ ِباْلَو�سْ ْهي خُمْ 2- �أما �لو�سل فالنَّ
ِلْلَحاَجِة  َذِلَك  َوَغرْيِ   ، ِخَرٍق  �أَْو  وٍف  ِب�سُ ِلِه  ِبَو�سْ َباأْ�َس 

وهى �إبد�ء �لتزين و�لتجمل للزوج.
3- ل يجوز ��ستخد�م �لزوجة �لو�سم من �أجل �لزينة 

لزوجها.
٤- ل يجوز ��ستخد�م �لزوجة تفليج �لأ�سنان من �أجل 

�لزينة لزوجها.
5- لي�س للزوجة �أن تطيع زوجها يف مع�سية من �أجل 

�لتزين لزوجها.
يف  زينتها  عن  لزوجها  �لزوجة  زينة  تختلف   -٦

�ملنا�سبات �لجتماعية.
٧- للزوجة ��ستعمال ما تنتجه �ل�سركات �لعاملية من 
�أدو�ت �لزينة و�مللب�س من �أجل �لزينة، ماد�م لي�س 

من �سعار �لكفار �أو من خ�سائ�سهم.
8- �جلر�حة �لتح�سينية �ملر�د بها حت�سني �ملظهر ، 
دون دو�فع �سرورية �أرى �أن تبحث كل عملية جتميلّية 

لوحدها.
عن  تخرج  ل  لزوجها  �لزوجة  جتمل  �سو�بط   -٩

�لأو�مر و�لنو�هي هلل ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم.
 و�آخُر دْعَو�َنا �أِن �حَلْمُد هلِل رِب �لعامَلني، و�سلي �للهمَّ 

على �سيِدنا حممٍد وعلى �آلِه و�سحبِه و�سلْم.
َن َنْف�َسَها  �سِّ اِوُل �مْلَْر�أَُة �أَْن حُتَ يَنُة �مْلُْكَت�َسَبُة َما حُتَ  ١ �لزِّ
اِب ، َوِمْنُه قوله  �سَ ِليِّ َو�ْلُكْحِل َو�خْلِ َياِب َو�حْلُ ِبِه ، َكالثِّ
ا ُكلٌّ ِمْن  تعاىل: { ُخُذو� ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد } �أَمَّ
�أَْو  ِل  ِباْلأَ�سْ َلٍة  ُمتَّ�سِ ِبِزَياَدٍة  َفَيُكوُن  ِل  َو�لتََّجمُّ ِن  �لتََّح�سُّ
َرُكْم  وَّ اٍن ِفيِه ، َكَما ُتِفيُدُه �ْلآَيُة �ْلَكِرمَيُة : { َو�سَ ُنْق�سَ
�لكويتية  �لفقهية  �ملو�سوعة   (.{ َوَرُكْم  �سُ َفاأَْح�َسن 

.)٤٦2/١١
2 �سورة �لأعر�ف/ �آية 23، 33.

�لنكاح / باب  �لن�سائى فى �سننه / كتاب  �أخرجه   3
�أى �لن�ساء خري 8٦/٦ رقم ١323، للحافظ �أبى عبد 
�لرحمن �أحمد بن على بن �سعيب �لن�سائى  )�ملتوفى 
�سنة303هـ(، �لن�سائى  مكتب �ملطبوعات �لإ�سلمية، 
�أبو  حلب ٦0٤١هـ ط )�لثانية( ، حتقيق عبد �لفتاح 

غدة.
عبد�لهادي  بن  �لدين  نور   8٦/٦ �ل�سندى  حا�سية   ٤
غدة  �أبو  عبد�لفتاح  حتقيق   / �ل�سندي  �حل�سن  �أبو 
مكتب �ملطبوعات �لإ�سلمية – حلب �لطبعة �لثانية 

.٦8٦ – ٩١0٤١ ،

5 رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/3٧3.
وعمرية  قليوبى  حا�سيتا   ،3٧١/١ �ملطالب  �أ�سنى    ٦

.802/١
٧  �لإن�ساف 52١/١.

8  بريقة حممودية 2٧١/٤.
٩  �لفروع لبن مفلح ٦3١/١.

�لدو�نى  �لفو�كه   ،  ٩5٤/2 �لعدوى  حا�سية    0١
. ٤١3/2

١١  �لإن�ساف 52١/١.
2١  �لإن�ساف 52١/١، �لفروع لبن مفلح ٦3١/١.

3١  حا�سية �لعدوى ٩5٤/2 ، �لفو�كه �لدو�نى ٤١3/2 
" بت�سرف" .

٤١  �لتاج و�لإكليل ملخت�سر خليل١/٦82.
5١  �لإن�ساف 52١/١.

٦١  غذ�ء �لألباب 23٤/١.
٧١  �إعلم �ملوقعني ٤/ ٦03، ك�ساف �لقناع ١/١8.

8١  �ملحلى بالأثار 8٩3/2.

٩١  �ملحلى بالأثار 8٩3/2.
02  �أخرجه �لبخارى فى �سحيحه / كتاب �لتف�سري / 

باب �سورة �حل�سر 358١/٤ رقم ٤0٦٤.
١2 رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/3٧3.

22  رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/3٧3.
32  مغنى �ملحتاج ٧0٤/١.

٤2  �أخرجه �بن �سعد فى �لطبقات 0٧/8 ملحمد بن 
د�ر   : �لزهري  �لب�سري  عبد�هلل  �أبو  منيع  بن  �سعد 

�سادر – بريوت.
52  �سبق تخريجه.

٦2  �ملحلى بالأثار 8٩3/2.
�لدو�نى  �لفو�كه   ،  ٩5٤/2 �لعدوى  حا�سية    ٧2

. ٤١3/2
�لدو�نى  �لفو�كه   ،  ٩5٤/2 �لعدوى  حا�سية    82

. ٤١3/2
�لتاج   ،3٧3/٦ �ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد     ٩2
و�لإكليل ملخت�سر خليل 503/١ لأبى عبد �هلل حممد 
باملو�ق  �ل�سهري  �لعبدرى  �لقا�سم  �أبى  يو�سف  بن 
)�ملتوفى �سنة٧٩8هـ( مطبوع بهام�س مو�هب �جلليل 
بريوت-   – �لعلمية  �لكتب  د�ر  طبعة  للحطاب- 
�سرح  �ملجموع   ، -5٩٩١م  ٦١٤١هـ  �سنة  لبنان- 
بن  يحيى  زكريا  �أبى  للإمام  للنووى 3/٧٤١  �ملهذب 
�سرف �لنووى) �ملتوفى �سنة٦٧٦هـ( ومعه فى �أجز�ء 

حتقيق  لل�سبكى،   : للمجموع  �لثانية  �لتكملة  منفردة 
 ،. �ملنرية  مطبعة  �لنا�سر  ـ  �ملطيعى  جنيب  حممد 

�ملغنى ٧٦/١.
�ملغنى   ،٧٤١/3 للنووى  �ملهذب  �سرح  �ملجموع     03

.٧٦/١
١3   �لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق 332/8 لزين 
جنيم  بابن  �مل�سهور  حممد  بن  �بر�هيم  بن  �لدين 
�حلنفى �ملتوفى �سنة 0٧٩ -3٦5١م، وبهام�سه حا�سية 
�حلو��سى �مل�سماة مبنحة �خلالق على �لبحر �لر�ئق: 
ملحمد �أمني �ل�سهري بابن عابدين، طبعة د�ر �لكتاب 

�لإ�سلمى.
23   رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/2٧3.

33   �ملجموع �سرح �ملهذب للنووى 3/٧٤١.
 ١ �لقناع  ك�ساف   ،0٩  /  ١ �لنهى  �أويل  ٤3   مطالب 

.١8 /
53   رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/2٧3.

٦3   �ملجموع �سرح �ملهذب للنووى 3/٧٤١.
 ١ �لقناع  ك�ساف   ،0٩  /  ١ �لنهى  �أويل  ٧3   مطالب 

.١8 /
83  ك�ساف �لقناع 8٦/١، �ملغنى٤١١/١.

٩3  �لإن�ساف 52١/١.
للقا�سى   ٧٦2/٧ للباجى  �ملوطاأ  �سرح  �ملنتقى     0٤
بن  �أيوب  بن  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  �لوليد  �أبى 
طبعة  �لأندل�سى)�سنة30٤-٤٩٤هـ(  �لباجى   و�رث 
�لطبعة   – مب�سر  و�أولده  �حللبى  �لبابى  م�سطفى 

�لأوىل 283١ -5٩٩١م..
١٤   �ملجموع �سرح �ملهذب للنووى 3/٧٤١.

 ١ �لقناع  ك�ساف   ،0٩  /  ١ �لنهى  �أويل  2٤   مطالب 
.١8 /

 ١ �لقناع  ك�ساف   ،0٩  /  ١ �لنهى  �أويل  3٤   مطالب 
.١8 /

٤٤  رد �ملحتار على �لدر �ملختار  ٦/3٧3.
5٤  �أخرجه �لبخارى فى �سحيحه / كتاب �للبا�س/ 

باب �لو�سل يف �ل�سعر ٦١22/5 رقم ٩855.
�للبا�س  كتاب   / �سحيحه  فى  م�سلم  �أخرجه     ٦٤
و�مل�ستو�سلة  �لو��سلة  فعل  حترمي  باب   / و�لزينة 
و�ملتنم�سة  و�لنام�سة  و�مل�ستو�سمة  و�لو��سمة 
و�ملتفلجات و�ملغري�ت خلق �هلل 3/ ٩٧٦١ رقم ٦2١2.

٧٤  �ملنتقى �سرح �ملوطاأ للباجى ٧/٧٦2.

8٤  �ملنتقى �سرح �ملوطاأ للباجى ٧/٧٦2.
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٩٤  طرح �لترثيب ٤/ ٧03-803.
05  رد �ملحتار على �لدر �ملختار ٦/ 3٧3، و�لفو�كه 
 ،833  /١ �ملهذب  �سرح  �ملجموع   ،٤١3  /  2 �لدو�ين 

ك�ساف �لقناع ١ / ١8.
١5  �أخرجه �لبخارى فى �سحيحه /  كتاب �للبا�س / 

باب �ملو�سولة 8١22/5 رقم ٦٩55.
25  رد �ملحتار على �لدر �ملختار ١/033.

35  �لفو�كه �لدو�نى ٤١2/2 .
٤5  حا�سية �لعدوى 2/٩5٤.

�لعدوي  حا�سية   ،٤١3  /  2 �لدو�ين  �لفو�كه    55
٩5٤/2 لعلى �ل�سعيدى �لعدوى، طبعة د�ر �لفكر.

٦5  �لفو�كه �لدو�نى ٤١3/2.
٧5  �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية 3١/50١.

85  بريقة حممودية 2٧١/٤ لأبى �سعيد �خلادمى ، 
طبعة د�ر �إحياء �لكتب �لعربية ، �ملدخل لبن �حلاج 
 52/2 �ملنهاج  �سرح  �إىل  �ملحتاج  نهاية   ،٧0١/٤
�مل�سرى  �لرملى  �أحمد  بن  حممد  �لدين  ل�سم�س 
طبعة  ٦٩5١م،  ٤00١هـ  �ل�سغري  �ل�سافعى  �ل�سهري 

د�ر �لفكر، �ملغنى 8٦/١،.
٩5  �سبق تخريجه.

0٦  �أخرجه �أحمد فى م�سنده ٧١٤/١.
١٦  حا�سية �لعدوى 2/٩5٤.

�لقدورى  ملخت�سر   282/2 �لنرية  �جلوهرة   2٦
�لنعمانى:  حنيفة  �أبى  �لأعظم  �لإمام  فقه  فى 
�لعبادى  �حلد�دى  حممد  بن  على  بن  بكر  لأبى 
�لطبعة  �خلريية،  ،�ملطبعة  �سنة008هـ  فى  �ملتوفى 
 ٤١3  /  2 �لدو�ين  �لفو�كه  223١هـ،  �سنة  �لأوىل 
زكريا  يحيى  �أبى  للقا�سى   2٧١/١ �ملطالب  �أ�سنى 
�لأن�سارى �ل�سافعى ) �سنة٦28هـ ٦2٩هـ( وبهام�سه 
�لكبري  �لرملى  �أحمد  بن  �لعبا�س  �أبى  �ل�سيخ  حا�سية 
بالقاهرة،  �لإ�سلمى  �لكتاب  د�ر  طبعة  ـ  �لأن�سارى 

�ملجموع للنووى٩22/٧، �لإن�ساف ٦05/3..
ِمرٍي  ُه َوْجُه �إَباَحِة حَتْ 3٦  ك�ساف �لقناع 23/١ ) َوَيَتَوجَّ
مفلح  .�لفروع لبن  َفَقْط  َزْوٍج  ْذِن  ِباإِ َوَتْطِريٍف  َوَنْق�ٍس 

.)٦3١/١
�ملنتقى  خليل١/٦82،  ملخت�سر  و�لإكليل  �لتاج    ٤٦

�سرح �ملوطاأ للباجى ٧٦2/٧، حتفة �ملحتاج 2/82١.
5٦  �أخرجه �أحمد فى م�سنده 0٧/٤.

٦٦  �أ�سنى �ملطالب 2٧١/١، �لإن�ساف ٦05/3.
٧٦ �سورة �لن�ساء / �آية ٤3.

 0٧3/  8١ �لكبري  �ملعجم  فى  �لطرب�نى  �أخرجه   8٦
�أحمد  بن  �سليمان  �لقا�سم  �أبى  للحافظ   ،  ١83 رقم 
 – و�حلكم  �لعلوم  مكتبة  �لطرب�نى)0٦2-0٦3هـ( 
 : 38٩١حتقيق   -  ٤0٤١  ، �لثانية  �لطبعة  �ملو�سل 

حمدي بن عبد�ملجيد �ل�سلفي..
حممد  �هلل  عبد  �أبى  للإمام  �لبخارى  �سحيح   ٩٦
�سبط  �هلل،  رحمه  �جلعفى  �لبخارى  �إ�سماعيل  بن 
دم�سق  �ليمامة،  طبعة   ، �لبغا  م�سطفى  �لدكتور: 
كتاب  ٧8٩١م.   ٧0٤١ �لثالثة  �لطبعة  بريوت،   –
مع�سية  يف  زوجها  �ملر�أة  تطيع  ل  باب  �لنكاح/ 
حممد  �هلل  عبد  �أبى  للإمام  رقم٩0٩٤(،   ٧٩٩١/5
�سبط  �هلل،  رحمه  �جلعفى  �لبخارى  �إ�سماعيل  بن 
 – �ليمامة، دم�سق  ، طبعة  �لبغا  �لدكتور: م�سطفى 

بريوت، �لطبعة �لثالثة ٧0٤١ ٧8٩١م.
0٧ فتح �لباري - للحافظ �أبى �لف�سل �سهاب �لدين 
�أحمد بن على بن حممد حجر �لع�سقلنى �ل�سافعى 
بريوت  �ملعرفة  د�ر  258هـ -٩٤٤١م(  �سنة  )�ملتوفى 

٩٧3١هـ ٩ /٤03 ،
عثمان  �لدين  لفخر   ،08/٦ �حلقائق  تبيني     ١٧  
�ل�سيخ  حا�سية  وبهام�سة  �حلنفى  �لزيلعى  على  بن 
�ل�سلبى �لطبعة �لكربى �لأمريية ببولق �سنة 3١3١هـ 
-�لنا�سر د�ر �لكتاب �لإ�سلمى. �ملب�سوط 0١/٧٤١، 
جممع �لأنهر ٩35/2 للمحقق عبد �لرحمن بن �ل�سيخ 
بدماد�  �ملعروف  ذ�ده  �سيخى  �سليمان  بن  حممد 
�أفندى، وبهام�سه �ل�سرح �مل�سماة بدر �ملنتقى فى �سرح 
�مللتقى- د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربى – �لطبعة �لأوىل ،  
�سرح خمت�سر خليل ٦٤2/١، مو�هب �جلليل ٤١/٤ 
لأبى عبد �هلل حممد بن يو�سف �أبى �لقا�سم �لعبدرى 
�ل�سهري باملو�ق )�ملتوفى �سنة٧٩8هـ( مطبوع بهام�س 
�لعلمية  �لكتب  د�ر  طبعة  للحطاب-  �جلليل  مو�هب 
حتفة  -5٩٩١م،،  ٦١٤١هـ  �سنة  لبنان-  – بريوت- 
وعمرية  قليوبي  حا�سيتا   ،٩٩١-5٩١/٧ �ملحتاج 
�أحمد  بن  �أحمد  �لدين  ل�سهاب  �لأوىل:   2١2/3
�سنة٩3٦هـ  �ملتوفى  �مل�سرى   �لقليوبى  �سلمة  بن 
�مللقب  �لربل�سى  �حمد  �لدين  ل�سهاب  و�لثانية:   )
بعمرية ) �ملتوفى �سنة٦5٩هـ(على �سرح جلل �لدين 
�سنة ٦٤8هـ( على  حممد بن �حمد �ملحلى )�ملتوفى 
�سرف  بن  يحيى  زكريا  �أبى  للإمام  �لطالبني  منهاج 
�لنووى ـ طبعة د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، �ملغني ٧/08 
ملوفق �لدين �أبى حممد عبد �هلل بن �أحمد بن حممد 

�ل�ساحلى  �لدم�سقى  �إ�سماعيل  �ملقد�سى  قد�مة  بن 
�حلنبلى ) �ملتوفى �سنة02٦هـ(، حتقيق د/ عبد �هلل 
ـ  �لفتاح حممد �حللو  بن عبد �ملح�سن �لرتكى، عبد 

طبعة د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربى، �لفروع 5/٤5١.
و�حلنابلة  و�ل�سافعية  و�ملالكية  �حلنفية  من   (   2٧
منح   ،٤2١-02١/  5 �ل�سنائع  بد�ئع  و�لظاهرية( 
 ،5٤٩١/٧-٩١ �ملحتاج  حتفة   ،322-222/١ �جلليل 

�ملغني٤٧/٧- 5٧، �ملحلي بالأثار2٦١/٩.
3٧  تبيني �حلقائق 8١/٦.

�ل�سيخ  �سرح   ٧٧2/2  ،03١/١ �لدو�نى  �لفو�كه    ٤٧
�ملالكى  �لنفر�وى  �سامل بن مهنا  �أحمد بن غنيم بن 
�أبى  ر�سالة  على  �سنة52١١هـ(  )�ملتوفى  �لأزهرى 
�ملالكى  �لقريو�نى  �لرحمن  عبد  زيد  �أبى  بن  حممد 
و�لن�سر  للطباعة  �لفكر  د�ر  ٦83هـ(  ـ  �سنة٦١3هـ   (

و�لتوزيع
5٧  مغنى �ملحتاج ١3١/١.

٦٧  ahs.www//:ptt- �سلى �هلل عليه و�سلم 
�هلل  �سلى   -/?php.xedni/moc.hae-
/sd- و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   -oce- و�سلم  عليه 

/٧552/di/weiv/noitca/weiv
٧٧  هيثم بن جو�د �حلد�د / �سو�بط �لت�سبه �ملمنوع 

/ جملة �لبيان �لعدد ٩8١.
 8٧    �أحكام �جلر�حة �لطبّية لل�ستقيطى / �س ١٩١ .

٩٧    �ملرجع �ل�سابق.
08    �أحكام �جلر�حة �لطبّية لل�ستقيطى / �س ١٩١ .
١8    نقُل عن هاين بن عبد �هلل بن حممد �جلبري/ 
موقع   / �لتجميلّية  للعمليات  �ل�سرعّية  �ل�سو�بط 

ر�سالة �لإ�سلم.
�ل�سو�بط   / �لفوز�ن  فوز�ن  بن  عبد�لعزيز  د.   28
�لتجميلي  و�حلقن  �لقو�م  لعمليات حت�سني  �ل�سرعية 

/ موقع ر�سالة �لإ�سلم.
�ل�سو�بط   / �لفوز�ن  فوز�ن  بن  عبد�لعزيز  د.   38  
�لتجميلي  و�حلقن  �لقو�م  لعمليات حت�سني  �ل�سرعية 

/ موقع ر�سالة �لإ�سلم.
�ل�سو�بط   / �لفوز�ن  فوز�ن  بن  عبد�لعزيز  د.   ٤8
�لتجميلي  و�حلقن  �لقو�م  لعمليات حت�سني  �ل�سرعية 

/ موقع ر�سالة �لإ�سلم.
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صغريي عنيد!
 طفلي تويف والده وعمره سنة وعدة أشهر، وبالرغم من صغر سنه 
مازال حتى اللحظة هذه  يتذكر األلعاب اليت مارسها والده معه. 
وهو اآلن عنيد جدًا وال يسمع كالمي أبًدا، وأنا عملت  لظروف 
احلياة، وغصب عين أعصب عليه وأوجهه بصوت عاٍل، وبالتالي 
يعاندني ، وملا يسمع امسي مع أي حد يرتعش وخياف. أنا أريد أن 
أربيه تربيه دينية تنفعين وتنفع أباه، ويكون من الصاحلني ومن 

امللتزمني . أرشدوني كيف أتعامل معه؟
  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول 

اهلل،وبعد:
أسأل اهلل أن يسدد خطاك وأن 

ينعم  وأن  الصواب،  يلهمك 
والصرب  باحللم  عليك 

واألناة، وأن ينري عقلك 
البنك  نافع  هو  مبا 
من  الذي  الصغري 
له  تنتبهي  أن  املفرتض 
كربى  أخطاء  لوجود 
غري  من  فيها  وقعت 

الطفل  أن  منها  قصد، 
تذكر  لو  وحتى  ينسى 

علينا إهلاؤه عما يتذكر عن 
تربطيه  أن  وفاًء  وليس  والده، 

بوالده من هذا السن، فما فائدة ذلك 
سوى ترسيخ اإلحساس بالفقد لوالده وهذا 

يؤدي إىل مشاكل مستقبلية مع دخول املدرسة، ومع 
فرصة االرتباط اليت ميكن أن تتم إن شاء رب العاملني حتى وإن 

رفضت الفكرة اآلن .
وأمر آخر هو شدة رد الفعل لديك ألخطائه وردود أفعاله، حتى 
إنه يصل ملرحلة الرعب عند مساع صوتك من شدتك، وهذا دليل 
على أنك قد تعديت حدود الصوت احلازم إىل الصوت املخيف 
املرعب الذي يهز وجدان الطفل ونضجه ومنو شخصيته، وينقل 
هذا الصوت قلة التقدير وقلة احرتام وقلة ثقة األم، وعدم التفريق 
ما بني السلوك السليب وشخص الطفل الصغري، وأؤكد الطفل 

الصغري الذي ما زال يف طور التكوين طور اخلطأ والتعلم وحنن 
جبواره قد نكون مضغوطني أو مشغولني أو طالبني سرعة أداء 
السلوك يف حني يتباطأ هو يف األداء، وقد يعاند ليلفت االنتباه 
حنن  الضرورية..  احلياة  متطلبات  لتوفري  عنه  انشغالك  إىل 
نقدر هذا ولكن هل تعتقدين أن الطفل صاحب ثالث سنوات 
سيستطيع تقدير ذلك كله، إنه يعرف أنك والدته وكل من له 
عنده حيتاج إىل بسمة وضمة وحب وعطاء وتدعيم وصرب وحلم 
ورأفة لغرس ما تريدين أن يغرس يف نفس طفلك.. إن األطفال 
يولدون كبارًا متعلمني، وال ميكن أن يصعدوا  ال 
ملستوى األم كي يقرأوا ما تقوله هي أو 
أختاه  يا  عقلها..  يف  فيه  تفكر 
دب  لرعب  آملتين  رسالتك 
والعناد  ابنك  نفس  يف 
االنتباه  لفت  أصله 
االعرتاض  أو 
يقوم  على سلوك 
احمليطون  به 
أو  لتغيريه 
تقييم  إلعادة 
كنا  سلو
من  البد  جتاهه.. 
تغيري طباعك جتاه 
أن  قبل  أواًل  ابنك 
تتحدثي عن أي نوع من 

أنواع الرتبية..
إذًا اخلالصة يف نقاط بسيطة:

وعدم  بأبيه  الطفل  ارتباط  فك   -1
تدعيم ذلك حتى وإن طلب..

2- تفريغ وقت للطفل هادئ وغري متقاطع مع مشغولياتك..
االجتماعية..  اخلربة  الكتساب  حضانة  إىل  الطفل  ذهاب   -3

وتعلم االندماج مع اآلخرين.
4- التمرين على عدم العصبية وعلو الصوت من قبل األم..

5- التخطيط حلياتك ما بني عملك وأمومتك..
6- التفريق بني ضغوط العمل والبيت..

واهلل حيفظكم ويرعاكم،،،

استشارات
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ول  �لفي�سبوك،  على  يعكفون  و�لكتئاب،و�أنا ممن  بال�سيق  �أح�س  �ل�سيخ  ف�سيلة   

�أخفيك �أنني �أطلق �لنظر يف تتبع �ل�سور �لفا�سحة،مع �أنني من �مللتزمني؟

  �حلمد هلل و�ل�سلة و�ل�سلم على ر�سول �هلل،وبعد:

�لإميان  يرزقه  �أن  هي  لعبده  �هلل  يهبها  نعمة   �أعظم 

فالقاعدة  �ملقابل  ويف  طريقه،  على  و�ل�ستقامة 

ُكْم َوَلِئن َكَفْرمُتْ  �لربانية تقول: {َلِئن �َسَكْرمُتْ َلأَِزيَدنَّ

فنحن    )٧ )�بر�هيم:   { َل�َسِديٌد   َعَذ�ِبي  �إِنَّ 

�ساكر  �ثنني  و�حد من  نعم �هلل  �أمام  جميعًا 

�ساء  ما  �إىل  بالزيادة  يب�سر  فال�ساكر  وكافر، 

�هلل، و�لكافر يب�سر بالعذ�ب �ل�سديد �لذي ل يعلمه 

�إل �هلل.

مع  �أن حت�سيها، فلبد  �هلل ل ميكن  بنعم من  تتقلب  و�أنت 

هذه  �لنعم من �سكر هلل، و�أظنك �سائر على طريق �ل�سكر؛ بدليل 

�لتز�مك وحر�سك على �خلري، بقي �أن تدرك �أن �ل�سيطان لن يرتكك 

فمعركته معك مل تنته بعد، فهو �سي�سعى جاهدً� �إىل �إيقاعك يف حباله خطوة ثم 

ُهْم  َلأُْغِوَينَّ ِتَك  َفِبِعزَّ َقاَل  �لب�سرية: {  �أعلنها على جميع  �أخرى وهكذ� كما  خطوة 

�أَْجَمِعنَي } )�س: 82(  �أ�ساأل �هلل �أن نكون من �ملخل�سني، فينبغي لكل عاقل �أن 

يدرك تلك �حلقيقة، ويتعامل معها بحزم، فل يعطي فر�سة لل�سيطان لهزميته �أو 

�ل�سيطرة عليه، و�إن �أخفق �أحيانًا  فليعلم �أن باب �لرب مفتوح، فليقبل على �هلل 

وليعلن توبته ويعاود �لكرة بروح معنوية �أف�سل، ورغبة �أ�سد يف تعوي�س ما م�سى.

ولعل ما يعرتيك من قلق و�كتئاب هو ب�سبب ما تعي�سه من �سر�ع د�خلي  بني ما 

�أنت مقتنع به وتلتزم به من مبادئ وقيم، وبني �سهو�تك �لإن�سانية �لتي و�سعها 

�خلالق يف بني �لب�سر، ثم �إن وقعت يف مع�سية ملت نف�سك كثري�، وتاأتيك �سورة 

�لنهاية لكل �إن�سان وما يتبعها من �أهو�ل و�أحو�ل، فينقب�س قلبك خوفًا من �هلل، 

و�أي�سًا يدور يف نف�سك كيف ملثلي �مللتزم بالدين �أن يقع يف هذه �ملعا�سي، وكيف 

�لتفكري  بك  ي�سل  وقد  علم،  من  �هلل  �أعطاين  ما  مع  �هلل  مع�سية  على  جتر�أت 

�أحيانًا �إىل درجة �لتفكري يف �لتخلي عن �للتز�م لأنك ل�ست �أهًل له!!.

�ملوؤمنني،  للكثري من  �أمر طبيعي يح�سل  وتفكري هو  تعانيه من �سر�عات  ما  �إن 

لك  يو�سح  �لعك�س  على  بل  ل  بها.  و�لقبول  للمع�سية  �ل�ست�سلم  يعني  ل  وهذ� 

حقيقة نف�سك، �أنها قابلة للخري و�ل�سر.

�أما ما ينبغي عليك فعله فهو:

١. �ملبادرة بالتوبة �لن�سوح كلما وقعت يف �ملع�سية حتى لو تكررت، فكرر �لتوبة 

و�جتهد يف حتقيق �لتوبة �لن�سوح، وتذكر قول �إبلي�س “�أهلكت بني �آدم بالذنوب 

من  يقني  على  وكن  بال�ستغفار”  و�أهلكوين 

ولو  �لنت�سار  على   – �هلل  –باإذن  قدرتك 

طال �لوقت.

للإنرتنت  �لدخول  كان  �إذ�   .2

�ملع�سية  يف  �لوقوع  عنه  ينتج 

فل تدخل، �أو �سع و�سائل 

على  �هلل–  –بعد  تعينك 

حتديد  مثل   ، �ملعا�سي  جتنب 

و�لقت�سار  �لدخول  من  �لهدف 

مفتوح  مكان  يف  �جلهاز  وو�سع  عليه، 

وقٍت  و�ختيار  مثًل-  -�ل�سالة  �لبيت  يف 

يكون فيه �جلميع يف �ملنزل بحيث يتوقع دخول 

�أي منهم يف �أي وقت.

3. �حر�س على ��ستغلل وقتك بالنافع و�ملفيد، ول تعط �لفر�غ فر�سة لل�سيطرة 

على وقتك، بل حتكم �أنت بالوقت، ومبعنى �آخر �سع لنف�سك �أهد�فًا �سامية ت�سعى 

لتحقيقها يف حياتك ثم �جتهد يف حتقيقها، وحبذ� �أن تكون لك م�ساركات دعوية 

مع هيئات �أو جلان �أو موؤ�س�سات خريية تتنا�سب مع قدر�تك ومو�هبك.

٤. كلما وقعت يف مع�سية بادر �إىل عمل طاعة مقابلة لها، وزد عليها بطاعة �أخرى 

–بعد �لتوبة- و�إن مل جتد طاعة مقابلة فا�ستحدث لك طاعة مثل �ل�سلة بعد 

�لتوبة، �أو قر�ءة ورد من �لقر�آن �أو �سلة رحم.

مثل  �لقلبية  �لأعمال  خلل  من  وذلك  ت�ستطيع،  ما  بقدر  �هلل  من  قريبًا  كن   .5

وكرثة  �لكلم  ح�سن  من  �جلو�رح  �أعمال  وكذلك  و�لرجاء،  و�خلوف  �ملر�قبة 

�ل�سجود هلل، و�حر�س على �لزيادة يف هذ� �جلانب )�لقرب من �هلل(، ول تر�س 

بالثبات عليه ف�سًل عن تقليله،  و��سمح يل �أن �أهم�س يف �أذنك باأن يكون لك عمل 

�أنت، و�جتهد يف �لإخل�س فيه؛ فلعله يكون �سببًا يف  �إل �هلل ثم  �سالح ل يعلمه 

��ستجابة دعائك كما ح�سل مع �أ�سحاب �لغار.

و�هلل �ملوفق و�لهادي �إىل �سو�ء �ل�سبيل،،،

استشارات
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اختلف أهل العلم -رمحهم اهلل - يف كون آيات الُقْرآن الدالة على األحكام الفقهية حمصورة أم ال ؟ على قولني:
القول األول: أن آيات األحكام حمدودة وحمصورة بعدد معني ]1[ ثم اختلف هؤالء يف عددها :

قال ابن العربي : هي أكثر من 800 آية .
وقال الغزالي : حوالي 500 آية .

وذهب الصنعاني إىل أنها 200 آية .
وذهب ابن القيم إىل أنها 150 آية .

قال الزركشي : “ولعل مرادهم املصّرح به ؛ فإن آيات القصص، واألمثال وغريها 
ُيستنبط منها كثري من األحكام”]2[ .

  القول الثاني : أن آيات األحكام غري حمدودة العدد، فكل آية يف الُقْرآن 
قد ُيستنبط منها حكٌم معنٌي ]3[، َوَمَردُّ ذلك إىل ما يفتحه اهلل على الَعامِلِ 

الُقْرآن ودالالته ، وما يتميز به العامل من صفاء الروح،وقوة  من معاني 
الُطويف:  ْين  الدِّ جنم  قال   .  ]4[ وسيالنه  الذهن  وجودة   ، االستنباط 

“والصحيح أن هذا التقدير غرُي معترب، وأن مقدار أدلة األحكام يف 
ذلك غري منحصر؛ فإن أحكام الشرع كما ُتستنبط من األوامر، 

فقلَّ  واملواعظ، وحنوها،  األقاصيص،  من  ُتستنبط  والنواهي؛ كذلك 
وجود آية يف الُقْرآن الكريم إاّل وُيستنبط منها شيء من األحكام،وإذا أردَت حتقيق 

هذا؛ فانظر إىل كتاب أدلة األحكام ]5[ ،وكأن هؤالء- الذين حصروها يف مخس مائة آية 
- إمنا نظروا إىل ما ُقصد منه بيان احلكم دون ما اْسُتِفيد منه، ومل ُيقصد به بيانها “]6[ ، وقال القرايف: 

“فال تكاد جتد آية إاّل وفيها حكم،وحصرها يف مخسمائة آية بعيد”]7[  .

علوي الشرعبي
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وهذا هو الرَّاجح - واهلل أعلم- ألن أحكام الُقْرآن يف كتاب اهلل على قسمني ]8[ :  
َياُم { إىل قوله: } َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم اْلَشْهَر َفْلَيُصْمُه   أوهلما: ما ُصرِّح به يف األحكام، وهو كثري كقوله تعاىل:} ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلصِّ

{ ]البقرة/183[ ، وعامة أحكام الُقْرآن العظيم من هذا النوع، ومثال ذلك: غالب أحكام سورة البقرة، والنساء، واملائدة .
وثانيهما: ما يؤخذ بطريق االستنباط، والتأمل، وهو على قسمني أيضًا:

أحدهما: ما ُيْسَتْنَبُط من اآلية مباشرة، بدون َضمِّ آية أخرى هلا؛ وذلك حنو استنباط حتريم االستمناء من قوله تعاىل: } َوالَِّذْيَن ُهم 
َأمْيَاُنُهْم  َمَلَكْت  أو ما  أزواِجِهم  إاّل على  لُفُروِجِهم حاِفظون 
َفإَنُهْم َغرْيُ َمُلْوِمنْيَ َفَمْن أْبَتَغي َوَراَء َذِلَك َفاؤَلِئَك ُهُم اْلَعاُدْوَن 
[، وكاستنباط صحة صوم من أصبح  املؤمنون /7-5   [  }
َما َكَتَب  َواْبَتُغْوا  َباِشُرْوُهنَّ  فاآلن   { ُجنبًا، من قوله تعاىل: 
ْيُط اأَلْبَيُض  َ َلُكُم اخْلَ اهلُل َلُكْم َوُكُلْوا َواْشَرُبْوا َحَتى َيَتَبنيَّ

ْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجر {. ِمَن اخْلَ
سواء  إىل غريها،  اآلية  ِبَضمِّ  ُيْسَتْنَبُط  ما   : الثاني  والقسم 
أبي  بن  علي  استنباط  ومنه  نبوي،  حلديث  أخرى،أو  آلية 
ُلُه  طالب))]9[ أن أقل احلمل ستة أشهر؛ من قوله تعاىل: ) َومَحْ
] األحقاف/15[ مع قوله تعاىل:  )   ) َشْهَرًا  َثاَلُثْوَن  َوِفَصاُلُه 
َوِفَصاُلُه يِف َعاَمنْيِ (،ومنه استنباط أن التطهر املراد بقوله 
)َوِإْن ُكْنُتْم  ؛ وقوله:  )البقرة/222(   } َتّطَهْرَن  َفِإَذا   { تعاىل 
َهُرْوا( )املائدة: 6 ( هو االغتسال املذكور يف قوله  ُجُنَبًا َفاطَّ

َصر بعدد معني،  تعاىل:}َواَل ُجُنَبًا ِإالَّ َعاِبِرْي َسِبْيٍل َحتَّى َتغَتِسُلْوا { )النساء: 43 ( ؛ وبناًء على هذا؛ فإن آيات األحكام أكثر من أن حُتْ
وهذا َضْرٌب ِمْن إعجاز الُقْرآن الكريم، واهلل اعلم

)1( ممن قال بهذا القول الغزالي يف املستصفى )6/4(، والرازي يف احملصول )33/3/2(، واملارودي يف أدب القاضي )282/1(.
)2(الربهان للزركشي)4-3/2 (.

َحُه الِعّز بن عبد السالم ، والَقَرايف ، والُطْويِف ، والَزْرَكِشي ، وابن ُجَزي، والسيوطي ، وابن  )3(وهو قول أكثر العلماء ، وممن َرجَّ
النجار، والشوكاني ، والشنقيطي . انظر شرح التنقيح )ص437(، وشرح خمتصر الروضة )415/3 (، والربهان يف علوم الُقْرآن ) 
2 / 4 - 6 (، واإلتقان )2/ 185(، شرح الكوكب املنري )4/ 406( ، وتقريب الوصول ) ص 431 (، إرشاد الفحول )814/2 (،نثر 

الورود  (  2/ 145( .
)4(انظر :  التقرير والتحبري )390/3( .

ْين بن عبد السالم الُسلمي )ت/660 ( كتاب عظيم ال يستغين  )5(هو كتاب “ اإلمام يف بيان أدلة األحكام “ لإلمام احلافظ عز الدِّ
عنه الفقيه، وال املتفقه، ُحقق الكتاب يف رسالة علمية؛ جبامعة أم القرى، وطبعه حمققه /د. رضوان خمتار بن غربية عن دار 

ْين بن عبد السالم. البشائر اإلسالمية - بريوت - 1407 هـ للشيخ ِعز الدِّ
)6( شرح خمتصر الروضة )415/3 ( .

)7( شرح التنقيح )ص/476 ( .
)8(انظر: الربهان للزركشي) 7-5/2( .

)9(روى البيهقي يف سننه الكربى، باب ما جاء يف أقل احلمل )برقم/15326و15327(، )) أن عمر ُأِتَى بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛ 
َها ؛ فبلغ ذلك عليًا - رضي اهلل عنه - فقال: ) ليس عليها رجم ؛ فبلغ ذلك عمر - رضي اهلل عنه - فأرسل إليه، فسأله؛  َفَهمَّ ِبَرمْجِ
فقال: }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة {  وقال:} ومحله وفصاله ثالثون شهرًا{ فستة أشهر 

محله؛ حولني متام؛ ال َحدَّ عليها، أو قال: ال رجم عليها، قال: َفَخلَّى عنها ثم ولدت .
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 ُ اهللَّ َصلَّى   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه  اهلل  َرِضَي  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن 
اَلِة؟” َقاَل: َأَتَشهَُّد ُثمَّ َأْسَأُل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل: “َما َتُقوُل يِف الصَّ
َواَل  َدْنَدَنَتَك  ُأْحِسُن  َما   ِ َواهللَّ َأَما  النَّاِر  ِمْن  ِبِه  َوَأُعوُذ  نََّة  اجْلَ  َ اهللَّ
َدْنَدَنَة ُمَعاٍذ، َفَقاَل: “َحْوهَلَا ُنَدْنِدُن” أخرجه أبو داود - عن بعض 
ماجه  ابن  أيضا:  وأخرجه   .  )792 رقم   ،  210/1( الصحابة 
 ،  )868 رقم   ،  149/3( حبان  وابن   ،  )910 رقم   ،  295/1(

وصححه األلباني )ختريج الكلم الطيب ، رقم 103(. 
قال العالمة مشس احلق العظيم أبادي يف “عون املعبود شرح سنن 
يِف َصاَلتك  َتْدُعو  َما  َأْي  اَلة(:  الصَّ يِف  َتُقول  )َكْيف  داود”:  أبي 

ِفيِه  أِلَنَّ  َتَشهًُّدا  َي  مُسِّ التَِّحيَّات,  َوُهَو  اَلة  الصَّ َتَشهُّد  )َأَتَشهَّد(: 
ًدا َرُسول اهللَّ )َدْنَدَنتك(: ِهَي َأْن  مَّ َشَهاَدة َأْن اَل ِإَله ِإالَّ اهللَّ َوَأنَّ حُمَ
َيَتَكلَّم الرَُّجل ِباْلَكاَلِم ُتْسَمع َنْغَمته َواَل ُيْفَهم. )َدْنَدَنة ُمَعاذ(: َأْي 
اَل َأْدِري َما َتْدُعو ِبِه َأْنَت َيا َرُسول اهللَّ َوَما َيْدُعو ِبِه ُمَعاذ ِإَمامَنا َواَل 
اَلة َواَل َصْوت ُمَعاذ.  ِفّي الَِّذي َتْدُعو ِبِه يِف الصَّ َأْعِرف ُدَعاَءك اخْلَ
َحاِبّي ُمَعاًذا َوَاهللَّ َأْعَلم أِلَنَُّه َكاَن ِمْن َقْوم  َا َذَكَر الرَُّجل الصَّ َوِإمنَّ
 : ُيوِطيُّ ْن َكاَن ُيَصلِّي َخْلف ُمَعاذ. )َحْوهَلا(: َقاَل السُّ ُمَعاذ َأْو ُهَو مِمَّ
نَّة َوَنَتَعوَّذ ِمْن النَّار  َا َنْسَأل اجْلَ نَّة َوالنَّار ُنَدْنِدن, َوِإمنَّ َأْي َحْول اجْلَ

َكَما َتْفَعل. َقاَلُه َتَواُضًعا َوَتْأِنيًسا َلُه.

قال عليه �ل�سلم :   «  ل توؤ�ِخ �لأحمق فاإنه ي�سري عليك ويجهد نف�سه فيخطىء ورمبا 
يريد �أن ينفعك في�سرك و�سكوته خري من نطقه وبعده خري من قربه وموته خري 

من حياته  «  . 
وقال �بن �أبي زياد :  قال يل �أبي :  يا بني �لزم �أهل �لعقل وجال�سهم و�جتنب �حلمقى 

فاإين ما جال�ست �أحمق فقمت �إل وجدت �لنق�س يف عقلي . 
ل تغ�سب على �حلمقى :  عن عبد �هلل بن حبيق قال :  �أوحى �هلل عز وجل �إىل مو�سى 

عليه �ل�سلم  «  ل تغ�سب على �حلمقى فيكرث غمك  «  . 
وعن �حل�سن قال :  هجر�ن �لأحمق قربة �إىل �هلل عز وجل . 

وعن �سلمان بن مو�سى قال :  ثلثة ل ينت�سف بع�سهم من بع�س حليم من �أحمق 
و�سريف من دينء وبر من فاجر . 

�لنا�س �أربعة �أ�سناف :  وكذلك روينا عن �لأحنف بن قي�س �أنه قال :  قال �خلليل بن 
�أنه يدري فذ�ك عامل فخذو� عنه ورجل  �أربعة رجل يدري ويدري  �لنا�س  �أحمد :  
�أنه  نا�ٍس فذكروه ورجل ل يدري وهو يدري  �أنه يدري فذ�ك  يدري وهو ل يدري 
�أحمق  �أنه ل يدري فذ�ك  ل يدري فذ�ك طالب فعلموه ورجل ل يدري ول يدري 

فارف�سوه . 
يعلم  �أنه  ويعلم  يعلم  رجل  و�حدً�  تكلم  ول  ثلثة  فكلم  �أربعة  �لنا�س  �أي�ساً :   وقال 
فكلمه ورجل يعلم ويرى �أنه ل يعلم فكلمه ورجل ل يعلم ويرى �أنه ل يعلم فكلمه 

ورجل ل يعلم ويرى �أنه يعلم فل تكلمه . 
قال جعفر بن حممد :  �لرجال �أربعة :  رجل يعلم ويعلم �أنه يعلم فذ�ك عامل فتعلمو� 
منه ورجل يعلم ول يعلم �أنه يعلم فذ�ك نائم فاأنبهوه ورجل ل يعلم ويعلم �أنه ل 
يعلم فذ�ك جاهل فعلموه ورجل ل يعلم ول يعلم �أنه ل يعلم فذ�ك �أحمق فاجتنبوه . 
�لنا�س ثلثة �أ�سناف :  وقد روينا عن �أبي يو�سف �لقا�سي �أنه قال :  �لنا�س ثلثة :  
و�أما  فاأنت معهما يف ر�حة  فاأما �ملجنون ون�سف  جمنون ون�سف جمنون وعاقل 

�لعاقل فقد كفيت موؤنته . 
عن �لأعم�س �أنه قال :  معاتبة �لأحمق نفخ يف بلي�سة . 

كل �سديق ل عقل له عدو :  عن عبد �هلل بن د�ود �حلربي �أنه قال :  كل �سديق لي�س 
له عقل فهو �أ�سد عليك من عدوك . 

عن ب�سر بن �حلارث �أنه قال :  �لنظر �إىل �لأحمق �سخنة عني . 
و�سمعته يقول :  ياأتي على �لنا�س زمان تكون �لدولة فيه للحمقى . 

وعنه �أنه قال :  �لأحمق �سخنة عني غاب �أو ح�سر . 
�أقل  �أنه قال :  عقولنا قليلة فاإذ� جل�سنا مع من هو  ل جتال�س �لأحمق :  عن �سعبة 
�أقل عقًل منه  �لرجل يجل�س مع من هو  فاإين لأرى  �لقليل  عقًل منا ذهب ذلك 

فاأمقته . 
قال بع�س �حلكماء :  موؤنة �لعاقل على نف�سه وموؤنة �لأحمق على �لنا�س ومن ل عقل 

له فل دنيا له ول �آخرة . 
و�أنا  �لأحمق  يعامل  يح�سن  �أحد  كل  لي�س  �آخر :   حكيم  قال  �لأحمق :   يعامل  كيف 
�أح�سن �أعامله قيل له كيف قال :  �أبخ�سه حتى يطلب �حلق بعينه �إذ متى �أعطيته 

حقه طلب ما هو �أكرث منه . 
و�أن�سدو� :  �ملديد : 

 �إتق �لأحمق �أن ت�صحبه
                              �إمنا �لأحمق كالثوب �خللق 

كلما رقعت منه جانباً 
                               خرقته �لريح وهناً فانخرق 

كحمار �ل�صوق �إن �أق�صمته 
                              رمح �لنا�س و�إن جاع نهق 

�أو غالم �ل�صوء �إن �أ�صغبته 
                               �صرق �لنا�س و�إن ي�صبع ف�صق 

و�إذ� عاتبته كي يرعوي
                               �أف�صد �ملجل�س منه باخلرق.

)�أخبار �حلمقى و�ملغفلني(

حوهلا .. ندندن

ال تؤاخ األمحق
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قيل ألحد السلف كيف أصبحت؟ قال:

بين نعمتين خير منشور وشر مستور.

أدب الدنيا والدين للماوردي )٢٩٣(.

قال األصمعي :

رأيت أعرابيا قد أتت عليه مائة وعشرون سنة .

فقلت له : ما أطول عمرك ؟

قال : “ تركت الحسد فبقيت “ .

بعض البسطاء ُتدهشك استقامتهم، وبعض العلماء ُيدهشك اعوجاجهم !

- مصطفى المنفلوطي ..

إذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفكر في كالمه فإن ظهرت المصلحة تكلم, وإن شك لم يتكلم 

حتى تظهر .

- اإلمام الشافعي ..

ُسئل اإلمام أحمد بن حنبل : أين نجد العافية؟

فرد قائاًل : تسعة أعشار العافية في التغافل

عن الزالت .. ثم قال : بل هي العافية كلها .
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سأل الخليفة المنصور أحد حكماء بني أمية :

عن سقوط دولتهم فقال : أمور صغيرة سلمناها لكبار و أمور كبيرة سلمناها لصغار فضعنا بين 

إفراط وتفريط 

مع السنوات أدركت أن االعتذار ال يسقط الهيبة أجمل االعتذار ماكان في موطن قوة أن تعتذر 

لطفلك لزوجك لتلميذك لشعبك أن تعتذر لنفسك ... سلمان العودة

قال سلمة بن دينار :

ما أحببت أن يكون معك في اآلخرة فقدمه اليوم ،

وما كرهت أن يكون معك في اآلخرة فأتركه اليوم.

األعمى يتمنى أن يشاهد العالم

واألصم يتمنى سماع األصوات

واألبكم يتمنى أن يقول كلمات

وأنت تشاهد وتتكلم وتسمع

أال يستحق ذلك أن تكون سعيًدا

بلسانك ترتقي ، وبلسانك ُتحترم  ، وبلسانك ُتحتقر

قال لزوجته:اسكتى

وقال البنه:انكتم

صوتكما يجعلنى مشوش التفكير

ال تنبسا بكلمة

أريد أن أكتب عن

حرية التعبير

 أحمد مطر

 إن بين يدي الساعة أياما ، يرفع فيها العلم ، وينزل فيها الجهل ، ويكثر الهرج . )والهرج القتل(.

“البخاري”

ما تكبر أحد إال من ذلة يجدها في نفسه.

ابدؤوا بإصالح األخالق، فإنها أول الطريق ... علي الطنطاوي ..



49ر�سالة �لإ�سالم �لعدد )5( ذو �حلجة 1434هـ �أكتوبر 2013م 

ما  وكتمان  �ل�سر،  �أ�سباب  عن  �لبعد  ينبغي  �أنــه   -١
َل  بني  {يا  ليو�سف   :  يعقوب  لقول  م�سرته؛  تخ�سى 

�ْس ُروؤَْياَك َعَلى �إِْخَوِتَك َفَيِكيُدو� َلَك َكْيًد� }. َتْق�سُ
من  على  نعمة  �لعبد،  على  �هلل  نعمة  �أن  ومنها :    -2
و�أنه رمبا  و�أ�سحابه،  و�أقاربه  بيته  �أهل  به من  يتعلق 
�سملتهم، وح�سل لهم ما ح�سل له ب�سببه، كما قال 
َيْجَتِبيَك  {َوَكَذِلَك  يو�سف:   لروؤيا  تف�سريه  يف  يعقوب 
َعَلْيَك  ِنْعَمَتُه  َوُيِتمُّ  �ْلأََحاِديِث  َتاأِْويِل  ِمْن  َوُيَعلُِّمَك  َربَُّك 
يو�سف،  على  �لنعمة  ــت  متَّ وملــا  َيْعُقوَب}،   �آِل  َوَعــَلــى 
�لأر�ـــس  يف  و�لتمكني  �لــعــز  مــن  يعقوب  لآل  ح�سل 

و�ل�سرور و�لغبطة ما ح�سل ب�سبب يو�سف . 
معاملة  يف  ل  �لأمـــور،  كل  يف  مطلوب  �لعدل  �أن   -3
�ل�سلطان رعيته ول فيما دونه، حتى يف معاملة �لو�لد 
�لإخلل  يف  و�أن  وغــريه،  و�لإيثار  �ملحبة  يف  لأولده، 
ملا  ولهذ�  �لأحــو�ل؛  وتف�سد  �لأمــر،  يختل عليه  بذلك 
م يعقوب يو�سف يف �ملحبة و�آثره على �إخوته، جرى  قدَّ

منهم ما جرى على �أنف�سهم، وعلى �أبيهم و�أخيهم .  
٤- �أن �لعربة يف حال �لعبد بكمال �لنهاية، ل بنق�س 
جرى  �ل�سلم-  -عليه  يعقوب  �أولد  فــاإن  �لبد�ية، 
�أ�سباب  �أكرب  هو  �لأمــر، مما  �أول  ما جرى يف  منهم 
�لنق�س و�للوم، ثم �نتهى �أمرهم �إىل �لتوبة �لن�سوح، 
�أبيهم، و�لدعاء لهم  �لتام من يو�سف ومن  و�ل�سماح 
ه، فاهلل  �لعبد عن حقِّ و�إذ� �سمح  باملغفرة و�لرحمة، 

خري �لر�حمني . 
�لو�حد  �لــذنــب  و�أن  �لــذنــوب،  �ــســوؤم  5- �حلــذر مــن 
بعدة  �إل  لفاعله  يتم  ول  مــتــعــددة،  ــا  ذنــوًب ي�ستتبع 
وبني  بينه  �لتفريق  �أر�دو�  ملا  يو�سف  فاإخوة  جر�ئم، 
عدة  وكذبو�  �حليل،  من  باأنو�ع  لذلك  �حتالو�  �أبيه، 
�لذي  و�لدم  �لقمي�س  يف  �أبيهم  على  رو�  وزوَّ مر�ت، 
فيه، ويف �إتيانهم ع�ساء يبكون، ول ُت�ْسَتبعد �أنه قد كرث 
�إىل  �ت�سل  ذلك  لعل  بل  �ملــدة؛  تلك  فيها يف  �لبحث 
�أن �جتمعو� بيو�سف، وكلما �سار �لبحث، ح�سل من 
�سوؤم  وهذ�  ح�سل،  ما  و�لفــرت�ء،  بالكذب،  �لإخبار 

�لذنب، و�آثاره �لتابعة و�ل�سابقة و�للحقة .  
و�أ�سباب  فتنة  فيه  حمــًل  ر�أى  �إذ�  للعبد  ينبغي   -٦
مع�سية، �أن يفرَّ منه ويهرب غاية ما ميكنه؛ ليتمكن 
من �لتخل�س من �ملع�سية؛ لأن يو�سف -عليه �ل�سلم 

�لباب  �لتي هو يف بيتها فرَّ هارًبا يطلب  ـ ملا ر�ودتــه 
ليتخل�س من �سرها.

على  �ل�سجن  �ختار  �ل�سلم-  -عليه  يو�سف  �أن   -٧
ـ  �أمرين  �بتلي بني  �إذ�  للعبد  ينبغي  �ملع�سية، فهكذ� 
�إما فعل مع�سية، و�إما عقوبة دنيوية �أن يختار �لعقوبة 
�لدنيوية على مو�قعة �لذنب �ملوجب للعقوبة �ل�سديدة 
�أن  �لدنيا و�لآخــرة؛ ولهذ� من علمات �لإميــان،  يف 
يكره �لعبد �أن يعود يف �لكفر بعد �أن �أنقذه �هلل منه، 

كما يكره �أن ُيلقى يف �لنار .  
�إىل �هلل، ويحتمي بحماه  يلتجئ  �أن  للعبد  ينبغي   -8
عند وجود �أ�سباب �ملع�سية، ويترب�أ من حوله وقوته؛ 
ي  َعنِّ ِرْف  َت�سْ لَّ  �ل�سلم -:   {َو�إِ -عليه  يو�سف  لقول 

اِهِلنيَ }.   ُكْن ِمَن �جْلَ ُب �إَِلْيِهنَّ َو�أَ َكْيَدُهنَّ �أَ�سْ
�خلري،  �إىل  �ساحبهما  يدعو�ن  و�لعقل  �لعلم  �أن   -٩
�ساحبه  يــدعــو  �جلــهــل  و�أن  �لــ�ــســر،  عــن  وينهيانه 
�ساًر�  مع�سية  كــان  و�إن  �لنف�س،  هــوى  مو�فقة  �إىل 

ل�ساحبه .  
١0- �أنه كما على �لعبد عبودية هلل يف �لرخاء، فعليه 

عبودية له يف �ل�سدة.
�لإخل�س  ��ستعمال  �ملعلم  على  وُيتاأكد  ينبغي   -١١
�لتام يف تعليمه، و�أن ل يجعل تعليمه و�سيلة ملعاو�سة 
�أحد يف مال �أو جاه �أو نفع، و�أن ل ميتنع من �لتعليم �أو 
ل ين�سح فيه �إذ� مل يفعل �ل�سائل ما كلَّفه به �ملعلم، 
�أحد  ــى  وو�ــسَّ قــال  قد  �ل�سلم-  -عليه  يو�سف  فــاإن 
فلما  ون�سي،  يذكره  فلم  ربه،  يذكره عند  �أن  �لفتيني 
بدت حاجتهم �إىل �سوؤ�ل يو�سف �أر�سلو� ذلك �لفتى، 
ْفه  يعنِّ فلم  �لروؤيا،  تلك  عن  م�ستفتًيا  �سائًل  وجــاءه 
يو�سف، ول وبَّخه، لرتكه ذكره؛ بل �أجابه عن �سوؤ�له 

جو�ًبا تاًما من كل وجه .  
١2- ينبغي للم�سئول �أن يدل �ل�سائل على �أمر ينفعه 
ينتفع  �لتي  �لطريق  �إىل  ب�سوؤ�له، وير�سده  يتعلق  مما 
ــاه، فـــاإن هــذ� مــن كــمــال ن�سحه  ــي بها يف ديــنــه ودن
وفطنته، وح�سن �إر�ساده، فاإن يو�سف -عليه �ل�سلم- 
مل يقت�سر على تعبري روؤيا �مللك؛ بل دلَّهم ـ مع ذلك ـ 
على ما ي�سنعون يف تلك �ل�سنني �ملخ�سبات من كرثة 

�لزرع، وكرثة جبايته .  
عبده  على  يجود  و�لكرم،  �جلود  و��سع  �هلل  �أن   -١3

�سببان :   له  �لآخــرة  خري  و�أن  و�لآخــرة،  �لدنيا  بخري 
�لإميان و�لتقوى، و�أنه خرٌي من ثو�ب �لدنيا وملكها، 
لثو�ب  قها  وي�سوِّ نف�سه،  �أن يدعو  له  ينبغي  �لعبد  و�أن 
�تها  ولذَّ �لدنيا  �أهل  ر�أت  �إذ�  حتزن  يدعها  ول  �هلل، 
وهي غري قادرة عليها؛ بل ي�سلِّيها بثو�ب �هلل �لأخروي 
َخرْيٌ  ــَرِة  �ْلآِخ ــُر  تعاىل :   {َوَلأَْج لقوله  �لعظيم  وف�سله 

ِللَِّذيَن �آَمُنو� َوَكاُنو� َيتَُّقونَ }. 
١٤- ل ُيلم �لإن�سان على �ل�سعي يف دفع �لتهمة عن 
ُيْحَمد على ذلك، كما  بل  لها،  �لرب�ءة  نف�سه، وطلب 
�متنع يو�سف عن �خلروج من �ل�سجن حتى تتبني لهم 

بر�ءته بحال �لن�سوة �للتي قطعن �أيديهن.
قه  ١5- ل يجوز للإن�سان �أن ي�سهد �إل مبا علمه، وحتقَّ
�إما مب�ساهدة �أو خرب من يثق به، وتطمئن �إليه �لنف�س 

ا َعِلْمَنا }  .  لقولهم :   {َوَما �َسِهْدَنا �إِلَّ مِبَ
١٦- ف�سيلة �لتقوى و�ل�سرب، و�أن كل خري يف �لدنيا 
عاقبة  و�أن  و�لــ�ــســرب،  �لتقوى  �آثـــار  فمن  و�لآخــــرة 
 ُ �هللَّ َمـــنَّ  ـــْد  لقوله :   { َق �لــعــو�قــب؛  �أح�سن  �أهلهما، 
�أَْجــَر  يُع  ُي�سِ َل   َ �هللَّ نَّ  ــاإِ َف رِبْ  َوَي�سْ ِق  َيتَّ َمْن  ــُه  �إِنَّ َعَلْيَنا 

�مْلُْح�ِسِننيَ }.
١٧- ينبغي ملن �أنعم �هلل عليه بنعمة بعد �سدة وفقر 
و�سوء حال، �أن يعرتف بنعمة �هلل عليه، و�أن ل يز�ل 
ذ�كر� حاله �لأوىل؛ ليحدث لذلك �سكًر� كلما ذكرها؛ 
ْذ  �إِ ِبي  �أَْح�َسَن  �ل�سلم -:   {َوَقْد  -عليه  يو�سف  لقول 

ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن �ْلَبْدوِ }. �أَْخَرَجِني ِمَن �ل�سِّ
تلك  نقله يف  بيو�سف، حيث  �لعظيم  �هلل  ١8- لطف 
بها  ليو�سله  و�ملحن،  �ل�سد�ئد  �إليه  و�أو�سل  �لأحو�ل، 

�إىل �أعلى �لغايات ورفيع �لدرجات .  
�إىل �هلل د�ئًما يف تثبيت  �أن يتملَّق  ١٩- ينبغي للعبد 
�هلل  وي�ساأل  لذلك،  �ملوجبة  �لأ�سباب  ويعمل  �إميانه، 
-عليه  يو�سف  لقول  �لنعمة؛  ومتــام  �خلامتة  ح�سن 
ــْلــِك  �مْلُ ــَن  ِم �آَتــْيــَتــِنــي  ــْد  َق و�ل�سلم -:   {َربِّ  �ل�سلة 
ْر�ِس  َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتاأِْويِل �ْلأََحاِديِث َفاِطَر �ل�سمو�ت َو�ْلأَ
ْقِني  َو�أَحْلِ ُم�ْسِلًما  ِني  َتَوفَّ َو�ْلآِخــَرِة  ْنَيا  �لدُّ يِف  َويِلِّ  �أَْنَت 

نيَ }. احِلِ ِبال�سَّ
�ملرجع: تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كلم �ملنان
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