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ـاك نَعْبُ ـدُ وَإِيَّـ َ
ـن ( )4إِيَّـ َ
ـاك نَسْ ـ َتعِنيُ
مَالِ ـكِ يَ ـو ِْم الدِّيـ ِ

َاط الْمُسْـ ـ َتقِيمَ ( )6صِـ ـر َ
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الباب اخلامس

«كتاب الصيام واحلج
واألمـر بالـمعروف
والنهي عن املنكر»

يتضمن البــاب:
الفصل األول :الصيام
•املبحث األول :تعريف الصيـام يف اللغة والشـريعة وبيان أقسـامه.
* املسألة األوىل :تعريف الصيام يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :تعريف الصيام يف اللغة والرشع وبيان أقسامه عند فقهاء املذاهب األخرى.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب السبعة يف املسألة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثاين :فضل الصوم وفوائده.
* املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :فضل الصوم وفوائده يف املذاهب االخرى.
* املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثالث :احلكمة يف ترشيع الصيـام.
* املسألة االوىل :بيان علة فرض الصيام يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل الثاين :الــحـج
•املبحث األول :معنى احلج يف اللـغة واالصطالح والشـريعة.
* املسألة االوىل :معنى احلج يف اللغة .
* املسالة الثانية :معنى احلج يف االصطالح .
* املسالة الثالثة :معنى احلج يف املذهب اإلمامي.
* املسالة الرابعة :معنى احلج يف املذاهب األخرى.
* املسالة اخلامسة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

•املبحث الثاين :أقوال الفقهاء يف وجـوب احلج والعمرة.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف وجوب احلج.
* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف وجوب احلج.

فــضل َ
ُ
ـج.
•املبحث الثالث:
احل ّ
* املسألة االوىل :فضل احلج يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :فضل احلج يف املذاهب األخرى.
* املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الرابع :فوائد احلج وثـامره.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف فضل احلج وثـامره.
* املسألة الثانية :ما ورد يف اخلطبة من رشوح هنج البالغة.

•املبحث اخلامس :حكم إجـارة دور مكة ومنع احلـاج من سكنـاها.
* املسالة االوىل :حكم اجارة دور مكة وبيعها يف املذهب اإلمامي.
* املسالة الثانية :حكم اجارة دور مكة وبيعها يف املذاهب االخرى.
* املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء الذاهب يف املسألة.

•املبحث السادس :يف صفات اهلدي واسترشاف األذن والعني.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة .
* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف املسألة.
* املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسالة.
* املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل الثالث :األمر باملعروف والنهي عن املنكـر
•املبحث األول :فـي وجـوب األمر باملعـروف والنـهي عن املنكر وحتريم تركهام.
* املسألة األوىل :تعريف املعروف واملنكر يف اللغة.
* املسالة الثانية :معنى املعروف واملنكر عند الفقهاء.
* املسألة الثالثة :فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
* املسألة الرابعة :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املذهب اإلمامي.
* املسألة اخلامسة :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املذاهب االخرى.
* املسالة السادسة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب االسالمية السبعة يف املسألة.
* املسألة السابعة :قاعدة فقهية.
* املسألة الثامنة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثاين :مراتب إنكار املنكر والنهي عنه.
* املسألة األوىل :مراتب النهي عن املنكر يف املذهب اإلمامي.
* املسالة الثانية :مراتب النهي عن املنكر يف املذاهب االخرى.
* املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسالة الرابعة :قاعدة فقهية :مراتب األنكار ثالثة تتعاكس يف اإلبتداء.
* املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث الرشيفة من رشوح هنج البالغة.

الفصل األول

«كتاب الصيـام»

تـوطـئة
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف التحذيــر مــن

الظلــم ،وســوء عاقبــة الكــر وأثــر الفرائــض الواجبــة عــى اإلنســان يف حراســته

مــن هــذه العواقــب.
فيقول:

ـوء ع ِ
ِ
ِ
ـيِ ،
« َفــاهلل اهلل ِف َع ِ
اق َبـ ِـة ا ْلكِـ ْ ِ
وآجـ ِ
اجـ ِ
ـرَ ،فإِ َّنَــا
ـل ا ْل َب ْغـ ِ
وسـ َ
ـل َو َخ َامــة ال ُّظ ْلـمُِ ،
ِ
ـوب الر َجـ ِ
ومكِيدَ ُتــه ا ْل ُكـ ْـرى ا َّلتِــي ت َُسـ ِ
ـاو َر َة
َم ْص َيــدَ ُة إِ ْبليـ َ
ـال ُم َسـ َ
ـس ا ْل ُع ْظ َمــىَ ،
ـاو ُر ُق ُلـ َ ِّ
َ
ــةَ ،فــا ُتك ِ
الســمو ِم ا ْل َقاتِ َل ِ
ول ت ُْش ِ
ــوي َأ َحــد ًا َل َعالِــ ًا لِ ِع ْل ِمــه َ
ْــدي َأ َبــد ًا َ
ول ُم ِقــ ًّ
ا ِف
ُّ ُ
َ
ات وال َّز َكــو ِ
ـك مــا حــرس اهلل ِعبــاده ا ُْل ْؤ ِمنِــن بِالص َلــو ِ
طِمـ ِـره ،وعـ ِ
اهدَ ِة
اتَ ُ ،
وم َ
َ
َ َّ َ
َ َ
ـن َذلـ َ َ َ َ َ
َ ْ
ْ
وت ِشــيع ًا ألَبص ِ ِ
ِ
ِ
الصيــا ِم ِف األَيــا ِم ا َْل ْفر َ ِ
ـمْ َ ،
ـم ،وت َْذلِيـ ًـا
ْ َ
ارهـ ْ
وضــات ت َْســكين ًا ألَ ْط َراف ِهـ ْ
ُ
َّ
ِّ َ
ِ
ِ
لِنُ ُف ِ
ول ِــا ِف َذلِـ َ ِ
ـن َت ْع ِفـ ِ
وت ِفيض ـ ًا لِ ُق ُل ِ
ـمَ ،
وسـ ِـه ْمْ َ ،
ـر
ـك مـ ْ
ـم ،وإِ ْذ َهاب ـ ًا ل ْلخُ َيـ َـاء َعن ُْهـ ْ
وبِـ ْ
ِ ِ
اضع ـ ًا ،وا ْلتِ َصـ ِ
ِ
ـر ِ
الـ َـو ِارحِ بِــاألَ ْر ِ
ـاق ك ََرائِ ـ ِم َْ
اب ت ََو ُ
ض ت ََصا ُغــر ًا،
ع َتــاق ا ْل ُو ُجــوه بالـ ُّ َ
ف َثمــر ِ
ِ
ِ ِ
ـون بِا ُْل ُتـ ِ ِ
ولـ ِ
ـوق ا ْل ُب ُطـ ِ
ُ
ات
الص َيــا ِم ت ََذ ُّلـ ًـا َمـ َـع َمــا ِف ال ـ َّزكَاة مـ ْ
ـن ِّ
ـون مـ َ
ص َ َ
ـن َ ْ
ض ،و َغـ ْ ِ
ـك إِ َل َأ ْهـ ِ
األَ ْر ِ
ـر َذلِـ َ
ـل ا َْل ْس ـ َكن َِة وا ْل َف ْقـ ِـر»(((.
مل يشــتمل كتــاب هنــج البالغــة عــى أقــوال عديــدة يف فريضــة الصيــام ســوى

بعــض األحاديــث التــي تظهــر فضيلــة الصيــام وفوائــده.

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،اخلبطة القاصعة :ص .293
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ولــذا :ســنقترص يف هــذا الفصــل عــى ثالثــة مباحــث ،األول :نتنــاول فيــه

تعريــف الصيــام يف اللغــة والــرع وأقســام الصــوم عنــد فقهــاء املذاهــب .
واملبحث الثاين :نتناول فيه بيان فضيلة الصيام وفوائده.

أمــا املبحــث الثالــث املتعلــق باحلكمــة مــن فــرض اهلل تعــاىل للصيــام ،وكــذا

آداب الصائــم فلــم اعثــر عليهــا يف املذاهــب اإلســامية الســتة -بحســب مــا توفــر

لــدي مــن أمهــات املصــادر الفقهية-وتفــرد املذهــب اإلمامــي بذلــك.
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املبحث األول
تعريف الصيـام يف اللغة والشـريعة
وبيان أقسـامه
تنــاول أغلــب الفقهــاء يف املذاهــب االســامية تعريــف الصيــام يف اللغــة

والرشيعــة الســيام الفقهــاء الذيــن بســطوا القــول يف الفقــه وصنفــوا موســوعاهتم

الفقهيــة ،فكانــت أقواهلــم كااليت:

املسألة األوىل :تعريف الصيام يف املذهب اإلمامي.

تناول فقهاء اإلمامية الصيام فعرفوه بام ييل:
ً
أوال  -العالمة ابن املطهر احللي (عليه الرمحة والرضوان) (ت  826هـ).
ألف  -تعريف الصيام.

(الصوم لغة :اإلمساك.

ويف الــرع :عبــارة عــن اإلمســاك عــن اشــياء خمصوصــة ،يف زمــان خمصــوص،

عــى وجــه خمصــوص)(((.

باء  -وجوب صوم شهر رمضان.

قــال (رمحــه اهلل)( :صــوم شــهر رمضــان واجــب بالنــص واالمجــاع؛ والصــوم
((( حترير االحكام :ج 1ص .449
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الفصـ��ل األول :كت��اب الصي��ام

املــروع هــو اإلمســاك عــن املفطــرات مــن أول طلــوع الفجــر الثــاين اىل غــروب

الشــمس الــذي جتــب معــه الصالتــان)(((.
جيم  -أقسام الصوم .

قال (رمحه اهلل):

(الصوم ينقسم اىل واجب ومندوب ،ومكروه ،وحمظور)(((.

18

وســيمر بيــان هــذه االقســام الحق ـ ًا عنــد ايــراد أقــوال املحقــق البحــراين فقــد

اورد هــذه االقســام وبياهنــا عنــد العالمــة (عليــه الرمحــة والرضــوان) وأضــاف

عليهــا جمموعــة مــن األحاديــث الرشيفــة.

ً
ثانيا  -احملقق البحراني (رمحه اهلل) (ت 1186 :هـ).
قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى الصيام يف اللغة والرشع وأقسامه ،ما ييل:
ألف  -معنى الصيام يف اللغة والشرع .

الصــوم لغــة :اإلمســاك ،قــال يف القامــوس :صيــام صومـ ًا وصيامــا واصطــام:

أمســك عــن الطعــام والرشاب والــكالم والنكاح والســر .وقــال يف املصبــاح املنري:

قيــل هــو مطلــق االمســاك يف اللغــة ثــم اســتعمل يف الــرع يف إمســاك خمصــوص.

وقــال أبــو عبيــدة كل ممســك عــن طعــام أو كالم أو ســر فهــو صائــم ،قــال خيــل
صيــام وخيــل غــر صائمــة حتــت العجــاج وأخــرى تعلــك اللجــا .أي قيــام بــا

اعتــاف .انتهــى .وقــال ابــن دريــد :كل يشء ســكنت حركتــه فقــد صــام يصــوم
((( حترير االحكام :ج 1ص .449
((( احلدائق الناظرة :ج 13ص.2

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

صومــا .ويف اآليــة الرشيفــة حكايــة عــن مريــم (عليهــا الســام)﴿ :إِِّنــي نَـ َـذرْتُ
ـن صَوْمًــا﴾((( أي صمتــا.
لِلرَّحْمَـ ِ

وكلامهتم متفقة عىل أنه حقيقة يف االمساك وإن كان عن كل يشء بنسبته.

أما معنى الصوم يف الرشع فقال (رمحه اهلل):
(عبارة عن إمساك خموص).

باء  -أقسام الصوم .

تنــاول املحقــق أقســام الصــوم معتمــد ًا يف ذلــك عــى مــا جــاء عــن العالمــة

احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف منتهــى املطلــب((( فقــال:
(إن الصوم ينقسم إىل واجب وندب ومكروه وحمظور.

فالواجــب ســتة :صــوم شــهر رمضــان ،والكفــارات ،ودم املتعــة ،والنــذر

ومــا يف معنــاه مــن اليمــن ،والعهــد ،واالعتــكاف عــى بعــض الوجــوه ،وقضــاء

الواجــب ،والنــدب مجيــع أيــام الســنة إال العيديــن وأيــام الترشيــق ملــن كان بمنــى.
واملؤكــد منــه أربعــة عــر :صــوم ثالثــة أيــام يف كل شــهر ،وأيــام البيــض،

والغديــر ،ومولــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومبعثــه ،ودحــو األرض ،وعرفــة،

ملــن ال يضعفــه عــن الدعــاء ،وعاشــوراء عــى جهــة احلــزن واملباهلــة ،وكل مخيــس،

وكل مجعــة ،وأول ذي احلجــة ،ورجــب ،وشــعبان.

((( مريم.28 :
((( منتهى املطلب :ج 9ص  9ـ .10
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واملكــروه أربعــة :صــوم عرفــة ملــن يضعفــه عــن الدعــاء ،أو شــك يف اهلــال،

والنافلــة ســفرا عــدا ثالثــة أيــام احلاجــة باملدينــة ،والضيــف نافلــة ،بغــر إذن

مضيفــه ،وكــذا الولــد مــن غــر إذن الوالــد ،والصــوم ندبــا ملــن دعــي إىل طعــام.
واملحظــور تســعة :صــوم العيديــن ،وأيــام الترشيــق ملــن كان بمنــى ،ويــوم

الشــك بنيــة الفــرض ،وصــوم نــذر املعصيــة ،وصــوم الصمــت ،وصــوم الوصــال،
20

وصــوم املــرأة والعبــد ندبــا مــن غــر إذن الــزوج واملالــك ،وصــوم الواجــب ســفرا

عــدا مــا اســتثنى .انتهــى.

وروى ثقــة اإلســام يف الــكايف والصــدوق يف الفقيــه مســندا يف األول ومرســا

يف الثــاين عــن الزهــري عــن عــي بــن احلســن (عليهــا الســام) قــال:
قال يل يوما :يا زهري من أين جئت؟

فقلت :من املسجد.
قال :فيم كنتم؟

قلــت :تذاكرنــا أمــر الصــوم فأمجــع رأيــي ورأي أصحــايب عــى أنــه ليــس مــن

الصــوم يشء واجــب إال صــوم شــهر رمضــان.

فقال« :يا زهري ليس كام قلتم ،الصوم عىل أربعني وجها.»..

ويف كتاب الفقه الرضوي قال« :إعلم أن الصوم عىل أربعني وجها».

ونحــن نســوق احلديــث بالروايتــن ونشــر إىل مواضــع الزيــادة والنقصــان

مــن أحدمهــا متــى اتفــق:

«فعــرة أوجــه منهــا واجبــة :كوجــوب شــهر رمضــان ،وعــرة أوجــه منهــا

صيامهــن حــرام ،وأربعــة عــر وجهــا منهــا صاحبهــا باخليــار إن شــاء صــام وإن

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

شــاء أفطــر ،وصــوم اإلذن عــى ثالثــة أوجــه ،وصــوم التأديــب ،وصــوم اإلباحــة،

وصــوم الســفر واملــرض».

ففــي حديــث الفقــه بعــد ذلــك أمــا :الصــوم الواجــب ويف حديــث الزهــري

قلــت :جعلــت فــداك فرسهــن يل قــال :

«أمــا الواجــب فصيــام شــهر رمضــان ،وصيــام شــهرين متتابعــن يف كفــارة

الظهــار ،لقــول اهلل تعــاىل:
ون ِمــن نِســائِ ِهم ُثــم يعــود َ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ـن َق ْبـ ِ
ـل
ْ َّ َ ُ ُ
﴿وا َّلذيـ َ
َ
ون َلــا َقا ُلــوا َفت َْح ِريـ ُـر َر َق َبــة مـ ْ
ـن ُي َظاهـ ُـر َ ْ َ
ـن َل َيِــدْ َف ِص َيــا ُم َشـ ْـه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َعـ ْ ِ
َ
ـن﴾(((.
أ ْن َي َت َم َّســا﴾ ..إىل قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َمـ ْ ْ
وصيــام شــهرين متتابعــن يف مــن أفطــر يومــا مــن شــهر رمضــان متعمــدا،

وصيــام شــهرين متتابعــن يف قتــل اخلطــأ ملــن مل جيــد العتــق واجــب لقــول اهلل تعــاىل:
﴿و َمــن َق َتـ َـل ُم ْؤ ِمنًــا َخ َطـ ًـأ َفت َْح ِريـ ُـر َر َق َبـ ٍـة ُّم ْؤ ِمنَـ ٍـة َو ِد َي ـ ٌة ُّم َس ـ َّل َم ٌة إِ َ ٰل َأ ْهلِـ ِـه ،﴾...إىل
َ
ِ
ـن َل َيِــدْ َف ِص َيــا ُم َشـ ْـه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َعـ ْ ِ
َان اهللُ َعلِيـ ًـا
ـن اهللِ َوك َ
ـن ت َْو َبـ ًة مـ َ
قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َمـ ْ ْ
َحكِيـ ًـا﴾(((.
ـن َل َيِــدْ َف ِص َيــا ُم َشـ ْـه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َعـ ْ ِ
ـن﴾
ويف كتــاب الفقــه اقتــر عــى قولــهَ ﴿ :ف َمـ ْ ْ
وصــوم ثالثــة أيــام يف كفــارة اليمــن واجــب ملــن مل جيــد االطعــام ،قــال اهلل تعــاىل:
ِ
ٍ
(((
ـن َل ْ َيِــدْ َف ِص َيــا ُم َث َل َثـ ِـة َأ َّيــا ٍم َذلِـ َ
ـم﴾
﴿ر َق َبــة َف َمـ ْ
ـم إِ َذا َح َل ْف ُتـ ْ
ـار ُة َأ ْي َمن ُكـ ْ
ـك َك َّفـ َ
َ
كل ذلــك متتابــع وليــس بمتفــرق ،وصيــام أذى حلــق الــرأس واجــب ،قــال اهلل
((( املجادلة.6 - 5 :
((( النساء.92 :
((( املائدة.89 :
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﴿أو بِـ ِـه َأ ًذى ِمــن ر ْأ ِسـ ِـه َف ِفدْ يـ ٌة ِمــن ِصيــا ٍم َأو صدَ َقـ ٍـة َأو نُسـ ٍ
ـك﴾
ْ َ ْ َ
تبــارك وتعــاىلْ َ (((:
ْ ُ
َ
ْ َ

(((
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فصاحبهــا فيهــا باخليــار فــإن صــام صــام ثالثــة أيــام ،وصــوم دم املتعــة واجــب ملــن
ـن َت َ َّتـ َـع بِا ْل ُع ْمـ َـر ِة إِ َل َْ
ـج﴾((( إىل قولــه
الـ ِّ
مل جيــد اهلــدي قــال اهلل تبــارك وتعــاىلَ ﴿ :ف َمـ ْ
ٍ
﴿فمــن َل َيِــدْ َف ِصيــام َث َل َث ِ
ــة َأ َّيــا ٍم ِف َْ
ُــم تِ ْل َ
ــر ٌة
ال ِّ
ــج َو َســ ْب َعة إِ َذا َر َج ْعت ْ
َ ُ
ــك َع َ َ
َ ْ ْ
ِ
ـن َق َت َل ـ ُه
﴿و َمـ ْ
كَام َل ـ ٌة﴾((( وصــوم جــزاء الصيــد واجــب ،قــال اهلل تبــارك وتعــاىلَ :
ِ
ُــم ُم َت َع ِّمــدً ا﴾((( إىل قولــه َ
أ ْو َعــدْ ُل َٰذلِ َ
ــك ِص َي ًامــا﴾(((».
منْك ْ
ففــي حديــث الزهــري هنــا« :أو تــدري كيــف يكــون عــدل ذلــك صيامــا يــا

زهــري»؟ قــال :قلــت :ال أدري.

فقــال« :يقــوم الصيــد قيمــة عــدل ،ثــم تفــض تلــك القيمــة عــى الــر ،ثــم يــكال

ذلــك الــر أصواعــا ،فيصــوم لــكل نصــف صــاع يومــا».

ويف كتــاب الفقــه الرضــوي وأروي عــن العــامل (عليــه الســام) أنــه قــال:

«أتــدرون كيــف يكــون عــدل ذلــك صيامــا»؟
فقيل له :ال.
فقال:

«يقــوم الصيــد قيمــة ثــم يشــري بتلــك القيمــة الــر ،ثــم يــكال ذلــك الــر
((( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه  « . .هكذا يف كتب احلديث.
((( البقرة.193 :
((( فمن متتع بالعمرة إىل احلج فام استيرس من اهلدي فمن مل جيد ( . .هكذا يف كتب احلديث).
((( البقرة.196 :
((( يف كتــب احلديــث هكــذا  « :مــن قتلــه منكــم متعمــدا فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن النعــم حيكــم بــه ذوا
عــدل منكــم هديــا بالــغ الكعبــة أو كفــارة طعــام مســاكني أو عــدل ذلــك صيامــا».
((( املائدة.95 :

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

أصواعــا؛ فيصــوم لــكل نصــف صــاع يومــا ،وصــوم النــذر واجــب ،وصــوم
االعتــكاف واجــب».

وأمــا الصــوم احلــرام فصــوم يــوم الفطــر ويــوم األضحــى وثالثــة أيــام الترشيــق

وصــوم يــوم الشــك أمرنــا بــه وهنينــا عنــه :أمرنــا أن نصومــه مــن شــعبان((( وهنينــا
عنــه أن ينفــرد الرجــل بصيامــه يف اليــوم الــذي يشــك فيــه النــاس»(((.
ففي كتاب الفقه:

«فإن مل يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه صائم من شعبان».

ويف حديــث الزهــري ،فقلــت لــه :جعلــت فــداك فــإن مل يكــن صــام من شــعبان

شــيئا كيــف يصنع؟

قــال« :ينــوي ليلــة الشــك أنــه صائــم مــن شــعبان فــإن كان مــن شــهر رمضــان

أجــزأ عنــه وإن كان مــن شــعبان مل يــره».

ففي حديث الزهري هنا فقلت وكيف جيزئ صوم تطوع عن فريضة؟

فقال:

«لـو أن رجلا صـام يومـا مـن شـهر رمضـان تطوعـا وهـو ال يعلـم أنه من شـهر

رمضـان ثـم علـم بعـد ذلـك ألجـزأ عنـه ألن الفـرض إنما وقع على اليـوم بعينه».
ويف كتاب الفقه:

«ولــو أن رجــا صــام شــهرا تطوعــا يف بلــد الكفــر فلــا أن عــرف كان شــهر

رمضــان وهــو ال يــدري وال يعلــم أنــه مــن شــهر رمضــان وصــام بأنــه مــن غــره ثــم
((( يف كتب احلديث هكذا « :مع صيام شعبان» .
(((فقه الرضا البن بابويه القمي :ص.201
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علــم بعــد ذلــك أجــزأ عنــه مــن رمضــان ألن الفــرض إنــا وقــع عــى الشــهر بعينــه.
وصــوم الوصــال حــرام ،وصــوم الصمــت حــرام ،وصــوم نــذر املعصيــة حــرام،

وصــوم الدهر حــرام.

وأمــا صــوم الــذي صاحبــه فيــه باخليــار فصــوم يــوم اجلمعــة ،واخلميــس،

واالثنــن ،وصــوم أيــام البيــض ،وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد الفطــر بيــوم».
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ويف حديــث الزهــري هنــا ،وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد شــهر رمضــان،

وصــوم يــوم عرفــة ،وصــوم يــوم عاشــوراء ،ولعــل هذيــن اليومــن ســقط ذكرمهــا

غلطــا مــن النســاخ((( فــإن الكتــاب غــر خــال مــن الغلــط.

فكل ذلك صاحبه فيه باخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأمــا صــوم اإلذن :فاملــرأة ال تصــوم تطوعــا إال بــإذن زوجهــا ،والعبــد ال

يصــوم تطوعــا إال بــإذن مــواله ،والضيــف ال يصــوم تطوعــا إال بــإذن صاحــب

البيــت(((.

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«من نزل عىل قوم فال يصومن تطوعا إال بإذهنم».

وأمــا صــوم التأديــب؛ فإنــه يؤمــر((( الصبــي إذا بلــغ ســبع ســنني بالصــوم

تأديبــا وليــس ذلــك بفــرض.

((( يف الفقــه الرضــوي املطبــوع هكــذا :وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد الفطــر بيــوم ويــوم عرفــة
ويــوم عاشــوراء وكل ذلــك .
((( هكذا يف الفقه ،ويف كتب احلديث الناقلة حلديث الزهري «إال بإذن صاحبه».
((( هكــذا يف الفقيــه ج 2ص  ،48ويف الفــروع ج 1ص  186والتهذيــب ج 1ص « 435يؤخــذ
الصبــي .ويف اجلميــع إذا راهــق «بــدل» إذا بلــغ ســبع ســنني» نعــم ذلــك يف الفقــه الرضــوي.
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وزاد يف كتاب الفقه هنا:

«وإن مل يقــدر إال نصــف النهــار يفطــر إذا غلبــه العطــش ،وكذلــك مــن أفطــر

لعلــة مــن أول النهــار ثــم قــوى بقيــة يومــه أمــر باإلمســاك عــن الطعــام بقيــة تأديبــا
وليــس بفــرض ،وكذلــك املســافر إذا أكل مــن أول النهــار ثــم قــدم أهلــه أمــر
باإلمســاك بقيــة يومــه تأديبــا وليــس بفــرض».
وزاد يف رواية الزهري :

«كذلـك احلائـض إذا طهـرت أمسـكت بقيـة يومهـا وأمـا صـوم اإلباحـة فمـن

أكل أو رشب ناسـيا أو قـاء مـن غير تعمـد فقد أبـاح اهلل له ذلك وأجـزأ عنه صومه.
وأمــا صــوم الســفر واملــرض فــإن العامــة قــد اختلفــت يف ذلــك ،فقــال قــوم:

يصــوم ،وقــال آخــرون ال يصــوم؛ وقــال قــوم :إن شــاء صــام ،وإن شــاء أفطــر»(((.
وأمــا نحــن فنقــول :يفطــر يف احلالــن مجيعــا؛ فــإن صــام يف الســفر أو يف حــال

املــرض فعليــه القضــاء؛ فــإن اهلل تعــاىل يقــول:

يضــا َأوْ عَ َلــى سَ ـ َف ٍر َفعِ ـدَّةٌ مِ ـنْ َأيَّــامٍ ُأخَ ـرَ﴾((( فهــذا
كانَ مِن ُ
﴿ َفمَ ـنْ َ
ْك ـمْ مَ ِر ً

تفســر الصيــام .انتهــى.

أقــول :وســيأيت حتقيــق القــول يف كل مــن هــذه األشــياء املعــدودة هنــا يف حملــه

إن شــاء اهلل تعــاىل.

((( املغنــي ج 3ص 149واملحــى ج 6ص 247ونيــل األوطــار ج 4ص 237وبدايــة املجتهــد ج1
ص 285ومل أقــف مــا يف حــرين مــن كتــب العامــة عــى وجــوب الصــوم يف املــرض نعــم يف الفقه
عــى املذاهــب األربعــة قســم العبــادات ص 456عــن الشــافعية ال جيــوز الفطــر للصحيــح الــذي
يظــن بالصــوم حصــول املــرض  .إال أن هــذا يرجــع إىل اعتبــار املــرض بالفعــل.
((( البقرة .184 :
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قــال املحــدث الكاشــاين يف كتــاب الــوايف بعــد نقــل حديــث الزهــري :بيــان

حممــد ابــن مســلم بــن شــهاب الزهــري راوي هــذا احلديــث وإن كان خصيصــا

بعــي بــن احلســن (عليهــا الســام) وكان لــه ميــل وحمبــة ،إال أنــه ملــا كان مــن العامة
وفقهائهــم أمجــل (عليــه الســام) معــه يف الــكالم ،ومل يذكــر لــه صيــام الســنة ،وال

صيــام الرتغيــب ،لعــدم اشــتهار خصوصهــا بــن العامــة.
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وما زعمته العامة من صيام الرتغيب والسنة ،سامه (عليه السالم):

«بالــذي فيــه اخليــار لصاحبــه» تنبيهــا لــه عــى عــدم الرتغيــب فيــه؛ فــإن أكثــره

ممــا تــرك صيامــه أوىل ،ولصيــام بعضــه رشائــط كام يــأيت يف األخبــار انشــاء اهلل تعاىل.
قوله (عليه السالم):

«أن ينفــرد الرجــل بصيامــه» إضافــة إىل الفاعــل ،وانفــراده بــه عبــارة عــن أفراده

عــن ســائر أيــام شــعبان بالصيــام؛ فإنــه مظنــة العتقــاده وجوبــه وكونــه مــن شــهر
رمضــان ،أو املــراد انفــراده مــن بــن مجهــور النــاس بصيامــه مــن شــهر رمضــان مــع

عــدم ثبــوت كونــه منــه ،يــدل عــى هــذا حديــث الزهــري اآليت يف بــاب صيــام يــوم
الشــك يف هــذا املعنــى فإنــه نــص فيــه وهــو بعينــه هــذا احلديــث إال أنــه أورده بابــن

مــن هــذا ،ويــأيت متــام حتقيــق هــذا املقــام يف ذلــك البــاب مــع معنــى قولــه (عليــه
الســام):

«وأمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان إن شاء اهلل تعاىل» .انتهى.

أقــول :والظاهــر أن الرضــا (عليــه الســام) جــرى عــى ذلــك يف الكتــاب

املذكــور تقيــة)(((.

((( احلدائق النارضة :ج ،13ص .7 - 2

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

املس��ألة الثاني��ة :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��رع وبي��ان أقس��امه عن��د
فقه��اء املذاه��ب األخرى.

ً
أوال  -املذهب الزيدي.
ألف  -تعريف الصيام .

قال أمحد املرتىض (ت 840هـ) يف تعريف الصيام:

(هــو يف اللغــة :عبــارة عــن اإلمســاك ،أي إمســاك كان ،وأكثــر مــا يســتعمل يف

اللغــة :اإلمســاك عــن الــكالم فقــط ،ومنــه قولــه تعــاىل:
َن صَوْمًا﴾.
﴿ َف ُقولِي إِنِّي نَ َذرْتُ لِلرَّحْم ِ

أي إمســاك ًا عــن الــكالم؛ ويف الــرع :اإلمســاك عــن املفطــرات مــن طلــوع

الفجــر اىل غــروب الشــمس مــع النيــة.
باء  -أقسام الصوم .

ويف بيان الصيام قال:

(واعلــم أن الصيــام املــروع هــو عــرة انــواع تســعة منهــا واجبــه ،والعــارش

منهــا مســتحب وهــذه العــرة منهــا تســعة أنــواع ،وهــي:

صيــام النــذر ،وكفــارة اليمــن ،وكفــارة الظهــار ،وكفــارة القتــل ،وصــوم

التمتــع ،وصــوم االحصــار ،وصــوم اجلــزاء عــن قتــل الصيــد ،وصــوم املحــرم فديــة

ملــا يمنــع منــه االحــرام وتدعــوا الــرورة إليــه.

فهــذه الثامنيــة واجبــة ،والتاســع صــوم التطــوع ،أي ومن أنــواع الصــوم العرشة
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صــوم شــهر رمضــان ،وهو واجــب)(((.
ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.
ألف  -معنى الصوم يف اللغة والشرع.

قال احلافظ النووي (ت 676هـ) يف بيان معنى الصيام يف اللغة والرشع:
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(الصيــام يف اللغــة اإلمســاك ،ويســتعمل يف كل إمســاك يقــال صــام إذا ســكت،

وصامــت اخليــل وقفت.

ويف الــرع :إمســاك خمصــوص عــن يشء خمصــوص يف زمــن خمصــوص مــن

شــخص خمصــوص)(((.
باء  -أقسام الصوم.

أما أقسام الصوم فقد قال النووي:

(ال جيــب صــوم غــر رمضــان بأصــل الــرع باإلمجــاع وقــد جيــب بنــذر

وكفــارة ،وجــزاء الصيــد ونحــوه ،ودليــل االمجــاع قولــه (صــى اهلل عليــه [وآلــه]
وســلم) حــن ســأله االعــرايب عــن اإلســام؟ فقــال:
«وصيام رمضان» فقال :هل عيل غريه؟

قال« :ال ،إال أن تطوع» )(((.

((( رشح االزهار :ج 2ص  2ـ .3
((( املجموع للنووي :ج  6ص .247
((( املصدر السابق :ج 6ص .249

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

ً
ثالثا  -املذهب املالكي.
تنــاول اخلطــاب الرعينــي (ت 954هـــ) تعريــف الصيــام يف اللغــة والرشع دون

االشــارة اىل أقســام الصــوم فــكان كااليت:
ألف  -الصيام لغة:

قــال( :هــو اإلمســاك والكــف والــرك ،وامســك عــن الــيء وكــف عنــه

وتركــه فهــو صائــم ،قــال اهلل تعــاىل:

ـن صَوْمًــا﴾ ،أي صمتــا وهــو اإلمســاك يف الــكالم والكــف
﴿إِِّنــي نَـ َـذرْتُ لِلرَّحْمَـ ِ

عنــه ،قــال النابغــة:

خيــل صيــام وخيــل غــر صائمــة

حتــت العجــاج وأخــرى تعلــك

اللجــا يريــد بصائمــة واقفــة ممســكة عــن احلــرة واجلــوالن.

وقوهلــم :صــام النهــار معنــاه إذا انتصــف ألن الشــمس إذا كانــت يف وســط

الســاء فكأهنــا واقفــة غــر متحركــة إلبطــاء مشــيها .والعــرب قــد تســمي الــيء

باســم مــا قــرب منــه انتهــى .ونحــوه قــول القــايض عيــاض :الصيــام يف اللغــة
االمســاك قــال تعــاىل:

َن صَوْمًا﴾ أي إمساكا انتهى.
﴿إِنِّي نَ َذرْتُ لِلرَّحْم ِ
وقال يف الصحاح :قال اخلليل:

الصيــام قيــام بــا عمــل والصــوم االمســاك عــن الطعــام .وصــام الفــرس أي

قــام عــى غــر اعتــاف وأنشــد بيــت النابغــة املتقــدم .وصــام النهــار صومــا إذا قــام
قائــم الظهــرة واعتــدل والصــوم ركــود الريــح.
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والبكرات رشهن الصائمة .يعني التي ال تدور.

َن صَوْمًا﴾.
وقوله تعاىل﴿ :إِنِّي نَ َذرْتُ لِلرَّحْم ِ

قــال ابــن عبــاس :صمتــا .وقــال أبــو عبيــد :كل ممســك عــن كالم أو طعــام أو

ســر فهــو صائــم والصــوم ذرق النعامــة ،والصــوم البيعــة ،والصــوم الشــجر يف لغــة
هذيــل انتهــى.
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وقال غريه :الصوم شجر عىل شكل شخص االنسان كربه املنظر انتهى.
وقال غريه :البيعة بكرس املوحدة واحدة بيع اليهود .وقال البيضاوي:
الصوم يف اللغة االمساك عام تنزع إليه النفس انتهى.

يســمى الصائــم ســائحا قــال يف مجــع األمهــات للســنويس وعنــه عليــه الصــاة

والســام أنــه يقــال الســائحون الصائمــون ألن اهلل تعــاىل إذا ذكــر الصائمــن مل

يذكــر الســائحني ،وإذا ذكــر الســائحني مل يذكــر الصائمــن)(((.
ً
شرعا:
باء  -معنى الصيام

ويف بيــان معنــى الصيــام رشعــ ًا تطــرق اخلطــاب الرعينــي اىل أقــوال بعــض

فقهــاء املالكيــة فقــال( :والصــوم يف الــرع قــال يف الذخــرة:

اإلمســاك عــن شــهويت الفــم والفــرج ،ومــا يقــوم مقامهــا خمالفــة للهــوى يف

طاعــة املــوىل يف مجيــع أجــزاء النهــار وبنيــة قبــل الفجــر أو معــه إن أمكــن ،فيــا عــدا
زمــن احليــض والنفــاس وأيــام األعيــاد.

وقــال ابــن عرفــة :الصــوم رســمه عبــادة عدميــة وقــت طلــوع الفجــر حتــى

الغــروب فــا يدخــل تــرك مــا تركــه ورع لعــدم اقتضائه لذاتــه الوقــت املخصوص.
((( مواهب اجلليل :ج 3ص .275
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وقــد حيــد بأنــه كــف بنيــة عــن إنــزال يقظــة ووطــئ وإنعــاظ ومــذي ووصــل

غــذاء غــر غالــب غبــار وذبــاب وفلقــة بــن األســنان حللــق أو جــوف ،زمــن الفجــر
حتــى الغــروب دون إغــاء أكثــر هنــاره.

وال يــرد بقــول ابــن القاســم فيمــن حلــف ليصومــن غــدا فبيــت وأكل ناســيا

فــا يشء عليــه لقــول ابــن رشــد :هــذا رعــي للغــو االكل ناســيا وإال زيــد إثــر

جــوف غــر منســية يف تطــوع.

وقــال ابــن رشــد :إمســاك عــن الطعــام والــراب واجلــاع مــن طلــوع الفجــر

إىل غــروب الشــمس بنيــة يبطــل طــرده قوهلــا فيمــن صــب يف حلقــه مــاء ومــن

جومعــت نائمــة ومــن أغمــي عليــه أكثــر هنــاره وأمــذى أو أمنــى يقظــة)(((.
ً
رابعا  -املذهب احلنفي.
تناول الرسخيس (ت483 :هـ) معنى الصيام يف اللغة والرشع ،فقال:
ألف  -معنى الصيام لغة:

قال يف املبسوط :الصوم يف اللغة هو اإلمساك ،ومنه قول النابغة:
خ ـيـ ــل صـيـ ــام وخ ـيـ ــل غــر صــائ ــمة

وحتت العجاج وأخرى تعلك اللجما

أي :واقفة ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس ساعة الزوال.
ً
شرعا:
باء  -معنى الصيام

(عبــارة عــن إمســاك خمصــوص ،وهــو الكــف عــن قضــاء الشــهوتني شــهوة
((( مواهب اجلليل :ج 3ص .276
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البطــن شــهوة الفــرج مــن شــخص خمصــوص وهــو أن يكــون مســلام طاهــر ًا مــن
احليــض والنفــاس يف وقــت خمصــوص وهــو مــا بعــد طلــوع الفجــر اىل وقــت

غــروب الشــمس بصفــة خمصوصــة وهــو أن يكــون عــى قصــد التقــرب .فاالســم

رشعــي فيــه معنــى اللغــة)(((.
ً
خامسا  -املذهب احلنبلي.
32

تناول ابن قدامة املقديس (ت 620 :هـ) معنى الصيام يف اللغة والرشع ،فقال:
الف  -معنى الصوم لغة:

(الصيــام يف اللغــة اإلمســاك ،يقــال صــام النهــار إذا وقــف ســر الشــمس ،قــال

اهلل تعــاىل اخبــار ًا عــن مريــم:

ـن صَوْمًــا﴾ أي :صمت ـ ًا إلنــه إمســك عــن الــكالم ،وقــال
﴿إِِّنــي نَـ َـذرْتُ لِلرَّحْمَـ ِ

الشــاعر:

خيل صيـ ـ ــام و خـ ـ ـ ـيـ ــل غـ ــري صـ ــائــمة

حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما

يعني بالصائمة املمسكة عن الصهيل.
باء  -معنى الصوم شرعا:

(والصــوم يف الــرع عبــارة عــن اإلمســاك عــن اشــياء خمصوصــة يف وقــت

خمصــوص)(((.

((( املبسوط للرسخيس :ج 3ص .54
((( املغني :ج 3ص.2
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ً
سادسا  -املذهب اإلباضي:
قال الشيخ حممد اطفيش يف بيان معنى الصوم لغة ورشع ًا:
 - 1معنى الصيام لغة:

(وهو اإلمساك).
 - 2ومعناه يف الشرع:

(إمســاك املكلــف بالنيــة مــن الليــل عــن تنــاول املطعــم واملــرب ،وكل مــا

يصــل اجلــوف ،واالســتمناء ،واالســتقاء ،واجلــاع ،والكبائــر ،مــن الفجــر اىل
املغــرب تقربــ ًا اىل اهلل)(((.

ويف أقسام الصوم؛ قال الشيخ ضياء الدين الثميني:

(وهــو أمــا واجــب أو منــدوب ،واالول إمــا يف معــن كرمضــان ،أو ملعنــى

كالكفــارة ،أو ال جيــاب كنــذر)(((.

املس��ألة الثالث��ة :خالص��ة الق��ول فيم��ا أورده فقه��اء املذاه��ب الس��بعة يف
املسألة.

 -1أتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية عىل أن معنى الصيام لغة هو :اإلمساك.

 -2ويف معنــى الصيــام رشعـ ًا ،فقــد أرتكــز معنــاه عــى اإلمســاك املخصــوص

عــن الطعــام والــراب والفــروج يف وقــت خمصــوص.
((( رشح كتاب النيل :ج 3ص .309
((( رشح كتاب النيل :ج 3ص .310 - 309
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 -3أحلــق اإلباضيــة الكبائــر بلــوازم اإلمســاك ،ومــن ثــم الوقــوع فيهــا يعــد

مفطــر ًا.

 -4ذهــب اإلماميــة اىل إن للصــوم أربعــة أقســام ،وهــي :واجــب ،ونــدب،

ومكــروه ،وحمظــور.

والصــوم الواجــب ســتة :وهــو :شــهر رمضــان ،والكفــارات ،ودم املتعــة،
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والنــذر ومــا يف معنــاه مــن يمــن أو عهــد ،وصــوم االعتــكاف الواجــب ،وقضــاء

الواجــب.

والنــدب مــا ورد يف اســتحبابه األثــر عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) والعــرة

النبويــة (عليهم الســام).

واملكروه كذلك هو ما جاء من األثر.

واملحظــور تســعة ،وهــي  :صــوم العيديــن مطلق ـ ًا ،وأيــام الترشيــق ملــن كان

بمنــى ،ويــوم الشــك بن ّيــة الفــرض ،وصــوم نــذر املعصيــة ،وصــوم الصمــت،

وصــوم الوصــال ،والنفــل للمــرأة والعبــد مــن دون إذن الــزوج أو املــوىل ،وصــوم
الواجــب ســفر ًا عــدا مــا اســتثني مــن ذلــك.

 -5وذهــب الشــافعية اىل أن أصــل الواجــب يف الصيــام هــو شــهر رمضــان

فقــط ،وقــد جيــب الصيــام بنــذر وكفــارة ،وجــزاء الصيــد ونحــوه.

 -6وذهــب الشــافعية واحلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة واإلباضيــة اىل أن اقســام

الصــوم قســمني مهــا  :واجــب ونــدب.

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

ً
أوال  -الشيخ ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت 679هـ).
قــال (رمحــه اهلل) يف بيــان معنــى حديــث امــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه

الصــاة والســام) يف رشحــه لنهــج البالغــة ،مــا يــي:

وقوله عليه السالم:
ِ
ِِ
ِ
«و ُلـ ِ
ـن ذلِـ َ
ـوق
ـك َمــا َحـ َـر َس اهللُ ع َبــا َد ُه ا ُْل ْؤمنـ َ
الص َلـ َـوات» اىل قولــهَ :
ـن بِ َّ
«و َعـ ْ
َ
ـون بِا ُملتـ ِ ِ
ا ْل ُب ُطـ ِ
الص َيــا ِم ت ََذ ُّل ـاً:»...
ـن ِّ
ـون مـ َ
(تنبيــه عــى االمــور التــي حــرس اهلل تعــاىل هبــا عبادة مــن هــذه الرذيلــة وجعلها

أســبابا للتحـ ّـرز مــن نزغــات الشــيطان هبــا ،وأشــار إىل ثالثــة منهــا وهــي الصلــوات
والزكــوات وجماهــدة الصيــام يف األ ّيــام املفــروض صومهــا .أ ّمــا الصلــوات فلكوهنا
بأجزائهــا وأوضاعهــا منافيــة للكرب.

ـرع وخضــوع وخشــوع وركــوعّ .
وكل واحــد مــن هذه
إذ كان مدارهــا عــى تـ ّ

األجــزاء بكيف ّياتــه وهيئاتــه موضــوع عــى املذ َّلــة والتواضــع واالستســام لعـ ّـزة اهلل
وعظمتــه وتصـ ّـور كاملــه وتذ َّكــر وعــده ووعيــده وأهــوال املوقــف بــن يديــه ّ
وكل

ذلــك ينــايف التكـ ّـر والتع َّظــم ،وإىل ذلــك أشــار بقولــه :تســكينا ألطرافهــم ّ
وختشــعا

تصاغــرا ،ونصــب تســكينا وختشــيعا وتذليــا وختفيضــا
ألبصارهــم .إىل قولــه:
ً
وإذهابــا عــى املفعــول لــه ،والعامــل مــا ّ
دل عليــه قولــه :حــرس .مــن معنــى األمــر:

أي حرســهم هبــذه وأمرهــم بكــذا وكــذا .وانتصــب تواضعــا وتصاغــرا ،والعامالن
املصــدران :تعفــر ،والتصــاق)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 4ص .285 - 284
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ً
ثانيا  -قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل) (ت 573هـ)
ِِ
ِ
«و َع ْن َذلِ َ
ني» ،قيل:
ك َما َح َر َس اللَُّ ع َبا َد ُه ا ُْل ْؤمن َ
َ

أن (مــا) صلــة زائــدة ،واملعنــى يف ذلــك االثبــات ،يقــول :وحيــرس اهلل املؤمنــن

بســبب طاعتهــم التــي هــي الصــاة والــزكاة والصــوم املفــروض عــن ذلــك ،أي

عــن أن يبغــوا عــى الضعفــاء أو يظلموهــم ويظلمــوا أنفســهم أو يتكــروا ،فــان
36

الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر.

وانــا حرســهم اهلل عــن تلــك املنكــرات بربكــة هــذه الطاعــات تســكينا

ألطرافهــم التــي هــي األيــدي واألرجــل ونحوهــا ،وإذا اطمأنــت هــذه األعضــاء

وســكنت فــا يظلــم صاحبهــا أحــدا وال يرضبــه وال يقتلــه وال يشــتمه ،وإذا ذلــت
النفــس يذهــب التكــر.

ثــم نبــه عــى كــون الصــاة والــزكاة والصــوم ألطافــا يف دفــع تلــك األشــياء،

أنــه مــن حيــث أن يف الصــاة الســجود الــذي يعفــر فيــه أعــز موضــع يف البــدن،
ويف الصــوم اجلــوع الــذي يــذل البــدن ،ويف الــزكاة الرمحــة عــى الفقــراء واملســاكني.

فهــذه االفعــال تدفــع الكــر وتقمــع الفخــر.

وقولــه «تســكينا ألطرافهــم» ومــا عطــف عليــه كالعلــة لقولــه :تســكينا

ألطرافهــم وملــا عطــف عليــه .وختفيــض القلــوب ،هتوينهــا ،يقــال :خفــض عليــك
األمــر أي هــون.

وختشع البرص :غضه .واخليالء :التكرب .يقال منه اختال.

والتعفري :أن يمسح املصيل جبينه يف حال السجود عىل العفر وهو الرتاب.

املبحـ��ث األول :تعري��ف الصي��ام يف اللغ��ة والش��ريعة وبي��ان أقس��امه

وعفــره تعفــرا :أي مرغــه .والعاتــق مجــع عتيقــة وهــي الكريمــة ،واخليــار مــن

كل يشء والتصاغــر .التخافــؤ والتذلــل .واملتــن :وســط الظهــر .واملســكنة :الــذل
والضعــف)(((.
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((( منهاج الرباعة للراوندي :ج 2ص .255 - 254

املبحث الثاني
فضـل الصـوم وفـوائـده
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
« -1ولِك ُِّل َ ٍ
الص َيا ُم»(((.
شء َزكَاةٌَ ،و َزكَا ُة ا ْل َبدَ ِن ِّ
َ
ْ
ان َفإِ َّن ُه ُجنَّ ٌة ِم َن َا ْل ِع َق ِ
اب»(((.
«و َص ْو ُم َش ْه ِر َر َم َض َ
َ -2

يــدل احلديثــان عــى بيــان فضــل الصــوم بنحــو عــام ،وفضــل صــوم شــهر

رمضــان بنحــو خــاص ،وقــد تنــاول بعــض الفقهــاء يف املذاهــب االســامية بيــان
فضــل الصيــام يف مصنفاهتــم الفقيهــة ال ســيام املذهــب اإلمامــي وذلــك لوجــود
العديــد مــن األحاديــث الرشيفــة الــواردة عــن أئمــة العــرة النبويــة (عليهــم

الســام) يف خمتلــف املجــاالت ،فكانــت كااليت:
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

ونــورد هنــا قولــن لعلمــن يف أعــام الفقــه وأســاطينه ،ومهــا العالمــة ابــن

املطهــر احلــي ،واملحقــق البحــراين (عليهــا الرمحــة والرضــوان) ،ومهــا كااليت:
ً
أوال ـ العالمة ابن املطهر احللي (ت 726هـ):

قــال (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) يف بيــان فضــل الصيــام ال ســيام صيــام شــهر
((( هنج البالغة احلكمة رقم.)136( :
((( هنج البالغة ،اخلطبة رقم .110
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رمضــان املبــارك.

(الصــوم مــن أفضــل العبــادات وأكملهــا تقربــ ًا ،قــال رســول اهلل صــى اهلل

عليــه وآلــه):

«الصوم جنة من النار».
وقال عليه السالم:
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«الصائم يف عبادة وإن كان نائ ًام عىل فراشه ما مل يغتب مسل ًام».

وقال (عليه السالم):

«إن اهلل تعــاىل وكّل مالئكــة بالدعــاء للصائمــن ،وأخــرين جربئيــل عــن ربــه
ّ
ســبحانه ا ّنــه قــال :مــا أمــرت مالئكتــي بالدعــاء ألحــد مــن خلقــي إالّ اســتجبت

هلــم فيــه»((( .

وقال الصادق (عليه السالم):

«نوم الصائم عبادة ،وصمته تسبيح ،وعمله متق ّبل ،ودعاؤه مستجاب»(((.

وعن احلسن بن عيل((( (عليهام السالم) قال:

«جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فســأله أعلمهــم

عــن مســائل ،فــكان ممّــا ســأله ا ّنــه قــال:

ألي يشء فــرض اهلل ســبحانه الصــوم عــى ُأ ّمتــك بالنهــار ثالثــن يومـ ًا ،وفرض
ّ
عــى األُمــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآله):
((( بحار األنوار ،253 / 93 :احلديث . 26
((( الوســائل ،294 /7 :البــاب  1مــن أبــواب الصــوم املنــدوب ،احلديــث 24؛ وبحــار األنــوار:
.253 /93
((( يف « أ »  « :وعن احلسني بن ّ
عيل ( عليهام السالم ) » وما يف املتن موافق للوسائل.

املبحـ��ث الثان��ي :فض��ل الص��وم وفوائ��ده

إن آدم ( عليــه الســام) ّملــا أكل مــن الشــجرة بقــي يف بطنــه ثالثــن يومــ ًا،
« ّ
ففــرض اهلل ســبحانه عــى ُأ ّمتــه ثالثــن يومــ ًا اجلــوع والعطــش ،وا ّلــذي يأكلونــه
تفضــل مــن اهلل عـ ّز وعــا عليهــم ،وكذلــك كان عــى آدم ففــرض اهلل ذلــك
بالليــل ّ
عــى ُأمتــي ،ثــم تــا هــذه اآليــة﴿ :كُتِــب ع َلي ُكــم الصيــام َكــا كُتِــب عـ َـى ا َّلذيـ ِ
ـن
ـن مـ ْ
َ
َ َ
َ َ ْ ُ ِّ ُ
ّ
ّ
ِ
ـون أ ّيام ـ ًا َم ْعــدُ ودات﴾»(((.
ـم َت َّت ُقـ َ
ـم َل َع َّل ُكـ ْ
َق ْبل ُكـ ْ
حممد.
قال اليهودي :صدقت يا ّ

النبي (صىل اهلل عليه وآله):
فام جزاء من صامها؟ فقال ّ

«مــا مــن مؤمــن يصــوم يف شــهر رمضــان احتســاب ًا إالّ أوجــب اهلل تبــارك وتعــاىل

لــه ســبع خصــالّ :أوهلــا يــذوب احلــرام يف جســده ،والثانيــة يقــرب مــن رمحــة اهلل عـ ّز
وجــل ،والثالثــة يكــون قــد ك ّفــر خطيئــة أبيــه آدم ،والرابعــة هيــون اهلل عليــه ســكرات
املــوت ،واخلامســة أمــان مــن اجلــوع والعطــش يــوم القيامــة ،والسادســة يعطيــه اهلل
تعــاىل بــراءة مــن النــار ،والســابعة يطعمــه اهلل مــن ط ّيبــات اجلنــة .قــال [اليهــود]:

صدقــت يــا حممــد»(((.

واألخبار كثرية يف ذلك(((.
ً
ثانيا  -احملقق البحراني (ت 1186هـ).
قال (رمحه اهلل) يف بيان فضل الصوم:

(ال ريــب أن الصــوم مــن أفضــل الطاعــات ،وأرشف العبــادات إذا وقــع عــى

((( البقرة :اآليات . 183 - 182
((( الوسائل ،272 / 7 :الباب  1من أبواب أحكام شهر رمضان ،احلديث .4
((( حترير االحكام :ج 1ص .452 - 450
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الوجــه املأمــور بــه ،ولــو مل يكــن فيــه إال اإلرتقــاء مــن حضيــض حظــوظ النفــس
البهيميــة إىل ذروة التشــبه باملالئكــة الروحانيــة لكفــى بــه فضــا ومنقبــة ،وقــد

اســتفاضت األخبــار بفضلــه:

فــروى ثقــة االســام يف الــكايف يف الصحيــح أو احلســن ،عــن زرارة ،عــن أيب

جعفــر (عليــه الســام)((( قــال:
42

«بنّــي اإلســام عــى مخســة أشــياء .عــى الصــاة والــزكاة واحلــج والصــوم

والواليــة».

وهبذا املضمون أخبار عديدة(((.

وروى عمر وبن مجيع((( قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) قال:

«قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :الصيام جنة من النار».

وروى حفص بن غياث((( قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول:
«إن شهر رمضان مل يفرض اهلل صيامه عىل أحد من األمم قبلنا.

فقلــت لــه فقــول اهلل عــز وجــل﴿ :يَــا َأيُّهَــا َّالذِيـنَ َآمَنُــوا ُ
ْكـمُ الصِّيَــامُ
كتِـبَ عَ َلي ُ

كمَــا ُ
ِكمْ﴾(((.
كتِـبَ عَ َلــى َّالذِينَ مِـنْ َقبْل ُ
َ

قـال :إنما فـرض اهلل صيـام شـهر رمضـان على األنبيـاء دون األمـم ففضـل بـه

هـذه األمـة وجعـل صيامـه فرضا عىل رسـول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وعلى أمته».
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من مقدمة العبادات.
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من أحكام شهر رمضان.
((( البقرة.180 :

املبحـ��ث الثان��ي :فض��ل الص��وم وفوائ��ده

وروى يف الفقيــه عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) مرســا ويف الكايف مســندا

(((

قال:

«أوحى اهلل إىل موسى عليه السالم ما يمنعك من مناجايت؟
فقال:

يا رب أجلك عن املناجاة خللوف فم الصائم.

فأوحــى اهلل إليــه يــا موســى خللــوف فــم الصائــم عنــدي أطيــب مــن ريــح

املســك».

وروى يف الفقيه أن أيب عبد اهلل (عليه السالم)((( قال:

«للصائم فرحتان :فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه».

وروى فيه عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)((( قال:
«قال اهلل الصوم يل وأنا أجزي به».

وروى يف الكايف عن الكناين عن أيب عبد اهلل عليه السالم((( قال:

«إن اهلل تبارك وتعاىل يقول الصوم يل وأنا أجزي عليه».

وروى الصدوق يف الفقيه عن الصادق (عليه السالم)((( قال:

«نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب».
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  1من الصوم املندوب.
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وروى يف الكايف مسندا والفقيه مرسال((( قال :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم):

«مــن صــام هلل يومــا يف شــدة احلــر فأصابــه ظمــأ وكل اهلل بــه ألــف ملــك

يمســحون وجهــه ويبرشونــه حتــى إذا أفطــر قــال اهلل تعــاىل :مــا أطيــب رحيــك

وروحــك مالئكتــي اشــهدوا أين قــد غفــرت لــه».

وروى يف الفقيه((( قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
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«مــا مــن صائــم حيــر قومــا يطعمــون إالّ ســبحت لــه أعضــاؤه ،وكانــت صالة

املالئكــة عليــه ،وكانــت صالهتم اســتغفارا».

إىل غري ذلك من األخبار التي يضيق عن ذكرها املقام)((( .

املسألة الثانية :فضل الصوم وفوائده يف املذاهب االخرى.

مل يــرد فضــل الصــوم إالّ خمتــر ًا يف أغلــب املصنفــات الفقهيــة يف املذاهــب

االســامية األخــرى ،ال ســيام تلــك املوســوعات منهــا والتــي تعــد آمــات الفقــه

لــدى هــذه املذاهــب.

ولــذا :أقتــر األمــر يف بيــان فضــل الصوم بشــكل خمتــر يف املذهــب الزيدي،

والشــافعي ،واحلنفي؛ وهي كااليت:
ً
أوال ـ املذهب الزيدي.

تعرض زيد بن عيل (عليهام السالم) (ت 122هـ) لفضل الصيام فقال:
((( الوسائل :الباب  3من الصوم املندوب.
((( الوسائل :الباب  9من آداب الصائم .
((( احلدائق الناظرة :ج 13ص  8ـ .9

املبحـ��ث الثان��ي :فض��ل الص��وم وفوائ��ده

(حدثني زيد بن عيل عن أبيه جده عن عيل ( -عليه السالم)  -قال:

«ملــا كان أول ليلــة مــن شــهر رمضــان قــام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ،ثــم قــال:

إن اهلل قــد كفاكــم عدوكــم مــن اجلــن ووعدكــم اإلجابــة ،وقــال:
أهيــا النــاس ّ
﴿ا ْد ُعـ ِ
ـون َأ ْسـت ِ
ـم﴾ اال وقــد وكل اهلل عــز وجــل بكل شــيطان مريد((( ســبعة
َج ْ
ب َل ُكـ ْ

أمــاك فليــس بمحلــول حتــى ينقــي شــهر رمضــان وأبــواب الســاء مفتحــة مــن
أول ليلــة منــه إىل آخــر ليلــة اال وان الدعــاء فيــه متقبــل فلــا كان أول ليلــة مــن

العــر((( األواخــر شــمر وشــد املئــزر وبــرز مــن بيتــه واعتكــف العــر األواخــر
وأحيــى الليــل وكان يغتســل بــن العشــاءين (صــى اهلل عليــه وآلــه).

قــال :وســألت اإلمــام أبــا احلســن زيــدا بــن عــي (عليهــا الســام) مــا معنــى

شــد املئــزر؟

فقال« :كان يعتزل النساء فيهن».

حدثني زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل (عليه السالم) قال:

«قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) للصائــم فرحتــان فرحــة عنــد فطــره

وفرحــة يــوم القيامــة ينــادى املنــادي أيــن الظاميــة أكبادهــم وعــزيت ألروينهــم
اليــوم».

حدثني زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل (عليه السالم) قال:

((( مرد يمرد من باب قتل فهو مارد إذا عتا اه  .مصباح .
((( يف امــايل أيب طالــب عليــه الســام باســناده إىل جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه (عليــه الســام) قــال:
قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن اعتكــف العــر األواخــر مــن رمضــان كان عــدل
حجتــن وعمرتــن.
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«قـال رسـول اهلل (صلى اهلل عليـه وآله) خللـوف((( فم الصايم أطيـب من رائحة

املسـك عنـد اهلل عـز وجل ،يقـول اهلل عز وجل الصـوم يل وانا أجـازي عليه»)(((.
ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.
قال الرشواين يف بيان فضل شهر رمضان:

(إن لرمضــان فضـ ً
ا مــن حيــث هــو ،بقطــع النظــر عــن جممــوع أيامــه كمغفــرة
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الذنــوب ملــن صامــه ايامنـ ًا والدخــول مــن بــاب اجلنــة املعــد لصائمــه ،وغــر ذلــك

ممــا ورد أنــه يكــرم بــه صــوام رمضــان) .
(((

ً
ثالثا  -املذهب احلنفي.
قال الرسخيس (ت 483هـ) يف بيان فضل الصوم والتقرب به اىل اهلل تعاىل:

(والتقــرب بالصــوم مــن حيــث جماهــدة النفــس ،واملجاهــدة يف هــذا مــن

وجهــن أحدمهــا يمنــع النفــس مــن الطعــام وقــت االشــتهاء ،والثــاين بالقيــام وقــت

حبهــا املنــام ،ومــن املجاهــدة حفــظ اللســان وتعظيــم مــا عظــم اهلل تعــاىل)(((.
املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح هنــج البالغــة احلديــث األول ،وهــو قولــه (عليــه الصــاة

والســام):

((( خلــوف فــم الصائــم اي تعــر رائحتــه ،قــال عيــاض  :األكثــر يقولــه بالفتــح وبعضهــم بالضــم
وبعضهــم هبــا اه ـ  .مقدمــة الفتــح .
((( مسند زيد بن عيل :ص .204 - 202
((( حوايش الرشواين :ج 3ص .370
((( املبسوط للرسخيس :ج 3ص .55 - 54
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«ولِك ُِّل َ ٍ
الص َيا ُم».
شء َزكَاةٌ ،و َزكَا ُة ا ْل َبدَ ِن ِّ
ْ
واحلديث الثاين ،وهو قوله:

ان َفإِنَّه ُجنَّ ٌة ِم َن ا ْل ِع َق ِ
اب» .
«وص ْو ُم َش ْه ِر َر َم َض َ
َ

ببيــان موجــز وذلــك لتناوهلــم موضــوع الصيــام فيــا مـ ّـر مــن خطبــه (عليــه

الســام) يف هنــج البالغــة؛ ولــذا :اقتــرت بياناهتــم هلذيــن احلديثــن بــا يــي:
ً
أوال  -احلديث األول:
قال (عليه الصالة والسالم):
«ولِك ُِّل َ ٍ
الص َيا ُم»
شء َزكَاةٌَ ،و َزكَا ُة ا ْل َبدَ ِن ِّ
َ
ْ
 -1الشيخ ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل):

قال (رمحه اهلل) يف بيان احلديث:

(ومــن أرسار الصــوم كونــه زكاة للبــدن ملــا فيــه مــن تنقيــص قوتــه وكــر

شــهوته لغايــة طاعــة اهلل والثــواب االخــروي)(((.
 -2حبيب اهلل اخلوئي اهلامشي (ت 1324 :هـ).

قال (رمحه اهلل):

(والصــوم تزكيــة للبــدن تؤثــر يف ســامته عــن األعــراض املتولــدة مــن كثــرة

األكل ،وتنــوره برفــع أســتار الظلمــة امللقــاة إليــه مــن عــوارض البطنــة املذهبــة

للفطنــة)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 5ص .318
(((منهاج الرباعة :ج ،2ص.210-209
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ً
ثانيا  -احلديث الثاني:
قال ( عليه الصالة والسالم) :

ان َفإِنَّه ُجنَّ ٌة ِم َن ا ْل ِع َق ِ
اب» .
«وص ْو ُم َش ْه ِر َر َم َض َ
َ
 -1ابن ميثم البحراني :
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قال ( رمحه اهلل) يف بيان احلديث الثاين:

(صــوم شــهر رمضــان ،وختصيصــه بكونــه جنــة مــن العقــاب مــع ّ
أن ســائر

العبــادات كذلــك ملــا أ ّنــه أشــدّ ها وقايــة ،وبيــان ذلــك أ ّنــه مســتلزم لقهــر أعــداء اهلل

الشــياطني املطيفــة باإلنســان فـ ّ
ا َّلتــي هــي ّ
ـإن وســيلة الشــيطان هــي الشــهوات وإ ّنــا

يقـ ّـوى الشــهوة ويثريهــا األكل والــرب ،ولذلــك قــال رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه
وآلــه) :

«إن الشــيطان ليجــري مــن ابــن آدم جمــرى الــدم فض ّيقــوا جماربــه باجلــوع»،
ّ

وقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم لعايشــة:
(داومي قرع باب اجلنّة) فقالت :بامذا؟
قال« :باجلوع».

فــكان الصــوم عــى اخلصــوص أشــدّ قمعــا للشــيطان وأســدّ ملســالكه وتضييــق

جماريــه ،و ّملــا كان العقــاب إنّــا يلحــق اإلنســان ويتفــاوت يف ح ّقــه بالشــدّ ة
والضعــف بحســب تفــاوت قربــه مــن الشــيطان وبعــده منــه؛ وكانــت هــذه العبــادة

خصــت
أبعــد بعيــد عــن الشــيطان كان بســببها أبعــد بعيــد عــن العقــاب؛ فلذلــك ّ
بكوهنــا وقايــة منــه.

املبحـ��ث الثان��ي :فض��ل الص��وم وفوائ��ده

واعلــم ّ
أن هــذه العبــادات وإن كانــت عدم ّيــة َّإل ّأنــا ليســت عدمــا رصفــا بــل

عــدم ملكــة حيـ ّـرك مــن الطبيعــة حتريــكا شــديدا ين ّبــه صاحبــه أ ّنــه عــى مجلــة مــن

األمــر ليــس هــذرا فيتذ َّكــر ســبب مــا ينويــه مــن ذلــك وأ ّنــه التقـ ّـرب إىل اهلل ســبحانه

ـر العــا ّم للعبــادات)(((.
كــا هــو غايــة للـ ّ

 -2حبيب اهلل اخلوئي اهلامشي (ت 1324هـ).

قال (رمحه اهلل) يف بيان احلديث الثاين:

(وانــا خصــه ( -عليــه الســام)  -هبــذه العلــة مع كون ســاير العبــادات كذلك

لكونــه اشــد وقايــة مــن غــره وبيــان ذلــك ان اســتحقاق االنســان للعقوبــة إ ّنــا هــو
بقربــه مــن الشــيطان واطاعتــه لــه وللنفــس اال ّمــارة ،وبشــدّ ة القــرب وضعفــه
يتفــاوت العقــاب شــدّ ة وضعفــا ،وبكثــرة الطاعــة وق َّلتهــا خيتلــف العــذاب زيــادة
الشــيطان عــى االنســان ووســيلته إليــه إنّــا هــي ّ
ونقصانــا ،وســبيل ّ
الشــهوات،

وقـ ّـوة الشــهوة بــاألكل والــرب ،فباجلــوع والصــوم يضعــف الشــهوة وينكــر

صولــة النفــس وينســد ســبيل الشــيطان وينجــى مــن العقوبــة واخلــذالن ،كــا قــال
(صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه):

«إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم فض ّيقوا جماريه باجلوع»(((.
ّ

((( رشح هنج البالغة للبحراين :ج 3ص .79
((( منهاج الرباعة :ج 7ص .423
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املبحث الثالث
احلكمة يف تشريع الصيـام
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم) يف بيان علة فرض الصيام:
لص َيا َم اِ ْبتِال ًَء ِ ِ
ل ْخال ِ
َص َا َْل ْل ِق»(((.
«و َا ِّ
َ

وقال (عليه الصالة والسالم) يف بيان أخالص الصائم:
ال ــوع و ال َّظم ـ ُـأ ،و َك ـ ِ
« َك ــم ِم ــن صائِ ـ ٍم َلي ــس َل ـه ِم ـ ِ ِ ِ
ـن َقائِ ـ ٍم
ـم م ـ ْ
ـن ص َيام ــه إِلَّ ُْ ُ َ
ْ َ ُ ْ
ْ ْ َ
َ َ ْ
َلي ــس َل ـه ِم ـ ِ ِ ِ
ـاءَ ،ح َّب ـ َـذا َن ـ ْـو ُم ْالَ ْك َي ـ ِ
ـم»(((.
ْ َ ُ ْ
ـاس َوإِ ْف َط ُار ُه ـ ْ
ـن ق َيام ــه إِلَّ َّ
الس ـ َـه ُر َو ا ْل َعنَ ـ ُ
ينــدر احلديــث عــن بيان علــة األحــكام يف كتب الفقهــاء يف املذاهب االســامية

كــا ينــدر احلديــث عــن الصائــم ،ولذلــك ســنكتفي بــا جــاء يف املذهــب اإلمامــي

يف ذلــك ،ثــم نعـ ّـرج اىل بيــان مــا جــاء يف رشوح هنــج البالغــة حــول احلديــث ،يف
املســألة الثانيــة ،وهــو كااليت:

املسألة االوىل :بيان علة فرض الصيام يف املذهب اإلمامي.

أورد املحقــق البحــراين (رمحــه اهلل) يف موســوعته الفقيــه املوســومة بـــ :احلدائــق

الناظــرة  ،بيــان علــة فــرض الصــوم وآدب الصائــم ،فكانــت كااليت:

((( هنج البالغة ،احلكمة.252:
((( هنج البالغة ،احلكمة.145 :
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أوال  -بيان ّ
ً
علة فرض الصيام.
قــال (رمحــه اهلل)( :روى الصــدوق يف الصحيــح عــن هشــام بــن احلكــم ،أنــه

ســأل ابــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن علــة الصيــام ،فقــال:

«إنــا فــرض اهلل الصيــام ليســتوي بــه الغنــي والفقــر وذلــك أن الغنــي مل يكــن

ليجــد مــس اجلــوع فريحــم الفقــر ألن الغنــي كلــا أراد شــيئا قــدر عليــه فــأراد اهلل
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أن يس ــوي ب ــن خلق ــه وأن يذي ــق الغن ــي م ــس اجل ــوع واألمل ل ــرق ع ــى الضعي ــف

ويرح ــم اجلائ ــع»

(((

ورواه يف كت ــاب العل ــل ع ــن هش ــام اب ــن احلك ــم ،وزاد ث ــم

س ــألت أب ــا احلس ــن (علي ــه الس ــام) فأجابن ــي بمث ــل ج ــواب أبي ــه.

وبإســناده عــن صفــوان بــن حييــى عــن موســى بن بكــر عــن زرارة عــن الصادق

(عليــه الســام)((( قال:

«لكل يشء زكاة ،وزكاة األجسام الصيام».

وبإســناده عــن حممــد بــن ســنان عــن أيب احلســن الرضــا (عليــه الســام) يف مــا

كتــب إليــه مــن جــواب مســائله(((:

«علــة الصــوم لعرفــان مــس اجلــوع والعطــش ليكــون ذليــا مســتكينا مأجــورا

حمتســبا صابــرا ،ويكــون ذلــك دليــا لــه عــى شــدائد اآلخــرة مــع مــا فيــه مــن
االنكســار لــه عــن الشــهوات واعظــا لــه يف العاجــل دليــا عــى اآلجــل ليعلــم شــدة

((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
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مبلــغ ذلــك مــن أهــل الفقــر واملســكنة يف الدنيــا واآلخــرة»(((.

وبإسناده عن محزة بن حممد((( أنه كتب إىل أيب حممد (عليه السالم):

مل فرض اهلل الصوم؟ فورد يف اجلواب:

«ليجد الغني مس اجلوع فيمن عىل الفقري».
ورواه الكليني مثله((( إال أنه قال:

«ليجد الغني مضض اجلوع فيحنو عىل الفقري».

وروى يف الفقيــه عــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)((( قــال:

جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فســأله أعلمهــم عــن

مســائل فــكان يف مــا ســأله أنــه قــال لــه :ألي يشء فــرض اهلل عــز وجــل الصــوم

عــى أمتــك بالنهــار ثالثــن يومــا ،وفــرض اهلل عــى األمــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إن آدم (عليــه الســام) ملــا أكل مــن الشــجرة بقــي يف بطنــه ثالثــن يومــا ففرض

اهلل عــى ذريتــه ثالثــن يومــا اجلــوع والعطــش والــذي يأكلونــه بالليــل تفضــل مــن
اهلل عليهــم وكذلــك كان عــى آدم ففــرض اهلل ذلــك عــى أمتــي.

ثــم تــا هــذه اآليــة﴿ :يَــا َأيُّهَــا َّالذِي ـنَ آمَنُــوا ُ
كمَــا
كتِ ـبَ عَ َلي ُ
ْك ـمُ الصِّيَــامُ َ
ُ
ك ـمْ تََّت ُقــونَ* َأيَّامًــا مَّعْ ـدُودَاتٍ﴾((( .
ِك ـمْ َلعََّل ُ
كتِ ـبَ عَ َلــى َّالذِي ـنَ مِــن َقبْل ُ
(((علل الرشائع للصدوق :ج ،2ص.378
((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
((( الوسائل :الباب  1من وجوب الصوم ونيته.
((( البقرة 183 :و .184
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قــال اليهــودي صدقــت يــا حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فــا جــزاء مــن صامها؟

فقــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآله):

«مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إال أوجــب اهلل لــه ســبع خصال:

أوالهــا يــذوب احلــرام يف جســده ،والثانيــة يقــرب مــن رمحــة اهلل ،والثالثــة يكــون
قــد كفــر خطيئــة أبيــه آدم ،والرابعــة هيــون اهلل عليــه ســكرات املــوت ،واخلامســة
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أمــان مــن اجلــوع والعطــش يــوم القيامــة ،والسادســة يعطيــه اهلل بــراءة مــن النــار،

والســابعة يطعمــه اهلل مــن طيبــات اجلنــة».
قال صدقت يا حممد»(((.

ً
ثانيا  -آداب الصائم.
بني (رمحه اهلل) مجلة من اآلداب ،فكانت كااليت:
ويف آداب الصائم ّ

(روى الكلينــي عــن احلســن عــن حممــد بــن مســلم ،عــن أيب جعفــر (عليــه

الســام) قــال:

«ذا صمت فليصم سمعك وبرصك وشعرك وجلدك».
وعدد أشياء غري هذا.

وقال:

«ال يكون يوم صومك كيوم فطرك».

وعن جراح املدائني عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)((( قال:

((( احلدائق النارضة :ج 13ص  10ـ.11
((( الوسائل 11 :من آداب الصائم.

املبحـ��ث الثالث :احلكمة يف تش��ريع الصيام

«إن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده».

ـن صَوْمًــا﴾(((  ،أي :صمتــا فــإذا
ثــم قــال( :قالــت مريــم﴿ :إِ ّنِــي نَـ َـذرْتُ لِل ّرَحْمَـ ٰ ِ

صمتــم فاحفظــوا ألســنتكم وغضــوا أبصاركــم وال تنازعــوا وال حتاســدوا».

قــال :وســمع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) امــرأة تســب جاريــة هلــا وهــي

صائمــة فدعــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بطعــام فقــال هلــا :كيل!! فقالــت:
إين صائمــة.

فقــال :كيــف تكونــن صائمــة وقــد ســببت جاريتــك؟ إن الصــوم ليــس مــن

الطعــام والــراب.

قال :وقال أبو عبد اهلل (عليه السالم):

«إذا صمــت فليصــم ســمعك وبــرك مــن احلــرام والقبيــح ،ودع املــراء وأذى

اخلــادم ،وليكــن عليــك وقــار الصائــم ،وال جتعــل يــوم صومــك كيــوم فطــرك».
وعن جابر عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)((( قال:

«قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) جلابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري :يــا

جابــر هــذا شــهر رمضــان مــن صــام هنــاره وقــام وردا مــن ليلــه وعــف بطنــه وفرجــه

وكــف لســانه خــرج مــن ذنوبــه كخروجــه مــن الشــهر .فقــال جابــر :يــا رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مــا أحســن هــذا احلديــث؟

فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :يا جابر ما أشد هذه الرشوط».

((( مريم.26 :
((( الوسائل :الباب  11من آداب الصائم .والرواية عن أيب جعفر (ع).
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وعــن مســعدة بــن صدقــة عــن أيب عبــد اهلل عــن آبائــه (عليهــم الســام)((( قال:

«قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله):

«مــا مــن عبــد صائــم يشــتم فيقــول إين صائــم ســام عليــك ال أشــتمك كــا

تشــتمني ،إال قــال الــرب تبــارك وتعــاىل :اســتجار عبــدي بالصــوم مــن رش عبــدي

قــد أجرتــه مــن النــار».
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ويف كتاب الفقه الرضوي:

«واعلــم رمحــك اهلل أن الصــوم حجــاب رضبــه اهلل عــز وجــل عــى األلســن

واألســاع واألبصــار وســائر اجلــوارح حتــى يســر بــه مــن النــار وقــد جعــل اهلل

عــى كل جارحــة حقــا للصائــم فمــن أدى حقهــا كان صائــا ومــن تــرك شــيئا منهــا
نقــص مــن فضــل صومــه بحســب مــا تــرك منهــا»(((.

ً
ثالثا  -اإلخالص يف العبادة ،وجتليه يف الصيام.
تنــاول الســيد عبــد األعــى الســبزواري (عليــه الرمحــة والرضــوان) موضــوع

اإلخــاص يف العبــادة ال ســيام يف الصــاة وجتليــه يف الصيــام ،فيقــول:

(اخللــوص واإلخــاص وحضــور القلــب وإقبالــه يف الصالة وســائر العبادات

روح العبــادة وحقيقتهــا التــي هبــا قوامهــا ،وبانتفائهــا تكــون كجســد ال حيــاة فيــه،

وقــد أمــر اهلل تعــاىل باإلخــاص ،ومــدح املخلصــن يف مجلــة كثــرة مــن اآليــات.
واإلخالص تارة يكون بالنسبة إىل أصل التوحيد.

((( الفروع :ج ،1ص 187ويف الوسائل :الباب  12من آداب الصائم.
((( احلدائق النارضة :ج 13ص .13-11
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وأخــرى بالنســبة إىل العمــل العبــادي ،وقــد ورد عــن أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام) تفســر ّ
كل منهــا فقــال (عليــه الســام):

«والعمل اخلالص الذي ال تريد أن حيمدك عليه أحد إال اهلل ع ّز ّ
وجل»(((.

ثــم ّ
إن ثمــرة اإلخــاص واخللــوص تظهــر يف الدنيــا واآلخــرة ،وقــد روى
َّ

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه):
الفريقــان عــن النبـ ّ

«من أخلص هلل أربعني يوما فجر اهلل ينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه»(((.
عيل (عليه السالم):
وقال ّ

«باإلخالص يكون اخلالص»(((.

وقال (عليه السالم) أيضا:

«وختليص النية من الفساد أشدّ عىل العاملني من طول اجلهاد»(((.

وإطالقه يشمل اخلالص عن مجيع املتاعب واملهالك الدنيوية واألخروية.

وقــد ورد الرتغيــب إىل اخللــوص واإلخــاص يف الكتــاب والســنة بــا ال

حيــى ،ويمكــن إقامــة الدليــل العقــي عــى لزومــه ،ألنّــه مــن أهــم مصاديــق
شــكر املنعــم ،وأهــم العالجــات يف األمــراض الروحيــة ،وأرسع طريــق لكشــف

الواقعيــات عليــه ،وقــال أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام):

«أفضــل العبــادة اإلخــاص ،وأدنــى مقــام املخلــص يف الدنيــا الســامة مــن

((( الوسائل :باب  8من أبواب مقدمة العبادات حديث . 4 :
((( سفينة البحار :ج 1صفحة . 408
((( الوسائل :باب  8من أبواب مقدمة العبادات حديث . 2 :
((( الوايف :ج 10صفحة . 6 :
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مجيــع اآلثــام ،ويف اآلخــرة النجــاة مــن النــار ،والفــوز باجلنــة»(((.

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) بــن الفريقــن التــي
ويف اخلطبــة املتواتــرة عــن النبـ ّ
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خطــب هبــا يف مســجد اخليــف بمنــى يف حجــة الــوداع:
ـمع م َقا َلتِــي َفوعاهــا ِ
ِ
ـن َل ْ َي ْسـ َـم ْع َها َفـ ُـر َّب
وحف َظ َهــا و َب َّلغ ََهــا َمـ ْ
َ َ َ َ
ـر اللَّ َع ْبــد ًا َسـ َ َ
« َنـ َّ َ
ِ
ـل فِ ْقــه َغــر َف ِقيــه ورب ح ِامـ ِ ِ
َح ِامـ ِ
ـن ُهـ َـو َأ ْف َقــه ِمنْــه َثـ َـا ٌ
ـن
ث َل ُيغـ ُّـل َع َل ْي ِهـ َّ
ـل ف ْقــه إِ َل َمـ ْ
ُ َّ َ
ُْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ــب ْام ِ
ــا ُص ا ْل َع َم ِ
ــر ٍئ ُم ْســلِ ٍم إِ ْخ َ
ني وال ُّلــزُو ُم
يحــ ُة ألَئ َّمــة ا ُْل ْســلم َ
ــل لَِّ والنَّص َ
َق ْل ُ
ون إِ ْخــو ٌة َت َتكَا َف ُ ِ
ِ
ِ
َِلمعتِ ِهــم َفــإِ َّن دعو َت ِ
ــم
ــم ا ُْل ْســلِ ُم َ
َ
ــم ُمي َطــ ٌة م ْ
ــأ د َماؤُ ُه ْ
ــن َو َرائ ِه ْ
ََْ ُ ْ
َ َ ْ
ِ ِ
ـم»(((.
ـم َأ ْدن ُ
َاهـ ْ
و َي ْس ـ َعى بِذ َّمت ِهـ ْ
وعن موالنا العسكري (عليه السالم):

«لــو جعلــت الدنيــا كلهــا لقمــة واحــدة ولقمتهــا مــن يعبــد اهلل خالصــا لرأيــت

ـر يف حقــه»(((.
ّأن مقـ ّ

نتعــرض ملــا ورد يف اإلخــاص يف الكتــاب والســنة وبيــان
ولــو أردنــا أن
ّ

فوائــده الدنيويــة واألخرويــة الحتــاج إىل وضــع كتــاب مســتقل ،وال بــد لإلنســان

ـم بدفــع األمــراض الروحانيــة املحيطــة بــه مــن ّ
كل جهــة والتــي أفســدت
أن هيتـ ّ
األخــوة بيننــا ،كاهتاممــه
عليــه دينــه ودنيــاه ،وأظلمــت الفضــاء عليــه وقطعــت
ّ
ـأي وجــه أمكنــه ،مــع ّ
أن العــاج موجــود بــن أيدينــا
بدفــع األمــراض اجلســانية بـ ّ

وســهل يســر علينــا تناولــه ،وأبوابــه مفتوحــة عــى اجلميــع أال وهــو اخللــوص
واإلخــاص يف أعاملنــا ،خصوصــا التــي هــي وديعــة اهلل تعــاىل لدينــا.

((( مستدرك الوسائل :باب  8من أبواب مقدمة العبادات حديث.3 :
(((الكايف للكليني :ج ،1ص403؛ مسند أمحد :ج ،4ص.80
((( سفينة البحار :ج ،10ص.408
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الرابــع :أهــم املوانــع عــن حصــول اخللــوص واإلخــاص حــب العالئــق

الفانيــة الدائــرة التــي حتيــط ببنــي آدم إحاطــة الدنيــا بأبنائهــا ،وقــد مجــع ذلــك كلــه

ـي األعظــم (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) يف قولــه:
النبـ ّ
«حب الدنيا رأس ّ
كل خطيئة»(((.

فاإلخــاص واخللــوص مــع حــب الدنيــا متنافيــان ،ولكــن حــب الدنيــا عــى

قســمني :األول مــا يكــون بنحــو املوضوعيــة .والثــاين :مــا يكــون بنحــو الطريقيــة،

يعنــي حيبهــا ألن يعمــل هبــا يف طريــق مرضــاة اهلل تعــاىل ،وهــذا القســم ال بــأس بــه،

بــل قــد يؤيــد حصــول اخللــوص .عصمنــا اهلل عـ ّـز وجـ ّـل مــن القســم األول.

اخلامــس :العــوامل التــي نــرد عليهــا إمــا عــامل الشــهادة أو عــامل الغيــب ،واألخــر

بالنســبة إلينــا غــر متنــاه؛ وأمــا بالنســبة إىل اهلل عــز وجــل يف البــن احلضــور مــا
ســواه لديــه تعــاىل ،فــوق مــا نتعقلــه مــن معنــى احلضــور ،وشــهود لــكل فــوق مــا
ندركــه مــن معنــى الشــهود.

واخللــوص واإلخــاص يف عبــادة اهلل جلــت عظمتــه ارتبــاط مــع عــامل الغيــب

يف اجلملــة؛ إذ االرتبــاط مــع امللــك والســلطان ارتبــاط مــع مــن يتعلــق ،ومــا يتعلــق

بــه يف اجلملــة ،ال ســيام يف االرتبــاط مــع ملــك امللــوك ،فيصــر اإلخــاص لــه تعــاىل
إىل مرتبــة يوجــب صــدور الكرامــات وخــوارق العــادات عــى يــد املخلصــن لــه

تعــاىل ،ويوجــب عــدم اقتــدار الشــيطان عــى الدنــو منــه ،قــال تعــاىل:

﴿ َف ِبعِ ّزَتِـكَ َ ُل ْغ ِويَ ّنَهُـمْ َأجْمَعِـنَ * إِ َّل عِبَــاد َ
َك مِنْهُـمُ الْمُخْ َلصِـنَ﴾ ،وقــال تعــاىل:
﴿إِنَّ عِبــادِي َليْ ـسَ َل ـكَ عَ َليْ ِه ـمْ سُ ـ ْلطانٌ﴾(((.

((( الوسائل :باب 61من أبواب جهاد النفس حديث.4 :
((( اإلرساء. 65 :
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ّ
ألن نســبة الشــيطان إىل حــرم الكربيــاء نســبة الكلــب الواقــف عنــد بــاب الــدار

فيمنــع األغيــار عــن الدخــول فيهــا .وأمــا أهــل الــدار فــا يقــدر عــى منعهــم ،بــل

هــم املســيطرون عليــه ،وتوجيهــه لـ ّ
ـكل مــا شــاؤوا وأرادوا.

وبعبــارة أوضــح :اخللــوص واإلخــاص هلل تعــاىل يف األعــال واحلــاالت،

كجــواز ســفر إهلــي للســياحة يف عــوامل الغيــب وإتيــان التحــف منهــا إىل عــامل
60

الشــهادة بحســب مراتــب اإلخــاص وظرفيــة املخلــص ،وهــذا مقــام عــال جــدّ ا،

ولــذا تواتــرت نصــوص الفريقــن بــا مضمونــة:

ّ
(إن الســعي يف زيــادة كيفيــة األعــال أحســن مــن الســعي يف زيــادة كميتهــا،

ّ
وإن الســعي يف تصحيــح العقائــد واألخــاق أهــم مــن الســعي يف تكثــر األعــال).
قال تعاىل:

﴿وَ َقدِمْنا إِىل ما عَمِ ُلوا مِنْ عَمَ ٍل َفجَعَ ْلناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾(((.

عيل (عليه السالم):
وقال ّ
الــوع وال َّظمـ ُـأ ،و َكــم ِمـ ِ
« َكــم ِمــن صائِـ ٍم َليــس َلــه ِمـ ِ ِ
ـس
ـن َقائـ ٍم َل ْيـ َ
ْ ْ
ـن ص َيامــه إِ َّل ُْ ُ
ْ
ْ َ
ْ ْ َ
َ
َلــه ِمـ ِ ِ
ـاء َح َّبـ َـذا َنـ ْـو ُم األَ ْك َيـ ِ
ـاس وإِ ْف َط ُار ُه ْم)(((.
ْ
ـن ق َيامــه إِ َّل َّ
السـ َـه ُر وا ْل َعنَـ ُ
املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

ً
أوال  -ما ورد يف قوله (« )والصيام ابتالء إلخالص اخللق» من شروح.
1ـ ابن ميثم البحراين:
((( الفرقان . 23 :
((( مهذب االحكام للسيد عبد االعىل السبزواري :ج 6ص .104 -101
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قــال ابــن ميثــم البحــراين (رمحــه اهلل) يف بيــان علــة فــرض الصــوم الــذي ورد

يف احلديــث عنــه (عليــه الصــاة والســام):

(وملـا كان ـ الصيـام ـ مـن الشـدائد الشـاقة على االبـدان خصـة بـان غايتـه كونـه

ابتلاء مـن اهلل تعـاىل إلخلاص خلقـه ،وان كانت هذه غايـة من كل العبـادات)(((.
2ـ السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلاشمي:

قال ( رمحه اهلل ):

املقــررات يف رشيعــة
الســام يف هــذا الــكالم مــن مهــا ّم
ّ
(قــد ع َّلــل عليــه ّ

االســام إىل أن بلــغ تســع عــرة ،فهــل تكــون العلــل التــي ذكرهــا كــا يظهــر مــن

إطــاق الــكالم علــا تا ّمــة فيســتفاد مــن كالمــه تســع عــر كــرى فقه ّيــة تقـ ّـرر
كل منــزه عــن الكــر فريضــةّ ،
كل مطهــر مــن الــرك فريضــةّ ،
هكــذاّ :
كل تســبيب
للـ ّـرزق فريضــةّ ،
كل ابتــاء إلخــاص اخللــق فريضــة ،وعــى هــذا النّمــط .فـ ّ
ـان

ظاهــر التعليــل يقتــي انــدراج موضــوع احلكــم الصغــروي حتــت هــذه الك َّليــة
التــي ع َّلــل هبــا وتكــون كــرى هلــا ،فيــري احلكــم إىل ســائر املوضوعــات واملــوارد

الغــر املنصوصــة املشــركة مــع املنصــوص يف االنــدراج حتــت هــذه الكــرى التــي
ع َّللــت بــه احلكــم يف هــذا املوضــوع اخلــاص.

حجــة
واصطلــح عليــه علــاء األصــول بالقيــاس املنصــوص الع َّلــة وجعلــوه ّ

كقيــاس األولو ّيــة ،واســتثنوا مــن كــرى بطــان القيــاس يف فقــه الشــيعة اإلماميــة

بــل أخرجومهــا منــه موضوعــا بـ ّ
ـأن احلكــم يف الفــرع منصــوص مســتفاد مــن عمــوم
الع َّلــة ومــن ظهــور ال َّلفــظ يف قيــاس األولويــة.

((( احلدائق النارضة :ج 5ص .366
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ولكــن لــو جعلــت هــذه الكربيــات التســع عــرة ك َّليــات عا ّمــة فقه ّيــة يســتلزم

فقــه جديــد وال أظ ـ ّن الفقهــاء يلتزمــون هبــا ،فتحمــل عــى بيــان احلكمــة يف هــذه

األحــكام واحلكمــة ال تــري احلكــم عــن املوضــوع املنصــوص إىل غــره.

وقــد ورد روايــات كثــرة يف بيــان حكمــة األحــكام الرشع ّيــة قــد مجعهــا الشــيخ

الصــدوق رضــوان اهلل عليــه يف كتابــه علــل األحــكام فصــار كتابــا ضخــا.
املتقــدّ م ّ
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ولكــن ال يســتند الفقهــاء يف إثبــات األحــكام إىل ك َّليــات هــذه العلــل املرو ّيــة
مضافــا إىل مــا ذكرنــا مــن ّ
ـم مــن احلكــم
أن املقصــود مــن الفــرض يف كالمــه هــذا أعـ ّ

االرشــادي واملولــوي ومــن الوجــوب والنــدب ،فــا يســتفاد منهــا حكــم الوجوب

يف غــر املــورد املنصــوص)((( .

ً
ثانيا  -ما ورد يف قوله (عليه السالم) حديث:
«ك َْم ِم ْن َصائِ ٍم َل ْي َس َله ِم ْن ِص َي ِامه إِ َّل ُْ
وع وال َّظ َم ُأ»...
ال ُ
1ـ عيل بن زيد البيهقي (رمحه اهلل) (ت 565هـ):

قال ( رمحه اهلل) :يف بيان معنى قوله (عليه الصالة والسالم):
«ك َْم ِم ْن َصائِ ٍم َل ْي َس َله ِم ْن ِص َي ِامه إِ َّل ُْ
وع وال َّظ َم ُأ:»...
ال ُ

(أراد بالقائــم املصــي ،وهــذا هــو القائــم الــذي يمســك مــن الطعــام والــراب

والنــكاح ،وال يمســك عــن املعــايص والفواحــش؛ واملــراد بالصــوم مــا ذكرنــاه.

دون اجلــوع ،والن الظمــأ أغلــب عــى العــرب مــن اجلــوع بســبب حــرارة اهلــواء
وغــر ذلــك وغــر ذلــك.

((( منهاج الرباعة :ج  21ص .322
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قولــه :ح ّبــذا نــوم االكيــاسّ ،
الن العاقــل إذا جــرى عــى قضايــا عقلــه ،يقــال

لــه الك ّيــس ،ومــن جــرى عــى قضايــا عقلــه ال يفعــل مــا يصــر وبــاال عليــه مــن
املباحــات .وللنّــوم حالــة عجيبــة ،ونــوم االكيــاس حــاالت هلــم فيهــا الطــاف مــن

للرجل
الرؤيــا ّ
الصاحلــة ّ
الرؤيــا ،كــا اخــر رســول اهلل( ،صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) ،عــن ّ
ّ
الصالــح)(((.
ّ

2ـ ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت 678هـ):

قال (رمحه اهلل):

(أراد بذلــك مــن ّ
أخــل بــرط مــن رشائــط صيامــه وقيامــه ومل يــأت عــى

توجههــا إىل املعبــود احلـ ّـق عـ ّـز ســلطانه ،وكثــرة
وجــه اإلجــزاء ،وأعظــم رشط هلــا ّ

خلــل العبــادة وفســادها مــن كثــر مــن اخللــق إ ّنــا يكــون للجهــل هبــذا الــرط.

وكنّــى بالقيــام عــن الصــاة .وإ ّنــا مــدح نــوم األكيــاس ّ
ألن الك ّيــس هــو ا َّلــذي
ـرىض للشــارع ويضــع ّ
كل
يســتعمل ذكاه وفطنتــه يف طــرق اخلــر وعــى الوجــه املـ ّ

ترصفاتــه يف عباداتــه
يشء موضعــه .ومــن كان كذلــك كان نومــه وإفطــاره ومجيــع ّ
موضعــة موضعهــا مــن رضــاء اهلل وحم ّبتــه)((( .

((( معارج هنج البالغة ـ للبيهقي :ص .429
((( رشح هنج البالغة :ج 5ص .320
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« كتاب الــحـج »

تـوطـئة
مل يشــتمل كتــاب هنــج البالغــة عــى الكثــر مــن االحاديــث أو اخلطــب حــول

احلــج ،ولــذا  :مل يــرد يف هــذا الفصــل الكثــر مــن املباحــث واملســائل حــول هــذه

الفريضــة إال هبــذا القــدر الــذي ســنورده ،وهــي كااليت:

قال عليه الصالة والسالم :
الـ َـرا ِم ا َّلـ ِـذي َج َع َل ـ ُه ِق ْب َل ـ ًة لِ َ
ـج َب ْيتِـ ِـه َْ
أل َنــامَِ ،ي ِر ُدو َن ـ ُه ُو ُرو َد
ـم َحـ َّ
«و َفـ َـر َض َع َل ْي ُكـ ْ
الــامِ ،وجع َل ـه س ـبحا َنه ع َلم ـ ًة لِتَو ُ ِ
األَ ْنعــا ِم وي ْأ َُلـ َ ِ
ـم لِ َع َظ َمتِـ ِـه
َ
َ
اضع ِهـ ْ
َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ
َ
ـون إِ َل ْيــه ُو ُلــو َه َْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
واخ َتـ ِ
انـ ِ ِ ِ ِ
وصدَّ ُقــوا كَلِ َم َت ـ ُه
ـن َخ ْلقــه ُسـ َّـاع ًا َأ َجا ُبــوا إِ َل ْيــه َد ْع َو َت ـ ُه َ
ـار مـ ْ
ـم لعزَّتــه ْ َ
وإِ ْذ َع ِ ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
وو َق ُفــوا َم َو ِاقـ َ
ـاح ِف
يـ ِـرز َ
ـف َأ ْنبِ َيائــه وت ََشـ َّب ُهوا بِ َم َلئكَتــه ا ُْلطيفـ َ
ُون األَ ْر َبـ َ
َ
ـن بِ َع ْرشــهْ ُ ،
ـال لِ ِ
ون ِعنْــدَ ُه َم ْو ِعــدَ َمغ ِْف َرتِـ ِـهَ ،ج َع َل ـ ُه ُس ـ ْب َحا َن ُه و َت َعـ َ
إل ْسـ َـا ِم
َمت َْجـ ِـر ِع َبا َدتِـ ِـه و َي َت َبــا َد ُر َ
ِ ِِ
ـن َح َرمـ ًا َفـ َـر َض َح َّقـ ُه َ
ـم ِو َفا َد َتـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـال
ـب َح َّجـ ُه و َك َتـ َ
وأ ْو َجـ َ
َع َلـ ًا ول ْل َعائذيـ َ
ـب َع َل ْي ُكـ ْ
ِ
ـاس ِحــج ا ْلبيـ ِ
ـت َمـ ِ
﴿ولِ َعـ َـى النَّـ ِ
ـن َك َفـ َـر
ومـ ْ
ـن ْاس ـت َ
ُس ـ ْب َحا َن ُهَ :
َطاع إِ َل ْيــه َس ـبِ ًيل * َ
ُّ َ ْ
ِ
ِ
ـي َعـ ِ
ـن﴾»(((.
ـن ا ْلعا َلـ َ
َف ـإِ َّن اهلل َغنـ ٌّ

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص  ،45اخلطبة االوىل.
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املبحث االول
معنى احلج يف اللـغة واالصطالح والشـريعة
املسألة االوىل :معنى احلج يف اللغة .

ـج يف املعاجــم اللغويــة بمعنــى :القصــدُ  ،والتوجــه اىل بيــت اهلل
ورد لفــظ احلـ ُّ

تعــاىل.

ـج :القصــد والتوجــه اىل البيــت باألعــال املرشوعــة
 -1قــال ابــن ســيدة( :احلـ ّ

فرضـ ًا وســنة ،وحقيقتــه الزيــارة)(((.
 -2قال ابن منظور:

ي ُّجه َح ّج ًا  :قصده .
(ح َّج إلينا فالن ،أي قدم؛ َ
َ
وح َّجه َ ُ
وح َج ْج ُت فالن ًا واعت ََمدْ تُه َأي قصدته .
َ

ٌ
حمجوج َأي مقصود .
ورجل
ٌ

وقد َح َّج بنو فالن فالن ًا إِذا َأطالوا االختالف إليه؛ قال ا ُمل َخ َّب ُل السعدي:

و َأشْ ـهَدُ مِ ـنْ عَ ـوْفٍ حُ ُلــو ًال كثِــرةً

ـان ا ُملزَعْ َفــرا
يَحُجُّــونَ سِ ـبَّ الزِّبْ ِرقـ ِ

َأي َي ْق ِصدُ ونه ويزورونه .
((( املخصص البن سيدة :ق ( 1السفر الثالث عرش) ص .91
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ِ
ــر َ
ون االختــاف إِليــه ،هــذا األَصــل ،ثــم
قــال ابــن الســكيت  :يقــول ُيكْث ُ
ِ
ُت ُعـ ِ
ـج إِىل البيــت خاصــة؛ تقــول
ـور َ
ف اســتعامله يف القصــد إِىل مكــة للن ُُّســك واحلـ ِّ

ـج َح ًّجــا .
يـ ُّ
َحـ َّ
ـج َ ُ

ـج َق ْصــدُ الت ََّو ُّجــه إِىل البيــت باألَعــال املرشوعــة فرض ـ ًا وس ـنَّة؛ تقــول :
واحلـ ُّ
ـت َأ ُح ُّجــه َح ًّجــا إِذا قصدتــه ،و َأصلــه مــن ذلــك .
ـت البيـ َ
َح َج ْجـ ُ
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ـاس َفأعلمهــم
وجــاء يف التفســرَ :أن النبــي( ،صــى اهلل عليــه وآلــه) ،خطــب النـ َ
ـج ،فقــام رجــل مــن بنــي َأســد فقــال :يــا رســول اهلل،
َأن اهلل قــد فــرض عليهــم احلـ َّ
ُ
َأيف ِّ
الرجــل
كل عــا ٍم؟ َفأعــرض عنــه رســول اهلل( ،صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فعــاد
ثاني ـ ًةَ ،فأعــرض عنــه ،ثــم عــاد ثالث ـ ًة ،فقــال ( صــى اهلل عليــه والــه) :
ـول نعــمَ ،فت ِ
«مــا يؤمنــك َأن َأقـ َ
ـب ،فــا تقومــون هبــا فتكفــرون؟» َأي تدفعون
َجـ َ

وجوهبــا لثقلهــا فتكفرون .

وحــى إِ َّيل َأ ْن ُقـ ْـل نعــم َف َأ َ
قول؟
و َأراد (عليــه الصــاة والســام) :مــا يؤمنــك َأن ُي َ

احلج.
ي ُّجــه ،وهــو ُّ
َ
وح َّجــه َ ُ

ي ُّجــه ِح ًّجــا ،كــا قالــوا  :ذكــره ِذكْــر ًا؛ وقولــه َأنشــده
قــال ســيبويهَّ :
حجــه َ ُ

ثعلــب :

يــومَ تَ ـ ـ ـ ـرَى مُرْضِعَ ـ ًة خَ ـ ــلو جــا

َّ
وكل ُأن َثــى حَمَ َل ـتْ خَدُوجــا

َّ
ـاح ثَمِـ ـ ـاً مَؤُوجـ ــا
وكل صـ ـ ٍ

ويَسْ ـ َتخِفُّ ا َحل ـرَمَ املَحْجُوجــا

ـت
ـاب إِىل هــذه املدينــة ألَن األَرض ُد ِح َيـ ْ
ـاس الذهـ َ
فـ َّـره فقــال :يســتخف النـ ُ
مــن مكــة ،فيقــول :يذهــب النــاس إِليهــا ألَن حيــروا منهــا.

املبحـ��ث األول :معن��ى احل��ج يف اللغ��ة واالصط�لاح والش��ريعة

ـج
وح ِجيـ ٌ
ـاج َ
ـاج وقــو ٌم ُح َّجـ ٌ
ويقــال :إِنــا يذهبــون إِىل بيــت املقــدس .ورجـ ٌـل حـ ٌّ
ـاج)(((.
ـج :مجاع ُة احلـ ِّ
حل ِجيـ ُ
وا َ
وقــد تــازم معنــى احلــج والقصــد يف الداللــة ومل جيــد أبــو هــال العســكري

فرق ـ ًا بينهــا فقــد قــال يف الفــروق اللغويــة:

ّ
(إن احلــج هــو القصــد عــى إســتقامة ،ومــن ثــم ســمي قصــد البيــت حجـ ًا الن

مــن يقصــد زيــارة البيــت ال يعــدل عنــه اىل غــره ،ومنــه قيــل للطريــق املســتقيم

حمجــة ،واحلجــة فعلــة مــن ذلــك إلنــه قصــد اىل اســتقامة رد الفــرع اىل االصــل)(((.
املسالة الثانية  :معنى احلج يف االصطالح .

ذهب أهل اللغة اىل أن احلج عرف ًا ،اي (إصطالح ًا) هو :قصد مكة للمسك)(((.
وهــذا الــذي فهمــه النــاس وتعارفــوا عليــه يف كلامهتــم ،وبــه قــال ابــن االنبــاري

يف الزاهــر:

(وقوهلــم :قــد حــج الرجــل اىل بيــت اهلل ،معنــاه يف كالمهــم :قصــد بيــت اهلل؛

واالعتــار معنــاه يف كالمهــم :الزيــارة)(((.

املسالة الثالثة :معنى احلج يف املذهب اإلمامي.

تنــاول الفقهــاء يف املذهــب اإلمامــي معنــى احلــج يف مصنفاهتــم وقــد دلــت

كلامهتــم عــى أن احلــج  :هــو عبــادة خمصوصــة بــأداء مجلــة مــن االعــال واالذكار يف
((( لسان العرب :ج  2ص .266
((( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري :ص.177
((( خمتار الصحاح اليب بكر الرازي ج  1ص .621
((( الزاهر يف معاين كلامت الناس :ص .78
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زمــن حمــدد ومــكان خمصــوص وهــو بيــت اهلل احلــرام ،وقــد ســميت هــذه االعــال

باملناســك .

وهذه مجلة من أقواهلم:

أوالً -الشيخ الطويس (عليه الرمحة والرضوان) (ت 460هـ):

قــال يف بيــان معنــى احلــج يف الرشيعــة( :قصــد البيــت احلــرام ألداء مناســك
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خمصوصــة عنــده متعلقــه بزمــان خمصــوص ،والعمــرة :عبــارة عــن زيــارة البيــت
احلــرام ألداء مناســك عنــده ،وال خيتــص بزمــان خمصــوص)(((.
ثاني ًا -قال العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان):

(احلــج يف الــرع :عبــارة عــن قصــد البيــت احلــرام الداء املناســك يف زمــن

معــن؛ وأمــا العمــرة فهــي :عبــارة عن زيــارة البيــت احلــرام ألداء ماســك خمصوصة

عنــده)(((.

ثالث ـ ًا -قــال الشــهيد األول (شــمس الديــن حممــد بــن مكــي العامــي) (عليــه

الرمحــة والرضــوان) (ت 786هـــ):

احلــج رشعــ ًا( :القصــد اىل مكــة ومشــاعرها ألداء املناســك املخصوصــة،

وقيــل :هــو أســم للمناســك املــؤداة يف املشــاعر املخصوصــة ،ويلــزم منــه النقــل
ومــن األول التخصيــص ،وهــو خــر مــن النقــل)(((.

((( املبسوط :ج 1ص.296
((( حترير األحكام :ج 1ص .621
((( الدروس الرشعية :ج 1ص .306

املبحـ��ث األول :معن��ى احل��ج يف اللغ��ة واالصط�لاح والش��ريعة

رابع ـ ًا -قــال املحقــق البحــراين (عليــه الرمحــة والرضــوان) (يوســف بــن امحــد

الــدرازي) (ت 1186هــــ):

وقــد أشــار اىل أن الفقهــاء قــد اتكئــوا يف املعنــى الرشعــي عــى املعنــى اللغــوي

ومركــوزه يف القصــد والتعظيــم فقــال:

(وهــو يطلــق يف اللغــة عــى معــان كــا يســتفاد مــن القامــوس ،وهــي :القصــد

والكــف والقــدوم والغلبــة باحلجــة وكثــرة االختــاف والــردد وقصــد مكــة

للنســك ،وقــال اخلليــل :احلــج كثــرة االختــاف إىل مــن يعظمــه ،وســمي احلــج
حجــا ألن احلــاج يــأيت قبــل الوقــوف بعرفــة إىل البيــت ثــم يعــود إليــه لطــواف

الزيــارة ثــم ينــرف إىل منــى ثــم يعــود إليــه لطــواف الــوداع.

واألصحــاب (رضــوان اهلل عليهــم) قــد نقلــوه عــن املعنــى اللغــوي إىل قصــد

البيــت ألداء املناســك املخصوصــة عنــده كــا عرفــه بــه الشــيخ ومــن تبعــه ،أو أنــه
اســم ملجمــوع املناســك املــؤداة يف املشــاعر املخصوصــة .وقــد أورد عــى كل مــن

التعريفــن إيــرادات ليــس للتعــرض هلــا مزيــد فائــدة.

إال أنــه ينبغــي أن يعلــم أن النقــل عــن املعنــى اللغــوي  -كــا ذكرنــا  -إنــا يتــم

لــو مل يكــن مــا ذكــره يف القامــوس مــن أنــه قصــد مكــة للنســك معنــى لغويــا وإال
كان حقيقــة لغويــة يف املعنــى املصطلــح عليــه ،واملشــهور يف كالم أهــل اللغــة إنــا
هــو أنــه بمعنــى القصــد فيكــون النقــل متجهــا ،وأنــه عــى تقديــر تعريــف الشــيخ
يكــون النقــل ملناســبة وعــى تقديــر التعريــف اآلخــر لغــر مناســبة )(((.

((( احلدائق النارضة :ج 14ص.3

73

الفصـ��ل الثان��ي :كت��اب احل��ج

املسالة الرابعة :معنى احلج يف املذاهب األخرى.

اوال  -املذهب الزيدي.
جــاء معنــى احلــج يف الفقــه الزيــدي :بانــه عبــادة ختتــص بالبيــت احلــرام،

حتريمهــا االحــرام وحتليلهــا الرمــي)(((.
ثانيا  -املذهب الشافعي.
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قال النووي يف بيان معنى احلج رشع ًا بعد بيانه لغة:

(قـال العلماء :ثـم اختص احلج يف االسـتعامل بقصـد الكعبة للمنسـك)((( وأما

العمـرة فقـد ارتكـز معناهـا يف الشرع عنـد النـووي على املعنـى اللغـوي فجـاءت

بمعنيين ،األول الزيـارة ،واآلخـر :بقصـد الكعبـة ألنه قصـد إىل موضـع عامر)(((.
ثالثا  -املذهب احلنفي.
قال الرسخيس (حممد بن ايب سهل) (ت483 :هـ) يف بيان معنى احلج رشع ًا:

(عبــارة عــن زيــارة البيــت عــى وجــه التعظيــم ألداء ركــن مــن اركان الديــن

عظيــم وال يتوصــل اىل ذلــك اال بقصــد.
رابعا  -املذهب املالكي.

قال أبو الربكات (امحد بن حممد الدردير) (ت 1302هـ) .
((( رشح االزهار المحد املرتىض :ج 2ص .58
((( املجموع للنووي :ج  6ص .2
((( املجموع للنووي :ج  6ص .2

املبحـ��ث األول :معن��ى احل��ج يف اللغ��ة واالصط�لاح والش��ريعة

احلــج رشعــ ًا هــو (وقــوف بعرفــة ليلــة عــارش ذي احلجــة وطــواف بالبيــت

ســبع ًا وســعي بــن الصفــة واملــروة ،كذلــك عــى وجــه خمصــوص بإحــرام)(((.
خامسا  -املذهب احلنبلي.

أمــا فقهــاء املذهــب احلنبــي فقــد عرفــوا احلــج رشع ـ ًا بشــكل خمتــر جــد ًا،

فقــد قــال ابــن قدامــة املقــديس (ت620 :هـــ):

(احلج يف الرشع :اسم إلفعال خمصوصة)(((.
وقال الشافعي الصغري (ت1004 :هـ) :

(قصــد الكعبــة لالفعــال االتيــة ،قالــه يف املجمــوع واعرتضــه ابــن الرفعــة،

بأنــه :نفــس االفعــال)(((.

سادسا  -املذهب اإلباضي.
وقــد اكتفــى بعــض فقهــاء األباضيــة كالشــاخي ،وأطفيــش بمعنــاه يف اللغــة

واالصطــاح(((.

املسالة اخلامسة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

يتضــح مــن هــذه األقــوال لــدى فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــدم الوقــوف

عــى تعريــف جامــع مانــع ملعنــى احلــج رشعــا  ،ومــن ثــم فــا طائــل يف مناقشــة
((( الرشح الكبري :ج 2ص.2
((( املغني :ج  3ص 28؛ الرشح الكبري البن قدامة :ج 3ص.12
((( هناية املحتاج :ج  3ص .62
((( رشح كتاب النيل ملحمد اطفيش :ج 4ص.5
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مــر ذكــره ال ســيام فيــا أورده
هــذه األقــوال؛ اال أننــا يمكــن أن نســتخلص ممــا َّ

اإلماميــة (أعــى اهلل شــاهنم وحرشهــم مــع حممــد وال حممــد صــى اهلل عليــه والــه):
إن احلــج رشع ـ ًا :هــو عبــادة خمصوصــة بــاداء مجلــة مــن االعــال واالذكار يف

زمــن حمــدد ومــكان خمصــوص وهــو بيــت اهلل احلــرام؛ وقــد ســميت هــذه االعــال

 :املناســك ؛ وقــد مـ َـر ذكــر هــذا التعريــف يف مقدمــة املســالة.
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املبحث الثاني
أقوال الفقهاء يف وجـوب احلج والعمرة
1ـ قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم):
«و َف َر َض َع َل ْيك ُْم َح َّج َب ْيتِه َْ
ال َرامِ».

2ـ وقال (عليه الصالة والسالم):
إلس َلا ِم ع َل ً ِ ِ ِ
«جع َلـه سـبحانَه و َتع َ ِ
يـن َح َرم ًا َف َر َض َح َّقـه َ
ب
وأ ْو َج َ
ما ،ول ْل َعائذ َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ
ـال ل ِ ْ
ُـم ِو َفا َدتَهَ ،ف َق َال ُسـ ْب َحانَه:
َح َّجـه ،و َكت َ
َـب َع َل ْيك ْ
ك َف ـرَ َف ـ ِإنَّ ا َ
هلل
ـن اسْ ـ َت َطاعَ إِ َليْ ـهِ سَ ـبِيلً وَمَ ـنْ َ
﴿وَلِل ـهِ عَ َلــى النَّـ ِ
ـاس حِ ـجُّ الْبَيْ ـتِ مَـ ِ

ـن الْعَا َلمِ ـنَ﴾».
َغنِ ـيٌّ عَـ ِ

اتفقــت كلمــة فقهــاء املذاهــب االســامية عــى وجــوب احلــج عــى االنســان

يف العمــر مــرة واحــدة وهبــا تــرء ذمتــه إن جــان برشوطهــا ومناســكها عــى الوجــه
الصحيــح  ،لكنهــم اختلفــوا يف الــروط ومعناهــا ومفهومهــا ومصداقهــا ،ومــن

هــذه الــروط االســتطاعة.

والــذي نحــن بصــدده هنــا :هــو أصــل الفــرض ومــوارد وجوبــه عنــد فقهــاء

املذاهــب اإلســامية وهــو كااليت:
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املسألة األوىل  :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف وجوب احلج .

يتــاز أغلــب فقهــاء اإلماميــة ( أعلــى هللا شــأنهم) بأفــراد كتــاب أو رســالة يف

احلــج منــذ الشــيخ الصــدوق (عليــه الرمحــة والرضــوان) (املتــويف ســنة 381هـــ)
واىل يومنــا هــذا.

بــل اننــا لنجــد أن الشــيخ الصــدوق قــد صنــف أكثــر مــن كتــاب يف هــذه
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الفريضــة كــا أوردهــا صاحــب الذريعــة (عليــه الرمحــة والرضــوان) وهــو:

1ـ كتــاب :جامــع احلــج ،وذكــره النجــايش باســم (جامــع تفســر املنــزل يف

احلــج).

2ـ كتاب :جامع حجج األئمة عليهم السالم.
3ـ كتاب :جامع علل احلج.

4ـ كتاب :جامع فرض احلج والعمرة.
5ـ كتاب :جامع فضل الكعبة واحلرم.
6ـ كتاب :جامع فقه احلج.

7ـ كتاب :جامع نوادر احلج.

8ـ كتاب :كتاب مسائل احلج.

ومــن ثــم فــإن هــذه الفريضــة قــد القــت اهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا مــن فقهــاء اإلماميــة

(رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم).

وقــد أســهبوا يف البحــث واملناقشــة ملســائل هــذه الفريضــة ،ومنهــا يف أصــل

فــرض احلــج ،ومــن هــذه األقــوال مــا يــي:

املبحـ��ث الثان��ي :أق��وال الفقه��اء يف وج��وب احل��ج والعم��رة

ً
اوال -الشيخ الطوسي (رمحه اهلل) (ت460 :هـ ).
قــال الشــيخ الطــويس (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املبســوط يف وجــوب احلج

والعمــرة ورشائــط الوجــوب  ،مــا ييل:

(فاملفــروض منهــا عــى رضبــن :مطلــق مــن غــر ســبب  ،وواجــب عنــد

ســبب .فاملطلــق مــن غــر ســبب هــي  :حجــة االســام وعمــرة االســام ،ورشايــط
وجوهبــا ثامنيــة:

البلــوغ  ،وكــال العقــل ،واحلريــة ،والصحــة ،ووجــود الــزاد ،والراحلــة،

والرجــوع إىل كفايــة ،إمــا مــن املــال أو الصناعــة أو احلرفــة ،وختليــة الــرب مــن

املوانــع ،وإمــكان املســر ،ومتــى اختــل شــئ مــن هــذه الرشايــط ســقط الوجــوب،
ومل يســقط االســتحباب.

ومــن رشط صحــة أدائهــا االســام ،وكــال العقــل ،ألن الكافــر وإن كان

واجبــا عليــه لكونــه خماطبــا بالــرع فــا يصــح منــه أداؤمهــا إال بــرط االســام،

وعنــد تكامــل الــروط جيبــان يف العمــر مــرة واحــدة ،ومــا زاد عليهــا مســتحب

منــدوب إليــه ،ووجوهبــا عــى الفــور دون الرتاخــي.

وأمــا مــا جيــب عنــد ســبب فهــو مــا جيــب بالنــذر أو العهــد أو إفســاد حــج دخل

فيــه أو عمــرة ،وال ســبب لوجوهبــا غــر ذلــك بحســبها إن كان واحــدا فواحــدا،

وإن كان أكثــر فأكثــر ،وال يصــح النــذر هبــا إال مــن كامــل العقــل حــر فأمــا مــن
ليــس كذلــك فــا ينعقــد نــذره ،وال يراعــى يف صحــة انعقــاد النــذر مــا روعــي يف
حجــة االســام مــن الــروط ألنــه ينعقــد نــذر مــن ليــس بواجــد للــزاد والراحلــة،
وال مــا يرجــع إليــه مــن كفايــة ،وكذلــك ينعقــد نــذر املريــض بذلــك غــر أنــه إذا

عقــد نــذره بذلــك.
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ثــم عجــز عــن املــي فيــه أو حيــل بينــه أو منعــه مانــع أو نــذر يف حــال الصحة.

ثــم مــرض فإنــه يســقط فعلــه يف احلــال ،وجيــب عليــه أن يــأيت بــه يف املســتقبل إذا زال

العــارض اللهــم إال أن يعقــد نــذره إنــه حيــج يف ســنة معينــة فمتــى فاتــه يف تلــك
الســنة بتفريــط منــه وجــب عليــه أن يــأيت بــه يف املســتقبل ،و إن منعــه مانــع مــن
ذلــك أو حــال بينــه وبــن فعلــه حايــل مــن عــدو أو مــرض أو غــر ذلــك فإنــه ال
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يلزمــه فيــا بعــد ألنــه ال دليــل عليــه ،ومتــى نــذر أن حيــج ومل يعتقــد أن حيــج زايــدا

عــى حجــة االســام .ثــم حــج بنيــة النــذر أجــزأه عــن حجــة االســام ،وإن نــذر أن

حيــج حجــة االســام .ثــم حــج بنيــة النــذر مل جيــزه عــن حجــة االســام ،واألوىل أن

نقــول :ال جيزيــه أيضــا عــن النــذر ألنــه ال يصــح منــه ذلــك قبــل أن يقــي حجــة
االســام ،ولــو قلنــا :بصحتــه كان قويــا ألنــه ال مانــع مــن ذلــك)(((.

ً
ثانيا -العالمة ابن املطهر احللي (عليه الرمحة والرضوان) (ت726 :هـ):
قال (رمحة اهلل) يف التذكرة يف وجوب احلج:

(احلج فريضة من فرائض اإلسالم ومن أعظم أركانه بالنص واإلمجاع .

ك َفرَ َف ِإنَّ
َن اسْ َت َطاعَ إِ َليْهِ سَبِيلً وَمَنْ َ
قال اهلل تعاىل﴿ :عَ َلى الن ِ
َّاس حِجُّ الْبَيْتِ م ِ
ا َ
هلل َغنِـيٌّ ِعَـن الْعَا َلمِينَ﴾((( قـال ابن عباس :من كفر باعتقاده أنه غري واجب(((.

وســأل عــي بــن جعفــر أخــاه الكاظــم (عليــه الســام) ،عــن قولــه تعــاىل:

(ومــن كفــر) قــال :قلــت :ومــن مل حيــج منــا فقــد كفــر؟ قــال:
((( املبسوط :ج 1ص .297-296
((( آل عمران .97 :
((( املغني والرشح الكبري . 164 : 3
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(ال ،ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر)((( .

وقال تعاىل﴿ :وَ َأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ﴾((( .

وما رواه العامة عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) ،قال:

«بنــي اإلســام عــى مخــس :شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا رســول اهلل

وأقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت»((( ذكــر فيهــا
احلــج.

وعن ابن عباس قال :خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،فقال:

(يــا أهيــا النــاس إن اهلل كتــب عليكــم احلــج) فقــام األقــرع بــن حابــس فقــال:

أيف كل عــام يــا رســول اهلل؟ فقــال:

(لو قلتها لوجبت ولو وجبت مل تعملوا هبا ،احلج مرة فمن زاد فتطوع)(((.

ومــن طريــق اخلاصــة :مــا رواه احللبــي  -يف الصحيــح  -عــن الصــادق (عليــه

الســام) ،قــال:

«إذا قــدر الرجــل عــى مــا حيــج بــه ثــم دفــع ذلــك وليــس لــه شــغل يعــذره بــه

فقــد تــرك رشيعــة مــن رشائــع اإلســام»(((.

وعــن ذريــح املحــاريب  -يف الصحيــح  -عــن الصــادق عليــه الســام ،قــال :من

مــات ومل حيــج حجــة اإلســام ومل متنعــه مــن ذلــك حاجــة جتحــف بــه أو مــرض ال
((( الكايف  ،5 / 266 - 265 :4التهذيب  ،48 / 16 : 5اإلستبصار .488 / 149 :2
((( البقرة.196 :
((( سنن الرتمذي  ،2609 / 5 :5سنن البيهقي  ،81 :4مسند أمحد .120 ،93 ،2
((( سنن البيهقي  ،326 :4املستدرك  -للحاكم . 293 :2 -
((( التهذيب . 54 / 18 :5
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يطيــق فيــه احلــج أو ســلطان يمنعــه فليمــت هيوديــا أو نرصانيــا((( .وقــد أطبقــت
األمــة كافــة عــى وجــوب احلــج عــى جامــع الرشائــط يف العمــر مــرة واحــدة)(((.

ً
ثالثا -الشيخ مرتضى االنصاري (عليه الرمحة والرضوان) (ت 1281هـ):
قال ( رمحه اهلل) يف وجوب احلج:

(فالواجــب ابتــداء مــن قبــل اهلل تعــاىل بأصــل الــرع اإلتيــان بــه مــرة واحــدة
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بــا خــاف بــن املســلمني كــا يف التهذيــب)(((.

ولــذا :محــل أخبــار الوجــوب عــى أهــل اجلــدّ ة يف ّ
كل عــام ،عــى وجوبــه يف

األعــوام عــى البــدل ،ال عينــا((( .مضافــا إىل األصــل واألخبــار.

السالم):
منها :ما يف علل الفضل بن شاذان ،عن موالنا أيب احلسن الرضا (عليه ّ
ألن اهلل تعــاىل وضــع الفرائــض عــى
بحجــة واحــدة ال أكثــر؛ ّ
«وإنّــا أمــروا ّ

أدنــى القــوم»((( .رواه الصــدوق يف العيــون ،بســنده احلســن عــن الفضــل(((.

ومنــه يظهــر ّ
املحكــي عنــه يف علــل الرشائــع :مــن القــول بوجوبــه عــى
أن
ّ

املســتطيع ّ
كل عــام((( حممــول عــى االســتحباب املؤ َّكــد ،وإن كان يأبــى عــن ذلــك
االحتجــاج لــه بــا يف مرفوعــة امليثمــي مــنّ :
أن يف كتــاب اهلل عـ ّـز وجـ ّـل فيــا انــزل:

((( الكايف  ،1 / 268 :4الفقيه  ،1333 / 273 : 2التهذيب . 1610 / 462 :5
((( تذكرة الفقهاء :ج 7ص .9-8
((( التهذيب :ج 5ص  16ذيل احلديث .45
((( التهذيب  16 :5ذيل احلديث . 48
((( الوسائل  19 :11أبواب وجوب احلج ب  3ح . 3 - 1
السالم  1 / 120 : 2بتفاوت يسري .
((( عيون أخبار الرضا عليه ّ
((( علل الرشائع  405 :ذيل احلديث  ،5وحكاه عنه االصفهاين يف كشف اللثام 9 :5
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س حِجُّ الْبَيْتِ﴾ يف ّ
َن اسْ َتطاعَ إِ َليْه سَبِيلً﴾(((.
﴿ولِله عَلَى النَّا ِ
كل عام ﴿م ِ

ووجوبــه (عــى الفــور) اتّفاقــا ظاهــرا ،كــا عــن النارص ّيــات واخلــاف ورشح

اجلمــل للقــايض والتذكــرة ورصيــح املــدارك وظاهــر كشــف اللثــام(((.

ّ
واســتدل عليــه يف املعتــر ّ
بــأن التأخــر تعريــض لنــزول العقــاب لــو اتّفــق

ـي (صـ َّـى اهلل
املــوت ،فتجــب املبــادرة صونــا للذ ّمــة عــن االشــتغال ،وبقــول النبـ ّ
عليــه وآلــه وســلم):

ـج فــا عليــه أن يمــوت هيود ّيــا أو نرصان ّيــا»((( .قــال :والوعيد
«مــن مــات ومل حيـ ّ

مطلقــا دليــل التضييق(((.

النبوي أخبار مستفيضة أوضح.
أقول :وبمضمون
ّ

منهــا :مــا رواه الشــيخ يف الصحيــح ،عــن ذريــح املحــاريب ،عــن أيب عبــد اهلل

الســام) قــال:
(عليــه ّ

حجــة اإلســام ،ومل يمنعــه عــن ذلــك حاجــة جتحفــه ،وال
ـج ّ
«مــن مــات ومل حيـ ّ

ـج ،وال ســلطان يمنعــه ،فليمــت هيود ّيــا أو نرصان ّيــا»(((.
مــرض ال يطيــق فيــه احلـ ّ
ومو ّثقة أبان بن عثامن ،عن أيب بصريّ ،
إن:

ّ
وجــل:
حيــج ،فهــو ممّــن قــال اهلل عــ ّز
«مــن مــات وهــو صحيــح مــورس مل ّ
((( آل عمران.97 :
((( النارص ّيــات ،305 :اخلــاف  ،257 :2املســألة  ،22رشح مجــل العلــم والعمــل ،207 :التذكــرة
 17 :7املســألة  ،8املــدارك  ،17 :7كشــف اللثــام . 9 :5
احلج ب  7ح  ( 5فيه عن املعترب ) .
((( الوسائل  32 :11أبواب وجوب ّ
((( املعترب . 746 : 2
((( التهذيب ( 49 / 17 :5بتفاوت يسري).
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﴿ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ َأعْمى﴾((( قلت :سبحان اهلل أعمى قال:
«نعم ،أعامه اهلل عن طريق اجلنّة»((( .

الســام) التاجــر يسـ ّـوف
ويف روايــة زيــد الشـ ّ
ـحام قلــت :أليب عبــد اهلل (عليــه ّ

ـج؟ قــال:
احلـ ّ

«ليس له عذر ،فإن مات فقد ترك رشيعة من رشائع اإلسالم»(((.
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ويف صحيحــة معاويــة بــن عـ ّـار« :وإن كان سـ ّـوفه للتجــارة فــا يســعه ،وإن

ـج بــه،
مــات عــى ذلــك فقــد تــرك رشيعــة مــن رشائــع اإلســام ،إذا هــو جيــد مــا حيـ ّ
حيجــوه ،فاســتحيى فلــم يفعــل فإ ّنــه ال يســعه َّإل اخلــروج
وان كان دعــاه قــوم أن ّ

ولــو عــى محــار أجــدع أبــر .وســألته عــن قــول اهلل تعــاىل:
(وم ْن َك َف َر)((( قال :ومن ترك»(((.
َ

الســام) عــن رجــل
وصحيحتــه األخــرى ،قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه ّ

ـج قـ َّ
ـط؟ قــال:
لــه مــال ومل حيـ ّ

«هو ممّن قال اهلل( :ونحرشه يوم القيامة اعمى).

السالم):
ويف صحيحة
احللبي عن أيب عبد اهلل (عليه ّ
ّ

((( طه.124 :
ـج ب 6
((( الــكايف  ،6 / 269 :4التهذيــب  ،51 / 18 : 5الوســائل  27 :11أبــواب وجــوب احلـ ّ
ح( 7يف املصــادر بتفــاوت يســر).
((( الــكايف  ،3 / 269 :4التهذيــب  ،50 / 18 - 17 :5الوســائل  27 :11أبــواب وجــوب احلــج
ب6ح.6
((( آل عمران.97 :
ـج ب  6ح 1وب 10ح3وب7
((( التهذيــب  ،52 / 18 :5الوســائل  25 :11أبــواب وجــوب احلـ ّ
ح( ،2وردت فيهــا مق َّطعــة بالرتتيــب املذكــور) .
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ـم دفــع ذلــك ،وليــس لــه شــغل يعــذر بــه
«إذا قــدر الرجــل عــى مــا حيـ ّ
ـج بــه ،ثـ ّ

فقــد تــرك رشيعــة مــن رشائــع اإلســام»((( .

حممــد بــن الفضيــل ،قــال :ســألت أبــا احلســن (عليه
ويف روايــة الصــدوق ،عــن ّ

الســام) عــن قــول اهلل تعاىل؟:
ّ

﴿ومَنْ كانَ فِي هذِه َأعْمى َفهُوَ فِي اآلخِرَةِ َأعْمى﴾

(((

قال:

ـج بــه ،فقــال :العــام
حجــة اإلســام وعنــده مــا حيـ ّ
ـجّ ،
«نزلــت فيمــن سـ ّـوف احلـ ّ

ـج»(((.
ـج ،حتــى يمــوت قبــل أن حيـ ّ
ـج ،العــام أحـ ّ
أحـ ّ
ونحوها رواية أيب بصري يف الكايف(((.

السالم) ،إنّه قال:
عيل بن أيب محزة ،عن الصادق (عليه ّ
وعن ّ

ـج بــه وجعــل يدفــع ذلــك ،وليــس لــه عنــه شــغل يعــذره
«مــن قــدر عــى مــا حيـ ّ

اهلل ح ّتــى جــاء املــوت ،فقــد ض ّيــع رشيعــة مــن رشائــع اإلســام»(((.

ـم بعضهــا إىل بعــض ،بــل رصيــح بعضهــا ،هــو
ظاهــر هــذه األخبــار بعــد ضـ ّ

ـي ،وحاصلــه وجــوب املبــادرة؛ لئـ َّـا
مفــاد مــا ذكــره املح ّقــق مــن االســتدالل العقـ ّ

ـتحق العقــاب(((.
حيصــل اإلخــال بــه مــن غــر عــذر فيسـ ّ

وهــذا املقــدار ال يـ ّ
ـدل َّإل عــى الفــور مــن بــاب االحتيــاط ،فلــو وثــق بــل علــم

بعــدم حصــول الــرك منــه يف الســنة املســتقبلة فــا إثــم .

((( التهذيب  ،54 / 18 :5الوسائل  26 :11أبواب وجوب احلج ب  6ح.3
((( اإلرساء. 72 :
((( الفقيه. 1331 / 273 :2
((( الكايف. 2 / 269 - 268 :4
احلج ب  6ح . 9
((( الفقيه  ،1334 / 274 - 273 :2الوسائل  28 :11أبواب وجوب ّ
((( املعترب. 746 :2
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وهــذا غــر الفور ّيــة بمعنــى وجــوب التعجيــل بالــذات ،نظــر ر ّد احلقــوق،

رصح
ليرت ّتــب عليــه مــا ذكــروه مــن اســتحقاق العقــاب بالتأخــر ولــو مل يــرك .بــل ّ
يف الرشائــع وغــره ،بكــون التأخــر كبــرة موبقــة(((.

وكيــف كان فإثبــات وجــوب التعجيــل بذاتــه باألخبــار مشــكل .واملتي ّقــن

وجــوب التعجيــل احتياطــا  .فلــو ّ
ـج يف املســتقبل فقــد عــى
أخــر واتّفــق أ ّنــه حـ ّ
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بالتجـ ّـري .وال يبعــد أن يكــون التجـ ّـري عــى مثــل هــذه املعصيــة أيضــا كبــرة؛ ّ
ألن

قبحــه تابــع لقبــح أصــل الفعــل.

ـج منــه يف املســتقبل فــا معصيــة ،بنــاء عــى
أ ّمــا لــو علــم أو وثــق بحصــول احلـ ّ

مــا ذكرنــا ،حتــى لــو اتّفــق املــوت؛ لعــدم حصــول التجـ ّـري.

نعـم ،ظاهـر اإلمجاعـات املتقدّ مـة هـو القـول بالفور ّيـة الرشع ّيـة ،مـع احتمال

تنزيـل كلامهتـم على مـا ذكـره املح ّقق مـن الفور ّيـة العقل ّيـة؛ ّ
ألن املآل عـدم الوثوق.
ـتدل عــى الفور ّيــة بــا ّ
ور ّبــا يسـ ّ
دل مــن األخبــار عــى ّ
ان املســتطيع ال جيــوز أن

ـج عــن غــره نيابــة(((.
حيـ ّ

ـي ،ال ألجــل التكليــف
وفيــه :أ ّنــه جيــوز أن يكــون ذلــك ملجـ ّـرد احلكــم الوضعـ ّ

ـج
ـج فــورا ،ولــذا حكــي عــن احلـ َّـي عــدم جــواز النيابــة ولــو مل جيــب عليــه احلـ ّ
باحلـ ّ
يف تلــك الســنة لعــذر((( ،مــع قـ ّـوة احتــال محــل تلــك األخبــار عــى الغالــب :مــن

ـرو العــذر ،فيجــب البــدار حينئــذ بحكــم العقــل.
عــدم الوثــوق بعــدم طـ ّ
احلج.
هذا بالنسبة إىل أصل ّ

((( رشائع اإلسالم  ،223 :1املسالك  ،122 :2الروضة . 161 :2
((( كشف اللثام .9 :5
((( حكاه االصفهاين يف كشف اللثام  153 :5؛ انظر الرسائر 626 :1
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رصح بــه يف الروضــة((( ،فهــل جيــب مــع
وا ّمــا اخلــروج لــه يف الســنة األوىل كــا ّ

الرفقــة األوىل مطلقــا؟ أو بــرط عــدم الوثــوق بخــروج رفقــة أخــرى؟ -كــا يف

الــدروس (((-أو ال جيــب مطلقــا إلَّ إذا قطــع بعــدم خــروج رفقــة أخــرى؟ -كــا

حمصــل مــا ّ
قـ ّـواه يف املدارك(((-وجــوه :خريهــا أوســطها؛ ّ
دل عــى عقــاب مــن
ألن ّ

تركهــا لغــر عــذر هــو وجــوب االحتيــاط عنــد عــدم الوثــوق بالتم َّكــن يف الزمــان
الثــاين ،وال دليــل عــى فور ّيــة اخلــروج رشعــا ،حتّــى جيــب املبــادرة ولــو مــع

ـج رشعــا)(((.
الوثــوق ،بــل عرفــت اإلشــكال يف فور ّيــة أصــل احلـ ّ

املسألة الثانية  :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف وجوب احلج .

ً
اوال  -املذهب الزيدي .
قال امحد املرتىض (ت840هـ) يف وجوب احلج:

(األصــل فيــه مــن الكتــاب قولــه تعــاىل واهلل عــى النــاس حــج البيــت مــن

اســتطاع إليــه ســبيال ومــن الســنة قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«حجوا قبل أن ال حتجوا» واالمجاع فيه ظاهر(((.

ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.
قال إمام الشافعية يف كتابه األم:
((( الروضة. 161 : 2
((( الدروس. 314 : 1
((( املدارك . 18 : 7
((( كتاب احلج :للشيخ االنصاري :ص .11-6
((( رشح االزهار :ج 2ص.59
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(أصــل إثبــات فــرض احلــج خاصــة يف كتــاب اهلل تعــاىل ،ثــم يف ســنة رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــد ذكــر اهلل عــز وجــل احلــج يف غــر موضــع مــن كتابــه
فحكــى أنــه قــال البراهيــم (عليــه الســام):
ـوك ِرجَـ ً
ـاس بِالْحَ ـجِّ ي َْأ ُتـ َ
ك ِّل َضامِ ـ ٍر ي َْأتِ ـنَ مِ ـنْ ُ
ـال وَعَ َلــى ُ
ك ِّل
﴿وَ َأ ِّذنْ فِــي النَّـ ِ
ـق﴾ ،وقــال تبــارك وتعــاىل:
َفـ ٍّـج عَمِيـ ٍ
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َ
هلل و ََل الشَّ ـهْرَ الْحَ ـرَامَ و ََل الْهَ ـدْيَ و ََل الْ َقلَئِ ـدَ و ََل َآمِّ ـنَ
﴿آمَنُــوا َل ُتحُِّلــوا شَ ـعَائِرَ ا ِ
الْبَيْـتَ الْحَـرَامَ﴾ مــع مــا ذكــر بــه احلــج.

واآليــة التــي فيهــا بيــان فــرض احلــج عــى مــن فــرض عليــه ،قــال اهلل جــل

ذكــره:

ك َف ـرَ َف ـ ِإنَّ ا َ
هلل
ـن اسْ ـ َت َطاعَ إِ َليْ ـهِ سَ ـبِيلً وَمَ ـنْ َ
﴿وَلِل ـهِ عَ َلــى النَّـ ِ
ـاس حِ ـجُّ الْبَيْ ـتِ مَـ ِ
ـن الْعَا َلمِ ـنَ﴾ ،وقــال:
َغنِ ـيٌّ عَـ ِ
﴿وَ َأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ﴾ وهذه اآلية موضوعة بتفسريها يف العمرة)(((.

ً
ثالثا  -املذهب املالكي .
قال ابن ايب يزيد القرياوين (ت 389هـ) يف وجوب احلج:

(وحــج بيــت اهلل احلــرام الــذي ببكــة فريضــة عــى كل مــن اســتطاع اىل ذلــك

ســبيال مــن املســلمني االحــرار البالغــن مــرة يف عمــره ،والســبيل الطريــق الســابلة،
والــزاد املبلــغ اىل مكــة ،والقــوة عــى الوصــول اىل مكــة إمــا راكب ـ ًا أو راج ـ ً
ا مــع

صحــة البــدن)(((.

((( كتاب االم للشافعي :ج 2ص .119
((( رسالة ابن أيب زيد القريواين :ص.360
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ً
رابعا  -املذهب احلنفي.
قال الرسخيس املتويف (483هـ):

ـاس
(وفريضــة احلــج ثابتــة بالكتــاب والســنة أمــا فقولــه تعــاىل﴿ :وَلِلـهِ عَ َلــى النَّـ ِ
ـن اسْـ َت َطاعَ إِ َليْـهِ سَـ ِبيلً﴾.
حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـ ِ
وأكــد مــا يكــون مــن ألفــاظ اإللــزام كلمــة (عــى) وأمــا الســنة ،فقــول رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«مــن وجــد زاد ًا وراحلــة يبلغانــه بيــت اهلل تعــاىل ومل حيــج حتــى مــات فليمــت

ان شــاء هيوديــا وان شــاء نرصانيــا».

ويف روايــة« :فليمــت عــى أي ملــة شــاء ســوى ملــة االســام» وتــا قولــه تعــاىل

ك َفـرَ َفـ ِإنَّ َّ
ـن الْعَا َلمِـنَ﴾.
﴿وَمَـنْ َ
اللـهَ َغنِـيٌّ عَـ ِ

وســبب وجــب احلــج مــا أشــار اهلل تعــاىل اليــه يف قولــه ﴿حِ ـجُّ الْبَيْ ـتِ﴾

فالواجبــات تضــال اىل اســباهبا وهلــذا ال جيــب يف العمــر إال مــرة واحــدة الن ســببه

هــو البيــت غــر متكــرر واالصــل فيــه حديــث االقــرع بــن حابــس حيــث قــال:
يا رسول اهلل احلج يف كل عام أم مرة؟
فقال (صىل اهلل عليه وآله ):
«بل مرة فام زاد فتطوع»

والوقت فيه رشط االداء وليس سبب .وهلذا ال يتكرر بتكرر الوقت)(((.
((( املبسوط للرسخيس :ج 4ص.2

89

الفصـ��ل الثان��ي :كت��اب احل��ج

ً
خامسا  -املذهب احلنبلي.
قال ابن قدامة املقديس (ت 620هـ) يف بيان وجوب احلج:

(واحلــج يف الــرع اســم الفعــال خمصوصــة ،وهــو أحــد االركان اخلمســة

التــي بنــي عليهــا االســام ،واألصــل يف وجوبــه الكتــاب والســنة واالمجــاع؛ أمــا

الكتــاب فقــول اهلل تعــاىل:

90

ك َف ـرَ َف ـ ِإنَّ َّ
الل ـهَ
ـن اسْ ـ َت َطاعَ إِ َليْ ـهِ سَ ـ ِبيلً وَمَ ـنْ َ
﴿وَلَِّل ـهِ عَ َلــى النَّـ ِ
ـاس حِ ـجُّ الْبَيْ ـتِ مَـ ِ
ـن الْعَا َلمِ ـنَ﴾ .
َغنِ ـيٌّ عَـ ِ
وروى عن ابن عباس (ومن كفر باعتقاده انه غري واجب)؛ وقال اهلل تعاىل:

﴿وَ َأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَِّلهِ﴾؛ وأما السنة فقوله النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«بنــي االســام عــى مخــس» وذكــر فيهــا احلــج؛ وروى مســلم باســنادة عــن ايب

هريــرة ،قــال( :خطبنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«يــا اهيــا النــاس قــد فــرض عليكــم احلــج فحجــوا» ،فقــال رجــل أكل عــام يــا

ســول اهلل؟

فسكت ،حتى قاهلا ثالث ًا؟

فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«لـو قلـت :نعـم لوجبت ،وملا اسـتطعتم ،ثم قال :ذروين مـا تركتكم فإنام هلك

مـن كان قبلكـم بكثـرة سـؤاهلم ،واختالفهـم على انبيائهـم فـإذا امرتكم بشيء فأتوا
منـه مـا اسـتطعتم ،وإذا هنيتكـم عـن يشء فدعـوه»؛ يف اخبـار كثيرة سـوى هذيـن،
وامجعـت االمـة على وجوب احلـج عىل املسـتطيع يف العمـرة مرة واحـدة)(((.

((( املغني البن قدامة :ج 3ص .159
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ً
سادسا  -املذهب اإلباضي.
قــال الشــاخي يف بيــان وجــوب احلــج والعمــرة فهــي واجبــة ـ أي العمــرة ـ

عنــد االباضيــة كوجــوب احلــج ،فيقــول :واحلــج واجــب برشوطــه بأمجــاع األمــة
والكتــاب والس ـنّة.

أما الكتاب ،فقوله عز وجل:

﴿وَلِل ـهِ عَلَــى النَّــاسِ حِ ـجُّ الْبَيْ ـتِ مَ ـنِ اسْ ـتَطَاعَ إِلَيْ ـهِ سَ ـبِيلً﴾((( .وقولــه﴿ :وَ َأتِمُّــوا

الْحَ ـجَّ وَالْعُمْ ـرَةَ لِل ـهِ﴾ ففــي هــذه اآليــة دليــل عــى وجــوب احلــج والعمــرة مجيع ـ ًا؛
وقــال بعــض :العمــرة نافلــه ،واحتجــوا بقــراءة ابــن مســعود:

﴿وَ َأتِمُّــوا الْحَ ـجَّ وَالْعُمْ ـرَةَ﴾ بنصــب احلــج ورفــع العمــرة ،ويقــول :أمتــوا احلــج

وقــع عليــه الفعــل فنصــب ،والعمــرة مبتــدأ فارتفــع ،يقــول :والعمــرة هلل تطــوع،
والعامــة مــن العلــاء إن احلــج و العمــرة فريضتــان وهــو املأخــوذ بــه عنــد أصحابنــا،

وقــال جابــر بــن زيــد :ليــس احلــج يف الســنة إال مــرة واحــدة وال العمــرة إال مــرة
واحــدة.

وأمــا الدليــل مــن الســنة عــى وجــوب احلــج ،فــا روي أنــه (صــى اهلل عليــه

وآلــه) قــال يف احلديــث املشــهور :

«بنــي االســام عــى مخــس ،عــى أن يوحــد اهلل تعــاىل ،واقــام الصــاة ،وايتــاء

الــزكاة ،وصيــام شــهر رمضــان ،وحــج بيــت اهلل احلــرام مــن اســتطاع اليــه ســبيالً».

((( آل عمران.97 :
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وما روي انه قال (صىل اهلل عليه وآله):

«مــن وجــد ســبي ً
ال اىل احلــج ثــم مل حيــج فليمــت هيودي ـ ًا أو نرصاني ـ ًا ،وان شــاء

فليمــت ميتــة جاهليــة فقــد وجبــت لــه النــار ،كــا وجبــت لليهــود والنصــارى

والكفــار»((( .فهــذا دليــل عــى وجوبــه)(((.
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((( البقرة.196 :
((( االيضاح للشامخي :ج 2ص .228-227

املبحث الثالث
ُ
فــضل ا َ
حل ّ
ـج
1ـ قال (عليه الصالة والسالم) :
«والج ِجهاد ك ُِّل َض ِع ٍ
يف»(((.
َْ ُّ َ ُ

2ـ وقال (عليه الصالة والسالم):
«وال َّج َت ْق ِر َب ًة لِلدِّ ِ
َْ
ين»(((.

3ـ ومن خطبة له (عليه الصالة والسالم) يف احلج ،أنه قال:
الـ َـرامِ ،ا َّلـ ِـذي َج َع َلــه ِق ْب َل ـ ًة لِ َ
ـج َب ْيتِــه َْ
أل َنــامَِ ،ي ِر ُدو َنــه ُو ُرو َد
ـم َحـ َّ
«و َفـ َـر َض َع َل ْي ُكـ ْ
الــامِ ،وجع َلــه س ـبحانَه ع َلم ـ ًة لِتَو ُ ِ
ـم لِ َع َظ َمتِــه،
األَ ْن َعــا ِم و َي ْأ َُلـ َ
َ
اضع ِهـ ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ
ـون إِ َل ْيــه ُو ُلــوه َْ َ
ِ
ِ
واخ َتـ ِ
انـ ِ ِ ِ
وصدَّ ُقــوا كَلِ َم َتــه
ـن َخ ْلقــه ُسـ َّـاع ًا َأ َجا ُبــوا إِ َل ْيــه َد ْع َو َتــهَ ،
ـار مـ ْ
ـم لعزَّتــهَ ْ ،
وإِ ْذ َع ِ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وو َق ُفــوا َم َو ِاقـ َ
ـاح ِف
يـ ِـرز َ
ـف َأ ْنبِ َيائــه ،وت ََشـ َّب ُهوا بِ َم َلئكَتــه ا ُْلطيفـ َ
ُون األَ ْر َبـ َ
َ
ـن بِ َع ْرشــهْ ُ ،
ون ِعنْــدَ ه َم ْو ِعــدَ َمغ ِْف َرتِــه.(((»...
َمت َْجـ ِـر ِع َبا َدتِــه ،و َي َت َبــا َد ُر َ
4ـ ومــن وصيــة لــه لإلمامــن احلســن واحلســن (عليهــم الصــاة والســام

أمجعــن) أنــه قــال:

((( هنج البالغة ،احلكمة 136 :بتحقيق صبحي الصالح :ص .494
((( املصدر السابق ،احلكمة (.)252
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،اخلطبة االوىل :ص .45
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«واللَّ اللَّ ِف بي ِ
ت َر ِّبك ُْم َل ُ َت ُّلوه َما َب ِقيت ُْمَ ،فإِنَّه إِ ْن ت ُِر َك َل ْ ُتنَا َظ ُروا»(((.
َْ
املسألة االوىل  :فضل احلج يف املذهب اإلمامي .

تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي (اعــى اهلل شــأهنم) يف مصنفاهتــم الفقيهــة  ،ويف

كتــاب احلــج  ،مســألة بيــان فضلــه ،وقــد جــاءت أقواهلــم ال ســيام يف املوســوعات
الفقهيــة بــن اإلســهاب يف البيــان أو االمجــال  ،منــذ الشــيخ املفيــد((( (عليــه الرمحــة
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والرضــوان)  ،أي  :مــن القــرن الرابــع للهجــرة النبويــة واىل وقتنــا احلــارض.
وعليه:

سنكتفي بإيراد قولني من هذه األقوال واملصنفات الكثرية ،ومها كااليت:

ً
اوال  -احملقق البحراني (ت 1186هـ) (عليه الرمحة والرضوان).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) وقــد خصــص فصــ ً
ا هلــذا االمــر ،وحتــت

عنــوان:

(يف مجلة من االخبار الدالة عىل فضل احلج وما فيه من الثواب ،منها:

مــا رواه ثقــة االســام يف الــكايف عــن ســعد اإلســكاف ،ورواه يف التهذيــب

ايض ـ ًا بســنده عنــه قــال ســمعت ابــا جعفــر (عليــه الســام) يقــول:

«إن احلــاج إذا أخــذ يف جهــازه مل خيــط خطــوة يف شــئ مــن جهــازه إال كتــب اهلل

لــه عــر حســنات وحمــا عنــه عــر ســيئات ورفــع لــه عــر درجــات حتــى يفــرغ
مــن جهــازه متــى مــا فــرغ ،فــإذا اســتقلت بــه راحلتــه مل تضــع خفــا ومل ترفعــه إال

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح.422 :
((( املقنعة :ص .386
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كتــب اهلل عــز وجــل لــه مثــل ذلــك حتــى يقــي نســكه فــإذا قــى نســكه غفــر اهلل لــه

ذنوبــه ،وكان ذا احلجــة واملحــرم وصفــر وشــهر ربيــع األول أربعــة أشــهر يكتــب اهلل
لــه احلســنات وال يكتــب عليــه الســيئات إال أن يــأيت بموجبــة فــإذا مضــت األربعــة
األشــهر خلــط بالنــاس».

ويف رواية التهذيب هكذا:

(غفــر اهلل لــه ذنوبــه بقيــة ذي احلجــة واملحــرم وصفــر وشــهر ربيــع األول فــإذا

مضــت  ، ). . .إىل آخــره.

ولعــل املــراد بـ موجبــة عــى روايــة الــكايف يعنــي بــا يوجــب النــار مــن الكبائــر،

وعــى هــذا فتكــون الســيئات التــي ال تكتــب خمصوصــة بالصغائــر ،وعــى مــا ذكرنــا

يــدل اخلــر اآليت رصحيــا:

ومنهــا  -مــا رواه الشــيخ يف التهذيــب يف الصحيــح عــن معاويــة بــن عــار عــن

أيب عبــد اهلل عــن أبيــه عــن آبائــه عليهــم الســام(((:

«أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) لقيه أعرايب فقال له :

يــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه إين خرجــت أريــد احلــج ففاتنــي وأنــا رجــل

مميــل فمــرين أن أصنــع يف مــايل مــا أبلــغ بــه مثــل أجــر احلــاج ؟

قال :فالتفت إليه رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)  ،فقال له:

«أنظــر إىل أيب قبيــس  ،فلــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة محــراء أنفقتــه يف ســبيل اهلل

مــا بلغــت بــه مــا يبلــغ احلــاج» .

((( الوسائل الباب  42من وجوب احلج ورشائطه.
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ثــم قــال « :إن احلــاج إذا أخــذ يف جهــازه مل يرفــع شــيئا ومل يضعــه إال كتــب اهلل

عــز وجــل لــه عــر حســنات وحمــا عنــه عــر ســيئات ورفــع لــه عــر درجــات،
فــإذا ركــب بعــره مل يرفــع خفــا ومل يضعــه إال كتــب اهلل لــه مثــل ذلــك ،فــإذا طــاف

بالبيــت خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا ســعى بــن الصفــا واملــروة خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا

وقــف بعرفــات خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا وقــف باملشــعر احلــرام خــرج مــن ذنوبــه،
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فــإذا رمــى اجلــار خــرج مــن ذنوبــه».

قــال :فعــدد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــذا وكــذا موقفــا إذا وقفهــا

احلــاج خــرج مــن ذنوبــه.

ثم قال « :أنى لك أن تبلغ ما يبلغ احلاج».

قــال أبــو عبــد اهلل عليــه الســام :وال تكتــب عليــه الذنــوب أربعــة أشــهر

وتكتــب لــه احلســنات إال أن يــأيت بكبــرة» .
قال يف الوايف بعد نقل اخلرب:

للذنــوب أنــواع خمتلفــة يف التأثــر والتكديــر ومراتــب متفاوتــة يف الصغــر

والكــر فلعلــه بــكل فعــل وموقــف خيــرج مــن نــوع أو مرتبــة منهــا إىل أن يطهــر

منهــا مجيعــا ،ويف احلديــث :إن مــن الذنــوب ذنوبــا ال يكفرهــا إال الوقــوف بعرفــة.
انتهــى.

أقــول :ومــن املحتمــل قريبــا  -بــل لعلــه أقــرب ممــا ذكــره (قــدس رسه)  -أن

الغــرض مــن ذلــك هــو بيــان فضــل هــذه املواقــف وأن كل موقــف منهــا مكفــر

للذنــوب كمــا بمعنــى أنــه لــو كان ذا ذنــوب لكفــرت بــه ال حصــول التكفــر

بالفعــل لتحصــل املنافــاة بينهــا وحيتــاج إىل اجلمــع بــا ذكــره ،وهــذا مبنــي عــى
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املوازنــة يف األعــال والتكفــر وحينئــذ فــإذا كان ثــواب املوقــف األول كفــر مجيــع

ذنوبــه وأســقطها بقــي لــه ثــواب املواقــف التــي بعــده ســاملة مــن املقابلــة بالذنــوب
فتكتــب لــه كمــا .واهلل العــامل.

ومنهــا  -مــا رواه الشــيخ يف التهذيــب والصــدوق يف الفقيــه يف الصحيــح عــن

حممــد بــن قيــس((( قــال :ســمعت أبــا جعفــر (عليــه الســام) وهــو حيــدث النــاس
بمكــة فقــال:

«إن رجــا مــن األنصــار جــاء إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يســأله فقــال لــه

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه :

«إن شئت فاسأل وإن شئت أخربتك عن ما جئت تسألني عنه» .
فقال أخربين يا رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) فقال:

«جئــت تســألني مــا لــك يف حجتــك وعمرتــك؟ فــإن لــك إذا توجهــت

إىل ســبيل احلــج ثــم ركبــت راحلتــك ثــم قلــت بســم اهلل واحلمــد هلل ثــم مضــت

راحلتــك مل تضــع خفــا ومل ترفــع خفــا إال كتــب اهلل لــك حســنة وحمــا عنــك ســيئة،
فــإذا أحرمــت ولبيــت كان لــك بــكل تلبيــة لبيتهــا عــر حســنات وحمــي عنــك عــر

ســيئات.

فــإذا طفــت بالبيــت احلــرام أســبوعا كان لــك بذلــك عنــد اهلل عــز وجــل عهــد

وذخــر يســتحي أن يعذبــك بعــده أبــدا ،فــإذا صليــت الركعتــن خلــف املقــام كان
لــك هبــا ألفــا حجــة متقبلــة ،فــإذا ســعيت بــن الصفــا واملــروة كان لــك مثــل أجــر

مــن حــج ماشــيا مــن بلــده ومثــل أجــر مــن أعتــق ســبعني رقبــة مؤمنــة ،فــإذا وقفــت
((( الوسائل الباب  2من أقسام احلج .
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بعرفــات إىل غــروب الشــمس فــإن كان عليــك مــن الذنــوب مثــل رمــل عالــج أو

بعــدد نجــوم الســاء أو قطــر املطــر يغفرهــا اهلل تعــاىل لــك.

فــإذا رميــت اجلــار كان لــك بــكل حصــاة عــر حســنات تكتــب لــك فيــا

يســتقبل مــن عمــرك ،فــإذا حلقــت رأســك كان لــك بــكل شــعرة حســنة تكتــب لــك
فيــا يســتقبل مــن عمــرك ،فــإذا ذبحــت هديــك أو نحــرت بدنتــك كان لــك بــكل
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قطــرة مــن دمهــا حســنة تكتــب لــك فيــا يســتقبل مــن عمــرك ،فــإذا زرت البيــت

وطفــت بــه أســبوعا وصليــت الركعتــن خلــف املقــام رضب ملــك عــى كتفيــك ثــم
قــال لــك :قــد غفــر اهلل لــك مــا مــى وفيــا يســتقبل مــا بينــك وبــن مائــة وعرشيــن

يومــا» .

ما رواه يف الكايف عن خالد القالنيس عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)((( قال:
قال عيل بن احلسني (عليه السالم) :

«حجــوا واعتمــروا تصــح أبدانكــم وتتســع أرزاقكــم وتكفــون مؤنــات

عياالتكــم » .

وقــال :احلــاج مغفــور لــه وموجــوب لــه اجلنــة ومســتأنف لــه العمــل وحمفــوظ

يف أهلــه ومالــه .

ومــا رواه يف الــكايف والفقيــه عــن إســحاق بــن عــار((( قــال :قلــت أليب عبــد

اهلل (عليــه الســام) إين قــد وطنــت نفــي عــى لــزوم احلــج كل عــام بنفــي أو
برجــل مــن أهــل بيتــي بــايل ؟فقــال:

((( الوسائل الباب  1من وجوب احلج ورشائطه .
((( الوسائل الباب  46من وجوب احلج ورشائطه.
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«وقــد عزمــت عــى ذلــك؟ قــال قلــت نعــم .قــال إن فعلــت فأيقــن بكثــرة املــال

والبنــن أو أبــر بكثــرة املــال» .

ومــا رواه يف الــكايف والتهذيــب يف الصحيــح عــن معاويــة بــن عــار((( قــال:

قــال أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام) :

«احلجــاج يصــدرون عــى ثالثــة أصنــاف :صنــف يعتــق مــن النــار وصنــف

خيــرج مــن ذنوبــه كهيئــة يــوم ولدتــه أمــه ،وصنــف حيفــظ يف أهلــه ومالــه فذلــك

أدنــى مــا يرجــع بــه احلــاج» .

ومــا رواه يف الــكايف عــن جابــر عــن أيب جعفــر (عليــه الســام)

(((

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ):

قــال :قــال

«احلـاج ثالثـة :فأفضلهـم نصيبـا رجـل غفر له ذنبه مـا تقدم منه ومـا تأخر ووقاه

اهلل عـذاب القبر ،وأمـا الـذي يليـه فرجل غفـر له ذنبه مـا تقدم منه ويسـتأنف العمل

يف مـا بقـي مـن عمـره ،وأما الذي يليـه فرجل حفظ يف أهلـه وماله».

ومــا رواه يف الكتــاب املذكــور يف الصحيــح عــن العــاء عــن رجــل عــن أيب

عبــد اهلل (عليــه الســام)((( قــال:

«إن أدنــى مــا يرجــع بــه احلــاج الــذي ال يقبــل منــه أن حيفــظ يف أهلــه ومالــه.

قــال قلــت بــأي شــئ حيفــظ فيهــم؟ قــال :ال حيــدث فيهــم إال مــا كان حيــدث فيهــم

وهــو مقيــم معهــم».

((( الوسائل الباب  38من وجوب احلج ورشائطه.
((( الوسائل الباب  38من وجوب احلج ورشائطه.
((( الوسائل الباب  38من وجوب احلج ورشائطه.
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وما رواه يف الفقيه مرسال((( قال :قال الصادق (عليه السالم) :

«ملــا حــج موســى (عليــه الســام) نــزل عليــه جربئيــل عليــه الســام فقــال لــه

موســى :يــا جربئيــل مــا ملــن حــج هــذا البيــت بــا نيــة صادقــة وال نفقــة طيبــة؟ قــال

أدري حتــى أرجــع إىل ريب عــز وجــل فلــا رجــع قــال اهلل عــز وجــل يــا جربئيــل مــا
قــال لــك موســى (عليــه الســام)؟  -وهــو أعلــم بــا قــال  -قــال يــا رب قــال يل مــا
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ملــن حــج هــذا البيــت بــا نيــة صادقــة وال نفقــة طيبــة؟

قــال اهلل عــز وجــل ارجــع إليــه وقــل لــه أهــب لــه حقــي وأريض عنــه خلقــي.

فقــال يــا جربئيــل مــا ملــن حــج هــذا البيــت بنيــة صادقــة ونفقــة طيبــة؟ قــال فرجــع
إىل اهلل عــز وجــل فأوحــى اهلل تعــاىل إليــه قــل لــه أجعلــه يف الرفيــق األعــى مــع

النبيــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن وحســن أولئــك رفيقــا .إىل غــر ذلــك

مــن األخبــار التــي يضيــق عــن نقلهــا املقــام»((( .

ً
ثانيا  -السيد حممد كاظم اليزدي (عليه الرمحة والرضوان):
قال يف العروة الوثقى:

(فصــل يف فضــل احلــج الــذي هــو أحــد أركان الديــن ومــن أوكــد فرائــض

املســلمني.

َن اسْ َت َطاعَ إِ َليْهِ سَ ِبيلً﴾(((.
قال اهلل تعاىل﴿ :وَلِلهِ عَ َلى الن ِ
َّاس حِجُّ الْبَيْتِ م ِ

غــر خفــي عــى الناقــد البصــر مــا يف اآليــة الرشيفــة مــن فنــون التأكيــد،

((( الوسائل الباب  52من وجوب احلج ورشائطه.
((( احلدائق الناظرة للمحقق البحراين :ج 14ص.19-15
((( آل عمران.97 :
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ورضوب احلــث والتشــديد ،وال ســيام مــا عــرض بــه تاركــه مــن لــزوم كفــره
ك َفـرَ َفـ ِإنَّ َّ
ـن الْعَا َلمِـنَ﴾(((.
وإعراضــه عنــه بقولــه عــز شــأنه﴿ :وَمَـنْ َ
اللـهَ َغنِـيٌّ عَـ ِ
وعن الصادق (عليه السالم) يف قوله عز من قائل:

(مــن كان يف هــذه أعمــى فهــو يف اآلخــرة أعمــى وأضــل ســبيال) ذاك الــذي

يســوف احلــج ،يعنــي حجــة اإلســام حتــى يأتيــه املــوت((( .
وعنه (عليه السالم):

«مــن مــات وهــو صحيــح مــورس مل حيــج فهــو ممــن قــال اهلل تعــاىل( :ونحــره

يــوم القيامــة أعمــى»)(((.

وعنــه (عليــه الســام)« :مــن مــات ومل حيــج حجــة اإلســام مل يمنعــه مــن ذلــك

حاجــة جتحــف بــه أو مــرض ال يطيــق فيــه احلــج أو ســلطان يمنعــه فليمــت هيوديــا
أو نرصانيــا»(((.

ويف آخــر« :مــن ســوف احلــج حتــى يمــوت بعثــه اهلل يــوم القيامــة هيوديــا أو

نرصانيــا»(((.

ويف آخر« :ما ختلف رجل عن احلج إال بذنب وما يعفو اهلل أكثر»(((.

وعنهم (عليهم السالم) مستفيض ًا:

((( آل عمران.97 :
((( الوسائل  17 : 8باب  6من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 5
((( الوسائل  18 : 8باب  6من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 7
((( الوسائل  19 : 8باب  7من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث .1
((( الوسائل  20 : 8باب  7من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 3
((( الوسائل  97 : 8باب  47من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 2
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«بنــي اإلســام عــى مخــس :الصــاة والــزكاة واحلــج والصــوم والواليــة»

(((

واحلــج ،فرضــه ونفلــه عظيــم فضلــه ،خطــر أجــره ،جزيــل ثوابــه ،جليــل جــزاؤه.

وكفــاه مــا تضمنــه مــن وفــود العبــد عــى ســيده ،ونزولــه يف بيتــه وحمــل ضيافتــه
وأمنــه .وعــى الكريــم إكــرام ضيفــه وإجــارة امللتجــئ إىل بيتــه .
فعن الصادق (عليه السالم):
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«احلــاج واملعتمــر وفــد اهلل ،إن ســألوه أعطاهــم ،وإن دعــوه أجاهبــم ،وإن

شــفعوا شــفعهم ،وإن ســكتوا بدأهــم ،ويعوضــون بالدرهــم ألــف ألــف درهــم»(((.
وعنه (عليه السالم):

«احلــج والعمــرة ســوقان مــن أســواق اآلخــرة الــازم هلــا يف ضــان اهلل ،إن

أبقــاه أداه إىل عيالــه ،وإن أماتــه أدخلــه اجلنــة»(((.

ويف آخــر« :إن أدرك مــا يأمــل غفــر اهلل لــه ،وإن قــر بــه أجلــه وقــع أجــره عــى

اهلل عــز وجــل»(((.

ويف آخر« :فإن مات متوجها غفر اهلل له ذنوبه ،وإن مات حمرما بعثه ملبيا ،وإن

مات بأحد احلرمني بعثه من اآلمنني ،وإن مات منرصفا غفر اهلل له مجيع ذنوبه»(((.
ويف احلديث« :إن من الذنوب ما ال يكفره إال الوقوف بعرفة»((( .

((( الكايف  18 : 2باب دعائم اإلسالم احلديث . 8 ،7 ،5 ،3 ،1
((( الوسائل  68 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه ذيل احلديث . 15
((( الوسائل  87 : 8باب  45من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 2
((( الوسائل  69 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 22
((( الوسائل  68 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 16
((( عدة الداعي  . 47 :نحوه .

املبحـ��ث الثال��ث :فض��ل احل��ج

وعنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف مرضــه الــذي تــويف فيــه يف آخــر ســاعة

مــن عمــره الرشيــف:

«يــا أبــا ذر اجلــس بــن يــدي اعقــد بيــدك :مــن ختــم لــه بشــهادة أن ال إلــه إال

اهلل دخــل اجلنــة  -إىل أن قــال - :ومــن ختــم لــه بحجــة دخــل اجلنــة ،ومــن ختــم لــه
بعمــرة دخــل اجلنــة((( » . . .اخلــر.

وعنه (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«وفــد اهلل ثالثــة :احلــاج واملعتمــر والغــازي ،دعاهــم اهلل فأجابــوه ،وســألوه

فأعطاهــم»

(((

وســأل الصــادق (عليــه الســام) رجــل يف مســجد احلــرام مــن أعظــم النــاس

وزرا؟ فقــال:

« مــن يقــف هبذيــن املوقفــن عرفــة واملزدلفــة وســعى بــن هذيــن اجلبلــن ثــم

طــاف هبــذا البيــت وصــى خلــف مقــام إبراهيــم .ثــم قــال يف نفســه :وظــن أن اهلل مل
يغفــر لــه ،فهــو مــن أعظــم النــاس وزرا»(((.
وعنهم (عليهم السالم):

«احلـاج مغفـور لـه وموجوب لـه اجلنة ،ومسـتأنف بـه العمل ،وحمفـوظ يف أهله

ومالـه .وإن احلـج املبرور ال يعدلـه شـئ وال جـزاء لـه إال اجلنـة .وإن احلـاج يكـون
كيـوم ولدتـه أمـه .وإنـه يمكـث أربعـة أشـهر تكتـب لـه احلسـنات ،وال تكتـب عليه

السـيئات إال أن يـأيت بموجبـه ،فـإذا مضـت األربعـة األشـهر خلـط بالناس.
((( الدعائم . 219 : 1
((( املستدرك  41 : 8احلديث . 25
((( الوسائل  66 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 8
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وإن احلــاج يصــدرون عــى ثالثــة أصنــاف :صنــف يعتــق مــن النــار ،وصنــف

خيــرج مــن ذنوبــه كهيئــة يــوم ولدتــه أمــه ،وصنــف حيفــظ يف أهلــه ومالــه ،فذلــك
أدنــى مــا يرجــع بــه احلــاج .وإن احلــاج إذا دخــل مكــة وكل اهلل بــه ملكــن حيفظــان
عليــه طوافــه وصالتــه وســعيه ،فــإذا وقــف بعرفــة رضبــا منكبــه األيمــن ،ثــم قــاال:

أمــا مــا مــى فقــد كفيتــه ،فانظــر كيــف تكــون فيــا تســتقبل»(((.
104

ويف آخــر« :وإذا قضــوا مناســكهم قيــل هلــم :بنيتــم بنيانــا فــا تنقضــوه ،كفيتــم

مــا مــى فأحســنوا فيــا تســتقبلون»(((.

ويف آخــر« :إذا صــى ركعتــي طــواف الفريضــة يأتيــه ملــك فيقــف عــن يســاره،

فــإذا انــرف رضب بيــده عــى كتفــه فيقــول :يــا هــذا أمــا مــا قــد مــى فقــد غفــر

لــك ،وأمــا مــا يســتقبل فجــد»(((.

ويف آخــر « :إذا أخــذ النــاس منازهلــم بمنــى نــادى منــاد :لــو تعلمــون بفنــاء مــن

حللتــم أليقنتــم باخللــف بعــد املغفــرة»(((.

ويف آخر « :إن أردتم أن أرىض فقد رضيت»(((.

وعن الثاميل قال  :قال رجل لعيل بن احلسني (عليه السالم):

تركت اجلهاد وخشونته ولزمت احلج ولينه ،فكان متكئا فجلس  ،وقال:

((( الوســائل  64 : 8بــاب  38مــن أبــواب وجــوب احلــج ورشائطــه احلديــث  ،32 ،9 ،2واملســتدرك
 ،41 :8ذيــل احلديــث  ،22الوســائل  5 : 8بــاب  1مــن أبوابوجــوب احلــج ورشائطــه احلديــث.7
((( الدعائم . 294 :1
((( الوسائل  80 :8باب  42من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 6
((( الوسائل  65 :8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث .4
((( الوسائل  68 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه ذيل احلديث . 13

املبحـ��ث الثال��ث :فض��ل احل��ج

« وحيــك ! أمــا بلغــك مــا قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف

حجــة الــوداع ،إنــه ملــا وقــف بعرفــة ومهــت الشــمس أن تغيــب ،قــال رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه):

« يا بالل قل للناس فلينصتوا »
فلام أنصتوا قال:

« إن ربكــم تطــول عليكــم يف هــذا اليــوم ،فغفــر ملحســنكم ،وشــفع حمســنكم يف

مســيئكم فأفيضــوا مغفــورا لكــم»(((.

وقــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) لرجــل مميــل فاتــه احلــج والتمــس منــه مــا

بــه ينــال أجــره:

«لــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة محــراء فأنفقتــه يف ســبيل اهلل تعــاىل مــا بلغــت مــا

يبلــغ احلــاج».

وقــال « :إن احلــاج إذا أخــذ يف جهــازه مل يرفــع شــيئا ومل يضعــه إال كتــب اهلل

لــه عــر حســنات ،وحمــا عنــه عــر ســيئات ،ورفــع لــه عــر درجــات ،وإذا ركــب
بعــره مل يرفــع خفــا ومل يضعــه إال كتــب اهلل لــه مثــل ذلــك ،فــإذا طــاف بالبيــت خــرج

مــن ذنوبــه ،فــإذا ســعى بــن الصفــا واملــروة خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا وقــف بعرفــات
خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا وقــف باملشــعر خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا رمــى اجلــار خــرج

مــن ذنوبــه» .

قــال :فعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــذا وكــذا موقفــا إذا وقفهــا

احلــاج خــرج مــن ذنوبــه.

((( الوسائل  65 : 8باب  38من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 5
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ثم قال « :أنى لك أن تبلغ ما يبلغ احلاج»((( .

وقال الصادق (عليه السالم):

«إن احلــج أفضــل مــن عتــق رقبــة بــل ســبعني رقبــة((( بــل ورد أنــه إذا طــاف

بالبيــت وصــى ركعتيــه كتــب اهلل لــه ســبعني ألــف حســنة ،وحــط عنــه ســبعني ألــف

ســيئة ،ورفــع لــه ســبعني ألــف درجــة ،وشــفعه يف ســبعني ألــف حاجــة ،وحســب لــه
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عتــق ســبعني ألــف رقبــة ،قيمــة كل رقبــة عــرة آالف درهــم((( ،وإن الدرهــم فيــه
أفضــل مــن ألفــي ألــف درهــم فيــا ســواه مــن ســبيل اهلل تعــاىل((( ،وإنــه أفضــل مــن

الصيــام واجلهــاد والربــاط ،بــل مــن كل شــئ مــا عــدا الصــاة»(((.
بل يف خرب آخر  « :إنه أفضل من الصالة أيضا»(((.

ولعلــه الشــتامله عــى فنــون مــن الطاعــات مل يشــتمل عليهــا غريه حتــى الصالة

التــي هــي أمجــع العبــادات ،أو ألن احلــج فيــه صــاة ،والصــاة ليــس فيهــا حــج
أو لكونــه أشــق مــن غــره وأفضــل األعــال أمحزهــا ،واألجــر عــى قــدر املشــقة.
ويســتحب تكــرار احلــج والعمــرة وإدماهنــا بقــدر القــدرة .

فعن الصادق (عليه السالم) قال  :رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«تابعــوا بــن احلــج والعمــرة فإهنــا ينفيــان الفقــر والذنــوب كــا ينفــي الكــر

((( الوسائل  79 : 8باب  42من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث 1
((( الوسائل  84 : 8باب  43من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 3
((( الوسائل  84 : 8باب  43من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 3
((( الوسائل  82 : 8باب  42من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 13
((( الوسائل  76 : 8باب  41من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 1
((( الوسائل  78 : 8باب  41من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 5
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خبــث احلديــد»(((.

وقال (عليه السالم):

«حج ترتى وعمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء»(((.

وقال عيل بن احلسني (عليه السالم):

«حجــوا واعتمــروا تصــح أبدانكــم وتتســع أرزاقكــم ،وتكفــون مؤنــة

عيالكــم»((( .وكــا يســتحب احلــج بنفســه كــذا يســتحب اإلحجــاج باملــه .
فعن الصادق (عليه السالم):

«أنــه كان إذا مل حيــج أحــج بعــض أهلــه أو بعــض مواليــه ،ويقــول لنــا :يــا بنــي

إن اســتطعتم فــا يقــف النــاس بعرفــات إال وفيهــا مــن يدعــو لكــم ،فــإن احلــاج

ليشــفع يف ولــده وأهلــه وجريانــه».

وقال عيل بن احلسني (عليه السالم):

«إلســحاق بــن عــار ملــا أخــره أنــه موطــن عــى لــزوم احلــج كل عــام بنفســه أو

برجــل مــن أهلــه باملــه :فأيقــن بكثــرة املــال والبنــن ،أو أبــر بكثــرة املــال»((( .

ويف كل ذلــك روايــات مســتفيضة يضيــق عــن حرصهــا املقــام ،ويظهــر مــن

مجلــة منهــا أن تكرارهــا ثالثــا أو ســنة وســنة ال إدمــان(((  .ويكــره تركــه للمــورس يف

كل مخــس ســنني.

((( الوسائل  87 : 8باب  45من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 1
((( الوسائل  88 : 8باب  45من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 3
((( الوسائل  5 : 8باب  1من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 7
((( ثواب األعامل( 70 :عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ) .
((( الوسائل  89 :8و  91باب  45من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث 9و . 17
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ويف عــدة مــن األخبــار« :أن مــن أوســع اهلل عليــه وهــو مــورس ومل حيــج يف كل

مخــس» -ويف روايــة « :أربــع ســنني إنــه ملحــروم».(((-

وعن الصادق (عليه السالم)« :من أحج أربع حجج مل يصبه ضغطة القرب»)(((.

املسألة الثانية :فضل احلج يف املذاهب األخرى .

ً
أوال  -املذهب الزيدي.
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قال حييى بن احلسني يف بيان فضل احلج:

(إن اهلل تبــارك وتعــاىل افــرض عــى خلقــه مــا افــرض عليهــم مــن حجهــم،

وأمرهــم فيــه بــأداء مناســكهم ،فوجــب عليهــم مــا أوجــب رهبــم ،وكان ذلــك

فرضــا عــى مجيــع العاملــن ،واجبــا عــى مجيــع املؤمنــن ليميــز اهلل بــه املطيعــن مــن

العاصــن ،ويفــرق بــه بــن الكافريــن واملؤمنــن ،ويف ذلــك مــا يقــول :رب العاملــن:
﴿وهلل علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال ومــن كفــر فــإن اهلل غــي

عن العاملــن﴾(((.

وقال سبحانه﴿ :وأمتوا احلج والعمرة هلل﴾(((.

يقــول تبــارك وتعــاىل :قومــوا بــا افــرض عليكــم منــه ،وأدوا مــا دخلتــم فيــه

منهــا ،وقومــوا بــا افــرض اهلل عــى مــن دخــل فيهــا مــن مجيــع مناســكهام ويف ذلك
مــا قــال اهلل تبــارك وتعــاىل لنبيــه إبراهيــم األواه احلليــم( ،عليــه الســام) :

((( الوسائل  99 - 98 :8باب  49من أبواب وجوب احلج ورشائطه احلديث . 4 -1
((( العروة الوثقى :ج 4ص 322-316بتحقيق ونرش مؤسسة النرش االسالمي قم .
((( آل عمران. 97 :
((( البقرة.196 :
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ـوك ِرجَـ ً
ـاس بِالْحَ ـجِّ ي َْأ ُتـ َ
ك ِّل َضامِ ـ ٍر ي َْأتِ ـنَ مِ ـنْ ُ
ـال وَعَ َلــى ُ
ك ِّل
﴿وَ َأ ِّذنْ فِــي النَّـ ِ

ـق﴾(((.
َفـ ٍّـج عَمِيـ ٍ

فأمــره صــى اهلل عليــه ربــه جــل ذكــره باحلــج لــه إىل بيتــه احلــرام ،فحــج كــا

أمــره اهلل كــا حــج أبــوه آدم (عليــه الســام) ،فحــج إبراهيــم (عليــه الســام) بأهلــه
واملؤمنــن ،حتــى انتهــى إىل بيــت رب العاملــن وأمــره اهلل ســبحانه بــاألذان باحلــج،

فــأذن ودعــا إىل اهلل فأســمع وأجابــه إىل ذلــك مــن آمــن بــاهلل واتبــع أمــره)(((.
ً
ثانيا  -املذهب الشافعي .
قال النووي يف بيان فضل احلج وقد أبتدأ القول بقول اهلل تعاىل:

َن اسْ َت َطاعَ إِ َليْهِ سَبِيلً﴾.
﴿وَلِلهِ عَ َلى الن ِ
َّاس حِجُّ الْبَيْتِ م ِ

(وعــن ايب هريــرة قــال :ســئل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أي االعــال

أفضــل؟

قال:

«ايامن باهلل ورسوله (صىل اهلل عليه وآله» قيل :ثم ماذا؟ قال:
«حجٍ مربور» .رواه البخاري ومسلم.

وعنه قال:سمعت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول:

«مــن مجــع فلــم يرفــث ومل يفســق رجــع كيــوم ولدتــه أمــه» رواه البخــاري

ومســلم.

((( احلج. 47 :
((( األحكام ،ليحيى بن احلسني :ج 1ص.272-271
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وعنه قال ( :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :

« العمــرة إىل العمــرة كفــارة ملــا بينهــا واحلــج املــرور ليــس لــه جــزاء اال اجلنــة»

رواه البخــاري ومســلم  ،املــرور الــذي ال معصيــة فيــه .
وعن عائشة  ،قالت :

(قلــت :يــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم ) نــرى اجلهــاد أفضــل
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العمــل أفــا نجاهــد ؟قــال:

لكــن أفضــل مــن اجلهــاد حــج مــرور) رواه البخــاري  ،وعنهــا أن رســول اهلل

صــى اهلل عليــه (والــه) وســلم  ،قــال :

(مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق اهلل فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم عرفــة)  ،رواه

مســلم .وعــن ابــن عبــاس عنهــا أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال :
(عمرة يف رمضان تعدل حجة  -أو حجة معي .((()-

ً
ثالثا  -املذهب احلنفي .
يف املذهــب احلنفــي ورد بيــان فضــل احلــج يف بدائــع الصانــع ،وذكــر فيــه ابــو

بكــر الكاشــاين (ت 587هـــ) قــال:

(ويف احلــج اظهــار العبوديــة وشــكر النعمــة أمــا اظهــار العبوديــة فــان اظهــار

العبوديــة هــو اظهــار التذلــل للمعبــود وىف احلــج ذلــك الن احلــاج يف حــال احرامــه

يظهــر الشــعث ويرفــض أســباب التزيــن واالرتفــاق ويتصــور بصــورة عبــد ســخط
عليــه مــواله فيتعــرض بســوء حالــه لعطــف مــواله ومرمحتــه إيــاه وىف حــال وقوفــه

((( املجموع للنووي :ج 7ص.3
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بعرفــة بمنزلــة عبــد عــى مــواله فوقــف بــن يديــه مترضعــا حامــدا لــه مثنيــا عليــه
مســتغفرا لزالتــه مســتقيال لعثراتــه.

وبالطــواف حــول البيــت يــازم املــكان املنســوب إىل ربــه بمنزلــة عبــد معتكف

عــى بــاب مــواله الئــذ بجنابــه وأمــا شــكر النعمــة فــان العبــادات بعضهــا بدنيــة
وبعضهــا ماليــة واحلــج عبــادة ال تقــوم اال بالبــدن واملــال وهلــذا ال جيــب اال عنــد
وجــود املــال وصحــة البــدن فــكان فيــه شــكر النعمتــن وشــكر النعمــة ليــس اال

اســتعامهلا يف طاعــة املنعــم وشــكر النعمــة واجــب عقــا ورشعــا واهلل أعلــم)(((.
املسالة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

أوالً -أمتــازت أقــوال فقهــاء املذهــب اإلمامــي (اعــى اهلل شــأهنم) بســعة

البيــان لفضــل احلــج و الســبب يف ذلــك يعــود اىل عــدد الروايــات الرشيفــة الــواردة

عــن العــرة النبويــة (عليهــم الصــاة والســام) يف بيــان فضــل احلــج واحلــث عــى
االمتثــال لــه واجب ـ ًا وندب ـ ًا .

ثاني ـ ًا -أمــا بقيــة املذاهــب االخــرى فلــم أعثــر عــى بيــان فضــل احلــج -بــا

توفــر لــدي مــن مصــادر -مــا يظهــر فضــل احلــج عنــد ائمــة املذاهــب أو فقهائهــا؛
بــل كان الرتكيــز عــى بيــان أحــكام احلــج والعمــرة ال ســيام يف املذهــب املالكــي
واحلنبــي واإلبــايض.

ثالثـ ًا -أمــا املذهــب الزيــدي  ،والشــافعي  ،واحلنفــي  ،فقــد تفــاوت الفقهــاء يف

بيــان فضــل احلــج بــن االختصــار والســعة  ،كــا مــر بيانــه .
((( بدائع الصانع :ج 2ص.118
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املبحث الرابع
فوائد احلج وثـماره
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم):
ِ
ِ
َ
ــن َلــدُ ْن آ َد َم (عليــه الســام)
َــر ْو َن َأ َّن اهلل ُســ ْب َحانَه ْ
َــر األَ َّول َ
ــن م ْ
«أ َل ت َ
اخت َ َ
ِ
اآلخ ِر ِ
إِ َل ِ
ــذا ا ْل َع َ َ
ٍ
ــر َ
ــع َ
َــر َ
ــن َه َ
ــم ُع،
ول َتنْ َف ُ
يــن م ْ
َ
ول ت َْس َ
ول ُت ْب ُ
ــالِ بِأ ْح َجــار َل ت ُ ُّ
الــرام ا َّلـ ِـذي جع َلــه لِلنَّـ ِ ِ
ـم َو َض َعــه بِ َأ ْو َعـ ِـر بِ َقــا ِع األَ ْر ِ
ض
َ َ
ـاس ق َيام ـ ًاُ ،ثـ َّ
َف َج َع َل َهــا َب ْي َتــه َْ َ َ
ِ ِ
ـن ِج َبـ ٍ
وأ ْض َيـ ِـق ُب ُطـ ِ
وأ َقـ ِّـل َنتَائِـ ِـق الدُّ ْن َيــا َمــدَ ر ًاَ ،
َح َجــر ًاَ ،
ـال َخ ِشـن ٍَة
ـون األَ ْود َيــة ُق ْطــر ًاَ ،بـ ْ َ
ورمـ ٍ
ـال َد ِم َثـ ٍـة ،و ُع ُيـ ٍ
ول َحافِـ ٌـر َ
ـف َ
ـون َو ِش ـ َل ٍة و ُقـ ًـرى ُمنْ َقطِ َعـ ٍـةَ ،ل َي ْز ُكــو ِ َبــا ُخـ ٌّ
ول
َِ
ظِ ْلـ ٌ
ـار َم َثا َبـ ًة
ـم َأ َمـ َـر آ َد َم (عليــه الســام) َ
ـم ن َْحـ َـوهَ ،ف َصـ َ
وو َلــدَ ه َأ ْن َي ْثنُــوا َأ ْع َطا َف ُهـ ْ
ـفُ ،ثـ َّ
ِ
ُل ِنْتَجـ ِع َأسـ َف ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـاو ِز ِق َفـ ٍ
ـن َم َفـ ِ
ـار
َ
ـمْ َ ،تـ ِـوي إِ َل ْيــه ثـ َـا ُر األَ ْفئــدَ ة مـ ْ
ْ
اره ْم و َغا َيـ ًة ُل ْل َقــى ِر َحالـ ْ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ـحي َق ٍة ،ومهـ ِ ِ
سـ ِ
وجزَائِـ ِـر بِ َحـ ٍ
ـم
ََ
ـاوي ف َجــاجٍ َعمي َقــة َ
ـار ُمنْ َقط َعــةَ ،ح َّتــى َ ُي ـزُّوا َمنَاك َب ُهـ ْ
َ
ِ
ــر ًا َلــهَ ،قــدْ َن َب ُ
ُذ ُل ً
ــون َع َ
ــذوا
ــون لِ َح ْو َلــه و َي ْر ُم ُل َ
ــاَ ُ ،ي ِّل ُل َ
ــم ُشــ ْعث ًا ُغ ْ
ــى َأ ْقدَ ام ِه ْ
ِ
ور َ َ ِ
وشــوهوا بِإِع َفـ ِ
السابِيـ َـل وراء ُظه ِ ِ
الشـ ُع ِ
ـاء ُّ
ـم ا ْبتِـ َـا ًء َعظِيـ ًا
ََ َ ُ
ماسـ َ
ْ
ـمُ َّ َ ،
ـن َخ ْلق ِهـ ُ
ورهـ ْ
َّ َ
حيصـ ًا بلِيغـ ًا ،جع َلــه اهلل سـبب ًا لِر ِ
وت ِ
وامتِحانـ ًا َشـ ِـديد ًاِ ْ ،
وو ْص َلـ ًة
حتــه ُ
َ َ
َ
ْ َ
َ َ َ َْ
واخت َبــار ًا ُمبِينـ ًا َ ْ
ـاعره ا ْل ِع َظــام بــن جنَّـ ٍ
ِ
إِ َل َجنَّتِــه ،و َلـ ْـو َأ َرا َد ُس ـ ْب َحانَه َأ ْن َي َضـ َـع َب ْي َتــه َْ
ـات
َ َ َْ َ
وم َشـ َ
الـ َـرا َم َ
ِ
ـج ِ
وأ ْنَـ ٍ
َ
ان ال ِّثـ َـا ِرُ ،م ْل َتـ َّ
ـن
ـف ا ْل ُبنَــى ُمتَّصـ َـل ا ْل ُقـ َـرى َبـ ْ َ
ـم األَ ْشـ َ
ار َد ِ َ
وسـ ْـه ٍل و َقـ َـر ٍارَ ،جـ َّ
ـار َ
وريـ ٍ ِ
وعــر ٍ ِ ٍ
ـاف ُ ْ ِ ٍ ِ
وأريـ ٍ
ٍ
ٍ
ـاض ٍة
اص ُمغْد َقــةَ ِ ،
مد َقــة َ
ـر َاءَ ْ َ ،
ُبـ َّـرة َسـ ْـم َر َاء َ
ـاض َنـ َ
ور ْو َضــة َخـ ْ َ
ـب َضعـ ِ
َان َقــدْ ص ُغــر َقــدْ ر َْ ِ
َان
ـف ا ْل َبـ َـا ِء ،و َلـ ْـو ك َ
و ُطـ ُـر ٍق َع ِامـ َـر ٍةَ ،لـك َ
الـزَاء َعـ َـى َح َسـ ِ ْ
َ َ ُ
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ٍ
ا ِ
ـاس ا َْل ْح ُمـ ُ
ـر َاء و َيا ُقو َتـ ٍـة
ـوع ِ َبــا َبـ ْ َ
ـار ا َْل ْر ُفـ ُ
إل َسـ ُ
ـول َع َل ْي َهــا واألَ ْح َجـ ُ
ـن ز ُُمـ ُّـر َدة َخـ ْ َ
وضيـ ٍ
حــراء و ُنـ ٍ ِ
الصــدُ ِ
الشـ ِّ
ـف َذلِـ َ
ـاءَ ،ل َّفـ َ
ـك ُم َص َار َعـ َة َّ
اهــدَ َة
ور ،و َل َو َضـ َـع ُ َ
م َ
ـك ِف ُّ
ـور َ
َْ َ َ
ِ
ـوب ،و َل َن َفــى مع َت َلــج الريـ ِ ِ
ِ
ـن ا ْل ُق ُلـ ِ
ـس َعـ ِ
ـن ال َّنـ ِ
ـن اهلل َ ْ
ـر ِع َبــا َده
ـاس ،و َلكـ َّ
ـب مـ َ
إِ ْبليـ َ
ُ ْ َ َّ ْ
ي َتـ ِ ُ
الشــدَ ائِ ِد ،وي َتعبدُ هــم بِ َأ ْنــوا ِع ا َْلج ِ
وب ا َْلـك ِ
اهـ ِـد ،و َي ْبتَلِ ِ
ـر ِ
بِ َأ ْنـ َـوا ِع َّ
َاره إِ ْخ َراجـ ًا
َ
َ َ َّ ُ ْ َ
يهـ ْ
ـم بِـ ُ ُ
ـل ِف ُن ُف ِ
لِل َّت َكـ ِ ِ
ـن ُق ُل ِ
ـم ،وإِ ْسـكَان ًا لِلت ََّذ ُّلـ ِ
وسـ ِـه ْم ،ولِ َي ْج َعـ َـل َذلِـ َ
ـك َأ ْب َوابـ ًا ُفتُحـ ًا إِ َل
ُّ
ـر مـ ْ
وبِـ ْ
َف ْضلِــهَ ،
وأ ْس ـ َباب ًا ُذ ُلـ ًـا لِ َع ْفـ ِـوه»(((.
توطئة:

مل تتصــدر أمــات كتــب فقهــاء املذاهــب االخــرى فوائــد احلــج وثــاره  ،وهــو

امــر تكــرر وجــوده يف كثــر مــن مســائل الفقــه كــا مــر وســيمر .

إال أننــي وجــدت أن االمــر خيتلــف كليــا لــدى فقهــاء املذهــب االمامــي (أعــى

اهلل شــأهنم)  ،فقــد تناولــت مصنفــات فقهــاء املذهــب قديـ ًا وحديثـ ًا بيــان العديــد

مــن املســائل الفقيــه التــي مل خيــض فيهــا فقيــه مــن فقهــاء املذاهــب الســتة  ،ومنهــا
فوائــد احلــج وثــاره الدنيويــة واالخرويــة ،فــكان مــن أقواهلــم ،مــا يــي:

املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف فضل احلج وثـماره .

لقــد تعــددت أقــوال فقهــاء املذهــب يف هــذه املســالة قديــا وحديثــا  ،فاخرتنــا

منهــا ثالثــة أقــوال  ،وهــي:

ً
أوال  -احملقق ابن املطهر احللي (رمحة اهلل) (ت 726 :هـ)
قــال (رمحــه اهلل) يف بيــان فوائــد احلــج وثــاره مســتدالً عــى ذلــك بــا ورد مــن
((( هنج البالغة ،اخلطبة (القاصعة) برقم .192
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أئمــة العــرة النبويــة (عليهــم الســام) مــن التذكــرة ،فيقــول:

(واحلــج فيــه ثــواب عظيــم وآجــر جزيــل؛ روي معاويــة بــن عــار يف الصحيــح

عــن الصــادق (عليــه الســام) عــن أبيــه ،عــن ابائــه (عليهــم الســام):
أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) لقيه أعرايب ،فقال له:

«إين خرجــت أريــد احلــج ففاتنــي ،وإين رجــل ميــل((( ،فمــرين أن أصنــع يف

مــايل مــا أبلــغ بــه مثــل أجــر احلــاج ،قــال :فالتفــت إليــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه) ،فقــال لــه :انظــر إىل أيب قبيــس فلــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة محــراء أنفقتــه يف
ســبيل اهلل مــا بلغــت بــه مبلــغ احلــاج .ثــم قــال :إن احلــاج إذا أخــذ يف جهــازه مل يرفــع

شــيئا ومل يضعــه إال كتــب اهلل لــه عــر حســنات وحمــى عنــه عــر ســيئات ورفــع لــه

عــر درجــات ،فــإذا ركــب بعــره مل يرفــع خفــا ومل يضعــه إال كتــب لــه مثــل ذلــك،
فــإذا طــاف بالبيــت خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا ســعى بــن الصفــا واملــروة خــرج مــن

ذنوبــه ،فــإذا وقــف بعرفــات خــرج مــن ذنوبــه ،فــإذا وقــف باملشــعر احلــرام خــرج
مــن ذنوبــه ،فــإذا رمــى اجلــار خــرج مــن ذنوبــه .

قــال :فعــدد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــذا وكــذا موقفــا إذا وقفهــا

احلــاج خــرج مــن ذنوبــه ،ثــم قــال :إين لــك أن تبلــغ مــا بلــغ((( احلــاج .قــال أبــو عبــد
اهلل (عليــه الســام) :وال تكتــب عليــه الذنــوب أربعــة أشــهر ،وتكتــب لــه احلســنات

إال أن يــأيت بكبــرة»((( .

ويف الصحيح عن معاوية بن عامر عن الصادق (عليه السالم) ،قال:

((( يف الكايف  :يعني كثري املال .
((( يف املصدر :يبلغ
((( التهذيب  ،56 / 20 - 19 :5ويف الكايف  25 / 258 :4صدرها بتفاوت .
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«احلــاج يصــدرون عــى ثالثــة أصنــاف :فصنــف يعتقــون مــن النــار ،وصنــف

خيــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ،وصنــف حيفــظ يف أهلــه ومالــه ،فــذاك أدنــى مــا

يرجــع بــه احلــاج»(((.

ويف الصحيح عن معاوية بن عامر عن الصادق (عليه السالم) ،قال :

«قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :احلــج والعمــرة تنفيان الفقــر والذنوب
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كــا ينفــي الكــر»((( خبــث احلديــد قــال معاويــة :فقلــت لــه :حجــة أفضــل أو عتــق

رقبــة؟ قــال« :حجة أفضــل » .

قلت :فثنتني؟ قال« :فحجة أفضل» .

قــال معاويــة :فلــم أزل أزيــده ويقــول« :حجــة أفضــل »حتــى بلغــت ثالثــن

رقبــة ،قــال« :حجــة أفضــل»(((.

وعن الصادق (عليه السالم) قال:

«احلــاج واملعتمــر وفــد اهلل إن ســألوه أعطاهــم ،وإن دعــوه أجاهبــم ،وإن شــفعوا

شــفعهم ،وإن ســكتوا بــدأ هبــم((( ،ويعوضــون بالدرهــم ألــف ألــف درهــم»(((.
ً
ثانيا  -الشيخ اجلواهري (رمحة اهلل) (ت 1266 :هـ):

(للحــج أرسار وفوائــد ال يمكــن إحصاؤهــا وإن خفيــت عــى امللحديــن
((( التهذيب . 59 / 21 :5
((( الكري كري احلداد ،وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات  .الصحاح 811 : 2كري.
((( التهذيب 60 / 21 :5
((( يف املصدر ونسخة بدل :ابتدأهم.
((( تذكره احلفاظ :ج 7ص  ،11-10املسألة الثالثة.
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كابــن أيب العوجــاء وأشــباهه ،ألن مــن أضلــه اهلل وأعمــى قلبــه اســتوخم احلــق
فلــم يســتعذ بــه ،وصــار الشــيطان وليــه وربــه ،يــورده مناهــل اهللكــة ثــم ال يصــدره

إذ مــن الواضــح أن اهلل تعــاىل ســن احلــج ووضعــه عــى عبــاده إظهــارا جلاللــه
وكربيائــه وعلــو شــأنه وعظــم ســلطانه ،وإعالنــا لــرق النــاس وعبوديتهــم وذهلــم
واســتكانتهم .

وقــد عاملهــم يف ذلــك معاملــة الســاطني لرعاياهــم ،واملــاك ملامليكهــم،

يســتذلوهنم بالوقــوف عــى بــاب بعــد بــاب ،واللبــث يف حجــاب بعــد حجــاب ،ال

يــؤذن هلــم بالدخــول حتــى تقبــل هداياهــم ،وال تقبــل منهــم اهلدايــا حتــى يطــول
حجاهبــم ،وأن اهلل تعــاىل قــد رشف البيــت احلــرام وأضافــه إىل نفســه ،واصطفــاه

لقدســه ،وجعلــه قيامــا للعبــاد ومقصــدا يــؤم مــن مجيــع البــاد ،وجعــل مــا حولــه
حرمــا ،وجعــل احلــرم أمنــا ،وجعــل فيــه ميدانــا وجمــاال ،وجعــل لــه يف احلــل شــبها
ومثــاال فوضعــه عــى مثــال حــرة امللــوك والســاطني.

ثــم أذن يف النــاس باحلــج ليأتــوه رجــاال وركبانــا مــن كل فــج ،وأمرهــم

باالحــرام وتغيــر اهليئــة واللبــاس شــعثا غــرا متواضعــن مســتكينني رافعــن

أصواهتــم بالتلبيــة وإجابــة الدعــوة ،حتــى إذا أتــوه كذلــك حجبهــم عــن
الدخــول ،وأوقفهــم يف حجبــه يدعونــه ويترضعــون إليــه حتــى إذا طــال ترضعهــم

واســتكانتهم ورمجــوا شــياطينهم بجامرهــم وخلعــوا طاعــة الشــيطان مــن رقاهبــم

أذن هلــم بتقريــب قرباهنــم وقضــاء تفثهــم ليطهــروا مــن الذنــوب التــي كانــت هــي
احلجــاب بينهــم وبينــه ،وليــزوروا البيــت عــى طهــارة منهــم ،ثــم يعيدهــم فيــه بــا

يظهــر معــه كــال الــرق وكنــه العبوديــة.
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فجعلهــم تــارة يطوفــون ببيتــه ويتعلقــون بأســتاره ،ويلــوذون بأركانــه ،وأخرى

يســعون بــن يديــه مشــيا وعــدوا ليتبــن هلــم عــز الربوبيــة وذل العبوديــة ،وليعرفــوا

أنفســهم ويضعــوا الكــر مــن رؤوســهم ،وجيعــل نــر اخلضــوع يف أعناقهــم
ويستشــعروا شــعار املذلــة ،وينزعــوا مالبــس الفخــر والعــزة.

وهــذا مــن أعظــم فوائــد احلــج ،مضافــا إىل مــا فيــه مــن التذكــر باالحــرام
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والوقــوف يف املشــاعر العظــام األحــوال املحــر وأهــوال يــوم القيامــة ،إذ احلــج

هــو احلــر األصغــر ،وإحــرام النــاس وتلبيتهــم وحرشهــم إىل املواقــف وقوفهــم

هبــا وهلــن مترضعــن راجــن إىل الفــاح أو اخليبــة والشــقاء أشــبه شــئ بخــروج
النــاس مــن أجداثهــم وتوشــحهم بأكفاهنــم واســتغاثتهم مــن ذنوهبــم وحرشهــم
إىل صعيــد واحــد إمــا إىل نعيــم أو عــذاب أليــم .

بــل حــركات احلــاج يف طوافهــم وســعيهم ورجوعهــم وعودهــم يشــبه أطــوار

اخلائــف الوجــل املضطــرب املدهــوش الطالــب ملجــأ ومفزعــا نحــو أهــل املحــر

يف أحواهلــم وأطوارهــم ،وإىل مــا فيــه مــن اختبــار العبــاد وطاعتهــم وانقيادهــم إىل

أوامــره ونواهيــه ،كــا رشحــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف املــروي عنــه يف هنــج
البالغــة)(((.

املسألة الثانية  :ما ورد يف اخلطبة من شروح نهج البالغة .

تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذه اخلطبــة املعروفــة بالقاصعــة يف رشوحهــم،

فــكان منهــم:

((( جواهر الكالم :ج 17ص .219 -218
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ً
أوال  -ابن ميثم البحراني (رمحة اهلل) (ت679 :هـ):
قال (رمحة اهلل) :وقوله (عليه السالم):
«جعله للناس قيام ًا»

(أي مقيــا ألحواهلــم يف اآلخــرة  .يقــال  :فــان قيــام أهلــه وقــوام بيتــه  .إذا

كانــت بــه اســتقامة أحواهلــم ،وكــون م َّكــة أقـ ّـل بقــاع األرض مــدرا ّ
ألن احلجر ّيــة
ألنــا أيضــا ممّــا ال يزكــو
أغلــب عليهــا .وإ ّنــا أتــى بالرمــال الل ّينــة يف معــرض الــذ ّم ّ

ـدواب ّ
ألن ذوات احلافــر ترســغ فيهــا وتتعــب يف املــي هبــا.
هبــا الـ
ّ

ّ
دوابــا وهــي اجلــال
قــال الشــارحون :وأراد
باخلــف واحلافــر والظلــف ّ ،

واخليــل والغنــم والبقــر جمــازا إطالقــا الســم اجلــزء عــى الـ ّ
ـكل أو عــى تقديــر إرادة

املضــاف وإقامــة املضــاف إليــه مقامــه.

وأراد بكوهنــا ال تزكــو :أي ال تســمن وتزيــد للجــدب وخشــونة األرض،

والضمــر يف هبــا راجــع إىل مــا ّ
دل عليــه أو عــر مــن املوصــوف فإ ّنــه أراد بــواد أوعــر

ذر ّيتــي بــواد غــر ذي زرع عنــد
بقــاع األرض حجــرا كــا قــال ّ :
(إن أســكنت مــن ّ

بيتــك املحـ ّـرم) .

ثـم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه  .قد ّ
السلام)
دل كالمه (عليه ّ
وقولـهّ :

عىل ّ
السلام) والتواريخ شـاهدة بذلك.
أن البيت احلرام كان منذ آدم (عليه ّ

وقــال الطــري  :روى عــن ابــن ع ّبــاس ّ
أن اهلل تعــاىل أوحــى إىل آدم ملــا اهبــط

إىل األرض ّ
ـم طــف بــه كــا
أن يل حرمــا حيــال عــريش فانطلــق فابــن يل بيتــا فيــه ثـ ّ

ـف بــه
ـف بعــريش فهنــا لــك اســتجيب دعــاك ودعــاء مــن حتـ ّ
رأيــت مالئكتــي حتـ ّ

ذر ّيتــك.
مــن ّ
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فقــال آدمّ :إن لســت أقــوى عــى بنيانــه وال اهتــدى إليــه .فبعــث اهلل تعــاىل

ملــكا فانطلــق بــه نحــو م َّكــة فــكان آدم ك َّلــا رأى روضــة أو مكانــا يعجبــه ســأل

امللــك أن ينــزل بــه هنالــك لتبنــى فيــه فيقــول لــه امللــك :ليــس هاهنــا .ح ّتــى أقدمــه

ـودي،
م َّكــة فبنــى البيــت مــن مخســة جبــال طــور ســيناء وطــور زيتــون ولبنــان واجلـ ّ

وبنــى قواعــده مــن حـ ّـراء.
120

فلـ ّـا فــرغ مــن بنيانــه خــرج بــه امللــك إىل عرفــات وأراه املناســك كلهــا ا َّلتــي

ـم رجــع إىل
ـم قــدم بــه م َّكــة وطــاف بالبيــت أســبوعا ،ثـ ّ
يفعلهــا النــاس اليــوم ،ثـ ّ

حجــة .وروى عــن
ـج عــى رجليــه إىل الكعبــة أربعــن ّ
أرض اهلنــد .وقيــل :إ ّنــه حـ ّ
وهــب بــن مبنّــة ّ
يســبحك
أن آدم دعــا ر ّبــه فقــال :يــا ّ
رب أمــا ألرضــك هــذه عامــر ّ
فيهــا ويقدّ ســك غــرى فقــال لــه تعــاىل:

ّإن ســأجعل فيهــا مــن ولــدك مــن يســ ّبح بحمــدي ويقدّ ســني ،وســأجعل

فيهــا بيوتــا ترفــع لذكــرى يس ـ ّبحني فيهــا خلقــي ويذكــر فيهــا اســمي ،وســأجعل
اختصــه بكرامتــي وأوثــره باســمي ُفأســم ّيه بيتــي وعليــه
مــن تلــك البيــوت بيتــا
ّ
كل يشء ومــع ّ
وضعــت جاللتــي وع َّظمتــه بعظمتــي ،وأنــا مــع ذلــك يف ّ
كل يشء،

أجعــل ذلــك البيــت حرمــا آمنــا حيــرم بحرمتــه مــن حولــه ومــا حولــه ومــن حتتــه
حرمــه بحرمتــي اســتوجب كرامتــي ومــن أخــاف أهلــه فقــد أبــاح
ومــن فوقــه فمــن ّ

ـتحق ســخطي ،وأجعلــه بيتــا مبــاركا يأتيــه بنــوك شــعثا غــر أعــى ّ
كل
حرمتــي واسـ ّ

ضامــر مــن ّ
ويعجــون بالتكبــر عجيجــا،
يزجــون بالتلبيــة زجيجــا
ّ
ـج عميــق ّ
كل فـ ّ
مــن اعتمــده ال يريــد غــره ووفــد إ ّيل وزارين واســتضاف يب أســعفته بحاجتــه،

وحـ ّـق عــى الكريــم أن يكــرم وفــده وأضيافــه.
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ـم تعمــره األمــم والقــرون واألنبيــاء مــن ولــدك
تعمــره يــا آدم مــا دمــت ح ّيــا ثـ ّ
ـم أمــر آدم إىل أن يــأيت البيــت احلــرام فيطــوف بــه
ُأ ّمــة بعــد ُأ ّمــة وقرنــا بعــد قــرن .ثـ ّ

كــا كان يــرى املالئكــة تطــوف حــول العــرش .وبقــى أساســه بعــد طوفــان نــوح
فبــوأه اهلل إلبراهيــم فبنــاه .ولنرجــع إىل املتــن فنقــول :إنّــه كنّــى بثنــي أعطافهــم
ّ

نحــوه عــن التفاهتــم إليــه وقصدهــم لــه.

وقولــه :فصــار مثابــة ملنتجــع أســفارهم .أي مرجعــا ملــا تنجــع مــن أســفارهم،

أي :لطلــب منــه النجعــة واخلصــب كــا قــال تعــاىل:

س وأَمْن ـاً﴾ وكقولــه تعــاىل ﴿لِيَشْ ـهَدُوا مَنافِ ـعَ َلهُ ـمْ
﴿وإِ ْذ جَعَلْنَــا الْبَيْ ـتَ مَثابَ ـةً لِلنَّــا ِ

وي َْذ ُ
ك ـرُوا اسْ ـمَ اهلل﴾.

ـج فيكــون فيــه التجــارات
وذلــك أ ّنــه جممــع اخللــق وبــه يقــام املوســم أ ّيــام احلـ ّ

واألربــاح كــا أرشنــا إليــه يف اخلطبــة األوىل  .وكذلــك كونــه غايــة مللقــى رحاهلــم:

أي مقصــدا.

وقولــه :هتــوى إليــه ثــار األفئــدة .أي متيــل وتســقط .وهــوى األفئــدة ميوهلــا

وحم ّبتهــا َّإل أ ّنــه ّملــا كان ا َّلــذي يميــل إىل الــيء وحي ّبــه كأ ّنــه يســقط إليــه وال يملــك

نفســه اســتعري لفــظ اهلــوى للحركــة إىل املحبــوب والســعي إليــه ،وأ ّمــا ثــار األفئــدة
فقــال بعــض الشــارحني :ثمــرة الفــؤاد ســويد القلــب .ولذلــك يقــال للولــد :ثمــرة

الفــؤاد.

أن َّ
وأقــول :حيتمــل أن يكــون لفــظ الثــار مســتعارا للخلــق باعتبــار ّ
كل منهــم

حمبــوب ألهلــه وآبائــه فهــو كالثمــرة احلاصلــة ألفئدهتــم مــن حيــث هــو حمبــوب

هلــم ّ
كأن أفئدهتــم وحم ّبتهــم لــه قــد أثمرتــه مــن حيــث ّإنــا أفــادت تربيتــه والعنايــة
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بــه ح ّتــى اســتوى إنســانا كامــا ،وحيتمــل أن يريــد بثــار األفئــدة األشــياء املجب ّيــة
املعجبــة مــن ّ
كل يشء كــا قــال تعــاىل :
﴿يُجْبى إِ َليْهِ ثَمَراتُ ُ
ك ِّل شَيْءٍ﴾.

ووجــه إضافتهــا إىل األفئــدة ّأنــا ّملــا كانــت حمبوبــة مطلوبــة لألفئــدة ا َّلتــي
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حصلــت عــن حم ّبتهــا كــا حتصــل الثمــرة عــن أصلهــا أضيفــت إليهــا ،واإلضافــة
ـكنْتُ مِـنْ ذُ رِّيَّتِــي بِــوادٍ
يكفــى فيهــا أدنــى ســبب ونحــوه قولــه تعــاىل ﴿رَبَّنــا إِِّنــي َأسْـ َ

َغيْـ ِر ذِي َزر ٍْع عِنْـدَ﴾ و ّملــا اســتعار لفــظ اهلــوى ّ
رشــح بذكــر املهــاوي إذ مــن شــأن
اهلــوى أن يكــون لــه موضــع  .وعميقــة صفــة لفجــاج كــا قــال تعــاىل:
﴿ي َْأتِنيَ مِنْ ُ
ِيق﴾ .
ك ِّل ف ٍَّج عَم ٍ

ووصــف العمــق لــه باعتبــار طولــه واالنحــدار فيــه مــن أعــايل البــاد إىل م َّكــة،

ووصــف اجلزائــر باالنقطــاع ّ
ألن البحــر يقطعهــا عــن ســائر األرض والبحــار

حييــط هبــا .وح ّتــى غايــة مــن قولــه :هتــوى .بمعنــى الــام ،وكنّــى هبـ ّـز مناكبهــم عــن
حركاهتــم يف الطــواف بالبيــت .إذ كان ذلــك مــن شــأن املتحـ ّـرك برسعــة .وذلــا:

مجــع ذلــول .والنصــب عــى احلــال مــن الضمــر يف هتـ ّـز.

وقــال بعضهــم :حيتمــل أن يكــون مــن مناكبهــم وكذلــك موضــع هي َّللــون

النصــب عــى احلــال وكذلــك شــعثا وغــرا مــن الضمــر يف يرملــون  .وكنّــى
بنبذهــم للرسابيــل وراء ظهورهــم عــن طرحهــا وعــدم لبســها وتشــوهيهم بإعفــاء

الشــعور حماســن خلقهــم ّ
ألن حلــق شــعر املحــرم أو نتفــه والتنظيــف منــه حــرام
جتــب فيــه الفديــة .وظاهــر ّ
أن إعفــاء الشــعور يســتلزم تقبيــح اخللقــة وتشــوهيها

وتغيــر مــا هــو معتــاد مــن حتســينها بحلقــه وإزالتــه.
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وقوله  :ابتالء .وامتحانا .واختبارا .ومتحيصا.

منصوبــات عــى املفعــول لــه .والعامــل فيــه قولــه :أمــر اهلل آدم ،وحيتمــل أن

يكــون عــى املصــدر ّ
كل مــن فعلــه .وعــدّ د هــذه األلفــاظ وإن كانــت مرتادفــة عــى

معنــى واحــد تأكيــدا وتقريــرا لكــون اهلل تعــاىل شــدّ د عليهــم يف البلــوى بذلــك

ـم وأشــدّ فيكــون اجلــزاء
ليكــون اســتعدادهم بتلــك القــوى العظيمــة للثــواب أتـ ّ
هلــم أفضــل وأجــزل  ،فلذلــك قــال:

جعله اهلل سببا لرمحته ووصلة إىل جنّته :

أي ســببا معــدّ ا إلفاضــة رمحــة تســتلزم الوصــول إىل جنّتــه  .وقــد تأ َّكــد هبــذا

املثــال صــدق قولــه :

وك َّلام كانت البلوى واالختبار أعظم كان الثواب أجزل .

ّ
ـج ومناســكه ا َّلتــي يســتلزم شــقاء
ألن اهلل ســبحانه ّملــا اختــر عبــاده بأمــر احلـ ّ

األبــدان واحتــال املشـ ّ
ـاق الكثــرة املتعبــة يف األســفار مــن املســافات البعيــدة وتــرك
التكب مــن األعناق
مفاخــر الدنيــا عنــده ونــزع التكـ ّـر حتّى كأ ّنــه مل يوضع َّإل خللــع
ّ

مــع مــا يف جزئ ّيــات مناســكه ومبارشتــه مــن املشـ ّ
ـاق املتك َّلفــة مــع كونــه كــا ذكــر:

تــر وال تنفــع وال تســمع وال تبــر ال جــرم كان االســتعداد
أحجــارا ال
ّ

أتــم مــن أكثــر وجــوه االســتعدادات لســائر
بــه لقبــول آثــار اهلل وإفاضــة رمحتــه ّ

أتــم وأجــزل.
العبــادات فــكان الثــواب عليــه والرمحــة النازلــة بســببه ّ
وقوله :ولو أراد اهلل  .إىل قوله :ضعف البالء.

صغــرى قيــاس ضمــر اســتثنائي حــذف اســتثنائه .وهــى نتيجــة قيــاس آخر من

متّصلتــن تقديــر صغرامهــا :أ ّنــه لــو أراد أن يضــع بيتــه احلــرام بــن هــذه املواضــع
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احلســنة املبهجــة لفعــل ،وتقديــر الكــرى :ولــو فعــل لــكان جيــب منــه تصغــر قــدر
اجلــزاء عــى قــدر ضعــف البــاء ،وتقديــر اســتثناء هــذه املتّصلــة:

لكنّــه ال جيــب منــه ذلــك وال جيــوز ّ
ألن مــراد العنايــة اإلهل ّيــة مضاعفــة الثــواب

وبلــوغ ّ
ـم َّإل بكامل االســتعداد بالشــدائد وامليثاق
كل نفــس غايــة كامهلــا وذلك ال يتـ ّ

فلذلــك مل يــرد أن جيعــل بيتــه احلــرام يف تلــك املواضــع الســتلزامها ضعــف البالء.
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بدنــو الثــار عــن ســهولة تناوهلــا وحضورهــا ،وبالتفــاف البنــى عــن
وكنّــى
ّ

ر وقــد يقــام مقــام اســم اجلنــس
رة :واحــدة ال ـ ّ
تقــارب بعضــه مــن بعــض .وال ـ ّ
فيقــال :هــذه بـ ّـرة حســنة ،وال يــراد هبــا احل ّبــة الواحــدة واعتبــار الســمرة هلــا ّ
ألن

وصفهــا بعــد اخلــرة الســمرة .

وقوله :ولو كان األساس .إىل قوله :من الناس.

يف تقديــر قيــاس ضمــر آخــر اســتثنائي كا َّلــذي قبلــه ،وتلخيصــه أ ّنــه تعــاىل لــو

جعــل األســاس املحمــول عليهــا بيتــه احلــرام بــن هــذه األحجــار املنــرة املضيئــة
ـك يف الصــدور .وأراد شـ ّ
خل ّفــف ذلــك مســارعة الشـ ّ
ـك اخللــق يف صــدق األنبيــاء
وعــدم صدقهــم وشــكَّهم يف ّ
أن البيــت بيتــا هلل أو ليــس .فإنّــه عــى تقديــر كــون
الســام باحلــال املشــهورة مــن الفقــر والـ ّ
ـذل وكــون البيــت احلــرام
األنبيــاء عليهــم ّ

مــن هــذه األحجــار املعتــادة يقــوى الشـ ّ
ـك يف كوهنــم رســا مــن عنــد اهلل ويف كــون
البيــت بيتــا لــه ،وعــى تقديــر كوهنــم يف امللــك والعـ ّـز وكــون البيــت مــن األحجــار
النفيســة املذكــورة ينتفــي ذلــك الشـ ّ
ـك.

إذ يكــون ملكهــم ونفاســة تلــك األحجــار مــن األمــور اجلاذبــة إليهــم

والداعيــة إىل حم ّبتهــم واملســارعة إىل تصديقهــم واحلكــم بكــون البيــت بيــت اهلل
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ملناســبته يف كاملــه مــا ينســبه األنبيــاء إىل اهلل ســبحانه مــن الوصــف بأكمــل طــريف
النقيــض ولكــون اخللــق أميــل إىل املحســوس.

ـك وصــدق األنبيــاء والشـ ّ
واســتعار لفــظ املســارعة هنــا للمغالبــة بــن الشـ ّ
ـك

ـإن َّ
يف كذهبــم فـ ّ
يرتجــح عــى اآلخــر وكذلــك كان وضــع جماهــدة إبليــس
كل منهــا ّ

عــن القلــوب ّ
حجــه والقصــد إليــه ال يكــون
ألن االيــان بكونــه بيتــا هلل ينبغــي ّ
عــن جماهــدة إبليــس يف تصديــق األنبيــاء يف ذلــك ويف وجــوب عبــادة اهلل بــل لعـ ّـزة
البيــت وحســن بنيانــه وميــل النفــوس إىل رشيــف جواهــره لكــن هــذه األمــور

ّ
الشــك وجماهــدة إبليــس ومعتلــج الريــب ال خت ّفــف وال تنتفــي
وهــى مســارعة
لكوهنــا مــرادة مــن احلكمــة اإلهل ّيــة إلعــداد النفــوس هبــا لتــدرك الكــاالت الباقيــة
والســعادات الدائمــة فلذلــك مل  -جيعــل تعــاىل بنيــان بيتــه مــن تلــك األحجــار

النفيســة.

ولكن اهلل خيترب عباده .إىل قوله :املكاره.
وقوله:
ّ

ّ
الشــك
اســتثناء لع َّلــة النقائــض املذكــورة فيقــوم مقــام اســتثناء مســارعة

وجماهــدة إبليــس مــن مجلــة أنــواع الشــدائد وألــوان املجاهــد واملشـ ّ
ـاق واختبــاره

لعبــاده هبــا ع َّلــة لوجودهــا.

للتكب .إىل قوله :لعفوه.
وقوله :إخراجا
ّ

إشــارة إىل كوهنــا أســبابا غائ ّيــة مــن العنايــة اإلهل ّيــة إلعــداد النفــوس إلخــراج

الكــر منهــا وإفاضــة ضــدّ ه وهــو التذ َّلــل والتواضــع عليهــا وإىل كوهنــا أســبابا معدّ ة

لفضلــه وعفــوه ،واســتعار لفــظ األبــواب هلــا باعتبــار الدخــول منهــا إىل رضــوان

اهلل وثوابــه .ولفــظ الذلــل لكــون الدخــول منهــا إىل ذلــك ســهال للمســتعدّ ين هلــا.
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ثــم عــاد إىل التحذيــر مــن اهلل تعــاىل يف البغــي والظلــم وعاقبتــه .وحاصــل
ّ

الــكالم أ ّنــه جعــل عاجــل البغــي وآجــل اهلــاك عنــه وســوء عاقبــة الكــر حمـ َّـا

للحــذر مــن اهلل تعــاىل وذلــك باعتبــار وعيــده تعــاىل عنــد التل ّبــس بالبغــي والنظــر

يف تلــك احلــال إىل مــا يســتلزم مــن اهلــاك يف اآلخــرة ومــا يســتلزمه التكـ ّـر مــن

ســوء العاقبــة)(((.
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ً
ثانيا  -ابن ابي احلديد املعتزلي (ت 656هـ).
قــال ابــن ايب احلديــد يف بيــان داللــة قولــه (عليــه الصــاة والســام) الــذي

أوردنــاه يف مطلــع املبحــث فيقــول:
«كانت املثوبة»:

(أي الثــواب؛ وأجــزل أكثــر ،واجلزيــل العظيــم ،وعطــاء جــزل وجزيــل

واجلمــع جــزال ،وقــد أجزلــت لــه مــن العطــاء ،أي أكثــرت .وجعلــه للنــاس قيامــا،

أي عــادا ،وفــان قيــام أهلــه ،أي يقيــم شــؤوهنم ،ومنــه قولــه تعــاىل :

َك ـمُ َّالتِــي جَعَــلَ ُ
َك ـمْ قِيَامًــا﴾((( .وأوعــر بقــاع
اهلل ل ُ
﴿و ََل ُتؤْ ُتــوا السُّ ـ َفهَاءَ َأمْوَال ُ

األرض حجــرا ،أي أصعبهــا ،ومــكان وعــر ،بالتســكني صعــب املســلك أو املقــام.
وأقل نتائق الدنيا مدرا :

أصـل هـذه اللفظة مـن قوهلم (امرأة منتـاق) ،أي كثرية احلبل والـوالدة ،ويقال

ضيعـة منتـاق أي كثيرة الريع ،فجعل (عليه السلام) الضياع ذوات املـدر التي تثار

للحـرث نتائـق ،وقال إن مكـة أقلها صالحا للـزرع ،الن أرضها حجرية.
((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 4ص .283-278
((( النساء. 5 :
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والقطــر اجلانــب ،ورمــال دمثــة ســهلة ،وكلــا كان الرمــل أســهل؛ كان أبعــد

عــن أن ينبــت .وعيــون وشــلة ،أي قليلــة املــاء ،والوشــل ،بفتح الشــن املــاء القليل،
ويقــال وشــل املــاء وشــانا ،أي قطــر .قولــه :
(ال يزكو هبا خف) :

أي ال تزيــد اإلبــل فيهــا أي ال تســمن ،واخلــف هاهنــا ،هــو اإلبــل واحلافــر

اخليــل واحلمــر ،والظلــف الشــاة ،أي ليــس حوهلــا مرعــى يرعــاه الغنــم فتســمن.

وان يثنــوا أعطافهــم نحــوه ،أي يقصــدوه وحيجــوه ،وعطفــا الرجــل جانبــاه .وصار

مثابــة ،أي يثــاب إليــه ويرجــع نحــوه مــرة بعــد أخــرى ،وهــذه مــن ألفــاظ الكتــاب

العزيــز(((.

قوله (عليه السالم)( :ملنتجع أسفارهم):

أي لنجعتهــا ،والنجعــة طلــب الــكالء يف األصــل ،ثــم ســمى كل مــن قصــد

أمــرا يــروم النفــع منــه منتجعــا.

قوله( :وغاية مللقى رحاهلم):

أي صــار البيــت هــو الغايــة التــي هــي الغــرض واملقصــد ،وعنــده تلقــى

الرحــال؛ أي حتــط رحــال اإلبــل عــن ظهورهــا ،ويبطــل الســفر ،ألهنــم قــد انتهــوا

إىل الغايــة املقصــودة.

قوله( :هتوى إليه ثامر األفئدة):

ثمـرة الفـؤاد هـو سـويداء القلـب ،ومنه قوهلـم للولد هـو ثمرة الفـؤاد ،ومعنى

(هتـوى إليـه) أي تتشـوقه وحتـن نحـوه .واملفـاوز هـي مجـع مفـازة ،الفلاة سـميت
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة لِلن ِ
َّاس َو َأ ْمنًا﴾ .
((( وهو قوله تعاىل يف سورة البقرة َ :
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مفـازة ،امـا ألهنـا مهلكـة ،مـن قوهلـم فـوز الرجـل أي هلك ،وامـا تفاؤال بالسلامة
والفـوز ،والروايـة املشـهورة (مـن مفـاوز قفـار) باإلضافـة .وقـد روى قـوم (مـن

مفـاوز) بفتـح الـزاء ،ألنه ال ينصرف ،ومل يضيفـوا جعلوا (قفار) صفة .والسـحيقة
البعيـدة .واملهـاوي املسـاقط .والفجـاج مجـع فـج ،وهـو الطريـق بين اجلبلني.
قوله (عليه السالم) (:حتى هيزوا مناكبهم):
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أي حيركهــم الشــوق نحــوه إىل أن يســافروا إليــه ،فكنــى عــن الســفر هبــز

املناكــب .وذلــا ،حــال ،امــا منهــم وامــا مــن املناكــب ،وواحــد املناكــب ،منكــب

بكــر الــكاف ،وهــو جممــع عظــم العضــد والكتــف.
قوله (:وهيللون):

يقولون ال إله إال اهلل ،وروى (هيلون هلل) أي يرفعون أصواهتم بالتلبية ونحوها.
ويرملون :الرمل السعي فوق امليش قليال .شعثا غربا

ال يتعهــدون شــعورهم وال ثياهبــم وال أبداهنــم ،قــد نبــذوا الرسابيــل ،ورمــوا

ثياهبــم وقمصاهنــم املخيطــة .وشــوهوا باعفــاء الشــعور ،أي غــروا وقبحوا حماســن
صورهــم ،بــان اعفــوا شــعورهم فلــم حيلقــوا مــا فضــل منهــا وســقط عــى الوجــه

ونبــت يف غــره مــن األعضــاء التــي جــرت العــادة بإزالتهــا عنهــا.

والتمحيــص التطهــر ،مــن حمصــت الذهــب بالنــار إذا صفيتــه ممــا يشــوبه،

والتمحيــص أيضــا االمتحــان واالختبــار .واملشــاعر معــامل النســك.
قوله( :وسهل وقرار):

أي يف مــكان ســهل يســتقر فيــه النــاس وال يناهلــم مــن املقــام بــه مشــقة .وجــم

األشــجار كثريهــا .وداين الثــار قريبهــا .وملتــف البنــى مشــتبك العــارة .والــرة
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الواحــدة مــن الــر ،وهــو احلنطــة .واألريــاف مجــع ريــف وهــو اخلصــب واملرعــى
يف األصــل ،وهــو هاهنــا الســواد واملــزارع ،وحمدقــة حميطــة  .ومغدقــة غزيــرة،

والغــدق املــاء الكثــر .ونــارضة ذات نضــارة ورونــق وحســن .
قوله (:ولو كانت األساس):

(((

يقــول لــو كانــت أســاس البيــت التــي محــل البيــت عليهــا وأحجــاره التــي رفــع

هبــا مــن زمــردة وياقوتــة فاملحمــول واملرفــوع كالمهــا مرفوعــان ،ألهنــا صفــة اســم
كان واخلــر مــن (زمــردة) ،وروى (بــن زمــردة) ،وجيــوز أن حتمــل لفظتــا املفعــول

ومهــا املحمــول واملرفــوع ضمــر البيــت ،فيكــون قائــا مقــام اســم الفاعــل ،ويكــون

موضــع اجلــار واملجــرور نصبــا ،وجيــوز اال حتملهــا ذلــك الضمــر ،وجيعــل اجلــار
واملجــرور هــو الســاد مســد الفاعــل ،فيكــون موضعــه رفعــا .وروى (مضارعــة

الشــك) بالضــاد املعجمــة ،ومعنــاه مقارنــة الشــك ودنــوه مــن النفــس ،واصلــه مــن

مضارعــة القــدر إذا حــان ادراكهــا ،ومــن مضارعــة الشــمس إذا دنــت للمغيــب.

وقــال الراونــدي يف تفســر هــذه الكلمــة مــن مضارعــة الشــك ،أي مماثلتــه

ومشــاهبته ،وهــذا بعيــد ،ألنــه ال معنــى للمامثلــة واملشــاهبة هاهنــا ،والروايــة
الصحيحــة بالصــاد املهملــة.

قوله (عليه السالم) (:ولنفى متعلج الريب):

أي اعتالجــه ،أي ولنفــى اضطــراب الشــك يف القلــوب وروى (يســتعبدهم) و

(يتعبدهــم) ،والثانيــة أحســن .واملجاهــد مجــع جمهــدة ،وهــي املشــقة .وأبوابــا فتحــا

أي مفتوحــة وأســبابا ذلــا ،أي ســهلة.
((( األساس ،بالكرس  :مجع أس .
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واعلــم أن حمصــول هــذا الفصــل انــه كلــا كانــت العبــادة أشــق كان الثــواب

عليهــا أعظــم ،ولــو أن اهلل تعــاىل جعــل العبــادات ســهلة عــى املكلفــن ملــا اســتحقوا

عليهــا مــن الثــواب اال قــدرا يســرا ،بحســب مــا يكــون فيهــا مــن املشــقة اليســرة.
فــان قلــت فهــل كان البيــت احلــرام موجــودا أيــام آدم (عليــه الســام) ،ثــم

أمــر آدم وولــده أن يثنــوا أعطافهــم نحــوه قلــت نعــم هكــذا روى أربــاب الســر
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روى أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري يف تارخيــه عــن ابــن عبــاس ،أن اهلل

تعــاىل أوحــى إىل آدم ملــا أهبطــه إىل األرض إن يل حرمــا حيــال عــريش ،فانطلــق
فابــن يل بيتــا فيــه ثــم طــف بــه كــا رأيــت مالئكتــي حتــف بعــريش فهنالك اســتجيب

دعــاءك ودعــاء مــن حيــف بــه مــن ذريتــك.

فقــال آدم انــى لســت أقــوى عــى بنائــه ،وال اهتــدى إليــه ،فقيــض اهلل تعــاىل

لــه ملــكا ،فانطلــق بــه نحــو مكــة  -وكان آدم يف طريقــه كلــا رأى روضــة أو مكانــا
يعجبــه ســال امللــك أن ينــزل بــه هنــاك ليبنــى فيــه ،فيقــول امللــك انــه ليــس هاهنــا
حتــى أقدمــه مكــة  -فبنــى البيــت مــن مخســة جبــال طــور ســيناء ،وطــور زيتــون،

ولبنــان ،واجلــودي ،وبنــى قواعــده مــن حــراء .فلــا فــرغ خــرج بــه امللــك إىل

عرفــات ،فــأراه املناســك كلهــا التــي يفعلهــا النــاس اليــوم ،ثــم قــدم بــه مكــة وطاف

بالبيــت أســبوعا ،ثــم رجــع إىل ارض اهلنــد فــات.

وروى الطــري يف التاريــخ أن آدم حــج مــن ارض اهلنــد إىل الكعبــة أربعــن

حجــة عــى رجليــه .وقــد روى أن الكعبــة أنزلــت مــن الســاء و هــي ياقوتــة أو

لؤلــؤة؛ عــى اختــاف الروايــات واهنــا بقيــت عــى تلــك الصــورة إىل أن فســدت
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األرض باملعــايص أيــام نــوح ،وجــاء الطوفــان فرفــع البيــت ،وبنــى إبراهيــم هــذه
البنيــة عــى قواعــده القديمــة.

وروى أبــو جعفــر ،عــن وهــب بــن منبــه أن آدم دعــا ربــه فقــال يــا رب امــا

ألرضــك هــذه عامــر يســبحك ويقدســك فيهــا غــري فقــال اهلل انــى ســأجعل فيهــا

مــن ولــدك مــن يســبح بحمــدي ويقدســني ،وســأجعل فيهــا بيوتــا ترفــع لذكــرى،
يســبحني فيهــا خلقــي ،ويذكــر فيهــا اســمي ،وســأجعل مــن تلــك البيــوت بيتــا
اختصــه بكرامتــي ،وأوثــره باســمي ،فأســميه بيتــي ،وعليــه وضعــت جاللتــي
وخصصتــه بعظمتــي.

وانــا مــع ذلــك يف كل شــئ ،اجعــل ذلــك البيــت حرمــا آمنــا حيــرم بحرمتــه مــن

حولــه ،ومــن حتتــه ،ومــن فوقــه فمــن حرمــه بحرمتــي اســتوجب كرامتــي ،ومــن
أخــاف أهلــه فقــد أبــاح حرمتــي ،واســتحق ســخطي ،واجعلــه بيتــا مبــاركا يأتيــه
بنــوك شــعثا غــرا عــى كل ضامــر مــن كل فــج عميــق ،يرجــون بالتلبيــة رجيجــا،
ويعجــون بالتكبــر عجيجــا ،مــن اعتمــده ال يريــد غــره.

ووفــد إىل وزارين واســتضاف يب ،أســعفته بحاجتــه؛ وحــق عــى الكريــم أن

يكــرم وفــده وأضيافــه؛ تعمــره يــا آدم مــا دمــت حيــا ،ثــم تعمــره األمــم والقــرون
واألنبيــاء مــن ولــدك أمــة بعــد أمــة ،وقرنــا بعــد قــرن .قــال ثــم أمــر آدم أن يــأيت

إىل البيــت احلــرام الــذي اهبــط لــه إىل األرض فيطــوف بــه كــا كان يــرى املالئكــة

تطــوف حــول العــرش ،وكان البيــت حينئــذ مــن درة أو مــن ياقوتــة ،فلــا أغــرق اهلل

تعــاىل قــوم نــوح رفعــه ،وبقــى أساســه فبــوأه اهلل إلبراهيــم فبنــاه)(((.
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 3ص .162-157
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املبحث اخلامس
حكم إجـارة دور مكة ومنع احلـاج
من سكنـاها
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف كتــاب بعثــه اىل

عاملــه عــى مكــة قثــم بــن العبــاس:
«وم ْر َأ ْه َل َم َّك َة َأ َّل َي ْأ ُخ ُذوا ِم ْن َساكِ ٍن َأ ْجر ًاَ ،فإِ َّن اللَّ ُس ْب َحانَه َي ُق ُ
ول:
ُ
ِ
ِ
ـاد﴾؛ َفا ْلعاكِـ ُ ِ
ـف فِيــه وا ْلبـ ِ
ـواء ا ْلعاكِـ ُ
ـج إِ َل ْيــه
يـ ُّ
َ
ـم بِــه ،وا ْل َبــادي ا َّلــذي َ ُ
ـف ا ُْلقيـ ُ
َ
﴿سـ ً
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َأ ْهلِــه»(((.
مـ ْ
أختلــف فقهــاء املذاهــب االســامية يف حكــم إجــارة الــدور يف مكــة وبيعهــا

بــن احلرمــة  ،واجلــواز  ،و الكراهــة  ،وهــي كااليت:

املسالة االوىل :حكم إجارة دور مكة وبيعها يف املذهب اإلمامي.

أختلفــت أراء فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) قديــ ًا يف حكــم أجــارة

دور مكــة وبيعهــا ،بــن احلرمــة والكراهــة  ،أمــا املتأخريــن منهــم فقالــوا باجلــواز
والكراهــة؛ وهــي كااليت:

((( هنج البالغة ،حتقيق صبحي الصالح ،اخلطبة 67 :ص .458

133

الفصـ��ل الثان��ي :كت��اب احل��ج

أوال  -القول باحلرمة  ،والكراهة .
وهــذه الطائفــة مــن أقــوال الفقهــاء مجعهــا وناقشــها العالمــة ابــن املطهــر احلــي

(عليــه رمحــه اهلل ورضوانــه ) فقــال:

(قــال الشــيخ  -الطــويس  -ال ينبغــي ألحــد أن يمنــع احلــاج شــيئا مــن دور

مكــة ومنازهلــا ،ألن اهلل تعــاىل قــال :ســواء العاكــف فيــه والبــاد((( ،وهــذا القــول
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يشــعر بالكراهــة.

وقال ابن الرباج:

ليــس ألحــد أن يمنــع احلــاج موضعــا مــن دور مكــة ومنازهلــا ،لقولــه تعــاىل:

(ســواء العاكــف فيــه والبــاد)((( ،وهــذه العبــارة تشــعر بالتحريــم.
وقال ابن اجلنيد(((:

األجــرة لبيــوت مكــة حــرام ،ولذلــك اســتحب للحــاج أن يدفــع مــا يدفعــه

ألجــرة حفــظ رحلــه ال أجــرة مــا ينزلــه.
وقال ابن إدريس:

ال ينبغــي أن يمنــع احلــاج خصوصــا شــيئا مــن دور مكــة ومنازهلــا ،لإلمجــاع

عــى ذلــك ،فأمــا االستشــهاد باآليــة فضعيــف ،بــل إمجــاع أصحابنــا منعقــد
وأخبارهــم متواتــرة ،فــإن مل يكــن متواتــرة فهــي متلقــاة بالقبــول مل يدفعهــا أحــد

منهــم ،فاإلمجــاع هــو الدليــل القاطــع عــى ذلــك دون غــره ،فأمــا اآليــة فالضمــر
((( النهاية ونكتها :ج  1ص .557
((( املهذب :ج  1ص . 273
((( مل نعثر عىل كتابه .

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

فيهــا راجــع إىل املســجد احلــرام دون مكــة مجيعهــا ،وأيضــا قولــه تعــاىل:

َ
ِك ـمْ﴾ ،فحظــر علينــا دخــول غــر بيوتنــا .فأمــا
﴿ل تَدْخُ ُلــوا بُيُو ًتــا َغيْ ـرَ بُيُوت ُ

مــن قــال :ال جيــوز بيــع ربــاع مكــة وال إجارهتــا فصحيــح إن أراد نفــس األرض،

ألن مكــة أخــذت عنــوة بالســيف ،فهــي جلميــع املســلمني ال تبــاع وال توقــف وال

تســتأجر ،فأمــا التــرف والتحجــر واآلثــار فيجــوز بيــع ذلــك وإجارتــه ،كــا جيوز
بيــع ســواد العــراق املفتتحــة عنــوة ،فنحمــل مــا ورد يف ذلــك عــى نفــس األرض
دون التــرف((( .ونقــل عــن بعــض أصحابنــا التحريــم ،واألوىل الكراهــة.

لنــا :مــا رواه حفــص بــن البخــري يف الصحيــح ،عــن الصــادق -عليــه

الســام -قــال:

«ليــس ينبغــي ألهــل مكــة أن جيعلــوا عــى دورهــم أبوابــا ،وذلــك أن احلــاج

ينزلــون معهــم يف ســاحة الــدار يقضــوا حجهــم»((( .وليــس يف ذلــك داللــة عــى
التحريــم ،ألن األصــل عدمــه)(((.

ثانيا  -القول باجلواز والكراهة يف منع احلاج من سكن دور مكة .
1ـ قــال الشــيخ اجلواهــري (رمحــة اهلل) (ت1266 :هـــ) يف حكــم منــع احلــاج

مــن ســكن دور مكــة:

(املشــهور أنــه يكــره أن يمنــع أحــد احلــاج واملعتمريــن مــن ســكن دور مكــة؛

وقيــل ،والقائــل الشــيخ فيــا حكــي عنــه:

((( الرسائر :ج  1ص . 645 - 644
((( هتذيــب األحــكام  :ج  5ص  463ح  ،1615وســائل الشــيعة :ب  32مــن أبــواب مقدمــات
الطــواف ح 5ج 9ص . 368
((( خمتلف الشيعة :ج 4ص .368 -366
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(حيرم) ملا عن الفخر من أن مكة كلها مسجد ،لقوله تعاىل:

﴿سُبْحَانَ َّالذِي َأسْرَى بِعَبْدِهِ َليْلً مِنَ الْمَس ِْجدِ الْحَر َِام إِلَى الْمَس ِْجدِ﴾((( .

وكان االرساء بــه مــن دار أم هــاين ،وإن كان هــو كــا تــرى منــاف لالمجــاع

بقســميه عــى عــدم كوهنــا مســجدا ،مــع منــع كونــه يف الــدار املزبــورة ،عــى أنــه

يمكــن أن يكــون أرسي بــه منهــا إىل املســجد احلــرام ثــم منــه إىل املســجد األقــى ،
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وعــن ابــن إدريــس االســتدالل باالمجــاع واألخبــار املتواتــرة ،قــال:

(وإن مل تك ــن متوات ــرة فه ــي متلق ــاة بالقب ــول) وفي ــه من ــع واض ــح ،واألوىل
االس ــتدالل بظاه ــر قول ــه تع ــاىل﴿ :سَ ـوَاءً الْعَاكِ ـفُ فِي ـهِ وَالْبَ ــادِ﴾((( مؤي ــدا ب ــا
تس ــمعه م ــن النص ــوص املف ــرة ل ــه بذل ــك ،ف ــا ي ــرد م ــا ع ــن الرسائ ــر م ــن أن
الضمــر فيــه للمســجد احلــرام ،بــل منهــا يعلــم كــون املــراد بــه احلــرم أو مكــة كــا

يف آي ــة األرساء ،وب ــا ورد م ــن ذم معاوي ــة حي ــث كان أول م ــن عل ــق املرصاع ــن
ومن ــع احل ــاج حق ــه ،ق ــال الص ــادق (علي ــه الس ــام) يف حس ــن احلس ــن ب ــن أيب

الع ــاء(((:

(إن معاويــة أول مــن علــق عــى بابــه املرصاعــن بمكــة ،فمنــع حــاج بيــت اهلل

مــا قــال اهلل عــز وجــل( :ســواء العاكــف فيــه والبــاد) وكان النــاس إذا قدمــوا مكــة
نــزل البــادي عــى احلــارض حتــى يقــي حجــه ،وكان معاويــة صاحــب السلســلة
التــي قــال اهلل تعــاىلُ ﴿ :ثــم ِف ِس ْل ِسـ َل ٍة َذرعهــا سـبع َ ِ
َان َل
اسـ ُلكُو ُه إِ ّنـ ُه ك َ
ْ َُ َ ُْ
ون ذ َرا ًعــا َف ْ
َّ

((( اإلرساء. 1 :
((( احلج. 25 :
((( ذكــر صــدره يف الوســائل يف البــاب  - 32 -مــن أبــواب مقدمــات الطــواف احلديــث  1ومتامــه يف
الــكايف ج  4ص . 244

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

ِ
ـن بِــاهللِ ا ْل َعظِيـمِ﴾((( وكان فرعــون هــذه األمــة) وقــال أيضــا يف حســنه اآلخــر
ُي ْؤمـ ُ

(((

يف قولــه تعــاىل (:ســواء) إىل آخــره :

(كانــت مكــة ليــس عــى شــئ منهــا بــاب ،وكان أول مــن علــق عــى بابــه

املرصاعــن معاويــة بــن أيب ســفيان ،وليــس ينبغــي ألحــد أن يمنــع احلــاج شــيئا مــن

الــدور واملنــازل) وقــال (عليــه الســام) أيضــا يف خــر حييــى بــن أيب العــاء(((:

مل يكــن لــدور مكــة أبــواب ،وكان أهــل البلــدان يأتــون بقطراهتــم فيدخلــون

فيرضبــون هبــا ،وكان أول مــن بوهبــا معاويــة لعنــه اهلل) .
(وقال (عليه السالم) أيضا يف صحيح البخرتي(((:

«ليــس ينبغــي ألهــل مكــة أن جيعلــوا عــى دورهــم أبوابــا ،وذلــك أن احلــاج

ينزلــون معهــم يف ســاحة الــدار حتــى يقضــوا حجهــم» .

وقــال (عليــه الســام) يف صحيــح احللبــي((( املــروي عــن العلــل بعــد أن ســأله

عــن قــول اهلل عــز وجــل (ســواء) اآليــة:

( مل يكــن ينبغــي أن يوضــع عــى دور مكــة أبــواب ،ألن للحــاج أن ينزلــوا معهم

يف دورهــم يف ســاحة الــدار حتــى يقضــوا مناســكهم ،وأن أول مــن جعــل لــدور مكة
أبوابــا معاويــة لعنــه اهلل) .

((( احلاقة 32 :و . 33
((( الوسائل  -الباب  - 32 -من أبواب مقدمات الطواف  -احلديث . 2 - 4
((( الوسائل  -الباب  - 32 -من أبواب مقدمات الطواف  -احلديث . 2 - 4
((( الوســائل  -البــاب  - 32 -مــن أبــواب مقدمــات الطــواف احلديــث  5عــن حفــص بــن البخــري
وهــو الصحيــح كــا يف التهذيــب ج  5ص  463الرقــم . 1615
((( الوسائل  -الباب  - 32 -من أبواب مقدمات الطواف احلديث . 8 - 6 - 3 -
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ويف خــر احلســن ابــن علــوان((( عــن جعفــر عــن أبيــه عــن عــي (عليهــم

الســام) املــروي عــن قــرب األســناد :

(إنــه هنــى أهــل مكــة أن توجــر دورهــم وأن يغلقــوا أبوابــا ،وقــال( :ســواء

العاكــف فيــه والبــاد) قــال :وفعــل ذلــك أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــي (عليــه

الســام) حتــى كان يف زمــن معاويــة) .
138

ويف خرب عيل بن جعفر((( عن أخيه موسى (عليه السالم):

(ليس ينبغي ألهل مكة أن يمنعوا احلاج شيئا من الدور ينزلوهنا).

إال أن شــهرة األصحــاب والتعبــر بلفــظ (ال ينبغــي) ونحــوه رجــح الكراهــة.

(و) لــذا كان (األول أصــح) وكوهنــا مفتوحــة عنــوة ال يمنــع مــن األولويــة
واختصــاص اآلثــار بمــن فعلهــا ،وحينئــذ فيجــوز أخــذ األجــرة خالفــا أليب عــى

فحرمهــا ،ولعلــه ملــا ســمعته مــن خــر قــرب اإلســناد الــذي ال جابــر لــه ،فليحمــل
عــى الكراهــة ،ولكــن االحتيــاط ال ينبغــي تركــه ،ولعلــه لذلــك اســتحب للحــاج
أن يدفــع مــا يدفــع ألجــرة حفــظ رحلــه ال أجــرة مــا ينزلــه ،وربــا كان يف حرمــة
األجــرة لــو قلنــا هبــا إيــاء إىل حرمــة املنــع عــن النــزول ،وقــد ذكرنــا يف كتــاب

املكاســب بعــض مــا يشــهد ملــا هنــا فالحــظ وتأمــل)(((.

((( الوسائل  -الباب  - 32 -من أبواب مقدمات الطواف احلديث . 8 - 6 - 3 -
((( الوسائل  -الباب  - 32 -من أبواب مقدمات الطواف احلديث . 8 - 6 - 3 -
((( جواهر الكالم :ج 20ص .50 - 48

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

املسالة الثانية  :حكم إجارة دور مكة وبيعها يف املذاهب االخرى.

أوال  -املذهب الشافعي:
ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي اىل اجلواز يف بيــع أو اجارة دور مكــة ومذهبهم

يف ذلــك أن مكــة مكــة فتحــت صلحـ ًا ال عنــوة كــا ذهــب اليــه غريهــم مــن الفقهــاء
واملذاهــب ومــن ثــم تبقــى دور مكــة ملــك ًا ألصحاهبــا فتــورث وتأجــر وترهن.
قال النووي (ت 676هـ):

(يف مذاهــب العلــاء يف بيــع دور مكــة وغريهــا مــن أرض احلــرم واجارهتــا

ورهنهــا ،ومذهبنــا جــوازه وبــه قــال عمــر بــن اخلطــاب ومجاعــات مــن الصحابــة
ومــن بعدهــم ،وهــو مذهــب أيب يوســف.

وأحتج الشافعي واألصحاب ملذهبنا بقوله تعاىل:

َاج ِري ـنَ َّالذِي ـنَ ُأخْ ِرجُــوا مِ ـنْ دِيا ِرهِ ـمْ﴾ واإلظافــة تقتــي
﴿لِ ْل ُف َق ـرَاءِ الْمُه ِ
امللــك؛ فــان قيــل :قــد تكــون اإلضافــة لليــد والســكن لقولــه تعــاىل﴿ :وَ َقـرْنَ فِــي

ِكـنَّ﴾؟ فاجلــواب :أن حقيقــة االضافــة تقتــي امللــك وهلــذا لــو قــال هــذا
بُيُوت ُ

الــدار لزيــد حكــم بملكهــا لزيــد ولــو قــال :أردت به الســكن واليــد مل يقبــل.((()...
ً
ثانيا  -املذهب املالكي واحلنفي.
ذهــب إمــام املذهــب املالكــي وإمــام املذهــب احلنفــي اىل عــدم جــواز بيــع و

أجــارة دور مكــة((( ومذهبهــم يف ذلــك إهنــا فتحــت عنــوة فــا جيــوز يشء مــن
((( املجموع للنووي :ج 9ص .549 - 548
((( بدائع الصانع للكاشاين :ج 5ص .146
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ذلــك؛ واحتــج هــؤالء بقولــه تعــاىل:

َّاس سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾.
﴿وَالْمَس ِْجدِ الْحَر َِام َّالذِي جَعَ ْلنَاهُ لِلن ِ

قالوا :واملراد باملسجد مجيع احلرم لقوله سبحانه وتعاىل:

﴿سُ ـبْحَانَ َّال ـذِي َأسْ ـرَى بِعَبْ ـدِهِ َليْ ـاً مِ ـنَ الْمَسْـ ِـجدِ الْحَ ـر َِام﴾ أي مــن بيــت

خدجيــة بقولــه تعــاىل:
140

﴿إَِّنمَــا ُأمِ ـرْتُ َأنْ َأعْبُ ـدَ رَبَّ هَ ـذِهِ الْبَ ْل ـدَةِ َّال ـذِي حَرَّمَهَــا﴾ قالــوا :أو املحــرم ال

جيــوز بيعــه وبحديــث أســاعيل بــن ابراهيــم بــن مهاجــر عــن أبيــه عبــد اهلل بــن
يابــان عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه):

«مكة مباح ال تباع وال تؤجر بيوهتا».

وبحديــث عائشــة قالــت( :قلــت يــا رســول اهلل أال نبنــي لــك بيتــا أو بنــاء

يظلــك مــن الشــمس ؟ قــال :

«ال إنام هو مباح ملن سبق إليه» رواه أبو داود .

وعــن أيب حنيفــة عــن عبــد اهلل بــن أيب زيــاد عــن أيب نجيــح عــن عبــد اهلل بــن

عمــرو قــال (قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :

«مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوهتا» .

وعن عثامن بن أيب سليامن عن علقمة بن نضلة الكناين قال :

(كانــت بيــوت مكــة تدعــى الســوائب مل تبــع رباعهــا يف زمــان رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وال أبــى بكــر وال عمــر مــن احتــاج ســكن ومــن اســتغنى
أســكن) رواه البيهقــي .

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

وباحلديث الصحيح أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :

«قــال منــى مبــاح ملــن ســبق» .وهــو حديــث صحيــح ســبق بيانــه يف كتــاب

اجلنائــز يف بــاب الدفــن قالــوا وألهنــا بقعــة مــن احلــرم فــا جيــوز بيعهــا واجارهتــا

كنفــس املســجد احلــرام)(((.
ثالثا  -املذهب احلنبلي.

ذهــب املذهــب احلنبــي اىل جــواز امتــاك دور مكــة واجارهتــا ومذهبهــم يف

ذلــك اىل اهنــا فتحــت عنــوة إال أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد أقــر أهلهــا فيــا

عــى أمالكهــم ورباعهــم.

قال ابن قدامة املقديس:

(فيــدل ذلــك عــى أنــه [ -صــى اهلل عليــه وآلــه]  -تركهــا هلــم كــا تــرك هلــوازن

نســاءهم وأبناءهــم)(((.

املسالة الثالثة  :خالصة القول فيما أورده فقهاء الذاهب يف املسألة .

تباينــت أقــوال أئمــة وفقهــاء املذاهــب االســامية يف حكــم إجــارة دور مكــة

وبيعهــا بــن اجلــواز واحلرمــة والكراهــة ،وهــي كااليت:

1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة اىل القــول باحلرمــة لــدى املتقدمــن مــن الفقهــاء،

يف حــن ذهــب أغلــب املتأخريــن واملعارصيــن اىل الكراهــة يف أخــذ األجــرة مــن
احلــاج.

((( املجموع للنووي :ج 9ص .249
((( منهاج الرباعة للراوندي :ج 3ص .246 - 245
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2ـ وذهب فقهاء املذهب الشافعي اىل جواز دور مكة أو إجارهتا.
3ـ وقال املالكية واحلنفية اىل احلرمة يف بيع دور مكة وإجارهتا.
4ـ وقال فقهاء احلنابلة يف جواز البيع واالجارة لدور مكة.

والعلــة يف هــذا االختــاف تعــود اىل عنــوان فتــح مكــة املكــرة بني كوهنــا فتحت

ـلام ،وذهــب اإلماميــة يف ذلــك اىل قولــه تعــاىل ﴿سَ ـوَاءً الْعَاكِ ـفُ فِي ـهِ
عنــوة أم سـ ً
142

وَالْبَــادِ﴾ ومــا ورد عــن أئمــة العــرة النبويــة (عليهــم الصــاة والســام) ،مــن
احاديــث رشيفــة ،ومنهــا مــورد البحــث.

املسألة الثالثة  :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

ً
أوال  -قال قطب الدين الرواندي (ت 573هـ):
(قولــه عليــه الســام)« :فأقــم للنــاس احلــج» :أي أفعــال احلــج مــن الفرائــض

والســنن واإلقامــة باحلــج هــو العمــل بــه بعــد علمــه وتعليمــه مــن ال يعلــم كيفيتــه.
﴿وَذ ِّ
َكرْهُمْ بِ َأي َِّام اهلل﴾ :أي بأيام طاعة اهلل وقيل :أيام اهلل عقوباته .

والعرصان :الغداة والعيش ،ومها أطيب األوقات باحلجاز عىل كل حال.

وروي «فأفــت للمســتفتي» والفتــوى املســألة ،واســتفتيته أي ســألته فأفتــاين

أي رفــع االشــكال منهــا.

والســفري :الرســول واملصلــح بــن القــوم وال يكــن إال لســانك ســفريا لــك إىل

النــاس ،إعرابــه عــى هــذا أحســن .وروي «ســفري» بالرفــع عــى أنــه اســم كان و

«إال لســانك» صفتــه ،أي غــر لســانك ،واخلــر إىل النــاس.

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

وقولــه «فإهنــا ان ذيــدت» :أي فــان حاجتــه ان دفعــت أول مــرة فــا حيمــدك

بعــد ذلــك وان قضيتهــا وقبلــك وقبلنــا أي عنــدك وعندنــا.

واخللــة :احلاجــة والفقــر ،واجلمــع خــات .ويقــال «ســد اهلل مفاقــره» أي أغناه

وســد وجــوه فقــره :والعاكــف مبتــدأ وســواء اخلــر ،وقيــل :ســواء مبتــدأ والعاكــف

رفــع بفعلــه وســد مســد اخلــر ،وســواء بالنصــب مصــدر عمــل فيــه معنــى جعلنــا،
كأنــه قــال :ســويناه للنــاس ســواء ،ورفــع العاكــف بــه ،أي مســتويا فيــه العاكــف
والبــاد ،أو حــال تضمــن الضمــر يف النــاس أو مــن جعلنــاه .واملحبــة :احلــب،
واجلمــع حمــاب)(((.

ً
ثانيا  -قال ابن ميثم البحراني (ت 679هـ):
وفيه مقاصد :

ـج للنــاس .وإقامتــه القيــام بأعاملــه ،وتعليــم اجلاهلــن
أحدهــا :أمــره بإقامــة احلـ ّ

كيف ّيتــه ،ومجعهــم عليه.

الثــاين :أن يذكَّرهــم بأ ّيــام اهلل :أي عقوباتــه ا َّلتــي وقعــت بمــن ســلف مــن

املســتح ّقني هلــا كــي حيــرزوا بطاعتــه مــن أمثاهلــا .وعـ ّـر عنهــا باأل ّيــام جمــازا إطالقــا

الســم املتع َّلــق عــى املتع َّلــق.

والعــي لكوهنــا أطيــب
الثالــث :أن جيلــس هلــم العرصيــن :أي الغــداة
ّ

األوقــات باحلجــاز ،وأشــار إىل أعظــم فوائــد جلوســه يف الوقتــن وهــى فايــدة

العلــم ،وحــره وجــوه حاجــة أهلهــا إليهــا وأمــره بســدّ تلــك الوجــوه ،وبيــان

احلــر ّ
أن النــاس إ ّمــا غــر عــامل أو عــامل ،وغــر العــامل إ ّمــا مق َّلــد أو متع َّلــم طالــب،
((( منهاج الرباعة للرواندي :ج 3ص .246 - 245
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األول وهــو
والعــامل إ ّمــا هــو أو غــره .فهــذه أقســام أربعــة .فوجــه حاجــة القســم ّ
اجلاهــل املق َّلــد أن يســتفتي فأمــره أن يفتيــه ،ووجــه حاجــة الثــاين وهــو املتع َّلــم
اجلاهــل أن يتع َّلــم فأمــره أن يع َّلمــه ،ووجــه حاجــة الثالــث هــو مــع الرابــع وهــو

العــامل أن يتذاكــرا فأمــره باملذاكــرة لــه.

الرابــع :هنــاه أن جيعــل لــه إىل النــاس ســفريا يعــر عنــه َّإل لســانه ،وال حاجبــا

144

َّإل وجهــه ّ
ألن ذلــك مظنّــة الكــر واجلهــل بأحــوال النــاس ا َّلتــي جيــب عــى الــوايل

اإلحاطــة هبــا بقــدر اإلمــكانَّ .
وإل للحــر ومــا بعدهــا خــر كان.

اخلامــس :هنــاه أن حيجــب أحــدا عــن لقائــه ،بحاجتــه مؤ َّكــدا ملــا ســبق ،ورغ ّبــه

فإنــا .إىل قولــه :قضائهــا :أي مل حتمــد
يف مالقــاة ذي احلاجــة بضمــر صغــراه قولــهّ :
فيــا بعــد وإن قضيتهــا لــه ،وتقديــر الكــرىّ :
وكل أمــر كان كذلــك فــا ينبغــي

أن حيجــب صاحبــه عــن لقائــك بــه ويــذاد عــن أبوابــك يف ّأول ورده.

الســادس :أمــره أن يعتــر مــال بيــت املســلمني ويرصفــه يف مصارفــه ّ
متوخيــا

بذلــك األحــوج فاألحــوج وحيمــل الباقــي إليــه .ومصيبــا حــال .وروى :مواضــع
املفاقــر .واإلضافــة لتغايــر اللفظــن .

ـج
الســابع :أمــره بنهــي أهــل م َّكــة عــن أخــذ األجــرة ممّــن يســكن بيوهتــم واحتـ ّ
لذلــك باآليــة مفـ ّـرا هلــا ،وهــى صغــرى ضمــر .وتقديــر كــراه :وك َّلــا قــال اهلل
ـم ختــم بالدعــاء لنفســه ولــه أن يو ّفقهــا ملحا ّبــه .وبــه
فيــه ذلــك مل جيــز خمالفتــه .ثـ ّ

التوفيــق لذلــك)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .217

ّ
احلج��اج من س��كناها
املبحـ��ث اخلام��س :حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع

ً
ثالثا  -قال ابن ابي احلديد املعتزلي (ت 656هـ):
(قــد تقــدم ذكــر قثــم((( ونســبه .أمــره أن يقيــم للنــاس حجهــم ،وأن يذكرهــم

بأيــام اهلل ،وهــي أيــام االنعــام وأيــام االنتقــام ،لتحصــل الرغبــة والرهبــة .واجلــس

هلــم العرصيــن :الغــداة والعــي.

ثــم قســم لــه ثمــرة جلوســه هلــم ثالثة أقســام :إمــا أن يفتــى مســتفتيا مــن العامة

يف بعــض األحــكام ،وأمــا أن يعلــم متعلــا يطلــب الفقــه ،وإمــا أن يذاكــر عاملــا
ويباحثــه ويفاوضــه ومل يذكــر السياســة واألمــور الســلطانية الن غرضــه متعلــق
باحلجيــج ،وهــم أضيافــه ،يقيمــون ليــايل يســرة ويقفلــون ،وإنــا يذكــر السياســة

ومــا يتعلــق هبــا فيــا يرجــع إىل أهــل مكــة ،ومــن يدخــل حتــت واليتــه دائــا ،ثــم هنــاه

عــن توســط الســفراء واحلجــاب بينــه وبينهــم ،بــل ينبغــي أن يكــون ســفريه لســانه،

وحاجبــه وجهــه ،وروى وال يكــن إال لســانك ســفريا لــك إىل النــاس بجعــل
كانَ جَ ـوَابَ َقوْمِ ـهِ إَِّل َأنْ قَا ُلــوا﴾(((.
لســانك اســم كان مثــل قولــهَ ﴿ :فمَــا َ
والروايــة األوىل هــي املشــهورة ،وهــو أن يكــون ســفريا اســم كان ،ولــك

خربهــا ،وال يصــح مــا قالــه الراونــدي  :إن خربهــا إىل النــاس ،الن إىل هاهنــا

متعلقــة بنفــس ســفري فــا جيــوز أن تكــون اخلــر عــن ســفري تقــول :ســفرت إىل

بنــى فــان يف الصلــح ،وإذا تعلــق حــرف اجلــر بالكلمــة صــار كالشــئ الواحــد .
ثـم قـال :فإهنـا أن ذيـدت أي طـردت ودفعـت .كان أبـو عبـاد ثابـت بـن حييـى

كاتـب املأمـون إذا سـئل احلاجـة يشـتم السـائل ،ويسـطو عليـه وخيجلـه ،ويبكتـه
((( قثم بن العباس بن عبد املطلب.
((( النمل. 56 :

145

الفصـ��ل الثان��ي :كت��اب احل��ج

سـاعة ثـم يأمـر لـه هبا ،فيقـوم وقد صـارت إليه وهو يذمـه ويلعنه قال علي بن جبلة
العكـو كلعـن اهلل أبـا عبـاد لعنـا يتـواىل يوسـع السـائل شـتام * ثـم يعطيـه السـؤال .

وكان النــاس يقفــون أليب عبــاد وقــت ركوبــة ،فيتقــدم الواحــد منهــم إليــه

بقصتــه ليناولــه إياهــا ،فريكلــه برجلــه بالــركاب ،ويرضبــه بســوطه ،ويطــر غضبــا،

ثــم ال ينــزل عــن فرســه حتــى يقــى حاجتــه ،ويأمــر لــه بطلبتــه ،فينــرف الرجــل
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هبــا وهــو ذام لــه ســاخط عليــه ،فقــال فيــه دعبــل:

ملــك يـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــره أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــاد

أو ل ـ ـ ــى األم ـ ـ ــور ب ـ ــضي ـع ــة وفس ـ ــاد

(((

مـت ـ ـعـمـ ــد ب ـ ـ ــدو اتـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـلـسـ ـ ــاء ه

(((

ف ــمضرج و مـخ ـ ـض ــب بـ ـ ـم ــداد

وكأنــه مــن ديــر هزقــل مفلــت

(((

حـ ــرب جي ــر سالســل األقيــاد

فــاشـ ــدد أم ـ ــر الـ ــمؤمنني صفـ ـ ــاده

بــأشـ ـ ـ ــد مـنـ ــه فـ ــي يـ ــد احلـ ــداد

وقال فيه بعض الشعراء :
قــل للخليفــة يــا بــن عــم حممــد

ق ـ ـي ــد و زي ـ ــرك إنـ ـ ـ ــه ركال

فــلسـ ــو طـ ــه بني الـ ــرؤوس مس ـ ـ ــالك

و لــرجـل ــه بني الـص ــدور م ـج ـ ــال)

(((

((( ديوانــه  ،71وروايتــه « :أمــر يدبــره أبــو عبــاد» وبعــد هنــاك  :خــرق عــى جلســائه فكأهنــم *
حــروا مللحمــة ويــوم جــاد
((( الديوان « :يسطو عىل كتابه بدواته» .
((( الديوان « :حرد» ودير هزقل :جمتمع املجانني كان .
((( رشح هنج البالغة البن ايب احلديد :ج 18ص .32-31

املبحث السادس
يف صفات اهلدي وإستشراف األذن والعني
قال عليه الصالة والسالم:
ِ ِ
ِ
حي ِة اسـتِ ْش ُ ِ
ُ ِ
ِ
ي
وس َلا َم ُة َع ْين َهاَ ،فإِ َذا َسـل َمت األُ ُذ ُن وا ْل َع ْ ُ
اف ُأ ُذنَا َ
«وم ْن َتَا ِم األ ْض َّ ْ َ
ت األُ ْض ِ
سـلِم ِ
َت ع ْضباء ا ْل َقر ِن َ ُتر ِرج َلها إِ َل ا َْلنْس ِ
ح َّي ُة َ
ـك»(((.
وت َّ ْ
ُّ ْ َ
ت ،و َل ْو كَان ْ َ َ َ ْ
َ َ
َ

تنــاول فقهــاء املذاهــب االســامية اســترشاف أذن االضحيــة وعينهــا ملعرفــة

ســامتها وذلــك لتعلــق موضــوع اإلجــزاء فيهــذه الســامة ،ولــذا :فقــد تباينــت
األقــوال يف ذلــك ،وهــي كااليت:

املسألة األوىل  :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة .

ذهــب فقهــاء املذهــب اىل اإلمامــي اىل عــدم اجتــزاء األضحيــة اذا كانــت

عــوراء أو عرجــاء أو مقطوعــة األذن وغريهــا مــن املوانــع ،وهــي كااليت:
ً
أوال  -العالمة بن املطهر احللي (رمحه اهلل) (ت 726هـ).

وقـد مجـع العالمـة احليل (رمحـه اهلل) هذه املوانـع وتفصيلها يف مجلة من املسـائل

مـن كتـاب احلج يف بيـان أفضل اهلدي ومنها ،سلامة العين واالذن ،فقال:

((( هنــج البالغــة ،اخلطبــة52 :؛ واردهــا الشــيخ الطــويس يف مصبــاح املتهجــد بلفــظ« :جتــر رجليهــا
اىل املنســك ،فــاذا ضحيتــم فكلــوا منهــا واطعمــوا وادخــروا وامحــدوا اهلل عــى مــا رزقكــم مــن
هبيمــة االنعــام« )....املصبــاح املتهجــد :ص .»664
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(مســألة  :598وجيــب أن يكــون تامـ ًا ،فــا جتــزئ العــوراء ،وال العرجــاء البــن

عرجهــا ،وال املريضــة البــن مرضهــا ،وال الكســرة((( التــي ال تنقــي((( ،وقــد وقــع
االتفــاق بــن العلــاء عــى اعتبــار هــذه الصفــات األربــع يف املنــع.

روى العامــة عــن الــراء بــن عــازب ،قــال :قــام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ،فقــال:
148

«أربــع ال جتــوز يف األضاحــي :العــوراء البــن عورهــا ،واملريضــة البــن مرضها،

والعرجــاء البــن عرجهــا ،والكســرة التــي ال تنقــي»((( أي التــي ال مــخ هلــا هلزاهلا.
وأما املريضة فقيل :هي اجلرباء ،ألن اجلرب يفسد اللحم(((.

والوجــه :اعتبــار كل مــرض يؤثــر يف هزاهلــا وفســاد حلمهــا ،ومعنــى البــن

عورهــا :أي التــي انخســفت عينهــا وذهبــت ،فــإن ذلــك ينقصهــا ،ألن شــحمة
العــن عضــو يســتطاب أكلــه((( .والبــن عرجهــا :ال تتمكــن مــن الســر مــع الغنــم
وال تشــاركها يف العلــف والرعــي فتهــزل .

ومــن طريــق اخلاصــة :قــول الصــادق (عليــه الســام) عــن أبيــه عــن آبائــه

(عليهــم الســام) ،قــال:

((( يف «ق ،ك» والطبعــة احلجريــة :الكبــرة ،وكــذا يف نظريهــا اآليت يف روايــة الــراء ابــن عــازب  .ومــا
أثبتنــاه مــن املصــدر .
((( أي :التــي ال مــخ هلــا لضعفهــا وهزاهلــا ،كــا ســيأيت ،والنقــي :املــخ .النهايــة -البــن األثــر:5 -
« 110نقــا» .
((( سنن أيب داود . 2802 / 97 : 3
((( القائل هو اخلرقي من احلنابلة  .انظر الرشح الكبري . 548 : 3
((( يف الطبعة احلجرية  :أكلها .

املبحـ��ث الس��ادس :يف صف��ات اهل��دي وإستش��راف األذن والع�ين

(قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :ال يضحــى بالعرجــاء البــن عرجهــا،

وال بالعــوراء البــن عورهــا ،وال بالعجفــاء ،وال باجلربــاء((( ،وال باجلــذاء)  ،وهــي

املقطوعــة األذن( ،وال بالعضبــاء)  ،وهــي املكســورة القــرن(((.

ولــو كانــت العــوراء غــر خمســوفة العــن ،احتمــل املنــع ،لعمــوم اخلــر ،وكــا

وقــع االتفــاق عــى منــع مــا اتصــف بواحــدة مــن األربــع فكــذا ينبغــي عــى مــا فيــه

نقــص أكثــر ،كالعميــاء .وال يعتــر مــع العمــى انخســاف العــن إمجاعــا ،ألنــه خيــل

باملــي مــع الغنــم واملشــاركة يف العلــف أكثــر مــن إخــال العــور.

مســألة  :599العضبــاء  -وهــي مكســورة القــرن  -ال جتــزئ إال إذا كان القــرن

الداخــل صحيحــا ،فإنــه جيــوز التضحيــة بــه  -وبــه قــال عــي (عليــه الســام)،

وعــار وســعيد بــن املســيب واحلســن((( -ملــا رواه العامــة عــن عــي (عليــه الســام)
وعــار((( ،ومل يظهــر هلــا خمالــف مــن الصحابــة.

ومــن طريــق اخلاصــة :قــول الصــادق (عليــه الســام) يف املقطوعــة القــرن أو

املكســورة القــرن:

«إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو جيزأ » .

فــا بــأس وإن كان القــرن الظاهــر اخلــارج مقطوعــا((( .وألن ذلــك ال يؤثــر يف

اللحــم ،فأجــزأت ،كاجلــاء.

((( يف املصدر  :وال باخلرماء .
((( التهذيب . 716 / 213 : 5
((( املغني  ،597 :3الرشح الكبري . 548 :3
((( املغني  ،597 :3الرشح الكبري . 548 :3
((( التهذيب . 717 / 213 :5
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وقــال باقــي العامــة :ال جتــزئ -وقــال مالــك :إن كان يدمــي ،مل جيــز ،وإال

جــاز((( -ملــا رووه عــن عــي (عليــه الســام) ،قــال:

«هنى رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أن يضحى بأعضب األذن والقرن»(((.

وهــو حممــول عــى مــا كــر داخلــه  .وأمــا العضبــاء -وهــي التــي ذهــب

نصــف أذهنــا أو قرهنــا -فــا جتــزئ ،وبــه قــال أبــو يوســف وحممــد وأمحــد يف
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إحــدى الروايتــن((( .وكــذا ال جتــزئ عندنــا مــا قطــع ثلــث أذهنــا -وبــه قــال أبــو
حنيفــة وأمحــد يف الروايــة األخــرى((( -ألن مــا قطــع بعــض أذهنــا يصــدق عليهــا

أهنــا مقطوعــة األذن ،فتدخــل حتــت النهــي.

مســألة  :600ال بــأس بمشــقوقة األذن أو مثقوبتهــا إذا مل يكــن قــد قطــع مــن

األذن شــئ ،ملــا رواه العامــة عــن عــي (عليــه الســام) ،قــال:

«أمرنــا أن نســترشف العــن واألذن((( وال نضحــي بمقابلــة وال مدابــرة وال

خرقــاء وال رشقــاء» .

قــال زهــر :قلــت أليب إســحاق :مــا املقابلــة؟ قــال :يقطــع طــرف األذن ،قلت:

فــا املدابــرة؟ قــال :يقطــع مــن مؤخــر األذن ،قلت :فــا اخلرقــاء؟ قال :تشــق األذن،

قلــت :فــا الرشقــاء؟ قال :تشــق أذهنــا للســمة(((.

((( املغني  ،597 : 3الرشح الكبري . 548 :3
((( ســنن ابــن ماجــة  ،3145 /1051 : 2ســنن الرتمــذي  ،1504 /90 :4ســنن أيب داود /98 : 3
 ،2805املســتدرك  -للحاكــم  ،224 : 4 -مســند أمحــد . 83 :1
((( حتفة الفقهاء  ،85 : 3املغني  ،596 :3الرشح الكبري . 548 : 3
((( النتف  ،240 :1حتفة الفقهاء  ،85 :3املغني  ،596 :3الرشح الكبري . 548: 3
((( أي :نتأمل سالمتهام من آفة تكون هبام  .النهاية  -البن األثري 462 : 2 -رشف.
((( املغنــي ،598 - 597 : 3الــرح الكبــر  ،549 : 3ســنن أيب داود  ،2804 /98-97 : 3ويف
ســنن النســائي  216 : 7و  217بــدون الذيــل .
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ومن طريق اخلاصة :قول عيل (عليه السالم):

«أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف األضاحــي أن نســترشف العــن

واألذن ،وهنانــا عــن اخلرقــاء والرشقــاء واملقابلــة واملدابــرة»(((.

يقــال :اســترشفت الشــئ :إذا رفعــت بــرك تنظــر إليــه ،وبســطت كفــك فويق

حاجبــك كأنــك تســتظل من الشــمس .

وســئل أحدمهــا (عليهــا الســام) عــن األضاحــي إذا كانــت األذن مشــقوقة أو

مثقوبــة بســمة ،فقــال« :مــا مل يكــن مقطوعــا فــا بــأس»(((.

ً
ثانيا  -السيد عبد األعلى السبزواري (رمحه اهلل) ( ،ت 1414 :هـ).
قال يف مهذب االحكام ،املسألة:26

(ال بــأس بمشــقوق األذن ومثقوهبــا إن مل ينقــص منهــا يشء ،كــا ال بــأس

بمكســور القــرن اخلــارج ،وال اجلــاء ا َّلتــي مل خيلــق هلــا قــرن ،والفاقــد ّ
للذنــب

الســام):
كذلــك  ،وقــول أيب عبــد اهلل (عليــه ّ

السالم) اآلخر:
«فإن مل جتد فام استيرس عليك» ،وقوله (عليه ّ

«فان مل جتد فام استيرس من اهلدي» .

عــى أنــواع اهلــدي واألفضــل فاألفضــل وإن كان صحيحــا ،ولكــن حيــث ورد

ذلــك كلــه يف مقــام الرأفــة واالمتنــان يكــون احلمــل عــى إجــزاء الناقــص عنــد عــدم
التمكــن إال منــه صحيحــا أيضــا ،فيــا مل يــرد دليــل عــى اخلــافَّ ،إل أن الظاهــر

تســاملهم عــى عــدم العمــل هبــذا اإلطــاق ،مــع أن إهــداء الــيء الناقــص إىل
((( الفقيه  ،1449 / 293 : 2والتهذيب . 715 / 212 : 5
((( تذكرة الفقهاء :ج  8ص .263-260
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العظيــم مــن كل حيثيــة وجهــه ممــا يســتنكره العقــل الســليم  -وإن كان ليــس مــن

عــادة عظيــم العظــاء املدا ّقــة يف اهلدايــا والعطايــا ،بــل مــا رأينــا منــه إال خــاف

ذلــك ،ويف مجلــة مــن الدعــوات« :يــا مــن يقبــل اليســر ويعفــو عــن الكثــر» ،وكــذا
قولــه (عليــه الســام):

«خريك إلينا نازل ورشنا إليك صاعد» .
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وعىل أي تقدير فام هو املشهور من عدم اإلجزاء يف كل ناقص هو املتعني.

خاصــة بعــد عــدم صــدق النقــص
كل ذلــك لإلطــاق ،واالتفــاق ،ونصــوص ّ

الســام)« :ســئل
عــى ذلــك كلــه ،ويف خــر ابــن أيب نــر عــن أحدمهــا (عليهــم ّ
الســام):
عــن األضاحــي إذا كانــت األذن مشــقوقة أو مثقوبــة بســمة فقــال (عليــه ّ
مــا مل يكــن منهــا مقطوعــا فــا بــأس»(((.

الســام)« :وإن كان شــقا فــا
وأمــا مــا يف خــر احللبــي عــن الصــادق (عليــه ّ

يصلــح»((( لكــن األوىل اجتنــاب ذلــك كلــه.

السالم) أيضا أنه قال:
ويف صحيح مجيل عنه (عليه ّ

«يف املقطــوع القــرن أو املكســور القــرن إذا كان القــرن الداخــل صحيحــا فــا

بــأس وإن كان القــرن الظاهــر اخلــارج مقطوعــا».

وقــال يف املــدارك« :قــد قطــع األصحــاب بإجــزاء اجلـ ّـاء وهــي التــي مل ختلــق

هلــا قــرن ،والصــاء وهــي فاقــدة األذن خلقــة ،لألصــل ،وألن فقــد هــذه األعضــاء ال
يوجــب نقصــا يف قيمــة الشــاة وال يف حلمهــا».

((( الوسائل باب  23 :من أبواب الذبح حديث . 1 :
((( الوسائل باب  23 :من أبواب الذبح حديث . 2 :
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أقــول :هــو حســن بالنســبة إىل اجلــاء ،إذ الظاهــر تعارفــه وعــدم عــده نقصــا

عنــد العــرف وإن كان يف تعليلــه مــا ال خيفــى .

وأمــا الفاقــدة األذن خلقــة ،فيمكــن أن يكــون نقصــا خصوصــا بعــد قــول أمــر

الســام):
املؤمنــن (عليه ّ

«فــإذا ســلمت األذن والعــن ســلمت األضحيــة ومتــت وإن كانــت عضبــاء

جتــر رجلهــا إىل املنســك»((( .إال أن يقــال :أنــه يف مقــام بيــان النواقــص الطارئــة
واألضحيــة املندوبــة ال اخللقيــة واهلــدي الواجــب.

وأمــا البــراء :فــإن كانــت مــن النــوع الــذي ليــس هلــا ذنــب أصــا فالظاهــر

اإلجــزاءّ ،
وإن كانــت ممــا هلــا ذنــب واتفــق عدمــه خلقــة فيشــكل اإلجــزاء إن مل يكــن

إمجــاع ،ويظهــر مــن الكلــات عــدم حتققــه ،ويمكــن أن جيمــع بــن الكلــات بذلــك.
السالم) قال:
لرواية ابن هاين عن عيل (عليه ّ

«أمرنــا رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) يف األضاحــي أن نســترشف العــن

واألذن ،وهنانــا عــن اخلرقــاء والرشقــاء واملقابلــة واملدابــرة»((( قــال الصــدوق يف

معــاين األخبــار« :اخلرقــاء» :أن يكــون يف األذن ثقــب)(((.

املسألة الثانية  :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف املسألة .

ً
أوال  -املذهب الزيدي.
ذهــب الزيديــة اىل حتقــق ســامة االضحيــة وفيــا وجيــزي منهــا اىل اشــراط
((( الوسائل باب  21 :من أبواب الذبح حديث . 6 :
((( الوسائل باب  21 :من أبواب الذبح حديث . 2 :
((( مهذب االحكام :ج  14ص .267-265
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كوهنــا ســاملة العــن واألذن والقوائــم الشــرقاء أو خرقــاء أو مقابلــة أو مدابــرة.
جاء ذلك يف مسند زيد بن عيل ( عليهام السالم )  ،فقال:

(فيــا جيــزي مــن األضحيــة ســليمة العينــن واألذنــن والقوائــم ال رشقــا

وال خرقــا وال مقابلــة وال مدابــرة ،أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ان

نســترشف

(((
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العــن واألذن الثنــي((( مــن املعــز واجلــذع((( مــن الضــأن إذا كان

ســمينا ال خرقــا وال جدعــا وال هرمــة وال ذات عــوار فــإذا أصاهبــا شــئ بعدمــا
تشــرهيا فبلغــت املنحــر فــا بــأس .

قــال أبــو خالــد رمحــه اهلل فــر لنــا زيــد بــن عــي املقابلــة مــا قطــع طــرف مــن

اذهنــا((( واملدابــرة مــا قطــع مــن جانــب االذن((( والرشقــا املوســومة واخلرقــا

(((

املثقوبــة االذن)(((.

((( اســترشفت اي تأملــت ومنــه احلديــث  :أمرنــا ان نســترشف العــن واالذن اي نتفقــد ونتأمــل
فعــل الناظــر املســترشف إذا يطلبــان رشيفتــن لســامتهام مــن العيــوب  .مــن احلكــم الســوابغ عــى
الكلــم النوابــغ تأليــف النــارص لديــن اهلل حممــد بــن عــي عليــه الســام .
((( الثنيــة مــن الغنــم مــا دخــل يف الســنة الثانيــة ومــن البقــر كذلــك ومــن اإلبــل يف السادســة والذكــر
ثنــي اهـ هنايــة .
((( اجلــذع مــا كان شــابا فتيــا ،فهــو مــن اإلبــل مــا دخــل يف الســنة اخلامســة ومــن البقــر واملعــز مــا
دخــل يف الســنة الثانيــة ،وقيــل البقــر يف الثالثــة ومــن الضأنــا متــت لــه ســنة وقيــل أقــل منهــا،
ومنهــم مــن خيالــف بعــض هــذا التقديراه ـ هنايــة .
((( اي من مقدمها .
((( من مؤخرها.
((( قـال ابـن قتيبـة  :اخلرقـا أن يكـون يف االذن ثقـب مسـتدير ،واملقابلـة ان يقطـع مـن مقدم اذهنا شـئ
ثـم يترك معلقـا كأنـه زنمـة ،ويقـال مثـل ذلـك يف اإلبـل املزنمات  .ولفـظ املصبـاح :املقابلـة على
صيغـة اسـم مفعـول الشـاة التـي تقطـع من اذهنـا قطعة وال تبين وتبقى معلقـة من قـدم وإن كانت
مـن أخـر فهـي املدابـرة ،وقـدم بضمتين بمعنـى املقـدم وأخر بضمتين بمعنـى املؤخر.
((( مسند زيد بن عيل :ص .245
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ً
ثانيا ـ املذهب الشافعي.
وذهــب الشــافعية اىل أن عــدم ســامة العــن واالذن والعرجــاء واملريضــة البني

مرضهــا والعرجــاء البــن ضلعهــا فهــذه االربعــة غــر جمزيــة يف اهلــدي واألضحية.
قال النووي:

(وال جيــزئ مــا فيــه عيــب ينقــص اللحــم كالعــوراء والعميــاء والعرجــاء التــي

تعجــز عــن املــي يف املرعــى ملــا روى الــراء بــن عــازب أن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم قــال:

«ال جيــزئ يف األضاحــي العــوراء البــن عورهــا واملريضــة البــن مرضهــا

والعرجــاء البــن ضلعهــا والكســرة التــي ال تبقــى» .

فنــص عــى هــذه األربعــة ألهنــا تنقــص اللحــم فــدل عــى أن كل مــا ينقــص

اللحــم ال جيــوز ،ويكــره أن يضحــى باجللحــاء وهــي التــي ال خيلــق هلــا قــرن

وبالعصــاء وهــي التــي انكــر غــاف قرهنــا وبالعضبــاء وهــي التــي انكــر قرهنــا
وبالرشقــاء وهــي التــي انثقبــت مــن الكــي أذهنــا وباخلرقــاء وهــي التــي تشــق أذهنــا

بالطــول الن ذلــك كلــه يشــينها.

وقــد روينــا عــن ابــن عبــاس ان تعظيمهــا استحســاهنا فــان ضحــى بــا ذكرنــاه

أجــزأه الن مــا هبــا ال ينقــص مــن ذبحــه وال جيزئــه عــن األضحيــة فــان زال العيــب

قبــل أن يذبــح مل جيــزه عــن األضحيــة ألنــه أزال امللــك فيهــا بالنــذر وهــي ال جتــزئ
فلــم يتغــر احلكــم بــا حيــدث فيهــا كــا لــو أعتــق بالكفــارة عبــدا أعمــى ثــم صــار

بعــد العتــق بصــرا).
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(الــرح) حديــث الــراء صحيــح رواه أبــو داود والرتمــذي والنســائي وابــن

ماجــة وغريهــم بأســانيد حســنة قــال أمحــد بــن حنبــل مــا أحســنه مــن حديــث وقــال
الرتمــذي حديــث حســن صحيــح (وقولــه) عيــب ينقــص اللحــم  -بفتــح اليــاء

واســكان النــون وضــم القــاف ( -وقولــه) صــى اهلل عليــه وســلم( :البــن ضلعهــا)

هــو بفتــح الضــاد املعجمــة والــام  -وهــو العــرج (وقولــه) :التــي ال تنقــي -
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بضــم التــاء وإســكان النــون وكــر القــاف  -اي التــي ال نقــي هلــا  -بكــر النــون
وإســكان القــاف  -وهــو املــخ (وقولــه) هــذه األربعــة يعنــي األمــراض (وقولــه)
نقــص اللحــم  -بتخفيــف القــاف واجللحــاء باملــد وكــذا العصــاء وهــي  -بفتــح

العــن والصــاد املهملتــن  -وكذلــك العضبــاء  -بفتــح العــن وإســكان الضــاد
املعجمــة  -والرشقــاء واخلرقــاء باملــد أيضــا.

(وقولــه) :يشــينها  ،بفتــح أولــه ،وهــذا التفســر الــذي ذكــره املصنــف يف

الرشقــاء واخلرقــاء ممــا أنكــر عليــه وغلطــوه فيــه بــل الصــواب املعــروف يف الرشقــاء
أهنــا املشــقوقة االذن واخلرقــاء التــي يف أذهنــا ثقــب مســتدير واهلل أعلــم .
(أما) األحكام ففيه مسائل :

(إحداهــا) :ال جتــزئ التضحيــة بــا فيــه عيــب ينقــص اللحــم املريضــة فــإن كان

مرضهــا يســرا مل يمنــع االجــزاء وإن كان بينــا يظهــر بســببه اهلــزال وفســاد اللحــم مل
جيــزه هــذا هــو املذهــب وبــه قطــع اجلمهــور.

وحكــى ابــن كــج قــوال شــاذا أن املــرض ال يمنــع بحــال وأن املــرض املذكــور

يف احلديــث املــراد بــه اجلــرب وحكــى وجــه أن املــرض يمنــع االجــزاء وإن كان
يســرا وحــكاه يف احلــاوي قــوال قديــا ،وحكــى وجــه يف اهليــام -بضــم اهلــاء
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وختفيــف اليــاء -خاصــة أنــه يمنــع االجــزاء وهــو مــن أمــراض املاشــية وهــو أن
يشــتد عطشــها فــا تــروي مــن املــاء قــال أهــل اللغــة هــو داء يأخذهــا فتهيــم يف

األرض ال ترعــى وناقــة هيــاء -بفتــح اهلــاء واملــد -واهلل أعلــم.

(الثانيــة) :اجلــرب يمنــع االجــزاء كثــره وقليلــه كــذا قالــه اجلمهــور ونــص

عليــه يف اجلديــد ألنــه يفســد اللحــم والــودك ،وفيــه وجــه شــاذ أنــه ال يمنــع إال
إذا كثــر كاملــرض واختــاره إمــام احلرمــن والغــزايل واملذهــب األول ،وســواء يف

املــرض واجلــرب مــا يرجــى زوالــه ومــا ال يرجــى.

(الثالثــة) :العرجــاء ان اشــتد عرجهــا بحيــث تســبقها املاشــية إىل الــكأل الطيب

وتتخلــف عــن القطيــع مل جتــزئ وإن كان يســرا ال خيلفهــا عــن املاشــية مل يــر فلــو

انكــر بعــض قوائمهــا فكانــت تزحــف بثــاث مل جتــزئ ،ولــو أضجعهــا ليضحــي

هبــا وهــي ســليمة فاضطربــت وانكــرت رجلهــا أو عرجــت حتــت الســكني مل جتزه

عــى أصــح الوجهــن ألهنــا عرجــاء عنــد الذبــح فأشــبه مــا لــو انكــرت رجــل شــاة
فبــادر إىل التضحيــة هبــا فإهنــا ال جتــزئ.

(الرابعــة) :ال جتــزئ العميــاء وال العــوراء التــي ذهبــت حدقتهــا وكــذا ان

بقيــت حدقتهــا يف أصــح الوجهــن لفــوات املقصــود وهــو كــال النظــر ،وجتــزئ
العشــواء عــى أصــح الوجهــن وهــي التــي تبــر بالنهــار دون الليــل ألهنــا تبــر

وقــت الرعــي .

(فامــا) العمــش وضعــف بــر العينــن مجيعــا قطــع اجلمهــور بأنــه ال يمنــع ،

وقــال الرويــاين  :ان غطــى الناظــر بيــاض أذهــب أكثــره منــع وان أذهــب أقلــه مل
يمنــع عــى أصــح الوجهــي.
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(اخلامســة) :العجفــاء التــي ذهــب خمهــا مــن شــدة هزاهلــا ال جتــزئ بــا خــاف

وإن كان هبــا بعــض اهلــزال ومل يذهــب خمهــا أجــزأت كــذا أطلقــه األكثــرون.

وقــال املــاوردي  :إن كان خلقيــا فاحلكــم كذلــك وإن كان ملــرض منــع االجزاء

ألنــه ذا وقــال امــام احلرمــن كــا ال يعتــر الســمن البالــغ لالجــزاء ال يعتــر العجــف
البالــغ للمنــع قــال وأقــرب معتــر أن يقــال إن كان ال يرغــب يف حلمهــا الطبقــة
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العاليــة مــن طلبــة اللحــم يف حالــة الرخــاء منــع.

(السادســة) :ورد النهــي عــن الثــوالء وهــي املجنونــة التــي تســتدير يف الرعــي

وال ترعــى اال قليــا فتهــزل فــا جتــزئ باالتفــاق.

(الســابعة) :جيــزئ الفحــل وان كثــر نزوانــه واألنثــى وان كثــرت والدهتــا ومل

يطــب حلمهــا اال إذا انتهيــا إىل العجــف البــن.

(الثامنــة) :ال جتــزئ مقطوعــة األذن فــان قطــع بعضهــا نظــر فــإن مل يبــن منهــا

شــئ بــل شــق طرفهــا وبقــى متدليا مل يمنــع عىل األصــح مــن الوجهني وقــال القفال
يمنــع وحــكاه الدارمــي عــن ابــن القطــان ،وان أبــن فــإن كان كثــرا باإلضافــة إىل
االذن منــع بــا خــاف وإن كان يســرا منــع أيضــا عــى أصــح الوجهــن لفــوات

جــزء مأكــول ،قــال إمــام احلرمــن وأقــرب ضبــط بــن الكثــر واليســر أنــه إن الح

النقــص مــن البعــد فكثــر واال فقليــل.

(التاســعة) :ال يمنــع الكــي يف االذن وغريهــا عــى املذهــب وبــه قطــع اجلمهور

وقيــل يف منعــه وجهــان لتصلــب املوضــع ،وجتــزئ صغــرة االذن وال جتــزئ التــي
مل خيلــق هلــا أذن عــى املذهــب وبــه قطــع اجلمهــور وفيــه وجــه ضعيــف اهنــا جتــزئ

حــكاه الدارمــي وغــره .
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(العــارشة) :ال جتــزئ التــي أخــذ الذئــب مقــدارا بينــا مــن فخذهــا باإلضافــة

إليــه وال يمنــع قطــع الفلقــة اليســرة مــن عضــو كبــر ،ولــو قطــع الذئــب أو غــره

أليتهــا أو رضعهــا مل جتــزئ عــى املذهــب وبــه قطــع اجلمهــور وقيــل فيــه وجهــان،
وجتــزئ املخلوقــة بــا رضع أو بــا اليــة عــى أصــح الوجهــن كــا جيــزئ الذكــر مــن

املعــز بخــاف التــي مل خيلــق هلــا اذن الن االذن عضــو الزم غالبــا والذنــب كاألليــة
وقطــع بعــض األليــة أو الــرع كقطــع كلــه وال جتــزئ مقطوعــة بعــض اللســان.

(احلاديــة عــرة) :جيــزئ املوجــوء واخلــي كــذا قطــع بــه األصحــاب وهــو

الصــواب ،وشــذ ابــن كــج فحكــى يف اخلــي قولــن وجعــل املنــع هــو قــول اجلديــد
وهــذا ضعيــف منابــذ للحديــث الصحيــح (فــان قيــل) فقــد فــات منــه اخلصيتــان

ومهــا مأكولتــان ( قلنــا ) ليســتا مأكولتــن يف العــادة بخــاف االذن والن ذلــك
ينجــر بالســمن الــذي يتجــدد فيــه باالخصــاء فإنــه إنــا جــاء يف احلديــث أنــه ضحى

بموجوبــن ومهــا املرضوضــان وال يلــزم منــه جــواز اخلــي الــذي ذهبــت خصيــاه
فإهنــا بالــرىض صارتــا كاملعدومتــن وتعــذر أكلهــا.

(الثانيــة عــرة) :جتــزئ التــي ال قــرن هلــا ومكســورة القــرن ســواء دمــى قرهنــا

أم ال قــال القفــال اال أن يؤثــر أمل االنكســار يف اللحــم فيكــون كاجلــرب وغــره
وذات القــرن أفضــل للحديــث الصحيــح أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

(ضحــى بكبشــن أقرنــن) ولقــول ابــن عبــاس تعظيمهــا استحســاهنا .

(الثالثـة عشرة) :جتـزئ ذاهبـة بعـض األسـنان فـان انكسرت مجيـع أسـناهنا

أو تناثـرت فقـد أطلـق البغـوي وآخـرون أهنـا ال جتـزئ وقـال امـام احلرمين قـال
املحققـون جتـزئ وقيـل ال جتـزئ وقـال بعضهـم إن كان ذلـك ملـرض أو كان يؤثـر
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يف االعتلاف وينقـص اللحـم منـع واال فلا؛ قـال الرافعي وهذا حسـن ولكنه يؤثر
بلا شـك فرجـع الكالم اال املنـع املطلق هـذا كالم الرافعي والصحيـح املنع مطلقا؛
ويف احلديـث هنـي عـن املشـيعة قال صاحـب البيان هـي املتأخرة عن الغنـم فإن كان

ذلـك هلـزال أو علـة منـع ألهنـا عجفـاء وإن كان عـادة وكسلا مل يمنـع واهلل أعلـم.

(الرابعــة عــرة) :قــال أصحابنــا العيــوب رضبــان رضب يمنــع االجــزاء
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ورضب ال يمنعــه لكــن يكــره.

(فأمــا) الــذي يمنعــه فســبق بيانــه وتفصيلــه واملتفــق عليــه منــه واملختلــف فيــه

(وأمــا) الــذي ال يمنعــه بــل يكــره فمنــه مكســورة القــرن وذاهبتــه ويقــال للتــي
مل خيلــق هلــا قــرن جلحــاء وللتــي انكــر ظاهــر قرهنــا عصــاء والعضبــاء هــي
مكســورة ظاهــر القــرن وباطنــه هــذا مذهبنــا.

وقــال النخعــي :ال جتــوز اجللحــاء ،وقــال مالــك ان دمــى قــرن العضبــاء

مل جتــزئ واال فتجــزئ؛ دليلنــا انــه ال يؤثــر يف اللحــم (ومنــه) املقابلــة واملدابــرة

يكرهــان وجيزئــان ومهــا  -بفتــح البــاء فيهــا .

قــال مجهــور العلــاء مــن أهــل اللغــة وغريــب احلديــث والفقهــاء :املقابلــة

التــي قطــع مــن مقــدم اذهنــا فلقــة وتدلــت يف مقابلــة االذن ومل ينفصــل واملدابــرة
التــي قطــع مــن مؤخــر اذهنــا فلقــة وتدلــت منــه ومل تنفصــل والفلقــة األوىل تســمى

االقبالــة واألخــرى تســمى االدبــارة.

وقــال أبــو عبيــد معمــر بــن املثنــى يف كتابــه غريــب احلديــث :املقابلــة املوســومة

بالنــار يف باطــن أذهنــا واملدابــرة يف ظاهــر أذهنــا واملشــهور األول ،ودليــل املســألة
حديــث عــي -عليــه الســام -قــال:

املبحـ��ث الس��ادس :يف صف��ات اهل��دي وإستش��راف األذن والع�ين

«أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن نســترشف العــن واالذن وأن ال

نضحــي بعــوراء وال مقابلــة وال مدابــرة وال رشقــاء وال خرقــاء»  ،رواه أبــو داود
والرتمــذي والنســائي وابــن ماجــة وغريهــم.

قــال الرتمــذي :حديــث حســن صحيــح وســبق تفســر اخلرقــاء والرشقــاء

يف أول كالم املصنــف ومعنــى نســترشف العــن أي نــرف عليهــا ونتأملهــا وقــد

قدمنــا أن هــذه العيــوب كلهــا ال متنــع االجــزاء  ،ونقلــه صاحــب البيــان عــن
أصحابنــا العراقيــن ثــم قــال وقــال املســعودي :يعنــي صاحــب الديانــة يف إجزائهــا
وجهــان واهلل أعلــم)(((.

ً
ثالثا  -املذهب احلنفي .
ذهــب فقهــاء احلنفيــة اىل أن النهــي الــذي ورد عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآله)

يف األضحيــة الرشقــاء واخلرفــاء واملقابلــة واملدابــرة حممــول عــى االســتحباب وهــو
جمــزي يف االضحية.

قال ابو بكر الكاشاين (ت 587هـ):

(وجتــوز الثــوالء وهــي املجنونــة اال إذا كان ذلــك يمنعهــا عــن الرعــى

واالعتــاف فــا جتــوز ألنــه يفــى إىل هالكهــا فــكان عيبــا فاحشــا وجتــوز اجلربــاء

إذا كانــت ســمينة فــإن كانــت مهزولــة ال جتــوز وجتــزي اجلــاء وهــي التــي ال قــرن

هلــا خلقــة وكــذا مكســورة القــرن جتــزى ملــا روى أن ســيدنا عليــا ـ (عليــه الصــاة
والســام)ـ ســئل عــن القــرن فقــال:

((( املجموع للنووي :ج  8ص .403-399
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«ال يــرك أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن نســترشف العــن

واالذن».

وروى أن رجال من مهذان جاء إىل اإلمام عيل ـ (عليه السالم)ـ فقال:

يا أمري املؤمنني  ،البقرة عن كم ؟ قال« :عن سبعة».

ثم قال :مكسورة القرن؟ قال« :ال ضري».
162

ثم قال عرجاء ؟ فقال« :إذا بلغت املنسك».

ثم قال اإلمام عيل ـ (عليه السالم) ـ :

«أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) انــا نســترشف العــن واالذن فــان بلــغ

الكــر املشــاش ال جتزيه».

واملشــاش رؤس العظــام مثــل الركبتــن واملرفقــن وجتــزي الرشقــاء وهــي

مشــقوقة األذن طــوال .ومــا روى أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هنــى أن
يضحــى بالرشقــاء واخلرقــاء واملقابلــة واملدابــرة  ،فاخلرقــاء هــي مشــقوقة األذن
واملقابلــة التــي يقطــع مــن مقــدم أذهنــا شــئ وال يبــان بــل يــرك معلقــا واملدابــرة

أن يفعــل ذلــك بمؤخــر االذن مــن الشــاة فالنهــي يف الرشقــاء واملقابلــة واملدابــرة
حممــول عــى النــدب .

وىف اخلرقــاء عــى الكثــر عــى اختــاف األقاويــل يف حــد الكثــر عــى مــا بينــا

وال بــأس بــا فيــه ســمة يف اذنــه الن ذلــك ال يعــد عيبــا يف الشــاة أو ألنــه عيــب يســر

أو الن الســمة ال خيلــو عنهــا احليــوان وال يمكــن التحــرز عنهــا)(((.
((( بدائع الصانع :ج 5ص .76 - 75
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رابعا  -املذهب احلنبلي .
ذهــب فقهــاء احلنابلــة اىل أن التضحيــة باملدابــرة واملقابلــة واخلرقــاء والرشقــاء

جمــزي إال أنــه مكــروه.

قال ابن قدامة املقديس:

(ويكــره أن يضحــي بمشــقوقة االذن أو مــا قطــع منهــا شــئ أو مــا فيهــا عيــب

مــن هــذه العيــوب التــي ال متنــع االجــزاء لقــول عــي ـ (عليــه الســام)ـ :

«أمرنــا ان نســترشف العــن واالذن وال يضحــي بمقابلــة وال مدابــرة وال

خرقــاء وال رشقــاء».

قال زهري قلت :أليب إسحاق ما املقابلة؟

قــال :يقطــع طــرف االذن ،قلــت فــا املدابرة؟قــال يقطــع مؤخــر االذن ،قلــت:

فــا اخلرقــاء؟ قــال :يشــق االذن قلــت :فــا الرشقــاء؟

قــال :يشــق اذهنــا الســمه رواه أبــو داود والنســائي .قــال القــايض اخلرقــا التــي

انثقبــت اذهنــا والرشقــاء التــي تشــق اذهنــا وتبقــى كالشــاختني وهــذا هنــي تنزيــه

وحيصــل االجــزاء هبــا ال نعلــم يف هــذا خالف ـ ًا)(((.
ً
خامسا  -املذهب اإلباضي .

ذهــب اإلباضيــة اىل أن العيــوب التــي ال تــر هــي العــن واالذن جمزيــة يف

األضحيــة وأن املانــع يف اإلجــزاء هــو العــور والعــرج والعجــف ويف ذلــك ،قــال:

حممــد بــن يوســف أطفيــش:
((( املغني :ج 3ص .586
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(ســامل ،ال مشــقوق أذنــه ،وال مثقــوب ،وال مقطــوع نصفهــا فاكثــر ،وكــذا

القــرن والذنــب؛ وقيــل :كل نقــص بعــد ســامة عــن واذن ال يــر ،وال جتــزي

عرجــاء ،وال عــوراء ،وال عجفــاء ،إن ظهــر ،قيــل :وال يــر عــرج مل يمنــع رعيـ ًا،
وال رمــد ًا ابــرت بــه ،وال ســقوط رضوس أن بقــي مــا تــأكل بــه وجتــر ،وال قرون

أن بقــي مــا يلــوي عليــه أصبــع.((()...
164

املسالة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسالة .

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب االســامية يف حكــم العيــوب املانعــة مــن

اإلجــزاء يف األضحيــة فجعلــوا منهــا مــا يمنــع اإلجــزاء ومنهــا مــا ال يمنــع  ،وهــي

كااليت:

1ـ فذهــب احلنفيــة اىل أن اجلنــون واجلــرب يف األضحيــة جمــزي وخالفــوا

بذلــك املذاهــب االســامية .

2ـ واتفــق الفقهــاء يف أن ســامة العــن واألذن رشط يف اإلجــزاء فالعــوراء

واملقطوعــة االذن غــر جمزيــة ولــذا :لــزم إســترشاف األذن وســامة العــن.

واســتندوا يف ذلــك اىل حديــث أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة

والســام) عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،أنــه قــال:

«أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن نســترشف األذن والعــن وال

نضحــي بعــور وال بمقابلــة وال مدابــرة وال خرفــاء وال رشقــاء».
فاملقابلة ،هي :ما قطع من مقدم أذهنا وبقي معلق ًا هبا كالزنمة.

((( رشح كتاب النيل وشفاء العليل األطفيش :ج 4ص .202-201
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والرشقاء :ما شق أذهنا وبقيت كالشاختني.
واخلرقاء :التي أثقبت أذهنا من الكي.

فــكل هــذا مكــروه ،فــإن ضحــي هبــا جــاز أي :إذا كانــت األضحيــة مقابلــة

ومدابــرة وخرقــاء ورشقــاء كــره التضحيــة هبــا  ،وقــد أتفــق فقهــاء املذاهــب

االســامية عــى ذلــك مــا عــدا اإلباضيــة.

3ـ ذهــب اإلباضيــة اىل أن الشــق والثقــب يف األذن مانــع مــن التضحيــة ولو قل

 ،وذهبــوا اىل أن مرضهتــا أعظــم مــن مــرة القطــع الهنام ســببان لزيــادة اخلرق .

4ـ ذهــب اإلماميــة اىل كفايــة ســامة العينــن واألذنيــن ،وجــواز التضحيــة

باملوجــوء ونحــوه ،لكــن األفضــل أن تكــون كبشــا أملــح ،أقــرن ،فحــا ،ســمينا،
واألحــوط ( :أن تكــون ثنيــا وإن كان االجتــزاء باجلــذع مــن الضــأن هنــا أيضــا غــر

بعيــد ،وجيــزئ عنهــا اهلــدي الواجــب ،واجلمــع أفضــل)(((.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

ً
أوال  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت 679 :هـ) .
قال (رمحه اهلل) يف رشحه لنهج البالغة.

(األضحيــة :منصوبــة إىل األضحــى إذ كان ذبحهــا يف ضحــى ذلــك اليــوم،

ـتق منهــا .واســترشاف أذهنــا :طوهلــا ،وكنّــى بذلــك عــن ســامتها من
وقيــل إ ّنــه مشـ ّ
القطــع أو نقصــان اخللقــة .والعضبــاء :مكســورة القــرن ،وقيــل القــرن الداخــل.
وكنّــى بجـ ّـر رجلهــا إىل املنســك عــن عرجهــا .واملنســك :موضــع النســك ،وهــو

((( دليل الناسك للسيد احلكيم :ص .398
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العبــادة والتقـ ّـرب بذبحهــا .واعلــم ّ
أن املعتــر يف األضح ّيــة ســامتها عـ ّـا ين ّقــص

قيمتهــا ،وظاهــر ّ
أن العمــى والعــور واهلــزال وقطــع األذن تشــويه يف خلقتهــا
ونقصــان يف قيمتهــا دون العــرج وكــر القــرن.

ويف فضــل األضح ّيــة أخبــار كثــرة روى عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) قــال:
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وإنــا لتــأيت
ـب إىل اهلل عـ ّز وجـ ّـل مــن إراقــة دمّ ،
«مــا مــن عمــل يــوم النحــر أحـ ّ

وأن الــدم ليقــع مــن اهلل بمــكان قبــل أن يقــع األرض
يــوم القيامــة بقروهنــا وأظالفهــا ّ
أن لكــم ّ
بــكل صوفــة مــن جلدهــا حســنة،
فط ّيبــوا هبــا نفســا .وروى عنــه أيضــا ّ

وبـ ّ
وأنــا لتوضــع يف امليــزان فأبــروا» .
ـكل قطــرة مــن دمهــا حســنةّ ،

وقــد كانــت الصحابــة يبالغــون يف أثــان اهلــدى واألضاحــي ،ويكرهــون

املامكســة فيهــا ّ
فــإن أفضــل ذلــك أغــاه ثمنــا وأنفســه عنــد أهلــه.

روى أن عمــر أهــدى نجيبــة فطلبــت منــه بثالثامئــة دينــار فســأل رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يبيعهــا ويشــرى بثمنهــا بدنــا فنهــاه عــن ذلــك ،وقــال:
«بــل اهدهــا».

ورس ذلــك ّ
أن اجل ّيــد القليــل خــر مــن الكثــر الــدون .فثــاث مائــة دينــار وإن
ّ

كان قيمــة ثالثــن بدنــة وفيهــا تكثــر اللحــم ولكــن ليــس املقصــود اللحــم  .بــل
املقصــود تزكيــة النفــس وتطهريهــا عــن صفــة البخــل وتزيينهــا بجــال التعظيــم هلل

ْك ـمْ﴾ ،وذلــك
الت ْقــوى مِن ُ
ف ﴿ َل ـنْ يَنــالَ اهلل ُلحُومُهــا وال دِماؤُهــا ولكِ ـنْ يَنا ُل ـهُ َّ
بمراعــاة النفاســة يف القيمــة كثــر العــدد أم قـ ّـل .

واعلــم أ ّنــه ربــا الح مــن أرسار وضــع األضح ّيــة سـنّة باقيــة هــو أن يــدوم هبــا

املبحـ��ث الس��ادس :يف صف��ات اهل��دي وإستش��راف األذن والع�ين

الســام) وابتالئــه بذبــح ولــده وقـ ّـوة صــره عىل تلك
التذ َّكــر ّ
لقصــة إبراهيــم (عليــه ّ
ـم يالحــظ مــن ذلــك حــاوة ثمــرة الصــر عــى املصائــب
املحنــة والبــاء املبــن ،ثـ ّ

فيتأســى النــاس بــه يف ذلــك مــع مــا يف نحــر األضح ّيــة مــن تطهــر النفــس
واملــكاره ّ

عــن رذيلــة البخــل واســتعداد النفــس هبــا للتقـ ّـرب إىل اهلل تعــاىل)((( .

ً
ثانيا  -ابن أبي احلديد املعتزلي (ت 656 :هـ).
قال يف رشحه للنهج:

(األضحيــة مــا مــا يذبــح يــوم النحــر ،ومــا جيــرى جمــراه أيــام الترشيــق مــن

النعــم .واســترشاف أذهبــا :انتصاهبــا وارتفاعهــا ،أذن رشفــاء أي منتصبــة.

والعضبــاء :املكســورة القــرن .والتــي جتــر رجلهــا إىل املنســك ،كنايــة عــن

العرجــاء ،وجيــوز املنســك ،بفتــح الســن وكرسهــا)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج  2ص .143
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 4ص .3
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«كتـاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر»

توطئة
تعلقــت هــذه الفريضــة مــن حيــث املفهــوم والداللــة باجلهــاد اجلوارحــي

واجلوانحــي ملــا هلــا مــن آثــار كبــرة عــى النفــس واملجتمــع ســواء كانــت هــذه

الفريضــة قــد أقيمــت أو عطلــت ففــي كال احلالــن يرتتــب عــى ذلــك آثــار كبــرة.
وللوقــوف عــى أحكامهــا بــا يتناســب مــع مــا ورد مــن نصــوص رشيفــة يف

هنــج البالغــة ،وبيــان هــذه األحــكام يف املذاهــب اإلســامية الســبعة وعطفهــا عــى
مــا تعــرض لــه العلــاء يف رشوح هنــج البالغــة ،فــا بــد أوالً ،مــن التنبيــه إىل قضيــة

مهمــة ،وهــي :أن كثــرا مــن املســائل واالحــكام املتعلقــة هبــذه الفريضــة قــد أنفــرد

يف بياهنــا فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم)(((دون غريهــم مــن فقهــاء
املذاهــب اإلســامية الســتة،مما اضطرنــا اىل تركهــا وذلــك:

أن املنهــج املتبــع يف الكتــاب هــو إيــراد االحــكام الفقهيــة عــى املذاهــب الســبعة

ومــن ثــم فــان مقتضيــات هــذا املنهــج حتــول دون ذكــر كثــر مــن األحــكام التــي

وردت يف هنــج البالغــة وتفــرد ببياهنــا فقهــاء املذهــب االمامــي.
وعليه:

فقــد اقتــرت هــذه الفريضــة وبنــا ًء عــى هــذا املنهــج بإيــراد مبحثــن فقــط،

ومهــا :

((( ينظــر عــى ســبيل االستشــهاد كتــاب :مهــذب االحــكام للمرجــع الدينــي الســيد عبــد االعــى
الســبزواري (عليــه الرمحــة والرضــوان) ،كتــاب االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر :ج 15
ص.220
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أوالً -بيــان وجــوب فريضــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وفضلهــا يف

املذاهب اإلســامية الســبعة.

وثاني ًا -مراتب االنكار والنهي عن املنكر.
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املبحث األول
فـي وجـوب األمـر باملعـروف والنـهي
عن املنكر وحتريم تركهما
قــال أمــر املؤمنــن االمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف وصيتــه للحســن

واحلســن (عليهــا الســام):

ـن ا ُْلنْ َكـ ِـرَ ،فيــو َّل ع َلي ُكـ ِ
ِ
ـي َعـ ِ
َ
ـم
ـم ُثـ َّ
ش ُار ُكـ ْ
ُ َ َ ْ ْ
َت ُكــوا األَ ْمـ َـر بِا َْل ْعـ ُـروف والن َّْهـ َ
ـم َ
«ل ت ْ ُ
ـم»(((.
تَدْ ُعـ َ
ـون َفـ َـا ُي ْس ـت ََج ُ
اب َل ُكـ ْ

وقال (عليه الصالة والسالم) يف وصيته لإلمام احلسن(عليه السالم) :
َــر َُل ُل َق ِ ِ
ِ
ــن ُخ ُل ِ
ــن ا ُْلنْك ِ
ــي َع ِ
ــق اهلل ُســ ْب َحانَه،
ــان م ْ
ــروف والن َّْه َ
ــر بِا َْل ْع ُ
«وإِ َّن األَ ْم َ
ول ينْ ُقص ِ ِ
وإِنــا َل ي َقرب ِ ِ
ــن َأ َج ٍ
ــن ِرز ٍْق»(((.
ــان م ْ
ــل َ َ َ
ــان م ْ
َّ ُ َ ُ ِّ َ
املسألة األوىل  :تعريف املعروف واملنكر يف اللغة.

يف هــذه املســألة نــورد مــا جــاء لــدى أهــل اللغــة ،ثــم نردفــه بقــول املترشعــة

ليتضــح لدينــا معنــى هــذه الفريضــة وداللتهــا املفاهيميــة ،وهــي كااليت:

((( هنــج البالغــة  :ومــن وصيــة لــه للحســن واحلســن (عليهــا الســام) ملــا رضبــه ابــن ملجــم (لعنــه
اهلل) ،ص.421
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ومن حديث له ( :)156من .218
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ً
أوال  -املعروف واملنكر لغة .
ألف  -املعرفة لغة .

يقود جذر األمر باملعروف اىل (عرف).

و(عرف) :عرفت اليشء معرفة وعرفان ًا ،وأمر عارف :معروف ،عريف.
174

والعرف :املعروف؛ قال النابغة:

أب ـ ــى اللـ ـ ــه إال عـ ـ ـ ـ ــد لـ ــه وق ـ ـضـ ــاء ه

فال النكر معروف وال العرف ضائع

(((

وقال أبن فارس (ت 395هـ):

العــن والــراء والفــاء أصــان صحيحــان يــدل أحدمهــا عــى تتابــع الــيء

متصــا بعضــه ببعــض واآلخــر يــدل عــى الســكون والطمأنينــة ،فــاألول العــرف،

عــرف الفــرس وسـ ّـمي بذلــك لتتابــع ّ
الشــعر عليــه ،ويقــال :جــاءت القطــا عرف ـ ًا
عرف ـ ًا :أي بعضهــا خلــف بعــض.

ومــن البــاب العرفــة ،ومجعهــا عــرف ،وهــي أرض منقــادة مرتفعــة بني ســهلتني

كأنــا عــرف فرس.
تنبــتّ ،

ومــن الشــعر يف ذلــك ،واألصــل اآلخــر :املعرفــة والعرفــان؛ تقــول :عــرف

فالنــا عرفانــا ومعرفــة وهــذا أمــر معــروف؛ وهــذا يــدل عــى مــا قلنــاه مــن ســكونه
إليــه ألن مــن أنكــر شــيئ ًا توحــش منــه ونبــا عنــه)(((.

((( كتاب العني للفراهيدي :ج 2ص.121
((( معجم مقاييس اللغة :ج 4ص.281

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

ونســتنتج مــن ذلــك :إن املعــروف هــو الــيء احلســن الــذي تســكن إليــه

النفــس البرشيــة وتأنــس بــه وأن مــا تنفــر منــه النفــس وتســتوحش منــه فتنكــره

لقبحــه فهــو املنكــر ،أي إن النفــس أنكرتــه.

وهذا املفهوم واملعنى ما ذهب إليه أهل اللغة يف بيان معنى املنكر:

باء ـ املنكر لغة .

قال ابن منظور (ت711 :هـ):

(املنكــر مــن املــر :خالف املعــروف ،وقد تكــرر يف احلديــث (اإلنــكار واملنكر)،

وهــو ضــد املعــروف ،وكل مــا قبحــه الــرع وكرهــه ،فهــو منكــر ،ونكــره ينكــره،

نكــرا ،فهــو منكــور ،واســتنكره فهــو مســتنكر ،واجلمــع مناكــر ،عــن ســيبويه.

ُــر مثــل هــذا اجلمــع ألَن حكــم مثلــه َأن اجلمــع
قــال َأبــو احلســن :وإِنــا َأذك ُ
بالــواو والنــون يف املذكــر وباألَلــف والتــاء يف املؤنــث.
والنُّك ُْر والنَّكْرا ُء ،ممدود :ا ُملنْك َُر.

ويف التنزيــل العزيــز( :لقــد جئــت شــيئ ًا ُن ْكــر ًا) ،قــال :وقــد حيــرك مثــل ُعـ ْ ٍ
ـر
و ُعـ ُ ٍ
ـر؛ قــال الشــاعر األَ ْسـ َـو ُد ب ـ ُن َي ْع ُفـ َـر:
َأتَوْنــي ف ـل ـ ـ ــم َأرْضَ مـ ــا بَيَّ ُت ـ ــوا

ُألنْكِ ـ ـحَ َأيّ ـِمَهُ ـ ـمْ مُـ ـنْـ ـذِر ًا

ُكـرْ
وكانــوا َأتَوْنــي بِشــيءٍ ن ُ
وهــل يُنْكحُ العبدَ حُرٌّ لِحُرْ؟

ِ
ِ
َــر ،ومجعهــا
ــر ا ُملنْك َ
َــر ،وكذلــك الــذي ُينْك ُ
ــر َأي داه ُمنْك ٌ
ُــر ونَك ٌ
ورجــل َنك ٌ
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ضــاد وكَبِ ٍ
ٍ
َأنْــكار ،مثــل َع ُض ٍ
ــد و َأكبــاد)(((.
ــد و َأ ْع
ٌ
ثانيا  -األمر لغة .
(واألمر الذي هو نقيض النهي ،قولك :أفعل كذا.

قــال األصمعــي يقــال يل :عليــك أمــرة مطاعــة أي يل عليــك أن آمــرك مــرة

واحــدة فتطيعنــي .
176

قــال الكســائي فــان يؤامــر نفســية أي :نفــس تأمــره بــيء ونفــس تأمــره

بآخــر.

وقال :إنه ألمور باملعروف وهني عن املنكر من قوم أمر)(((.

املسالة الثانية  :معنى املعروف واملنكر عند الفقهاء .

ً
أوال  -املذهب اإلمامي.
عرفه فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم) بام ييل:
ّ

قــال :الشــيخ حممــد حســن اجلواهري(عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت:

1266هـــ):

(املعــروف عــى مــا يف املنتهــى وحمكــي التحريــر والتذكــرة ( هــو كل فعــل

حســن اختــص بوصــف زائــد عــى حســنه إذا عــرف فاعلــه ذلــك أو دل عليــه،
واملنكــر كل فعــل قبيــح عــرف فاعلــه قبحــه أو دل عليــه ) فــاألول بمنزلــة اجلنــس،

رضورة كــون املــراد باحلســن اجلائــز باملعنــى األعــم الشــامل ملــا عــدا احلــرام فإنــه
((( لسان العرب :ج 5ص .234-233
((( معجم مقايس اللغة :ج 1ص.137

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

عــى مــا عرفــوه بــا للقــادر عليــه العــامل بحالــه أن يفعلــه ،أو بــا مل يكــن عــى صفــة

تؤثــر يف اســتحقاق الــذم ويقابلــه القبيــح ،واالختصــاص بوصــف إىل آخــره
بمنزلــة الفصــل الخــراج املبــاح الــذي ال وصــف فيــه زائــدا عــى حســنه املــراد بــه
جــواز فعلــه ،ويتبعــه املكــروه وإن دخــل يف تعريفــي احلســن باألولويــة ،أو ألنــه
ال وصــف فيــه زائــدا عــى حســنه بمعنــى اجلــواز بنــاءا عــى كــون املــراد الزيــادة يف
احلســن كالندبيــة والوجوبيــة  ،فــا تدخــل املرجوحيــة يف الفعــل حينئــذ فيــه ،وقــد

يطلــق احلســن عــى مــا لــه مدخليــة يف اســتحقاق املــدح ،فيختــص حينئــذ بالواجــب
واملنــدوب ،وخيــرج عنــه املبــاح واملكــروه ،لكــن ال حيمــل املتــن عليــه ،رضورة أنــه

لــو كان املــراد بــه ذلــك مل حيتــج إىل قيــد االختصــاص بوصــف زائــد يف إخراجهــا
بعــد خروجهــا عنــه باحلســن.

وأمــا املنكــر فليــس إال القبيــح الــذي هــو احلــرام كــا ســمعته مــن مفــاد

التعريفــن ،بــل والثالــث املقابــل للحســن باملعنــى األخــر :أي مــا كان عــى صفــة

تؤثــر يف اســتحقاق الــذم ،وحينئــذ فاملبــاح واملكــروه فضــا عــن تــرك املنــدوب
ليســا مــن املعــروف وال مــن املنكــر ،فــا يؤمــر هبــا وال ينهــى عنهــا ،وربــا حكــي

عــن بعــض إدراج املكــروه يف املنكــر عــى معنــى مــا كان فيــه صفــة تقتــي رجحــان

تركــه وحينئــذ يكــون النهــي عــى قســمني :واجــب ومســتحب كاألمــر باملعــروف،
إال أنــه خــاف املعــروف يف املــراد منــه ،ويف املســالك يمكــن دخولــه يف املنــدوب

باعتبــار اســتحباب تركــه ،فــإذا تركــه مندوبــا تعلــق األمــر بــه ،وهــذا هــو األوىل،
وفيــه مــا ال خيفــى ،ولكــن األمــر ســهل بعــد معلوميــة رجحــان النهــي عــن فعــل

املكــروه ،كمعلوميــة رجحانــه أيضــا عــن تــرك املنــدوب ،ولــذا رصح باســتحباب
األول أبــو الصــاح وابــن محــزة والشــهيدان والســيوري عــى مــا حكــي ،انــدرج يف
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عنــوان معــروف ومنكــر أو مل ينــدرج ،وعــى كل حــال فاملــراد بالتقييــد بقولــه إذا
إىل آخــره مــن حيــث يؤمــر بــه وينهــى عنــه ال يف حــد ذاتــه إذ العلــم بــه غــر رشط

كونــه حســنا ومعروفــا وقبيحــا ،كــا أن الظاهــر إرادة اإلشــارة إىل العلــم باالجتهــاد
والتقليــد مثــا مــن قولــه عرفــه أو دل عليــه وهــو واضــح)((( .

ثانيا  -املذهب احلنبلي .
178

عرفه فقهاء املذهب احلنبيل بام ييل:
ّ

قال البهويت (ت 1015هـ):

(املعروف :كل ما أ ُمر به رشع ًا؛ واملنكر :كل ما هني عنه رشع ًا)(((.
املسألة الثالثة :فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

أتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــى فضــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن

املنكــر ملــا ورد فيــه يف نصــوص رشعيــة يف القــرآن والســنة النبويــة ،وقــد تعــرض

الشــيخ اجلواهــري (عليــه الرمحــة والرضــوان) عــى ايــراد بعض ـ ًا مــن النصــوص

الكثــرة يف بيــان فضلــه ،وهــي كااليت:
(قال اهلل عز وجل يف بيانه:

ْك ـمْ ُأمَّـ ٌـة يَدْعُــونَ إِ َلــى الْ َخيْ ـ ِر وَي َْأمُ ـرُونَ بِالْمَعْ ـرُوفِ
ك ـنْ مِن ُ
﴿وَلْ َت ُ
ْك ـ ِر و َُأو َلئِ ـكَ هُ ـمُ الْمُ ْفلِحُــونَ﴾(((.
ـن الْمُن َ
وَيَنْهَ ـوْنَ عَـ ِ
((( جواهر الكالم :ج ،21ص .358 - 356
((( كشاف القناع :ج 3ص.37
((( آل عمران.104 :

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

وقال تعاىل:

ْ
ُ
ـن
﴿كنْ ُت ـمْ خَيْ ـرَ ُأمَّ ـةٍ ُأخْ ِرجَ ـتْ لِلنَّـ ِ
ـاس تَأمُ ـرُونَ بِالْمَعْ ـرُوفِ وَتَنْهَ ـوْنَ عَـ ِ
ْكــر﴾(((.
الْمُن َ
وقال تعاىل:

َكنَّاهُ ـمْ فِــي ْ َ
َّ
﴿الذِي ـنَ إِنْ م َّ
َّكاةَ وَ َأمَ ـرُوا
ْض َأقَامُــوا الصَّ ـاَةَ و ََآتَ ـوُا ال ـز َ
الر ِ
ْك ـ ِر﴾(((.
ـن الْمُن َ
بِالْمَعْ ـرُوفِ وَنَهَ ـوْا عَـ ِ

إىل غــر ذلــك ممــا ذكــره تعــاىل يف كتابــه العزيــز ،وقــال رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه)(((:

(إذا أمتــي تواكلــت األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فليأذنــوا بوقــاع مــن

اهلل تعــاىل).

وقال (صىل اهلل عليه وآله) أيضا(((:

(كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم  ،وفســق شــبانكم ومل تأمــروا باملعــروف ،ومل

تنهــوا عــن املنكــر)

فقيــل لــه :ويكــون ذلــك يــا رســول اهلل؟ فقــال( :نعــم ورش مــن ذلــك ،فيكــف

بكــم إذا أمرتــم باملنكــر وهنيتــم عــن املعــروف).

فقيل له يا رسول اهلل ويكون ذلك؟ فقال :

((( آل عمران.110 :
((( احلج.41 :
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث .12 - 5
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث .12 - 5
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(نعم ورش من ذلك ،كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا واملنكر معروفا).

وقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) أيضــا((( ( :إن اهلل عــز وجــل ليبغــض املؤمــن

الضعيــف الــذي ال ديــن لــه).

فقيل له :وما املؤمن الذي ال دين له ؟ قال( :الذي ال ينهى عن املنكر)

وقــال أيضــا(((( :ال يــزال النــاس بخــر مــا أمــروا باملعــروف وهنــو عــن املنكــر

180

وتعاونــوا عــى الــر ،فــإذا نزعــت منهــم الــركات ،وســلط بعضهــم عــى بعــض ،ومل

يكــن هلــم نــارص يف األرض وال يف الســاء وجــاء رجــل مــن خثعــم).

(((

فقال يا رسول اهلل :أخربين ما أفضل االسالم؟ فقال:

(االيــان بــاهلل) .قــال :ثــم مــاذا؟ قــال( :صلــة الرحــم)  ،قــال :ثــم مــاذا ؟

قــال( :األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر) ،فقــال الرجــل :فــأي األعــال أبغــض

إىل اهلل تعــاىل عــز وجــل ؟ قــال( :الــرك بــاهلل) ،قــال :ثــم مــاذا ؟ قــال( :قطيعــة
الرحــم)  ،قــال :ثــم مــاذا ؟ قــال( :النهــي عــن املعــروف واألمــر باملنكــر).

وقــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)(((( :مــن تــرك إنــكار املنكــر بقلبــه ويــده

ولســانه فهــو ميــت بــن االحيــاء).

وخطب (عليه السالم) يوما((( (فحمد اهلل وأثنى عليه) ،وقال:

((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 13
((( الوســائل :البــاب  1مــن أبــواب األمــر والنهــي احلديــث  7 - 11 - 18إال أنــه مــن تــرك ذيــل
األخــر وذكــر متامــه يف الــكايف؛ ج 5ص. 57
((( تقدم آنفا حتت رقم . 2
((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث 4
((( تقدم آنفا حتت رقم . 2

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

(أمــا بعــد :فإنــه إنــا هلــك مــن كان قبلكــم حيــث مــا علمــوا مــن املعــايص ،ومل

ينههــم الربانيــون واألحبــار عــن ذلــك نزلــت هبــم العقوبــات ،فأمــروا باملعــروف

واهنــوا عــن املنكــر ،وأعملــوا أن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر لــن يقربــا
أجــا ولــن يقطعــا رزقــا ،إن األمــر ينــزل مــن الســاء إىل األرض كقطــر املطــر إىل
كل نفــس بــا قــدر اهلل هلــا مــن زيــادة أو نقصــان).
إىل آخره ،وقال أيضا:

(اعتــروا أهيــا النــاس بــا وعــظ اهلل بــه أوليــاءه مــن ســوء ثنائــه عــى األحبــار

إذ يقــول((( ﴿لَ ـوْلَ يَنْهَاهُ ـمُ الرَّبَّانِيُّــونَ وَالَْحْبَــارُ عَ ـنْ قَوْلِهِ ـمُ الِْثْ ـمَ﴾ وقــال((( ﴿ ُلعِ ـنَ

ـن مَرْيَ ـمَ َذلِ ـكَ
َّالذِي ـنَ َ
ك َف ـرُوا مِ ـنْ بَنِــي إِسْ ـرَائِيلَ عَ َلــى لِسَـ ِ
ـان دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْـ ِ
ْك ـ ٍر َفعَ ُلــوهُ َلبِ ْئ ـسَ مَــا
َكا ُنــوا يَعْ َت ـدُونَ * َ
بِمَــا عَصَ ـوْا و َ
كا ُنــوا َل يَ َتنَاهَ ـوْنَ عَ ـنْ مُن َ
كا ُنــوا يَ ْفعَ ُلــونَ﴾ .
َ

وإنــا عــاب اهلل تعــاىل ذلــك عليهــم ألهنــم كانــوا يــرون مــن الظلمــة الذيــن بــن

أظهرهــم املنكــر والفســاد ،فــا ينهوهنــم عــن ذلــك رغبــة فيــا كانــوا ينالــون منهــم،

ورهبــة ممــا حيــذرون ،واهلل يقــول فــا ختشــوا النــاس واخشــون وقــال واملؤمنــون

واملؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر فبــدء
اهلل تعــاىل باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن

املنكــر فريضــة منــه ،لعلمــه بأهنــا إذا أديــت وأقيمــت اســتقامت الفرائــض كلهــا
هينهــا وصعبهــا ،وذلــك أن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دعــاء إىل االســام

مــع رد املظــامل وخمالفــة الظــامل ،وقســمة الفيــئ والغنائــم  ،وأخــذ الصدقــات مــن
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 9
((( املائدة.79 - 78 :
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مواضعهــا ووضعهــا يف حقهــا).إىل آخــره.
وقال الباقر (عليه السالم):

(((

(يكــون يف آخــر الزمــان قــوم يتبــع فيهــم قــوم مــراؤون يتقــرؤن ويتنســكون

حدثــاء وســفهاء ال يوجبــون أمــرا بمعــروف وال هنيــا عــن منكــر إال إذا آمنــوا
الــرر يطلبــون ألنفســهم الرخــص واملعاذيــر ،يتبعــون زالت العلــاء وفســاد
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علمهــم ،يقبلــون عــى الصــاة والصيــام ،ومــا ال يكلمهــم يف نفــس وال مــال ولــو
أرضت الصــاة بســائر مــا يعملــون بأمواهلــم وأبداهنــم لرفضوها كام رفضوا أســمى
الفرائــض وأرشفهــا ،إن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فريضــة عظيمــة هبــا
تقــام الفرائــض ،هنالــك يتــم غضــب اهلل عليهــم ،فيعمهــم بعقابــه ،فيهلــك األبــرار

يف دار الفجــار ،والصغــار يف دار الكبــار ،إن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر
ســبيل األنبيــاء ،ومنهــاج الصاحلــن ،فريضــة عظيمــة هبــا تقــام الفرائــض ،وتأمــن
املذاهــب ،وحتــل املكاســب ،وتــرد املظــامل ،وتعمــر األرض ،وينتصــف مــن األعداء،

ويســتقيم األمــر ،فأنكــروا بقلوبكــم والفظــوا بألســنتكم وصكــوا هبــا جباههــم،
وال ختافــوا يف اهلل لومــة الئــم ،فــإن اتعظــوا وإىل احلــق رجعــوا فــا ســبيل عليهــم
﴿إنــا الســبيل عــى الذيــن يظلمــون النــاس ويبغــون يف األرض بغــر احلــق أولئــك

هلــم عــذاب أليــم﴾((( هنالــك فجاهدوهــم بأبدانكــم ،وابغضوهــم بقلوبكــم ،غــر

طالبــن ســلطانا ،وال باغــن مــاال ،وال مريديــن بالظلــم ظفــرا حتــى يفيئــوا إىل أمــر
((( ذكــره يف الوســائل مقطعــا يف البــاب  2مــن أبــواب األمــر والنهــي :احلديــث  6والبــاب  1منهــا
احلديــث  6والبــاب  3منهــا احلديــث  1ومتامــه :يف الــكايف ج  5ص 55والتهذيــب ج 6ص180
الرقــم. 372
((( الشورى. 42 :
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اهلل ويمضــوا عــى طاعتــه).

قال أبو جعفر (عليه السالم):

(((

(أوحــى اهلل تعــاىل إىل شــعيب (عليــه الســام) إين معــذب مــن قومــك مــأة

ألــف أربعــن ألفــا مــن رشارهــم وســتني ألفــا مــن خيارهــم ،فقــال :يــا رب هــؤالء
األرشار فــا بــال األخيــار ؟ فأوحــى اهلل عــز وجــل إليــه أهنــم داهنــوا أهــل املعــايص،
ومل يغضبــوا لغضبــي).

وقال أبو جعفر (عليه السالم):

(((

(بئــس القــوم قــوم يعيبــون األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وقــال هــو

أيضــا والصــادق (عليهــا الســام)((( ويــل لقــوم ال يدينــون اهلل باألمــر باملعــروف

والنهــي عــن املنكــر).

وقال الصادق (عليه السالم) أيضا(((:

(األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر خلقــان مــن خلــق اهلل ،فمــن نرصمهــا

أعــزه اهلل ومــن خذهلــا خذلــه اهلل تعــاىل) .وقــال الباقــر (عليــه الســام) ،أيضــا(((:
(مــن مشــى إىل ســلطان جائــر فأمــره بتقــوى اهلل ووعظــه وخوفــه كان لــه مثــل

أجــر الثقلــن :اجلــن واإلنــس ومثــل أعامهلــم إال اإلمــام (عليــه الســام).

((( الوسائل :الباب  8من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 2
((( الوســائل :البــاب  1مــن أبــواب األمــر والنهــي احلديــث  20 - 1والثــاين عــن الباقــر عليــه الســام
إال أن املوجــود يف التهذيــب ج  6ص  177الرقــم  357قــال :قــال أبــو عبــد اهلل عليــه الســام .
((( تقدم آنفا حتت رقم .1
((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث . 11
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وقال الصادق (عليه السالم)(((:

(مــا أقــر قــوم باملنكــر بــن أظهرهــم ال يغريونــه إال أوشــك أن يعمهــم اهلل

بعقــاب مــن عنــده إىل غــر ذلــك مــن النصــوص)(((.

املس��ألة الرابع��ة :وج��وب األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر يف املذه��ب
اإلمامي.
184

أمجــع فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) عــى وجــوب األمــر باملعــروف

والنهــي عــن املنكــر ،وجوبـ ًا كفائيـ ًا ،وأن املعــروف ينقســم اىل الواجــب والنــدب،

وأن األمــر بالواجــب واجــب ،وباملنــدوب منــدوب ،وأن النهــي عــن املنكــر كلــه
واجــب فــا هــو اال قبيــح حمــرم؛ وذهــب بعــض الفقهــاء اىل امكانيــة تقســيم املنكــر
اىل املحــرم واملكــروه ،فيكــون النهــي عــن املحــرم واجــب وعــن املكــروه مســتحب

ويتحقــق الوجــوب ويتعلــق بالذمــة بأربعــة رشوط ،وهــي:
1ـ العلم بأن ما يأمر به معروف ،وما ينهى عنه منكر.

2ـ أن جيوز تأثري اإلنكار  ،فلو غلب عىل ظنه أو علم أنه ال يؤثر مل جيب.

3ـ أال يظهــر مــن الفاعــل أمــارة اإلقــاع  ،فلــو الح منــه امــارة اإلمتنــاع مــن

ذلــك ســقط اإلنــكار.

4ـ أال يكون فيه مفسدة.

ولقــد تنــاول الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري (عليــه الرمحــة والرضــوان)،

(ت1266هـــ) يف جواهــر الــكالم أقــوال فقهــاء الطائفــة (أعزهــا اهلل) يف مســألة
((( الوسائل :الباب 4من أبواب األمر والنهي احلديث . 3
((( جواهر الكالم :ج ،21ص.356- 352
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الوجــب ،فقــال:

(فاألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجبــان امجاعـ ًا؛ مــن املســلمني بقســميه

عليــه ،مضافــا إىل مــا تقــدم مــن الكتــاب والســنة وغــره.

بـل :عـن الشـيخ ،والفاضل ،والشـهيدين ،واملقـداد :أن العقل مما يسـتقل بذلك

مـن غير حاجـة إىل ورود الشرع ،نعـم هـو مؤكـد ،وإن كان األظهـر أن وجوهبما من
حيـث كوهنما كذلك سـمعي كام عن السـيد ،واحللي ،واحللبي ،واخلاجـا نصري الدين

الطـويس ،والكركـي ،وفخـر املحققني ،ووالـده ،يف بعض كتبه.
بل :عن املختلف نسبته إىل األكثر.

بــل :عــن الرسائــر نســبته إىل مجهــور املتكلمني واملحصلــن من الفقهــاء ،رضورة

عــدم وصــول العقــل إىل قبــح تــرك األمــر بذلــك عــى وجــه يرتتــب عليــه العقــاب
بــدون مالحظــة الــرع ،ودعــوى أن إجياهبــا مــن اللطــف الــذي يصــل العقــل إىل

وجوبــه عليــه جــل شــأنه واضحــة املنــع ،كوضــوح االكتفــاء مــن اهلل تعــاىل بالرتغيــب
والرتهيــب ونحومهــا ممــا يقــرب معــه العبــد إىل الطاعــة ويبعــد عــن املعصيــة دون

االجلــاء يف فعــل الواجــب وتــرك املحــرم.

بــل :يف املنتهــى :لــو وجبــا بالعقــل ملــا ارتفــع معــروف وملــا وقــع منكــر ،أو

كان اهلل تعــاىل شــأنه خمــا بالواجــب ،والتــايل بقســميه باطــل  ،فاملقــدم مثلــه بيــان

الرشطيــة أن األمــر باملعــروف هــو احلمــل عــى فعــل املعــروف ،والنهــي عــن املنكــر

هــو املنــع منــه ،فلــو كانــا بالعقــل لكانــا واجبــن عــى اهلل تعــاىل ،ألن كل واجــب عقيل
جيــب عــى كل مــن حصــل فيــه وجــه الوجــوب ولــو وجبــا عــى اهلل تعــاىل لــزم أحــد
األمريــن ،وأمــا بطالهنــا فظاهــر ،أمــا الثــاين فألنــه حكيــم ال جيــوز عليــه االخــال
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بالواجــب ،وأمــا األول فألنــه يلــزم االجلــاء وهــو ينــايف التكليــف ،ال يقــال :إن هــذا

وارد عليكــم يف وجوهبــا عــى املكلــف ،ألن األمــر هــو احلمــل ،والنهــي هــو املنــع،
وال فــرق يف اقتضــاء احلمــل واملنــع االجلــاء بــن مــا إذا صــدرا مــن املكلــف أو مــن

اهلل تعــاىل ،وذلــك قــول بابطــال التكليــف ،ألنــا نقــول:

ال نســلم أنــه يلــزم االجلــاء ،ألن منــع املكلــف ال يقتــي االمتنــاع ،أقــى مــا
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يف البــاب أن يكــون مقربــا ،وجيــري جمــرى احلــدود يف اللطفيــة ،وهلــذا تقــع القبائــح

مــع حصــول االنــكار وإقامــة احلــدود وإن كان ال خيفــى عليــك مــا يف ذلــك كلــه،
والعمــدة الوجــدان ،رضورة عــدم وصــول العقــل إىل ذلــك عــى وجــه يرتتــب عليــه

الــذم والعقــاب:

نعــم :يمكــن دعــوى وصولــه إىل الرجحــان يف اجلملــة ال عــى الوجــه املزبــور،

واألمــر ســهل بعــد مــا عرفــت مــن ثبوتــه بالــرع كتابــا وســنة وإمجاعــا.

(ووجوهبــا عــى الكفايــة) وحينئــذ ف ـ (يســقط بقيــام مــن فيــه غنــاء وكفايــة)

كــا هــو خــرة الســيد ،واحللبــي ،والقــايض ،واحلــي ،والفاضــل ،والشــهيدين،
واملحقــق الطــويس يف التجريــد ،واألردبيــي ،واخلراســاين ،وغريهــم عــى مــا حكــي

عــن بعضهــم.

(وقيــل) :والقائــل الشــيخ وابــن محــرة وفخــر االســام والشــهيد يف غايــة

املــراد والســيوري عــى مــا حكــي عــن بعضهــم (بــل) :هــو (عــى األعيــان ).

بــل :ربــا حكــي عــن احلــي ،بــل :عــن الشــيخ حكايتــه عــن قــوم مــن أصحابنــا

(وهــو أشــبه) عنــد املصنــف بأصــول املذهــب وقواعــده التــي منهــا أصالــة العينيــة

يف الوجــوب ،مضافــا إىل األمــر هبــا عــى جهــة العمــوم يف مجلــة مــن النصــوص

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

منهــا بعــض مــا تقــدم ســابقا ،ومنهــا النبــوي(((:

(لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليعمكم عذاب اهلل).
ويف آخر:

(((

(مــروا باملعــروف وإن مل تعملــوا بــه كلــه ،واهنــو عــن املنكــر وإن مل تنتهــوا عنــه

كلــه) .إىل غــر ذلــك.

لكــن ال خيفــى عليــك انقطــاع األصــل بمعلوميــة كــون الغــرض منهــا حصــول

ذلــك يف اخلــارج ال أهنــا مــرادان مــن كل شــخص بعينــه.

بــل :يمكــن دعــوى عــدم تعقــل إرادة احلمــل عــى املعــروف باليــد مثــا مــن

اجلميــع ،كــا أنــه يمكــن القطــع بكــون املــراد مــن هــذه العمومــات مثــل مــا ورد منهــا
يف تغســيل امليــت ودفنــه ونحومهــا ممــا هــو متعلــق باجلميــع عــى معنــى االجتــزاء
بــه مــن أي شــخص منهــم والعقــاب عــى اجلميــع مــع الــرك أصــا ،ال أن املــراد
فعلــه مــن كل واحــد الــذي ال يمكــن تصــوره باعتبــار معلوميــة عــدم إرادة التكــرار

كمعلوميــة عــدم إمــكان االشــراك ،كــا هــو واضــح ،هــذا كله مضافــا إىل االســتدالل

عليــه أيضــا بظاهــر قولــه تعــاىل:

ْكـمْ ُأمَّـ ٌة يَدْعُــونَ﴾((( إىل آخــره ،املــراد منــه التبعيــض ،خصوصا
كـنْ مِن ُ
﴿وَلْ َت ُ

بعــد اســتدالل الصــادق (عليــه الســام) ،قــال مســعدة بــن صدقــة((( ســئل أبــو عبــد

اهلل (عليــه الســام) عــن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أواجــب هــو عــى األمــة
((( الوسائل :الباب  3األمر والنهي احلديث . 12
((( الوسائل :الباب  10من أبواب األمر والنهي احلديث .10
((( آل عمران.104 :
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
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مجيعــا ؟

فقــال( :ال) ،فقيــل :ومل ؟ قــال( :إنــا هــو عــى القــوي املصــاع العــامل باملعــروف

مــن املنكــر ال عــى الضعفــة الــذي ال هيتــدون ســبيال)  -إىل أن قــال : -

ك ـنْ مِن ُ
(والدليــل عــى ذلــك كتــاب اهلل عــز وجــل ﴿وَلْ َت ُ
ْك ـمْ ُأمَّ ـ ٌة﴾) ،إىل

آخرهــا.
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فهذا خاص غري عام ،كام قال اهلل عز وجل:

﴿وَمِ ـنْ َق ـو ِْم مُوسَــى ُأمَّ ـ ٌة يَهْ ـدُونَ بِالْحَ ـقِّ وَبِ ـهِ يَعْدِ ُلــونَ﴾((( ومل يقــل عــى أمــة

موســى وال عــى كل قــوم ،وهــو يومئــذ أمــم خمتلفــة ،واألمــة واحــد فصاعــدا كــا قــال
كانَ ُأمَّ ـ ًة قَانِ ًتــا لَِّل ـهِ﴾((( يقــول مطيعــا هلل عــز وجــل
اهلل عــز وجــل ﴿إِنَّ إِبْرَاهِي ـمَ َ

وليــس عــى مــن يعلــم ذلــك يف هــذه اهلدنــة مــن حــرج إذا كان لــه قــوة لــه وال عــدد
وال طاعــة).

وقــال مســعدة((( ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) يقــول :وســئل عــن

احلديــث الــذي جــاء عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه:

(أن أفضل اجلهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ما معناه ؟ قال:

(هذا عىل أن يأمره بعد معرفته ،وهو مع ذلك يقبل منه ،وإال فال) .

ولكــن يمكــن كــون املــراد مــن اخلــر املفــر لآليــة اإلمــام العــادل ،بــل كاد

يكــون رصيــح قولــه (عليــه الســام) واألمــة واحــد إىل آخــره.
((( األعراف. 159 :
((( النحل. 120 :
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 1

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

بــل :يمكــن القطــع بــه بنــاءا عــى مــا هــو املعــروف عندنــا مــن تعلــق الواجــب

الكفائــي باجلميــع مــن حيــث اخلطــاب وإن ســقط بفعــل البعــض ،مــع أن اآليــة

ظاهــرة يف الوجــوب عــى معنــى أمــة مــن املؤمنــن ال مجيعهــم فضــا عــن النــاس،
وهــو إنــا يوافــق مــا ذهــب إليــه غرينــا مــن أن املخاطــب يف الكفائــي البعــض املبهم،

نحــو مــا قالــوه يف الواجــب املخــر بالنســبة إىل املكلــف بــه ،وقــد أبطلنــاه يف حملــه.
وحينئــذ فاملقصــود أنــه مــع بســط يــده الواجــب عليــه مجيــع أفــراد األمــر

باملعــروف التــي منهــا اجلهــاد وقتــال البغــاة وإقامــة احلــدود والتعزيــرات ورد املظامل
العامــة واخلاصــة وغــر ذلــك ممــا ال يقــوم بــه إال اإلمــام عليــه الســام ،فهــو خــارج

عــا نحــن فيــه مــن بعــض أفــراد األمــر باملعــروف ،فالعمــدة حينئــذ مــا ذكرنــاه
أوال لكــن ينبغــي أن يعلــم أن القائــل بالعينيــة موافــق عــى الســقوط مــع حصــول
املطلــوب بــرك العــايص االرصار عــى معصيتــه ،رضورة امتناع التكليــف حينئذ به

بامتنــاع متعلقــه وإنــا يظهــر فائــدة القولــن يف وجــوب قيــام الــكل بــه قبــل حصــول

الغــرض وإن قــام بــه مــن فيــه كفايــة عــى الوجــوب العينــي ،وســقوط الوجــوب
عمــن زاد عــى مــا فيــه الكفايــة مــن القائمــن عــى القــول اآلخــر ،وحينئــذ فلــو أمــر

أو هنــى بعــض وختلــف بعــض كان آثــا وإن حصــل املطلــوب بالبعــض اآلخــر.

ويمكــن أن يقــال بعينيــة االنــكار القلبــي عــى كل مكلــف ،ودونــه يف االحتــال

األمــر اللســاين ،وأمــا احلمــل عليــه بــرب ونحــوه فيمكــن القطــع بعــدم العينيــة

فيــه  ،فيكفــي حينئــذ وقوعــه مــن البعــض فيســقط عــن اآلخــر وال إثــم عليــه وإن

كان قــادرا عــى مــا وقــع مــن غــره أيضــا ،كــا أنــه يمكــن القطــع بمالحظــة الســرة
املســتمرة يف ســائر األعصــار واألمصــار بعــدم الوجــوب العينــي فيهــا ،ولــذا

يكتفــي ذو القــدرة عليهــا بارســال مــن يقــوم هبــا عــن مضيــه بنفســه وعــن مــي
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غريهــم ممــن هــو مشــرك معهــم يف التكليــف كــا هــو واضــح.

وعــى كل حــال فــا إشــكال يف ســقوط الوجــوب بامتثــال املأمور عــى القولني

وإن اختلفــت اجلهــة عــى التقديريــن ،كــا أنــه ال إشــكال يف ســقوط املبــادرة عــى

الكفائيــة مــع القطــع بقيــام الغــر ،حتــى لــو بــان بعــد ذلــك فســاد القطــع ومل يكــن
حمــل بعــد التكليــف مل يكــن آثــا ،للســرة املســتمرة يف ســائر األعصــار واألمصــار
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عــى عــدم املبــادرة بمجــرد العلــم بمــوت زيــد مثــا لتغســيله مــع القطــع بقيــام

الغــر بــه وإن ظهــر بعــد ذلــك فســاد القطــع بــل ال يبعــد االكتفــاء بالظــن الغالــب
املتاخــم للعلــم هلــا أيضــا ،بــل ربــا احتمــل االكتفــاء بمطلــق الظــن وإن كان فيــه

نظــر أو منــع ،لألصــل الســامل عــن املعــارض.

وعــى كل حــال فهــو بحــث يف حكــم الكفائــي مــن حيــث كونــه كذلــك

ال مدخليــة خلصــوص املقــام فيــه  ،وقــد ذكرنــا الــكالم فيــه ويف باقــي أحكامــه
يف مطــاوي املباحــث( .و) عــى كل حــال فقــد ظهــر لــك ممــا ذكرنــا ســابقا أن:

(املعــروف ينقســم إىل الواجــب والنــدب) رضورة كــون كل منهــا معروفــا,

بــل :قــد ســمعت احتــال انــدراج تــرك املكــروه يف الثــاين منهــا أيضــا ،وحينئــذ

(فـ ) املــدح والثنــاء يف الكتــاب والســنة عــى اآلمريــن باملعــروف شــامل هلــا ،نعــم
(األمــر بالواجــب واجــب ،وباملنــدوب منــدوب) كــا رصح بــه احلــي ،والديلمــي،
والفاضــل ،والشــهيدان ،وغريهــم.

بــل :عــن املفاتيــح االمجــاع عليــه ،مضافــا إىل مــا قيــل مــن عــدم زيــادة الفــرع

عــى أصلــه وإىل مــا جــاء بــه مــن النصــوص كقولــه (عليــه الســام):

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

«الدال عىل خري كفاعله»(((.

(ومــن أمــر بمعــروف وهنــى عــن منكــر أو دل عــى خــر أو أشــار بــه فهــو

رشيــك).
(((

هبا).

(((

(وال يتكلــم الرجــل بكلمــة حــق يؤخــذ هبــا إال كان لــه مثــل أجــر مــن أخــذ

إىل غــر ذلــك ممــا جــاء مــن احلــث عــى األمــر باخلــر بــل مجيــع مــا يف الكتــاب

والســنة مــن املــدح عــى األمــر باملعــروف شــامل هلــا ولــو عــى إرادة مطلــق

الرجحــان مــن صيغــة األمــر ،اللهــم إال أن يقــال إن جمــاز التخصيــص أوىل مــن

ذلــك ،ولكــن رجحانــه عليــه هنــا بحــث ،لقــوة إرادة مــا يشــملهام مــن املعــروف.
بــل :لــوال االمجــاع الــذي قــد عرفــت أمكــن القــول بوجــوب األمــر باملعــروف

الشــامل هلــا وإن مل جيــب املنــدوب عــى املأمــور ،أو نقــول :بــأن املراد وجــوب األمر

باملعــروف كل عــى حالــه نحــو مــا قيــل يف آيــة ﴿أوفــوا بالعقــود﴾((( عــى تقديــر
تناوهلــا للجائــز ،فيكــون املــراد حينئــذ مــن الوفــاء هبــا إعطــاء كل منهــا مــا يقتضيــه،

وإن كان ذلــك كلــه ال خيلــو مــن بحــث ،ولكــن األمــر ســهل بعــد معلوميــة احلــال
نعــم ينبغــي الرفــق يف ذلــك ،قــال عــار بــن أيب األحــوص (((،قلــت ،أليب عبــد اهلل
(عليــه الســام):

((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 21 - 19
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 21 - 19
((( الوسائل :الباب  16من أبواب األمر والنهي احلديث . 4
((( املائدة. 1 :
((( الوسائل :الباب  14من أبواب األمر والنهي احلديث . 9
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(إن عندنــا قومــا يقولــون بأمــر املؤمنــن ويفضلونــه عــى النــاس كلهــم ،

وليــس يصفــون مــا نصــف مــن فضلكــم ،أنتوالهــم ؟ فقــال يل:

(نعــم يف اجلملــة ،أليــس عنــد اهلل مــا مل يكــن عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ،ولرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــا ليــس عندنــا ،وعندنــا مــا ليــس
عندكــم ،وعندكــم مــا ليــس عنــد غريكــم  ،إن اهلل وضــع االســام عــى ســبعة
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أســهم :عــى الصــر ،والصــدق ،واليقــن ،والرضــا ،والوفــاء ،واحللــم ،ثــم قســم
ذلــك بــن النــاس ،فمــن جعــل فيــه هــذه الســبعة األســهم فهــو كامــل حمتمــل ،ثــم
قســم لبعــض النــاس الســهم ،ولبعضهــم الســهمني ،ولبعضهــم الثالثــة األســهم ،

ولبعــض األربعــة األســهم ،ولبعــض اخلمســة األســهم ،ولبعــض الســتة األســهم
 ،ولبعــض الســبعة األســهم ،فــا حتملــوا عــى صاحــب الســهم ســهمني ،وال عــى

صاحــب الســهمني ثالثــة أســهم ،وال عــى صاحــب الثالثــة أربعــة أســهم ،وال عــى
صاحــب األربعــة مخســة أســهم ،وال عــى صاحــب اخلمســة ســتة أســهم ،وال عــى
صاحــب الســتة ســبعة أســهم ،فتثقلوهــم وتنفروهــم ،ولكــن ترفقــوا هبــم وســهلوا

هلــم املدخــل ،وســأرضب لــك مثــا تعتــر بــه:

إنــه كان رجــل مســلم وكان لــه جــار كافــر ،وكان الكافــر يرافــق املؤمــن ،فلــم

يــزل يزيــن لــه االســام حتــى أســلم ،فغــدا عليــه املؤمــن فاســتخرجه مــن منزلــه

فذهــب بــه إىل املســجد ليصــي معــه الفجــر مجاعــة فلــا صــى قــال :لــو قعدنــا نذكــر
اهلل تعــاىل حتــى تطلــع الشــمس ,فقعــد معــه فقــال لــه:

لــو تعلمــت القــرآن إىل أن تــزول الشــمس وصمــت اليــوم كان أفضــل ،فقعــد

معــه وصــام حتــى صــى الظهــر والعــر ،فقــال :لــه لــو صربت حتــى تصــي املغرب

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

والعشــاء اآلخــرة كان أفضــل فقعــد معــه حتــى صــى املغــرب والعشــاء اآلخــرة ،ثــم

هنضــا وقــد بلــغ جمهــوده ومحــل عليــه مــا ال يطيــق ،فلــا كان مــن الغــد غــدا عليــه
وهــو يريــد مثــل مــا صنــع باألمــس فــدق عليــه بابــه ثــم قــال :

اخــرج حتــى نذهــب إىل املســجد فأجابــه :أن انــرف عنــي إن هــذا ديــن

شــديد ال أطيقــه.

فــا خترقــوا هبــم ،أمــا علمــت أن إمــارة بنــي أميــة كانــت بالســيف ،والعنــف،

واجلــور ،وإن إمامتنــا :بالرفــق ،والتأليــف ،والوقــار ،والتقيــة ،وحســن اخللطــة،

والــورع ،واالجتهــاد ،فرغبــوا النــاس يف دينكــم ،وفيــا أنتــم فيــه).

(و) أمــا (املنكــر) ف (ال ينقســم) إذ ليــس هــو إال القبيــح املحــرم كــا عن الشــيخ

الترصيــح بــه ،ملــا عرفتــه مــن عــدم كــون املكــروه منكــرا ،وحينئــذ (فالنهــي عنــه كله

واجــب) كــا رصح بــه غــر واحــد وكأنــه اصطــاح ،وإال فيمكــن قســمته إليهــا
أيضــا عــى معنــى وجــوب النهــي عــن احلــرام واســتحباب النهــي عــن املكــروه ،
فيكــون حينئــذ قســمني كاملعــروف ولعلــه لــذا قــال ابــن محــزة فيــا حكــي عنــه:

« النهــي عــن املنكــر يتبــع املنكــر  ،فــإن كان املنكــر حمظــورا كان النهــي عنــه

واجبــا ،وإن كان مكروهــا كان النهــي عنــه مندوبــا وإن كان فيــه أن إطــاق املنكــر

عــى املكــروه غــر معــروف  ،ويف املختلــف اســتجود هنــا عبــارة أيب الصــاح ،قال:
األمــر والنهــي كل منهــا واجــب ومنــدوب ،فــا وجــب فعلــه عقــا أو ســمعا

األمــر بــه واجــب ،ومــا نــدب إليــه فاألمــر بــه منــدوب  ،ومــا قبــح عقــا أو ســمعا

النهــي عنــه واجــب ،ومــا كــره منهــا النهــي عنــه منــدوب وال بــأس بــه واهلل العــامل.
(و) كيــف كان فـ (ال جيــب النهــي عــن املنكــر) وال األمــر باملعــروف الواجــب
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(مــا مل يكمــل رشوط أربعــة) كــا رصح بذلــك الفاضــل ،والشــهيدان ،وغريهــم،

ولعــل اقتصــار املصنــف عــى األول إلرادة األعــم مــن تــرك احلــرام وفعــل الواجب
مــن املنكــر عــى أن يكــون املــراد بالنهــي عــن الثــاين هــو األمــر بالفعــل الــذي هــو

املعــروف ،أو لوضــوح أهنــا رشائــط فيهــا ،أو لغــر ذلــك.

وعــى كل حــال فـ (األول أن يعلمــه) معروفــا و (منكــرا ليأمــن) مــن ( الغلــط
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يف ) التعريــف و ( االنــكار ) كــا رصح بــه احلــي ،والفاضــل ،والشــهيدان ،واملقداد،
وغريهــم عــى مــا حكــي عــن بعضهــم.

بــل :عــن املنتهــى نفــي اخلــاف فيــه ،ومقتضــاه كــون ذلــك رشطــا للوجــوب

كاالســتطاعة للحــج وحينئــذ فاجلاهــل معــذور ،لكــن يف حاشــية الكركــي،
واملســالك النظــر يف ذلــك ،قــال يف األول :ولقائــل أن يقــول:

إن يف اشــراط الوجــوب بــه نظــرا ،فــإن مــن علــم أن زيــدا قــد صــدر منــه

فعــل منكــر أو تــرك معروفــا يف اجلملــة بنحــو شــهادة العدلــن وال يعلــم املعــروف
واملنكــر ينبغــي أن يتعلــق بــه وجــوب األمــر والنهــي ،وجيــب عليــه تعلــم مــا يصــح

معــه األمــر والنهــي ،كــا يتعلــق باملحــدث وجــوب الصــاة ،وجيــب عليــه حتصيــل

رشوطهــا ،واألصــل يف ذلــك أنــه ال دليــل يــدل عــى اشــراط الوجــوب هبــذا
األمــر ،فــإن األمــر هبــا ورد مطلقــا ،وتقييــده يتوقــف عــى الدليــل ،وهــو منتــف،

وظاهــر تعليلهــم يرشــد إىل ذلــك فإنــه كــا هــو ظاهــر ال يســتلزم مــا ادعــوه ،ألنــا

عــى ذلــك االحتــال نوجــب عليــه  -بعــد اإلحاطــة بــرك املعــروف يف اجلملــة -
التعلــم ثــم األمــر.

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

وقــال يف الثــاين منهــا :وقــد يناقــش بــأن عــدم العلــم باملعــروف واملنكــر ال

ينــايف تعلــق الوجــوب بمــن مل يعلــم ،وإنــا ينافيــه نفــس األمــر والنهــي حــذرا

مــن الوقــوع يف األمــر باملنكــر والنهــي عــن املعــروف ،وحينئــذ فيجــب عــى مــن

علــم بوقــوع النكــر أو تــرك املعــروف مــن شــخص معــن يف اجلملــة بنحــو شــهادة
العدلــن أن يتعلــم مــا يصــح معــه النهــي واألمــر ثــم يأمــر أو ينهــى ،كــا يتعلــق

باملحــدث وجــوب الصــاة وجيــب عليــه حتصيــل رشوطهــا ،وحينئــذ فــا منافــاة
بــن عــدم جــواز أمــر اجلاهــل وهنيــه حــال اجلهــل وبــن وجوهبــا عليــه كــا جتــب
الصــاة عــى املحــدث والكافــر ،وال تصــح منهــا عــى تلــك احلــال وفيــه  -مــع أنــه
منــاف ملــا ســمعته مــن األصحــاب مــن دون خــاف فيــه بينهــم.

كــا اعــرف بــه يف املنتهــى  -أنــه منــاف أيضــا ملــا يف خــر مســعدة((( الســابق

الــذي حــر الوجــوب فيــه عــى القــوي املطــاع العــامل باملعــروف مــن املنكــر ،بــل
يمكــن دعــوى أن املنســاق مــن إطــاق األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر هــو

مــا علمــه املكلــف مــن األحــكام مــن حيــث كونــه مكلفــا هبــا ،ال أنــه جيــب أن
يتعلــم املعــروف مــن املنكــر زائــدا عــى ذلــك مقدمــة ألمــر الغــر وهنيــه اللذيــن

يمكــن عــدم وقوعهــا ممــن يعلمــه مــن األشــخاص ،وأمــا مــا ذكــراه مــن املثــال فهــو
خــارج عــا نحــن فيــه ،رضورة العلــم حينئــذ بتحقــق موضــوع اخلطــاب بخــاف

مــن فعــل أمــرا أو تــرك شــيئا ومل نعلــم حرمــة مــا فعلــه وال وجــوب مــا تركــه ،فإنــه

ال جيــب تعــرف ذلــك مقدمــة لألمــر والنهــي لــو فرضنــا كوهنــا منــه ،بــل أصــل
الــراءة حمكــم ،وهــو مــراد األصحــاب بكونــه رشطــا للوجــوب ،واهلل العــامل .

((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
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و (الثــاين أن جيــوز تأثــر إنــكاره ،فلــو غلــب عــى ظنــه أو علــم أنــه ال يؤثــر مل

جيــب) بــا خــاف أجــده يف األخــر.

بــل :يف ظاهــر املنتهــى االمجــاع عليــه ،لكــن قــد يشــكل بالنســبة إىل املرتبــة

األوىل منــه ،وهــو االنــكار القلبــي الــذي ســتعرف وجوبــه عــى االطــاق ،اللهــم

إال أن يقــال إن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ال يعقــل كوهنــا بالقلــب
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وحــده ،رضورة عــدم كــون ذلــك أمــرا وهنيــا  ،كــرورة عــدم كــون املعــرف

واملنكــر بالقلــب آمــرا وناهيــا ،وإنــا هــو مــن توابــع االيــان بــا جــاء بــه النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) فــا بــد مــن اعتبــار أمــر آخــر يف املرتبــة األوىل بــه تعــد يف
األمــر والنهــي ،وهــو إظهــار عــدم الرضــا بــرب مــن االعــراض وإظهــار الكراهة

ونحــو ذلــك  ،واألمــر يف ذلــك ســهل .

إنما الـكالم فيما ذكـره املصنف ومجاعـة  ،بل ربام نسـب إىل األكثر من السـقوط

أيضـا بغلبـة الظـن بعـدم التأثير ،مـع أن األوامـر مطلقـة ،ومقتضاهـا الوجوب عىل

االطلاق حتـى يف صـورة العلـم بعـدم التأثير ،إال أنـه لالمجـاع وغيره سـقط يف
خصوصهـا ،أمـا غريهـا فبـاق على مقتضى االطلاق مـن الوجوب.

و لعلــه لــذا كان ظاهــر مجاعــة بــل رصيــح آخريــن االكتفــاء بالتجويــز الــذي

معنــاه االمــكان الــذي خيــرج عنــه االمتنــاع خاصــة ،بــل هــو مقتــى عنــوان املتــن

أوال ،وإن كان قــد فــرع عليــه غلبــة الظــن ،ودعــوى انــراف االطــاق إىل غــر
ذلــك فيبقــى أصــل الــراءة ســليام ممنوعــة ،كــا أن الصــادق (عليــه الســام) يف خــر
مســعدة

(((

املتقــدم ملــا ســئل عــا جــاء عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث  2 - 1مع اختالف يف الثاين .

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

(إن أفضــل اجلهــاد كلمــة عــدل عنــد إمــام جائــر) :هــذا عــى أن يأمــره بعــد

معرفتــه ،ومــع ذلــك يقبــل منــه  ،وإال فــا  -كقوله (عليه الســام) يف خــر حييى(((:
(إنــا يؤمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر مؤمــن متيقــظ أو جاهــل متعلــم،

وأمــا صاحــب ســوط وســيف فــا).
ويف خرب داود الرقي(((:

(ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه).

قيل له :وكيف ذلك ؟ قال:

(يتعرض ملا ال يطيق).
ويف خرب حرث:

(((

(مــا يمنعكــم إذا بلغكــم عــن الرجــل مــا تكرهــون ،ومــا يدخــل علينــا بــه

األذى ،أن تأتــوه فتؤنبــوه ،وتعذلــوه ،وتقولــوا لــه قــوال بليغــا).
قلت :جعلت فداك ،إذا ال يقبلون منا ،قال:

(اهجروهم ،واجتنبوا جمالسهم).

ويف خرب أبان:

(((

(كان املســيح عليــه الســام يقــول :إن التــارك شــفاء املجــروح ممــن جرحــه

رشيــك جارحــه ال حمالــة) - .إىل أن قــال :-

((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث  2 - 1مع اختالف يف الثاين .
((( الوسائل :الباب  13من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
((( الوسائل :الباب  7من أبواب األمر والنهي احلديث . 3
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 5
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(فكذلــك ال حتدثــوا باحلكمــة غــر أهلهــا فتجهلــوا ،وال متنعوهــا أهلهــا فتأثموا

وليكــن أحدكــم بمنزلــة الطبيــب املــداوي إن رأى موضعــا لدوائه ،وإال أمســك).

 -ال داللــة فيــه عــى الســقوط مــع الظــن كــا زعمه بعــض األفاضــل خصوصا

فيام عــدا األول.

بــل :يمكــن ظهــوره خصوصــا األخــر يف عكســه فــإن الطبيــب قــد يعطــي
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الــدواء مــع احتــال الشــفاء ،وأمــا األول فــا داللــة فيــه عــى العلــم بالقبــول ،مــع

أن اخلصــم ال يقولــه أيضــا ،رضورة الوجــوب عنــده مع تســاوي الطرفــن ،ويمكن
محــل عبــارة املصنــف ونحوهــا عــى أن املــراد بغلبــة الظــن الطمأنينــة العاديــة التــي

ال يراعــي معهــا االحتــال لكونــه مــن األوهــام فيهــا ،ال أن املــراد عــدم وجوبــه مــع
االحتــال املعتــد بــه عنــد العقــاء الــذي هــو مقتــى إطــاق األدلــة ،خصوصــا

بعــد ترصيــح غــر واحــد بــأن الســاقط مــع العلــم بعــدم التأثــر الوجــوب دون
اجلــواز ،بــل عــن بعــض األصحــاب اســتحبابه ،واهلل العــامل.

و (الثالــث أن يكــون الفاعــل لــه) :أي املنكــر ولــو تــرك الواجــب (مــرا عــى

االســتمرار ،فلــو الح منــه أمــارة االمتنــاع) عــن ذلــك (ســقط االنــكار) بــا خــاف

مــع فــرض اســتفادة القطــع مــن األمــارة بــل وال إشــكال رضورة عــدم موضــوع

هلــا ،بــل مهــا حمرمــان حينئــذ كــا رصح بــه غــر واحــد ،كــا أنــه ال إشــكال يف
عــدم الســقوط بعــد العلــم بــارصاره ،إنــا االشــكال يف الســقوط باألمــارة الظنيــة

بامتناعــه كــا هــو مقتــى املتــن وغــره باعتبــار إطــاق األدلــة واســتصحاب
الوجــوب الثابــت اللهــم إال أن يريــد الظــن الغالــب الــذي يكــون معــه االحتــال

ومهــا ال يعتــد بــه عنــد العقــاء كــا ســمعته آنفــا.

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

بــل :قــد يقــال بوجوهبــا يف حــال عــدم العلــم بــاالرصار ،للحكــم بفســقه مــا

مل تعلــم توبتــه ،فيجــري عليــه حينئــذ مجيــع األحــكام التــي منهــا أمــره باملعــروف
وهنيــه عــن املنكــر مــا مل تتحقــق التوبــة ولــو بالطريــق الــذي يتحقــق بــه مثلهــا مــن

إظهــار النــدم ونحــوه ،ومــن ذلــك ينقــدح االشــكال فيــا عــن الرسائــر واإلشــارة
واجلامــع مــن كــون رشط وجوهبــا ظهــور أمــارة االســتمرار.

بــل :وفيــا عــن مجاعــة من كــون الــرط االرصار ،ولعــل األوىل جعــل الرشط

عــدم ظهــور أمــارة االقالع.

بــل:ال بــد مــن تقييــد األمــارة بــا يكتفــي يف حتقــق التوبــة ،بــل لعــل هــذا هــو

املــراد ممــا يف الــدروس مــن القطــع بالســقوط لــو الح منــه أمــارة النــدم ،ولــذا قــال

يف الكفايــة بعــد حكايتــه عنــه:

وهــو حســن إن أفــادت األمــارة غلبــة الظــن ،وحينئــذ فلــو شــك يف امتناعــه

وعدمــه اجتــه الوجــوب كــا رصح بــه يف املســالك ،قــال فيهــا يف رشح العبــارة :ال

إشــكال يف الوجــوب مــع االرصار ،وإنــا الــكالم يف ســقوطه بمجــرد ظهــور أمــارة
االمتنــاع  ،فــإن األمــارة عالمــة ضعيفــة يشــكل معهــا ســقوط الواجــب املعلــوم،

ويف الــدروس أنــه مــع ظهــور األمــارة يســقط قطعــا ،ويلحــق بعلــم االرصار اشــتباه
احلــال فيجــب االنــكار وإن مل يتحقــق الــرط الــذي هــو االرصار ،ومثلــه القــول

يف األمــر باملعــروف ،وهــو موافــق لكثــر ممــا ذكرنــاه ،خالفــا ملــا ســمعته مــن ظاهــر
الرسائــر واجلامــع واإلشــارة مــن اعتبــار ظهــور أمــارة االســتمرار يف الوجــوب.

بــل :وظاهــر مــن اعتــر االرصار يف الوجــوب أيضــا ،رضورة خمالفــة ذلــك كله

الطــاق األدلــة  ،وهــل يكفــي جمــرد االمتنــاع أو ال بــد مــن التوبة ؟ اســتظهر بعض
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النــاس مــن أكثــر األصحــاب الســقوط بــاألول ،ثــم قــال :نعــم إن ظهــر اســتمراره
عــى تــرك التوبــة كان الــازم أمــره هبــا ،ولكــن هــذا غــر األمــر باملعــروف الــذي
وجــب عليــه التوبــة برتكــه ،ويف الكفايــة قالــوا:

لــو ظهــر االقــاع ســقط ،وال ريــب فيــه إن كان املــراد باالقــاع النــدم ،ولــو

كان جمــرد الــرك ففيــه تــردد ،قلــت :ال ريــب يف أولويــة مراعــاة التوبــة كــا أرشنــا
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إليــه ســابقا ،واهلل العــامل.

و (الرابــع أن ال يكــون يف االنــكار مفســدة ،فلــو) علــم أو (ظــن توجــه الــرر

إليــه أو إىل مالــه) أو إىل عرضــه (أو إىل أحــد مــن املســلمني) يف احلــال أو املــآل (
ســقط الوجــوب ) بــا خــاف أجــده فيــه كــا اعــرف بــه بعضهــم  ،لنفــي الــرر
والــرار واحلــرج يف الديــن ،وســهولة امللــة وســاحتها  ،وإرادة اهلل اليــر دون
العــر وقــول الرضــا عليــه الســام يف اخلــر املــروي ((( عــن العيــون:

(واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجبــان عــى مــن أمكنــه ذلــك ومل خيف

عىل نفســه).

كقول الصادق (عليه السالم) يف حديث رشائع الدين

(((

(وال عىل أصحابه).

مع زيادة:

وقوله (عليه السالم) أيضا يف خرب مسعدة((( السابق:

(وليس ذلك يف هذه اهلدنة إذا كان ال قوة له وال مال وال عدد وال طاعة).
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 22
((( الوسائل :الباب  1من أبواب األمر والنهي احلديث . 22
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث  1مع اختالف يسري .

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

بــل :وقولــه (عليــه الســام) يف خــر حييــى((( الطويــل الســابق.بل :وقولــه

عليــه الســام أيضــا يف خــر مفضــل بــن زيــد((( :

(مــن تعــرض لســلطان جائــر فأصابتــه بليــة مل يؤجــر عليهــا ومل يــرزق الصــر

عليها).وغــر ذلــك مــن النصــوص الســابقة وغريهــا.

واملناقشــة :بــأن التعــارض بينهــا وبــن مــا دل عــى األمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر مــن وجــه يدفعهــا أوال أن مــورد مجلــة منهــا يف األمــر باملعــروف والنهــي
عــن املنكــر ،نعــم هــو كذلــك بالنســبة إىل نحــو قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه:

(((

(ال رضر وال رضار وقوله تعاىل :ما جعل عليكم يف الدين من حرج)

(((

ونحومهــا ،ومــن التخصيــص يف الســابقة يعلــم الرجحــان حينئــذ يف هــذه

العمومــات ،خصوصــا بعــد مالحظــة غــر املقــام مــن التكاليــف التــي تســقط مــع
الــرر كالصــوم ونحــوه ،وقــول الباقــر عليــه الســام يف اخلــر((( الســابق:

(يكــون يف آخــر الزمــان قــوم مــراؤون يتقــرؤون)- .إىل أن قــال( : -ال يوجبون

أمــرا بمعــروف وال هنيــا عــن منكــر إال إذا أمنوا الــرر ،يطلبون ألنفســهم الرخص
واملعاذير).

حممــول عــى أنــاس خمصوصــن موصوفــن هبــذه الصفــات ،أو عــى إرادة

فــوات النفــع مــع الــرر.

((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 3 - 2
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 3 - 2
((( الوسائل :الباب  12من كتاب إحياء املوات .
((( احلج. 78 :
((( الوسائل :الباب  2من أبواب األمر والنهي احلديث . 6
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بــل :يف الوســائل أو عــى وجــوب حتمــل الــرر اليســر ،أو عــى اســتحباب

حتمــل الــرر العظيــم ،وإن كان ال خيلــو مــن نظــر بــل منــع يف األخــر رضورة

ثبــوت احلرمــة حينئــذ كــا رصح بــه الشــهيدان والســيوري ،ومــا وقــع مــن
خصــوص مؤمــن آل فرعــون وأيب ذر وغريمهــا يف بعــض املقامــات فألمــور خاصــة

ال يقــاس عليهــا غريهــا.
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ثــم إن ظاهــر األصحــاب اعتبــار العلــم أو الظــن بالــرر ،ويقــوى إحلــاق

اخلــوف املعتــد بــه عــن العقــاء ،هــذا ،وعــن البهائــي رمحــه اهلل يف أربعينــه عــن

بعــض العلــاء زيــادة أنــه ال جيــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إال بعــد
كــون اآلمــر والناهــي متجنبــا عــن املحرمــات وعــدال ،لقولــه تعــاىل:
َكمْ﴾((( ،وقوله تعاىل:
﴿ َأتَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْ ِبرِّ وَتَنْسَوْنَ َأنْ ُفس ُ
﴿لِمَ تَ ُقو ُلونَ مَا َل تَ ْفعَ ُلونَ﴾((( ،وقوله تعاىل :

﴿كبُرَ مَ ْق ًتا عِنْدَ َّ
اللهِ َأنْ تَ ُقو ُلوا مَا َل تَ ْفعَ ُلونَ﴾.
َ

وقــول الصــادق (عليــه الســام) يف خــر حممــد بــن عمــر((( املــروي عــن

اخلصــال وعــن روضــة الواعظــن:

(إنــا يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر مــن كانــت فيــه ثــاث خصــال :عامل

بــا يأمــر بــه ،تــارك ملــا ينهــى عنــه).

وقول أمري املؤمنني (عليه السالم) ،يف هنج البالغة:

((( البقرة. 44 :
((( الصف. 2 :
((( الوســائل :البــاب  10مــن أبــواب األمــر والنهــي احلديــث  3عــن حممــد بــن أيب عمــر رفعــه إىل أيب
عبــد اهلل عليــه الســام والبــاب  2منهــا احلديــث . 10

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

(وأمروا باملعروف وائتمروا به ،واهنوا عن املنكر وانتهوا عنه).
وإنام أمرنا بالنهي بعد التناهي ،ويف اخلرب:

«وال يأمــر باملعــروف مــن قــد أمــر أن يؤمــر بــه ،وال ينهــى عــن املنكــر مــن قــد

أمــر أن ينهــى عنــه».

عــى أن هدايــة الغــر فــرع االهتــداء ،واإلقامــة بعد االســتقامة ،وفيــه أن األول

إنــا يــدل عــى ذم غــر العامــل بــا يأمــر بــه ال عــى عــدم الوجــوب عليــه ،واحتــال
الثــاين اللــوم عــى قــول فعلنــا أو مــا يــدل عــى ذلــك وال فعــل ،والثالــث اإلشــارة

إىل اإلمــام القائــم بجميــع أفــراد األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،والتعريــض
بأئمــة املتلبســن بلبــاس أئمــة العــدل ،كل ذلــك الطــاق مــا دل عــى األمــر هبــا

كتابــا وســنة وإمجاعــا مــن غــر اشــراط للعدالــة.

بــل :ظاهــر حرصهــم الرشائــط يف األربعــة عــدم اشــراط غريهــا ،بــل :عــن

الســيوري والبهائــي والكاشــاين الترصيــح بعــدم اعتبــار العدالــة.

نعــم :يعتــر يف األمــر التكليــف  ،كــا أنــه يعتــر يف املأمــور واملنهــي ،ومنــع

الصبــي واملجنــون عــن إرضار الغــر ليــس مــن األمــر باملعــروف ،بــل هــو كمنــع
الدابــة املؤذيــة ،فــا يف كنــز العرفــان  -مــن أنــه ال يشــرط يف املأمــور واملنهــي أن
يكــون مكلفــا ،فــإن غــر املكلــف إذا علــم إرضاره للغــر منــع مــن ذلــك وكــذا

الصبــي ينهــى عــن املحرمــات لئــا يتعودهــا  ،ويؤمــر بالطاعــات ليتمــرن عليهــا
 واضــح الفســاد بعــد مــا عرفــت مــن أن املنكــر املحــرم املعــروف الواجــب  ،والواجــب وال حمــرم بالنســبة إىل غــر املكلــف)((( .

((( جواهر الكالم للشيخ اجلواهري :ج 21ص .374 - 358
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املس��ألة اخلامس��ة :وج��وب األم��ر باملعروف والنه��ي عن املنك��ر يف املذاهب
االخرى.

أوال  -املذهب الزيدي .
ذهــب الزيديــة اىل وجــوب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى كل

مكلــف مســلم ملــن علــم املعــروف واملنكــر؛ واختلفــوا يف وجوبــه عق ـاً؛ وتعلــق
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الوجــوب يف األمــر والنهــي بــروط وهــي العلــم باملعــروف واملنكــر؛ غلبتــه الظــن

بالتأثــر؛ إن يظــن التضيــق يف األمــر والنهــي؛ وان ال يــؤدي األمر والنهــي اىل قبيح)
ولقــد جــاء بيــان ذلــك فيــا عرضــه إمــام الزيديــة أمحــد املرتــى (ت 840هـــ)

يف رشح األزهــار ،فقــال:

(اعلــم أنــه جيــب عــى كل مكلــف مســلم االمــر بــا علمــه معروفــا والنهــي عــا

علمــه منكــرا لقولــه تعــاىل:

ْك ـمْ ُأمَّـ ٌـة يَدْعُــونَ إِ َلــى الْ َخيْ ـ ِر وَي َْأمُ ـرُونَ بِالْمَعْ ـرُوفِ وَيَنْهَ ـوْنَ
ك ـنْ مِن ُ
﴿وَلْ َت ُ

ْك ـ ِر﴾.
ـن الْمُن َ
عَـ ِ

فاقتــى ذلــك كونــه فــرض كفايــة وقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم لتأمــرن

باملعــروف ولتنهــن عــن املنكــر أو ليســلطن اهلل عليكــم ســلطانا ظاملــا ال جيــل

كبريكــم وال يرحــم صغريكــم فيدعــوا خياركــم فــا يســتجاب هلــم إىل غــر ذلــك
وعــى اجلملــة فوجــوب ذلــك معلــوم مــن الديــن رضورة وقــد اختلــف يف وجوبــه
عقــا ( ولــو ) مل يتمكــن املكلــف مــن انــكار املنكــر اال ( بالقتــل) لفاعلــه جــاز ذلــك

آلحــاد املســلمني بخــاف االمــر باملعــروف فــا جيــوز القتــل ألجلــه اال بأمــر اإلمام

الن القتــل عــى ذلــك حــد بخــاف القتــل مدافعــة عــن املنكــر فإنــا هــو ألجــل

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

الدفــع فيجــري جمــرى املدافعــة عــن النفــس أو املــال.
واعلم أن النهي واالمر ال جيبان اال برشوط:

األول :أن يعلــم اآلمــر الناهــي أن الــذي يأمــر بــه معــروف حســن والــذي

ينهــى عنــه منكــر قبيــح واال مل يأمــن أن يأمــر بالقبيــح وينهــى عــن احلســن فــإن مل

حيصــل اال ظــن مل جيــب اتفاقــا وهــل حيســن قيــل ف ال حيســن إذ االقــدام عــى مــاال
يؤمــن قبحــه قبيــح وقيــل ح بــل حيســن وان مل جيــب قــال موالنــا عليلــم وال وجــه

لــه.

الــرط الثــاين :قولــه (إن ظــن التأثــر) أي ال جيــب عــى املكلــف أن يأمــر

وينهــى إال حيــث يغلــب يف ظنــه أن المــره وهنيــه تأثــرا يف وقــوع املعــروف وزوال
املنكــر فــإن مل يظــن ذلــك مل جيــب وىف حســنه خــاف.

(و) الــرط الثالــث :أن يظــن (التضيــق أي نضيــق األمــر والنهــي بحيــث أنــه

إذا مل يأمــر باملعــروف يف ذلــك الوقــت فــات عملــه وبطــل وإن مل ينــه عــن املنكــر يف

تلــك احلــال وقــع املنكــر فأمــا لــو مل يظــن ذلــك مل جيــب عليــه وأمــا احلســن فبحســن

الن الدعــاء إىل اخلــر حســن بــكل حــال.

(و) الــرط الرابــع :أن ال يــؤدي األمــر والنهــي إىل قبيــح فــا جيــب إال إن (مل

يــؤد إىل) منكــر (مثلــه) أمــا اخــال بواجــب أو فعــل قبيــح (أو) يــؤد إىل (أنكــر)
منــه فــان غلــب يف ظنــه انــه يــؤد إىل ذلــك قبــح األمــر والنهــي حينئــذ قيــل ح فأمــا
إذا أدا إىل أدون يف القبــح يف حمــل ذلــك احلكــم ال يف غــره نحــو أن ينهــى عــن

قتــل زيــد فيقطــع يــده مل يســقط الوجــوب وان اختلــف املحــل ســقط كان يعلــم

أنــه يقطــع يــد عمــرو أو يرضبــه إذا هنــاه عــن قتــل زيــد قيــل ف وكان الفعــل اآلخــر
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مــن جنــس األول كــا صورنــا ال إن غلــب يف ظنــه أنــه إن هنــاه عــن قتــل زيــد أخــذ
مــال عمــرو فــا يســقط الوجــوب الن حرمــة النفــس أبلــغ مــن حرمــة املــال وذلــك

جيــوز خلشــية التلــف.

(أو) إذا أدا األمــر والنهــي إىل (تلفــه) أي تلــف اآلمــر والناهــي (أو) تلــف

(عضــو منــه أو ) تلــف (مــال جمحــف) بــه فــان خشــية ذلــك يســقط بــه وجــوب
206

األمــر والنهــي ( فيقبــح ) األمــر والنهــي حيــث يــؤدي إىل مثلــه أو إىل أنكــر عــى

الصفــة التــي حققهــا عليلــم أو إىل تلفــه أو تلــف عضــو منــه أو مــال جمحــف بــه

قولــه (غالبــا) حيــرز مــن أن حيصــل بتلــف اآلمــر والناهــي إعــزاز للديــن وقــدوة
للمســلمني فإنــه بحســن منــه األمــر والنهــي وإن غلــب يف ظنــه أنــه يــؤدي إىل تلفــه

كــا كان مــن زيــد بــن عــي واحلســن بــن عــي عليهــا الســام)(((.
ثانيا  -املذهب الشافعي .

ذهــب فقهــاء الشــافعية اىل وجــوب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وهــو

فــرض كفايــة ومل يشــرطوا يف تعلــق وجوبــه بــروط فهــو ال يســقط عــن املكلــف

لكونــه يظــن انــه ال يفيــد ،أو يعلــم بالعــادة انــه ال يؤثــر كالمــه؛ بــل جيــب عليــه
األمــر والنهــي بأصحــاب الواليــات واملراتــب؛ بــل ذلــك ثابــت آلحــاد املســلمني
وواجــب عليهــم) .

أمــا فيــا خيــص العلــم باملعــروف واملنكــر فذهبــوا اىل القــول بانــه خمتلــف

بحســب االشــياء ،فــان كان مــن الواجبــات الظاهــرة واملحرمــات املشــهورة
فــكل املســلمني علــاء هبــا ،وأن كان مــن دقائــق األقــوال واألفعــال ،وممــا يتعلــق

((( رشح األزهار :ج  4ص .585 -582

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

باالجتهــاد مل يكــن للعــوام االبتــداء بإنــكاره ،بــل ذلــك للعلــاء ،ويلتحــق هبــم مــن

اعاملــه العلــاء بــان ذلــك مجــع عليــه ،وأن يكــون األمــر والنهــي برفــق .
قال احلافظ النووي (ت 676هـ):

(األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــرض كفايــة بإمجــاع األمــة ،وهــو مــن

أعظــم قواعــد االســام ،وال يســقط عــن املكلــف لكونــه يظــن أنــه ال يفيــد ،أو
يعلــم بالعــادة أنــه ال يؤثــر كالمــه ،بــل جيــب عليــه األمــر والنهــي ،فــإن الذكــرى

تنفــع املؤمنــن ،وليــس الواجــب عليــه أن يقبــل منــه ،بــل واجبــه أن يقــول كــا قــال

اهلل تعــاىل:

﴿مَــا عَ َلــى الرَّسُــو ِل إَِّل الْبَـا َُغ﴾ قالــوا :ومــن أمثلتــه :أن يــرى مكشــوف بعــض

عورتــه يف محــام ونحــو ذلــك ،وال يشــرط يف اآلمــر والناهــي كونــه ممتثــا مــا
يأمــر بــه ،جمتنبــا مــا ينهــى عنــه ،بــل عليــه األمــر والنهــي يف حــق نفســه ،ويف حــق

غــره ،فــإن أخــل بأحدمهــا ،مل جيــز االخــال باآلخــر ،وال خيتــص األمــر والنهــي
بأصحــاب الواليــات واملراتــب ،بــل ذلــك ثابــت آلحــاد املســلمني وواجــب
عليهــم ،قــال إمــام احلرمــن :والدليــل عليــه إمجــاع املســلمني ،فــإن غــر الــوالة يف

الصــدر األول كانــوا يأمــرون الــوالة وينهوهنــم مــع تقريــر املســلمني إياهــم وتــرك

توبيخهــم عــى التشــاغل بذلــك بغــر واليــة ،ويــدل عليــه قــول النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) يف صحيــح مســلم:

(مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده  ،فــإن مل يســتطع فبلســانه ،فــإن مل يســتطع

فبقلبه).

قــال أصحابنــا :وإنــا يأمــر وينهــى مــن كان عاملــا بــا يأمــر بــه وينهــى عنــه،
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وذلــك خيتلــف بحســب األشــياء ،فــإن كان مــن الواجبــات الظاهــرة ،واملحرمــات
املشــهورة ،كالصــاة والصيــام والزنــى واخلمــر ونحوهــا ،فــكل املســلمني علــاء

هبــا ،وإن كان مــن دقائــق األقــوال واألفعــال ،وممــا يتعلــق باالجتهــاد ،مل يكــن

للعــوام االبتــداء بإنــكاره ،بــل ذلــك للعلــاء ،ويلتحــق هبــم مــن أعلمــه العلــاء بــأن
ذلــك جممــع عليــه.
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ثــم العلــاء إنــا ينكــرون مــا أمجــع عــى إنــكاره ،أمــا املختلــف فيــه فــا إنــكار

فيــه ،ألن كل جمتهــد مصيــب ،أو املصيــب واحــد وال نعلمــه ،وال إثــم عــى املخطئ،

لكــن إن ندبــه عــى جهــة النصيحــة إىل اخلــروج مــن اخلــاف ،فهــو حســن حمبــوب،
ويكــون برفــق ،ألن العلــاء متفقــون عــى اســتحباب اخلــروج مــن اخلــاف إذا مل

يلــزم منــه إخــال بســنة ثابتــة ،أو وقــوع يف خــاف آخــر ،وذكــر املــاوردي خالفــا

يف أن مــن قلــده الســلطان احلســبة ،هــل لــه محــل النــاس عــى مذهبــه فيــا اختلــف
العلــاء فيــه إذا كان املحتســب جمتهــدا أم ليــس لــه تغيــر مــا كان عــى مذهــب

غــره ؟ واألصــح أنــه ليــس لــه تغيــره ملــا ذكرنــاه ،ومل يــزل اخلــاف بــن الصحابــة
والتابعــن يف الفــروع ،وال ينكــر أحــد عــى غــره جمتهــدا فيــه ،وإنــا ينكــرون مــا
خالــف نصــا ،أو إمجاعــا ،أو قياســا جليــا)((( .

ثالثا  -املذهب املالكي.
ذهــب فقهــاء املالكيــة اىل ان األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجــب

كفائــي وامجعــوا عــى ذلــك وقيــد الفــرض بعــدم اخلــوف عــى النفــس أو عــى الغــر
إذا وقعــت مفســدة يف النهــي أعظــم مــن املنكــر الواقــع او غلــب عــى ظــن الناهــي

((( روضة الطالبني للنووي :ج ،7ص.422- 420
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عــن املنكــر أن النهــي يزيــد يف عنــاد املرتكــب للمنكــر.

وال خيتــص الوجــوب بالــوالة ،بــل جيــب عــى كل مكلــف قــادر مــن رجــل

وامــرأة ،حــر أو عبــد؛ وال جيــب عــى الصبــي إال انــه يثــاب عليــه ،وال يشــرط فيــه

العدالــة.

قال حممد بن أمحد الرشبيني (ت 977هـ):

(ومــن فــروض الكفايــات األمــر باملعــروف مــن واجبــات الــرع ،والنهــي

عــن املنكــر مــن حمرماتــه باألمجــاع ،إذا مل خيــف عــى نفســه أو مالــه أو عــى غــره
مفســدة أعظــم مــن مفســدة املنكــر الواقــع ،أو غلــب عــى ظنــه أن املرتكــب يزيــد

فيــا هــو فيــه عنــاد ًا كــا أشــار إليــه الغــزايل يف األحيــاء كإمامــه ،وال خيتــص بالــوالة:
بــل جيــب عــى كل مكلــف قــادر مــن رجــل وامــرأة حــر أو عبــد ،وللصبــي ذلــك
ويثــاب عليــه أال أنــه ال جيــب عليــه ،وال يشــرط يف األمــر باملعــروف العدالــة ،بــل

قــال اإلمــام :وعــى متعاطــى الــكأس أن ينكــر عــى اجلــاس ،وقــال الغــزايل جيــب
عــى مــن غصــب امــرأة عــى الزنــا أمرهــا ســر وجههــا عنــه)(((.
رابعا  -املذهب احلنفي .
أمجــع فقهــاء احلنفيــة عــى وجــوب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى

كل مســلم وهــو فــرض كفايــة ويتحقــق بكونــه فــرض عــن إذا قلــده مــن بيــده
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ســواء كان مــن قلــده ذلــك باغي ـ ًا أم عــادالً،
فــإن رشط التقليــد التمكــن.

((( مغني املحتاج حممد بن أمحد الرشبيني :ج ،4ص .211
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قــال الرسخــي (ت483 :هـــ) يف بيــان املعاملــة مــع املرشكــن مــن كتــاب

الســر:

(الواجــب دعاؤهــم إىل الديــن وقتــال املمتنعــن منهــم مــن اإلجابــة إلن صفــة

هــذه األمــة يف الكتــب املنزلــة األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر وهبــا كانــوا خــر
األمــم قــال اهلل تعــاىل ُ
ـاس﴾.
﴿كنْ ُتـمْ خَيْـرَ ُأمَّـةٍ ُأخْ ِرجَـتْ لِلنَّـ ِ
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ورأس املعــروف االيــان بــاهلل ،تعــاىل فعــى كل مؤمــن أن يكــون آمــر ًا بــه داعيـ ًا

إليــه وأصــل املنكــر الــرك فهــو أعظــم مــا يكــون مــن اجلهــل والعنــاد ملــا فيــه مــن
انــكار احلــق مــن غــر تأويــل فعــى كل مؤمــن أن ينهــى عنــه بــا يقــدر عليــه)(((.
وقال يف باب اخلوارج من كتاب السري:

(أن احلكــم بالعــدل ودفــع الظلــم عــن املظلــوم مــن بــاب األمــر باملعــروف

والنهــى عــن املنكــر وذلــك فــرض عــى كل مســلم إال أن كل مــن كان مــن الرعيــة

بــا هــو فــرض عليــه ســواء كان مــن قلــده باغيــا أو عــادال فــان رشط التقليــد
التمكــن وقــد حصــل)(((.

خامسا  -املذهب احلنبلي.
ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي اىل أن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر هــو

فــرض عــى الكفايــة؛ وهــو جيــب عــى كل مــن علمــه جازم ـ ًا بــه وشــاهده بعينــه،
ومل خيــف االذى مــن أدائــه ،وال يســقط التكليــف بالتوهــم بوقــوع الــرر ،ومــن

رشوطــه أن يعلــم املســلم أو يغلــب عــى ظنــه أن النهــي عــن املنكــر أو األمــر
((( املبسوط للرسخيس :ج ،10ص .2
((( املبسوط للرسخيس :ج ،10ص.130
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باملعــروف ال يــؤدي اىل مفســدة ومــن رشوطــه أيض ـ ًا أن يأمــن عــى نفســه ومالــه
مــن التلــف ،ورجــاء حصــول املقصــود ،وعــدم قيــام غــره بــه.
قال البهويت (ت 1051هـ) يف كتاب احلج:

(ومــن فــرض الكافيــات األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،واملعــروف كل

مــا أمــر بــه رشعـ ًا؛ واملنكــر :كل مــا هنــى عنــه رشعـ ًا؛ فيجــب عــى مــن علمــه جزمـ ًا

وشــاهده وعــرف مــن ينكــره ومل خيــف أدى؛ قــال القــايض :وال يســقط فرضــه

بالتوهــم؛ فلــو قيــل لــه ال تأمــر عــى فــان باملعــروف؛ فإنــه يقتلــك مل يقســط عنــه

لذلــك؛ وقــال ابــن عقيــل يف آخــر االرشــاد :مــن رشوط االنــكار أن يعلــم أو يغلب
عــى ظنــه أنــه ال يفــي اىل مفســدة.

قــال أمحــد يف روايــة اجلامعــة :إذا أمــرت وهنيــت فلــم ينتــه ،فــا ترفعــه اىل

الســلطان ،ليعــدى عليــه؛ وقــال أيضــ ًا :مــن رشطــه أن يأمــن عــى نفســه ومالــه
خــوف التلــف وكــذا قــال مجهــور العلــاء؛ ومــن رشطــه أيضــ ًا :رجــاء حصــول

املقصــود ،وعــدم قيــام غــره بــه ،نقلــه يف اآلداب عــن األصحــاب ،وعــى النــاس:

إعانــة املنكــر ونــره عــى االنــكار)(((.
سادسا  -املذهب اإلباضي.

ذهــب فقهــاء اإلباضيــة اىل القــول بــان االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر

واجــب عــى كل مســلم وجــوب كفايــة وعــى قــدر طاقتــه)(((.
((( كشاف القناع للبهويت :ج ،3ص .38 - 37
((( كتاب النيل وشفاء الغليل :ج ،14ص .267
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املس��الة السادس��ة  :خالص��ة الق��ول فيم��ا أورده فقه��اء املذاهب االس�لامية
الس��بعة يف املسألة .

تفاوتــت أقــوال املذاهــب اإلســامية الســبعة يف الســعة واالختصــار يف بيــان

احــكام فريضــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بنحــو عــام ال ســيام يف بيــان

أمــر الوجــوب ورشوط حتقيقــه وتعلقــه بذمــة املكلــف ،فكانــت أقواهلــم عــى
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النحــو االيت:

أوالً -أمجــع الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية الســبعة عــى وجــوب األمــر

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وجوبــ ًا كفائيــ ًا.

ثانيــ ًا -ذهــب اإلماميــة إىل أن املعــروف ينقســم اىل الواجــب والنــدب ،وان

األمــر بالواجــب ،وباملنــدوب منــدوب وأن النهــي عــن املنكــر كله واجــب ،وذهب

بعــض الفقهــاء اىل امكانيــة تقســم املنكــر اىل املحــرم واملكــروه ،فيكــون النهــي عــن
املحــرم واجــب ،وعــن املكــروه مســتحب.

ثالثــ ًا -يف العلــم باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،فقــد كانــت اقــوال فقهــاء

الذاهــب الســبعة عــى النحــو االيت:

 -1ذهــب اإلماميــة اىل العلــم بالواجبــات واملندوبــات واملحرمــات

واملكروهــات ،فيكــون األمــر والنهــي واجــب يف الواجبــات واملحرمــات،

ومســتحب يف املندوبــات واملكروهــات.

 -2وذهب الزيدية يف اىل تعلق الوجوب باملعلم باملعروف واملنكر.

 -3وقــال الشــافعية إن العلــم باملعــروف واملنكــر خمتلــف بحســب االشــياء،

فــإن كان مــن الواجبــات الظاهــرة واملحرمــات املشــهورة فــكل املســلمني علــاء

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

هبــا ،وأن كان مــن دقائــق األقــوال واالفعــال وممــا يتعلــق باالجتهــاد مل يكــن للعــوام
االبتــداء بإنــكاره ،بــل ذلــك للعلــاء ،ويلتحــق هبــم مــن أعلمــه العلــاء بــان ذلــك

مجــع عليــه.

 -4أمــا املالكيــة فلــم يقيــدوا الوجــوب بالعلــم ،وإنــا بالقــدرة عــى األمــر

والنهــي.

 -5أمــا احلنفيــة فقيــدوا األمــر والنهــي بالتمكــن؛ وانــه يكــون فــرض عــن

عــى املســلم إذا قــام مــن بيــده األمــر والنهــي بتقليــده ذلــك ســواء كان مــن قلــده
ذلــك باغي ـ ًا ام عــادالً.

 -6أما احلنابلة فقالوا بوجوبه عىل كل من علمه جازم ًا به وشاهده بعينه.
 -7وقيده اإلباضية عىل قدر طاقة املسلم.

رابعـ ًا -ويف رشوط األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،فقــد كانــت أقواهلــم

عــى النحــو االيت :

ألف -ذهب فقهاء اإلمامية اىل تعلق الفريضة بأربعة رشوط ،وهي:
1ـ العلم بان ما يأمر به معروف ،وما ينهي عنه منكر.
2ـ إن جيوز تأثري اإلنكار.

3ـ اال يظهر من الفاعل أمارة اإلقالع.
4ـ إال يكون فيه مفسدة.

باء -وقال الزيدية يف رشوطه:

1ـ العلم باملعروف واملنكر.
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2ـ غلبة الظن بالتأثري.

3ـ إن يظن التضييق يف األمر والنهي.

4ـ إن ال يؤدي األمر والنهي اىل قبيح.
جيم -وقال الشافعية يف رشوطه:

مل يشــرط فقهــاء الشــافعية يف تعلــق الفريضــة بذمــة املكلــف فهــو ال يســقط
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عــن املكلــف لكونــه يظــن أنــه ال يفيــد ،أو يعلــم بالعــادة أنــه ال يؤثــر كالمــه.
دال ـ واشرتط فقهاء املالكية:

1ـ بعدم اخلوف عىل النفس أو املال.

2ـ عدم وقوع مفسدة يف النهي اعظم من املنكر الواقع.

3ـ إن ال يزيــد النهــي عــن املنكــر يف عنــاد املرتكــب لــه ،ويكفــي حصــول الظــن

يف ذلــك مــن الناهــي.

هـ ـ وذهب فقهاء احلنفية اىل رشط واحد وهو التمكني.

فهــذه أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف وجــوب األمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر وقــد ورد يف أمــر الوجــوب قاعــدة فقهيــه تناوهلــا الشــهيد األول (عليــه
الرمحــة والرضــوان) ،وهــي كااليت:

املسألة السابعة :قاعدة فقهية .

تنــاول الشــهيد األول ،العامــي ،املكــي( ،عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه )

(ت 786هـــ) فريضــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ورشوطهــا يف
قواعده،فقــال:

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

(جيــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر امجاعــ ًا ،وهــل مهــا عقليــان أو

ســمعيان ،وعــى الكفايــة ،أو عــى االعيــاذ؟

قوالن :أقرهبام أوهلام ،عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«لتأمــرن باملعــروف ولتنهــن عــن املنكــر ،أو ليوشــكن أن يبعــث اهلل عقابــا منــه،

ثــم تدعونــه فــا يســتجاب لكــم».

وروى األصحاب قريبا من معناه ومن رشوطهام:

أن ال يــؤدي االنــكار إىل مفســدة  ،كارتــكاب منكــر أعظــم منــه  ،مثــل أن ينهــاه

عــن رشب اخلمــر ،فيتوثــب للقتــل ونحــوه .والعلــم بوجــه الفعــل يف نفســه.

وبــأن هــذا الفعــل موصــوف بالوجــه  ،فــا إنــكار فيــا اختلــف فيــه العلــاء

اختــاف ظاهــرا ،إال أن يكــون املتلبــس يعتقــد حتريــم مــا فعــل ،أو وجــوب

مــا تــرك ،واملنكــر موافــق لــه يف اعتقــاده :واختــال هــذه الــروط حيــرم النهــي
واالمــر ،إال بالقلــب  ،فيــا إذا علــم كونــه منكــرا.

ويشـــرط  :أن جيـــوز التأثـــر ولـــو مـــع تســـاوي االحتاملـــن ،وال يشـــرط

العل ــم ،وال غلب ــة الظ ــن .أم ــا ل ــو عل ــم ع ــدم التأث ــر ،أو غل ــب ظن ــه علي ــه ،فإن ــه
يس ــقط الوج ــوب ،ال اجل ــواز واالس ــتحباب .وأن يأم ــن ع ــى نفس ــه ومال ــه وم ــن

جي ــري جم ــراه .وه ــذا يمك ــن دخول ــه يف؟؟؟ األول .وه ــو يس ــقط اجل ــواز أيض ــا،
إال أن يك ــون املأخ ــوذ من ــه م ــاال ل ــه ،فيج ــوز حتم ــل االم ــر ،والس ــاحة ب ــه)(((.

((( القواعد والفوائد :ج  ، 2ص .202 - 201
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املسألة الثامنة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

ً
أوال  -م��ا جاء يف قوله ( )يف وصيته لإلمامني احلس��ن واحلس�ين (« :)ال
ترتك��وا األمر باملعروف والنه��ي عن املنكر َّ
فيولي عليكم ش��راركم ثم
تدعون فال يس��تجاب لكم».
تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذا احلديــث بالبيــان والتوضيــح ،وقــد كانــت
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أقواهلــم يف ذلــك:

ألف  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت 769 :هـ).

قال (رمحه اهلل) يف األمر العارش يف أمور الوصية:

(النهــى عــن تــرك األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر املســتلزم لألمــر هبــا.

ون ّفــر عــن ذلــك الــرك بــا يســتلزمه ويعــدّ لــه مــن تـ َّ
ـول األرشار عليهــم وعــدم

اســتجابة دعــاء الداعــن منهــم  ،ووجــه إعــداده لذلــك ّ
أن تــرك االجتــاع عــى
األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر يســتلزم ثــوران املنكــر وق َّلــة املعــروف مــن

طبــاع األرشار ويعــدّ الســتيالئها وغلبتهــا وواليــة أهلهــا وذلــك يســتلزم كثــرة

ـر واألرشار وق َّلــة الصاحلــن وضعــف مهمهــم عــن اســتنزال رمحــه اهلل تعــاىل
الـ ّ
بأدعيتهــم فيدعــون فــا يســتجاب هلــم)(((.

باء ـ السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلاشمي (رمحه اهلل).

قال (رمحه اهلل ) يف بيان معنى احلديث الرشيف وداللته:

مالزمــة األمــر والنهــي عــن املنكــر لــردع االرشار عــن أعامهلــم الســوء ،وقيــام

((( رشح هنج البالغة ،البن ميثم البحراين :ج  ،5ص.123

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

االبــرار بإجــراء األمــور النافعــة للعامــة واألمــة ،فــان التســامح فيهــا يوجــب

تســلط االرشار واالســتيالء عــى مــوارد القــدرة والثــورة يف اجلامعيــة اإلســامية
وجرهــم البــاء عــى أنفســهم)(((.
ويؤثــر الدعــاء يف دفعهــم لتقصــر املســلمني ّ

ً
ثاني��ا  -قول��ه (« :)إن األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر م��ن خل��ق اهلل
س��بحانه ،وانهم��ا ال يقرب��ان م��ن أج��ل وال ينقصان م��ن رزق»(((.
ويف بيــان هــذا احلديــث الرشيــف نــورد ثالثــة أقــوال لــراح هنــج البالغــة

وهــي كااليت:

ألف  -علي بن زيد البيهقي (رمحه اهلل) (ت 565 :هـ).

قال (رمحه اهلل) يف بيان هذا احلديث الرشيف:

(قولــه( :إن االمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر خللقــان مــن خلــق اهلل،

الســنة ،واملعنــى ان الدّ عــاء اىل املحاســن بالتعريــف
ســبحانه وتعــاىل) .اخللــق هاهنــا ّ
واهلدايــة والتحســن ،والــرف عــن القبايــح بالتعريــف وســوء العاقبــة س ـنّة اهلل،

فا ّنــه ،تعــاىل ،خلــق اخللــق ليهدهيــم اىل املحاســن ،ويمنعهــم عــن القبايــح ،حتــى

ـتحق ّ
كل واحــد منهــم ال ّثــواب ىف العقبــى .فهــذه سـنّة اهلل ىف العبــاد .فمــن احيــا
يسـ ّ

الس ـنّة بــن العبــاد ،فدعــا اىل املعــروف ،وامــر بــه ،وهنــى عــن املنكــر ،ومــا
هــذه ّ

وكرهــه اىل النــاس ،فبقــدر مــا قــام بــه ،كان آخــذا بسـنّة اهلل ،تعــاىل ،حيــث
رىض بــهّ ،
كثِ ـرٍ ،مِ ـنَ ا َألمْ ـ ِر َلعَنُِّت ـمْ
ِيك ـمْ رَسُــولَ اهلل َل ـوْ يُطِيع ُ
قــال﴿ :واعْ َلمُــوا َأنَّ ف ُ
ُك ـمْ فِــي َ
ْك ـمُ﴾.
ولكِ ـنَّ اهلل حَبَّ ـبَ إِ َلي ُ

((( منهاج الرباعة :ج ،20ص .132
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ومن حديث له ( :)156ص .218
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يقربــان مــن اجــل وال ينقصــان مــن رزق) ،يعنــى االمــر
قولــهّ :
(وانــا ال ّ

باملعــروف ال ينقــص العمــر والـ ّـرزق ،وكذلــك النهــى عــن املنكــر ،فــا جيــب ان
خيــاف املســلم مــن االمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر)((( .
باء  -ابن ابي احلديد املعتزلي (ت  656هـ).

قــال املعتــزيل يف بيــان معنــى أن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر خلقــان
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مــن خلــق اهلل ســبحانه:

(وذلــك ألنــه تعــاىل مــا أمــر إال بمعــروف  ،ومــا هنــى إال عــن منكــر ويبقــى

الفــرق بيننــا وبينــه أنــا جيــب علينــا النهــى عــن املنكــر باملنــع منــه  ،وهــو ســبحانه ،

ال جيــب عليــه ذلــك ألنــه لــو منــع مــن إتيــان املنكــر لبطــل التكليــف .

ثــم قــال( :إهنــا ال يقربــان مــن أجــل ،وال ينقصــان مــن رزق) وإنــا قــال (عليــه

الســام) ذلــك ،الن كثــرا مــن النــاس يكــف عــن هنــى الظلمــة عــن املناكــر ،تومهــا
منــه أهنــم إمــا أن يبطشــوا بــه فيقتلــوه أو يقطعــوا رزقــه وحيرمــوه ،فقــال (عليــه

الســام):

(إن ذلــك ليــس ممــا يقــرب مــن االجــل وال يقطــع الــرزق)  .وينبغــي أن حيمــل

كالمــه (عليــه الســام) عــى حــال الســامة وغلبــة الظــن بعــدم تطــرق الــرر
املــويف عــى مصلحــة النهــى عــن املنكــر)(((.

جيم  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت 679هـ):

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى:
((( معارج هنج البالغة :ص .216
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ، 9ص .204-203

املبحـ��ث األول :يف وج��وب األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر وحتريم تركهما

(إن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن خلــق اهلل وال ينقصــان مــن

الــرزق):

(أن إطــاق لفــظ اخللــق عــى اهلل اســتعارة ّ
ّ
ألن حقيقــة اخللــق أنّــه ملكــة

رش ّيــة .وإذ قــد تنـ ّـزه قدســه تعــاىل
نفســان ّية تصــدر عــن اإلنســانبها أفعــال خري ّيــة أو ّ

عــن الكيف ّيــات واهليئــات مل يصــدق هــذا اللفــظ عليــه حقيقــة لكــن ّملــا كان األمــر
باملعــروف والنهــى عــن املنكــر مــن األخــاق الفاضلــة أشــبه مــا نعتــره لــه تعــاىل
مــن صفــات الكــال ونعــوت اجلــال ا َّلتــي ينســب إليهــا مــا يصــدر عنــه مــن األمــر
باملعــروف والنهــى عــن املنكــر واألفعــال اخلري ّيــة ا َّلتــي هبــا نظــام العــامل وبقــاؤه

كحكمتــه وقدرتــه وجــوده وعنايتــه وعــدم حاجتــه مــا يتعــارف مــن األخــاق
والرش ّيــة فاســتعري هلــا لفــظ األخالق،
الفاضلــة ا َّلتــي تصــدر عنهــا األفعــال اخلري ّيــة
ّ

يقربــان األجــل وال ينقصــان الــرزق فـ ّ
ـأن كثــرا مــن
وأطلــق عليــه .فأ ّمــا كوهنــا ال ّ
توهــم
ـي يمنعهــم عــن األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر ّ
ضعفــاء االعتبــار العقـ ّ

أحــد األمريــن ،وخصوصــا تــرك هنــى امللــوك مــن املنكــرات)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج ،3ص .264-263
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املبحث الثاني
مراتب إنكار املنكر والنهي عنه
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف بيــان مراتــب

إنــكار املنكــر ،والنهــي عنــه ،يف مجلــة مــن املــوارد ،وهــي كااليت:
ب لِ َق ِوي ع َل َقت ِْل َأ ِشدَّ ِ
َان ا ْلغ ََض ِ
اء ا ْل َباطِ ِل»(((.
«م ْن َأ َحدَّ ِسن َ
َ َ
َ -1
َ -2
ومنْ َكــر ًا ُيدْ َعــى إِ َل ْيــه َف َأ ْن َكـ َـره
«أ ُّ َيــا ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـون إِ َّنــه َمـ ْ
ـن َر َأى ُعدْ َوانـ ًا ُي ْع َمـ ُـل بِــه ُ
بِ َق ْلبِــه َف َقــدْ ســلِم وبـ ِـرئَ ومــن َأ ْن َكــره بِلِســانِه َف َقــدْ ُأ ِجــر وهــو َأ ْف َضـ ُـل ِمــن ص ِ
احبِــه
ْ َ
َ ُ َ
َ ْ
َ َ َ
َ َ
ـون كَلِم ـ ُة اهلل ِهــي ا ْلع ْليــا وكَلِم ـ ُة ال َّظالِـ ِ
ِ ِ
الس ـ ْف َل
َ
ومـ ْ
ـي ُّ
ـن هـ َ
َ
َ ُ َ
الس ـ ْيف ،ل َت ُكـ َ َ
ـن َأ ْن َكـ َـره بِ َّ
َ
ِ
َف َذلِـ َ ِ
ـاب َسـبِ َ
ـن»(((.
يل ُْالــدَ ى و َقــا َم َعـ َـى ال َّط ِريـ ِـق و َنـ َّـو َر ِف َق ْلبِــه ا ْل َيقـ ُ
ـك ا َّلــذي َأ َصـ َ

ِ
َ « -3ف ِمنْهـم ا ُْلنْكِـر لِ ْلمنْك ِ ِ ِ ِ
ـك ا ُْلسـ َتك ِْم ُل ِل َص ِ
ـال
َـر بِ َيـده ول َسـانه و َق ْلبِـهَ ،ف َذل َ ْ
ُ ُ
ُ ُ
ـك بِخَ ص َلت ِ ِ
ال ِ ِ
ـم ا ُْلنْكِ ُـر بِلِ َسـانِه و َق ْلبِـه والت ِ
ـك ُمت ََم ِّس ٌ
َّـار ُك بِ َي ِـدهَ ،ف َذلِ َ
ـن
َين م ْ
ْ ْ
ير ،ومن ُْه ُ
َْ ْ
ِ
ِخ َص ِ
ـم ا ُْلنْكِ ُـر بِ َق ْلبِـه والت ِ
ال ْ ِ
ـال َْ
َّار ُك بِ َي ِـده ولِ َسـانِهَ ،ف َذلِ َ
ك
وم َض ِّي ٌـع َخ ْص َلـ ًة ،ومن ُْه ُ
يرُ ،
احـدَ ٍةِ ،
ـك بِو ِ
َين ِمـن ال َّث َلا ِ
ِ
إل ْنك ِ
ومن ُْه ْم ت ِ
َ
َـار ٌك ِ
ف َْ
ثَ ،
َار
ش َ
وت َ َّس َ َ
ال ْص َلت ْ ِ َ
ا َّلـذي َض َّي َـع أ ْ َ
ِ
وما َأ ْعما ُل ا ْل ِبر ُك ُّل َهـا ِْ
ـك َم ِّي ُ َ
ا ُْلنْك ِ
َـر بِلِ َسـانِه و َق ْلبِـه و َي ِـدهَ ،ف َذلِ َ
وال َها ُد ِف
ـت األ ْح َيـاءَ َ ،
ِّ
ٍ
يل اهللِ ،عنْـدَ األَم ِـر بِا َْلعـر ِ
ـن ا ُْلنْك ِ
َسـبِ ِ
ـي»(((.
وف والن َّْه ِ
ـي َع ْ
َـر ،إِ َّل َكنَ ْف َثـة ِف َب ْح ٍـر ُِّل ٍ ٍّ
ْ ُ
ْ
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلكمة  ،174ص.501
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلديث ،373 :ص.541
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلديث  ،374ص.542
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ِ ِ
ِ
الهـ ِ
ِ
ـاد ِْ -
َ -4
ـم
«أ َّو ُل َمــا ُت ْغ َل ُبـ َ
ـن ِْ َ
ـون َع َل ْيــه مـ َ
ـم بِ َأ ْلس ـنَتك ُْم ُثـ َّ
ـم ُثـ َّ
ال َهــا ُد بِ َأ ْيدي ُكـ ْ
ِ
ف بِ َق ْلبِــه معروفــ ًا َ ِ
ــن َل ْ َي ْع ِ
ــل َأ ْع َ
ــب َف ُج ِع َ
ــاه
ــر ْ
ــر ُمنْكَــر ًاُ ،قل َ
ُــمَ ،ف َم ْ
ول ْ ُينْك ْ
َ ُْ
بِ ُق ُلوبِك ْ
َأ ْســ َف َله َ
وأ ْســ َف ُله َأ ْع َ
ــاه»(((.
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وف َت ُكـ ِ
«وأمــر بِا َْلعــر ِ
ـن َأ ْهلِــهَ ،
وأنْكِـ ِـر ا ُْلنْ َكـ َـر بِ َيـ ِـد َك ولِ َســانِ َ
ـن
ك ،و َبايِـ ْ
ـن مـ ْ
ْ
ُ ْ ْ ُ ْ -5
اهــدْ ِف اهلل حـ َّـق ِجهـ ِ
مــن َفع َلــه بِجهـ ِـد َك ،وج ِ
ـادهَ ،
ول ت َْأ ُخـ ْـذ َك ِف اهلل َل ْو َمـ ُة َلئِـمٍ»(((.
َ
ُ ْ
َ
َ
َ ْ َ
ِ
ـاض بــن َأي ِدي ُكــم ،إِ َّل لِ َ ِ
َ « -6فـإِ َّن اهلل ُسـ ْب َحانَه َل ْ َي ْل َعـ ِ
ـم األَ ْمـ َـر
ْ
ـن ا ْل َقـ ْـر َن ا َْلـ َ َ ْ َ ْ
تك ِهـ ُ
ْ
ُــوب ا َْلع ِ
َــرَ ،ف َلعــن اهلل الســ َفه ِ
ِ
ــي َع ِ
ــاص ُْ
وال َل َــا َء
اء ل ُرك ِ َ
ــن ا ُْلنْك ِ َ َ
ــروف والن َّْه َ
بِا َْل ْع ُ
ُّ َ َ
لِـ َـر ِك ال َّتن ِ
َاهــي»(((.
ْ
َ
ـر اللَّ ُسـ ْب َحانَه بِ َق ْلبِــه و َيـ ِـده ولِ َســانِهَ ،فإِ َّنــه َجـ َّـل ْاسـ ُـمه َقــدْ َت َك َّفـ َـل
« -7وأ ْن َينْـ ُ َ
ـره وإِ ْعـز ِ
بِنَـ ْ ِ
ـن َأ َعـزَّه»(((.
َاز َمـ ْ
ـر َمـ ْ
ـن َنـ َ َ
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية مراتــب اإلنــكار للمنكــر والنهــي عنــه يف

مصنفاهتــم الفقهيــة وامجعــوا عــى اهنــا يف مراتــب ثالثــة ،وهــي (اليــد ،واللســان،
والقلــب) وذكــروا التفضيــل فيــا بــن هــذه املراتــب ومــا يتعلــق هبــا مــن أثــار تربوية
واجتامعيــة وعقديــة ،فكانــت عــى النحــو االيت:

املسألة األوىل  :مراتب النهي عن املنكر يف املذهب اإلمامي .

ذهــب فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) اىل القــول بــان مراتــب

اإلنــكار للمنكــر والنهــي عنــه ،هــي ثالثــة ويبــدأ اإلنــكار بالقلــب ،ثــم باللســان،
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلديث ،375 :ص .542
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص .218
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،الوصية.392 ،31 :
((( عهده عليه السالم ملالك االشرت رضوان اهلل عليه :ص .427

املبحـ��ث الثان��ي :مراتب إن��كار املنك��ر والنهي عنه

ثــم باليــد .وال ينتقــل اىل االثقــل إال مل ينجــح األخــف.

ولــو زال بإظهــار الكراهيــة أقتــر ،ولــو كان بنــوع مــن إعــراض ،ولــو مل يثمــر

انتقــال اىل اللســان؛ ولــو مل يرتفــع اال باليــد ،كالــرب جــاز.

أما لو افتقر إىل اجلراح أو القتل مل جيز إال بأذن اإلمام أو من نصبه.

وقــد تنــاول الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه ) هــذه

املســائل يف موســوعته الفقهيــة ،وبســط فيهــا البيــان واالستشــهاد والنقــاش ألقــوال

فقهــاء املذهــب (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) ،فقــال:

(مراتــب اإلنــكار ثــاث ،بــا خــاف أجــده فيــه بــن األصحــاب :األوىل،

االنــكار (بالقلــب) كــا يف اخلــر املــروي عــن اإلمــام الباقــر (عليــه الســام):

«فأنكــروا بقلوبكــم والفظــوا بألســنتكم وصكــوا هبــا جباههــم ،وال ختافــوا يف

اهلل لومــة الئــم» -اىل أن قــال« -فجاهدوهــم بأبدانكــم وابغضوهــم بقلوبكم»(((...
اىل آخــره.

ويف املروي عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أيض ًا:

«من ترك إنكار املنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت يف األحياء».
ويف اآلخر املروي((( عنه (عليه السالم) أيضا:

«إن أول مــا تقبلــون عليــه مــن اجلهــاد ،اجلهــاد بأبدانكــم ،ثــم بألســنتكم ،ثــم

بقلوبكــم  ،فمــن مل يعــرف معروفــا ،ومل ينكــر منكــرا ،قلــب فجعــل أعــاه أســفله».
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،21ص .374
((( الوســائل :البــاب  3مــن أبــواب األمــر والنهــي احلديــث  10-4-1مــع اختــاف يســر يف
الثالــث.
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ويف املروي((( عن العسكري (عليه السالم) ،عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«مــن رأى منكــرا فلينكــر بيــده إن اســتطاع ،فــإن مل يســتطع فبقلبــه ،فحســبه أن

يعلــم اهلل مــن قلبــه أنــه لذلــك كاره».

إىل غــر ذلــك مــن النصــوص ،لكــن عــن النهايــة تفســره باعتقــاد الوجــوب

واحلرمــة.
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بـل :يف املسـالك هـو الظاهـر من االطلاق ،وجعـل يف القواعد ذلـك االعتقاد

مـع عـدم الرضـا باملعصيـة أول مراتـب االنـكار القلبـي ،وعـن التنقيـح تفسيره
بذلـك أيضـا مـع االبتهال إىل اهلل تعـاىل يف إهداء العـايص ،ويف الكفايـة بعدم الرضا

بالفعـل ،ولعلـه السـتفاضة النصـوص( (((:بـأن الـرايض باحلـرام كفاعلـه).

بــل :بــه علــل((( قتــل ذراري قتلــة احلســن (عليــه الســام) ،وعــن املفاتيــح

تفســره بالبغــض يف اهلل ،ولعلــه لبعــض األخبــار ،وظاهــر املنتهــى ومــا تســمعه مــن
املتــن أنــه إظهــار الكراهيــة ،ولعلــه لقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام):

(أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن نلقــى أهــل املعــايص بوجــوه

مكفهــرة).

والصــادق (عليــه الســام)( :قــد حــق يل أن آخــذ الــرئ منكم بذنب الســقيم،

وكيــف ال حيــق ذلــك وأنتــم يبلغكــم عــن الرجــل منكــم القبيــح فــا تنكــرون عليــه
وال تنهرونــه وال تؤذونــه حتــى يــرك).

((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث . 12
((( الوسائل :الباب  5من أبواب األمر والنهي احلديث 4 - 0
((( الوسائل :الباب  5من أبواب األمر والنهي احلديث 4 - 0
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وقوله (عليه السالم) أيضا:

(لــو أنكــم إذا بلغكــم عــن الرجــل شــئ متشــيتم إليــه فقلتــم يــا هــذا إمــا أن

تعتزلنــا وتتجنبنــا ،وإمــا أن تكــف عــن هــذا ،فــإن فعــل ،وإال فاجتنبــوه).
وقوله (عليه السالم) أيضا((( :

(إن اهلل عــز وجــل بعــث ملكــن إىل أهــل مدينــة ليقلباهــا عــى أهلهــا فلــا انتهيــا

إىل املدينــة فوجــدا فيهــا رجــا يدعــو ويتــرع) -إىل أن قــال( -فعــاد أحدمهــا إىل

اهلل تعــاىل فقــال :يــا رب إين انتهيــت إىل املدينــة فوجــدت عبــدك فالنــا يدعــوك

ويتــرع إليــك ،فقــال :امــض إىل مــا أمرتــك ،فــإن ذا الرجــل مل يتمعــر) -أي
يتغــر( -وجهــه غضبــا يل).

إىل غــر ذلــك مــن النصــوص التــي تقــدم بعضهــا اآلمــرة هبجراهنــم وهجــران

جمالســهم .

لكــن ال خيفــى عليــك مــا يف مجلــة مــن هــذه التفاســر ،إذ األول كــا ذكرنــا

ســابقا ليــس مــن األمــر باملعــروف وال مــن النهــي عــن املنكــر لغــة وعرفــا ،وإنــا هو
مــن أحــكام االيــان حــال وجــود موضوعهــا وعدمــه ،وكــذا زيــادة عــدم الرضــا

باملعصيــة معــه ،فــإن الرضــا وإن كان حمرمــا يف نفســه لكــن عدمــه ليــس أمــرا وال

هنيــا ،وكــذا البغــض مــا مل يظهــر ،وأغــرب مــن ذلــك زيــادة االبتهــال الــذي ال
مدخليــة لــه يف األمــر باملعــروف.

بــل :ال قائــل بوجوبــه ،نعــم إظهــار الكراهــة واهلجــر ونحومهــا داالن عــى

طلــب الفعــل أو الــرك ،ومــن هنــا قلنــا ســابقا أنــه ال بــد مــن ضميمــة يف االنــكار
((( الوسائل :الباب  6من أبواب األمر والنهي احلديث . 2
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بالقلــب يكــون هبــا داخــا يف األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،إال أنــه هبــذا
املعنــى مــروط أيضــا بتجويــز التأثــر وبعــدم الــرر.
فال يتم قول املصنف.

بــل :والعالمــة يف املحكــي عــن مجيع كتبــه ( :وهــو) أي االنــكار بالقلب (جيب

وجوبــا مطلقــا) عــى معنــى أنــه ال يتوقــف عــى التجويــز وال عــى أمــن الــرر كــا
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رصح بــه غــر واحــد ،وباجلملــة االنــكار القلبــي بمعنــى االعتقــاد ونحــوه ليــس

مــن األمــر باملعــروف بــل وكــذا عــدم الرضــا أو البغــض أو نحــو ذلــك ممــا هــو يف
القلــب مــن دون إظهــار منــه ،وإن قلنــا بوجوبــه يف نفســه لبعــض النصــوص  ،وأمــا

االظهــار ونحــوه فهــو منــه ،لداللتــه عــى طلــب الفعــل أو الــرك ،إال أن ذلــك ليس

واجبــا مطلقــا بــل هــو مــروط بــا عرفــت.

ومــن هنــا :كان املتجــه للمصنــف والفاضــل تفســره بذلــك مــع تــرك إطــاق

وجوبــه  ،وذلــك لكونــه حينئــذ كاملرتبــة الثانيــة والثالثــة (و) هــي االنــكار (باللســان

وباليــد) اللتــن ال خــاف يف اشــراطهام بــا ســمعت كــا ال خــاف يف وجوهبــا
أيضــا ملــا ســمعته مــن النصــوص الســابقة مضافــا إىل خــر((( حييــى الطويــل عــن أيب
عبــد اهلل (عليــه الســام):

(مــا جعــل اهلل بســط اللســان وكــف اليــد ،ولكــن جعلهــا يبســطان معــا ويكفان

معا).

وغــره أيضــا  ،نعــم يســتفاد منهــا أيضــا خصوصــا خــر العســكري (عليــه

الســام) الســابق عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)((( االنــكار القلبــي املحــض،
((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث . 12 - 2
((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث . 12 - 2
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لقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):

(مــن رأي منكــرا فلينكــر بيــده إن اســتطاع ،فــإن مل يســتطع فبقلبــه ،فحســبه أن

يعلــم اهلل مــن قلبــه أنــه لذلــك كاره)

وخرب حييى((( الطويل صاحب املقري عن الصادق (عليه السالم) :

(حســب املؤمــن عــزا إذا رأى منكــرا أن يعلــم اهلل عــز وجــل مــن قلبــه إنــكاره

مــع زيــادة املقــت والبغــض).

كــا يســتفاد مــن غريهــا((( ولكنــه ليــس مــن األمــر باملعــروف والنهــي عــن

املنكــر ،رضورة عــدم داللتــه مــن الطلــب مــن املأمــور واملنهــي بوجــه مــن الوجــوه

مــع فــرض عــدم أمــارة تــدل عــى ذلــك حتــى تغــر الوجــه ونحــوه .

وكيــف كان فقــد رصح الفاضــل ،وابــن ســعيد ،والســيوري ،والشــهيدان،

وغريهــم عــى مــا حكــي عــن بعضهــم بوجــوب مراعــاة األيــر ،فاأليــر يف األمــر

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.

بــل :نســبه بعــض األفاضــل إىل الشــهرة ،بــل :مل أجــد مــن حكــى اخلــاف يف

ذلــك ،وإليــه أشــار املصنــف بقولــه( :وجيــب دفــع املنكــر بالقلــب أوال كــا إذا عرف

أن فاعلــه ينزجــر باظهــار الكراهيــة ،وكــذا إذا عــرف أن ذلــك ال يكفــي وعــرف
االكتفــاء بــرب مــن االعــراض واهلجــر وجــب ،واقتــر عليــه) مراعيــا لأليــر

فاأليــر( ،ولــو عــرف أن ذلــك ال يرفعــه انتقــل إىل االنــكار باللســان مرتبــا لأليــر

مــن القــول فاأليــر ،ولــو مل يرتفــع إال باليــد مثــل الــرب ومــا شــاهبه) مــن فــرك
((( الوسائل :الباب  5من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
((( الوسائل :الباب  3من أبواب األمر والنهي احلديث . 1
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اإلذن واحلبــس ونحومهــا (جــاز) ودعــوى أن إطــاق األمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر يقتــي الرتتيــب املزبــور.

بــل :قــد ســمعت مــا يف بعــض األخبــار الســابقة مــن التــزام ارتــكاب األثقــل

مــن االنــكار -يدفعهــا مــا يســتفاد مــن غريهــا مــن مراعــاة الرتتيــب مضافــا إىل

قاعــدة حرمــة إيــذاء املؤمــن وإرضاره املقتــر يف اخلــروج منهــا عــى مقــدار مــا
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ترتفــع بــه الــرورة.

بــل :لعــل قولــه تعــاىل﴿ :فأصلحــوا بينهــا فــإن بغــت إحدامهــا عــى األخــرى

فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفيــئ إىل أمــر اهلل﴾((( إىل آخــره ظاهــر يف ذلــك باعتبــار

تقديــم الصلــح أوال ،عــى أن التعــارض بــن إطــاق األمــر باملعــروف وبــن النهــي
عــن اإلرضار باملؤمــن واإليــذاء لــه مــن وجــه ،واملعلــوم مــن ختصيــص األخــر
بــاألول حــال الرتتيــب الــذي ذكرنــاه ،وحينئــذ فاملتجــه االقتصــار فيهــا عــى أول

مراتــب اإلنــكار بالقلــب عــى وجــه يظهــر للمأمــور واملنهــي ذلــك ،ثــم املرتبــة
األخــرى منــه األيــر فاأليــر إىل أن تنتهــي مراتبــه بأقســام اهلجــر وتغــر الوجــه

ونحومهــا فــإن مل جيــد اســتعمل اللســان أيضــا بمراتبــه األيــر فاأليــر ،فــإن مل جيــد

اســتعمل اليــد أيضــا بمراتبهــا.

ولكـن ذلـك كلـه مـع فـرض ترتبها يف اإليـذاء  ،وإال فلـو فرض أن اهلجر أشـد

إيـذاء مـن بعـض القـول وجـب الثـاين ،ولـو علـم مـن أول األمـر أنـه ال جيـدي إال

املرتبـة األخيرة مـن املراتـب اسـتعملها مـن غير تـدرج  ،إذ هـو يف جمهـول احلـال،

لكـن عـن الشـيخ ،وابـن محـزة ،جيـب أوال باللسـان ،ثـم باليـد ،ثـم بالقلـب.
((( احلجرات. 9 :
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«وعــن ســار» :باليــد أوال ،فــإن مل يمكــن فاللســان ،فــإن مل يمكــن فالقلــب،

وعــن احللبــي يف اإلشــارة :جيــب باليــد واللســان ،فــإن فقــدت القــدرة أو تعــذر
اجلمــع فيــه بــن ذلــك فباللســان والقلــب خاصــة ،فــإن مل يمكــن اجلمــع فيــه بينهــا

ألحــد األســباب املانعــة فــا بــد منــه باللســان ،وال يســقط اإلنــكار بــه يشء.

وال خيفــى عليــك مــا يف اجلميــع ،خصوصــا األخــر ،رضورة ســقوط اإلنــكار

باللســان مــع الــرر واخلــوف وعــدم جتويــز التأثــر ،وربــا يكــون املــراد مــن
االختــاف بيــان مراتــب ســقوط االنــكار بالنســبة إىل التمكــن وعدمــه عــى معنــى

ســقوطه باليــد عنــد احلاجــة إليــه مــع عــدم التمكــن ،ولكــن ال يســقط باللســان
مــع التمكــن ولــو بالنســبة إىل غــر الفــرد الــذي يتوقــف إنــكاره عــى الــرب

باليــد ،فــإن مل يتمكــن منــه أيضــا باللســان بالنســبة إىل بعــض األشــخاص اقتــر

عــى القلــب بالطريــق الــذي ذكرنــاه ،وهكــذا ،وعــى ذلــك فــا يكــون خالفــا

يف املســألة ،وحينئــذ فالســقوط مرتتــب أيضــا كالثبــوت ،ولعــل هــذا أوىل ممــا يف
املختلــف ،فإنــه بعــد أن حكــى بعــض مــا ذكرنــاه مــن االختــاف قــال :وال أرى يف

ذلــك كثــر بحــث ،والتحقيــق أن النــزاع لفظــي.

فــإن القائــل بوجوبــه باللســان أوال ثــم باليــد أشــار إىل أنــه يعــد فاعــل

املعــروف باخلــر ،ويعظــه بالقــول ،ويزجــره عــى الــرك ،فــإن أفــاد وإال رضبــه

وأدبــه ،فــإن خــاف وعجــز عــن ذلــك كلــه اعتقــد وجــوب األمــر باملعــروف وحتريم
املنكــر ،وذلــك مرتبــة القلــب ،والقائــل بتقديــم القلــب يريــد أنــه يعتقــد الوجــوب

ويغضــب يف قلبــه غضبــا يظهــر عــى وجهــه الكراهــة واإلعــراض ،والقائــل بتقديــم

اليــد يريــد أنــه يفعــل املعــروف ويتجنــب املنكــر بحيــث يتأســى النــاس بــه ،فــإن مل
ينجــع وعــظ وخــوف باللســان ،فــإن مل ينجــع اقتــر عــى االنــكار القلبــي وهــو
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كــا تــرى ،ولعلــه ،لــذا قــال يف حمكــي التنقيــح :أنــه جمــرد ختمــن ال دليــل عليــه .

وعــى كل حــال فمــا ذكرنــا يعلــم وجــوب مراعــاة األيــر فاأليــر يف املراتــب

كلهــا ،كــا يعلــم منــه أيضــا أن املــراد باجلــواز يف املتــن الوجــوب بــل ويعلــم أيضــا
التخيــر يف األفــراد مــع فــرض تســاوهيا مرتبــة ،ولــو كان املنكــر مثــا يرتفــع بالقــول

الغليــظ والــرب اخلفيــف اقتــر عــى األول بنــاءا عــى مــا ذكرنــا مــن الرتتيب بني
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اللســان واليــد ،مــع احتــال التخيــر مــع فــرض التســاوي يف اإليــذاء ،وإال وجــب

األســهل ،ملــا ســمعته مــن القاعــدة الســابقة التــي منهــا يعلــم احلــال يف أفــراد املراتــب
 ،فــرب إعــراض وهجــر مــن بعــض األشــخاص بالنســبة إىل بعــض األشــخاص
يكــون أشــد إيــذاء مــن بعــض الــكالم وباجلملــة امليــزان مــا عرفــت ،وهــو مــع أنــه

أحــوط بــه جتتمــع النصــوص.

ثــم إن ظاهــر املصنــف وغــره االمجــاع عــى عــدم توقــف الــرب اخلــايل عــن

اجلــرح عــى إذن اإلمــام (عليــه الســام) أو القائــم مقامــه ،لكــن يف حمكــي هنايــة
الشــيخ األمــر باملعــروف يكــون باليــد واللســان ،فأمــا اليــد فهــو أن يفعــل املعــروف

ويتجنــب املنكــر عــى وجــه يتأســى بــه النــاس ،وأمــا باللســان فهــو أن يدعــو النــاس
إىل املعــروف ،ويعدهــم عــى فعلــه املــدح والثــواب ،ويزجرهــم وحيذرهــم عــن

االخــال بــه مــن العقــاب.

فــإن مل يتمكــن مــن هذيــن النوعــن بــأن خيــاف رضرا عليــه أو عــى غــره اقترص

عــى اعتقــاد وجــوب األمــر باملعــروف بالقلــب ،وليــس عليــه أكثــر مــن ذلــك ،مــن
ذلــك ،وقــد يكــون األمــر باملعــروف باليــد بــأن حيمــل النــاس عــى ذلــك بالتأديــب
والــردع وقتــل النفــوس ورضب مــن اجلراحــات ،إال أن هــذا الــرب ال جيــب
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فعلــه إال بــإذن الســلطان الوقــت املنصــوب للرئاســة العامــة  ،فــإن فقــد اإلذن مــن

جهتــه اقتــر عــى األنــواع التــي ذكرناهــا ،وإنــكار املنكــر يكــون باألنــواع الثالثــة

التــي ذكرناهــا.

فأمــا اليــد فهــو أن يــؤدب فاعلــه بــرب مــن التأديــب ،إمــا اجلــراح أو األمل أو

الــرب ،غــر أن ذلــك مــروط بــاإلذن مــن جهــة الســلطان حســبام قدمنــاه وفيــه

نظــر مــن وجــوه ،وأغــرب مــن ذلــك مــا يف جممــع الربهــان أنــه لــو مل يكــن جوازمهــا
بالــرب إمجاعيــا لــكان القــول بجــواز مطلــق الــرب بمجــرد أدلتهــا مشــكال.

إذ ال خيفــى عــى مــن أحــاط بــا ذكرناه مــن النصــوص وغريهــا أن املــراد باألمر

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر احلمــل عــى ذلــك بإحيــاد املعــروف والتجنــب مــن
املنكــر ال جمــرد القــول ،وإن كان يقتضيــه ظاهــر لفــظ األمــر والنهــي ،بــل وبعــض

النصــوص الــواردة يف تفســر قولــه تعــاىل:

ِيك ـمْ نَــارًا وَ ُقودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِجَــارَةُ﴾((( املشــتملة عــى
ـكمْ وَ َأهْل ُ
﴿ ُقــوا َأنْ ُفسَـ ُ

االكتفــاء بالقــول لألهــل افعلــوا كــذا واتركــوا كــذا ،قــال الصــادق (عليــه الســام)

يف خــر عبــد األعــى مــوىل آل ســام(((:

ِ
ِ
ـارا﴾
( ملــا نزلــت هــذه اآليــة ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـم َنـ ً
ـن َآ َمنُــوا ُقــوا َأ ْن ُف َس ـك ُْم َو َأ ْهلي ُكـ ْ

«جلــس رجــل مــن املســلمني يبكــي وقــال :أنــا عجــزت عــن نفــي وكلفــت أهــي؟
فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :حســبك أن تأمرهــم بــا تأمــر بــه

نفســك ،وتنهاهــم عــا تنهــى عنــه نفســك).

((( التحريم. 6 :
((( الوسائل :الباب  9من أبواب األمر والنهي احلديث . 3 - 2
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وخرب أيب بصري((( يف اآلية ،قلت :كيف أقيهم؟ قال:

«تأمرهــم بــا أمــر اهلل ،وتنهاهــم عــا هناهــم اهلل  ،فــإن أطاعــوك فقــد وقيتهــم،

وإن عصــوك كنــت قــد قضيــت مــا عليــك».

ويف خــره اآلخــر((( عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) يف اآليــة أيضــا :كيــف

نقــي أهلنــا؟ قــال:
232

«تأمروهنم وتنهوهنم».

لكــن مــا ســمعته مــن النصــوص والفتــاوى الدالــة عــى أهنــا يكونــان بالقلــب

واللســان واليــد رصيــح يف إرادة محــل النــاس عليهــا بذلــك كلــه.
بل :هو معنى قوله (عليه السالم):

(مــا جعــل اهلل بســط اللســان وكــف اليــد ولكــن جعلهــا يبســطان معــا ويكفــان

معا).

فيمكــن إرادة مــا يشــمل الــرب ونحــوه مــن أمــر األهــل وهنيهــم ،كــا أنــه

رصح يف النصــوص أيضــا باهلجــر وتغــر الوجــه وغريمهــا ممــا يــراد منــه الطلــب

بواســطة هــذه األمــور ال جمــرد القــول كــا هــو واضــح بأدنــى تأمــل ونظــر.

بــل :منــه يعلــم أن املــراد حينئــذ مــن إطــاق األمــر باملعــروف والنهــي عــن

املنكــر يف الكتــاب والســنة محــل تــارك املعــروف وفاعــل املنكــر عــى الفعــل والــرك

بالقلــب عــى الوجــه الــذي ذكرنــاه ،وباللســان وباليــد كذلــك ،بــل قــد ســمعت
دعــوى اإلمجــاع مــن األردبيــي عــى األخــر فضــا عــن األولــن.

((( الوسائل :الباب  9من أبواب األمر والنهي احلديث . 3 - 2
((( الوسائل :الباب  9من أبواب األمر والنهي احلديث . 3 - 2
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نعــم مــن أعظــم أفــراد األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وأعالهــا وأتقنهــا

وأشــدها تأثــرا خصوصــا بالنســبة إىل رؤســاء الديــن أن يلبــس رداء املعــروف
واجبــه ومندوبــه ،وينــزع رداء املنكــر حمرمــه ومكروهــه ،ويســتكمل نفســه

باألخــاق الكريمــة وينزههــا عــن األخــاق الذميمــة.

فــإن ذلــك منــه ســبب تــام لفعــل النــاس املعــروف ،ونزعهــم املنكــر وخصوصا

إذا أكمــل ذلــك باملواعــظ احلســنة املرغبــة واملرهبــة  ،فــإن لــكل مقــام مقــاال ،ولــكل

داء دواء ،وطــب النفــوس والعقــول أشــد مــن طــب األبــدان بمراتــب كثــرة
وحينئــذ يكــون قــد جــاء بأعــى أفــراد األمــر باملعــروف  ،نســأل اهلل التوفيــق هلــذه

املراتــب)((( .

املسالة الثانية :مراتب النهي عن املنكر يف املذاهب االخرى.

ً
أوال  -املذهب الزيدي .
ذهــب الزيديــة اىل أن مراتــب اإلنــكار هــي اثنــان ،ومهــا (اللســان واليــد)

وان الواجــب االبتــداء باإلنــكار باللســان وأن يبــدأ بالــكالم اللــن فــإن مل ينفــع

فبالــكالم اخلشــن فــإن مل ينفــع انتقــل اىل الرتبــة الثانيــة وهــي اإلنــكار باليــد ويبــدأ
باإلنــكار باليــد ،ثــم بالســوط ثــم بالســيف ونحــوه دون القتــل فــإن كفــى ،وإال
انتقــل اىل القتــل؛ ثــم قيــد اإلنــكار والنهــي هبــذا التفصيــل ملــن يتعبــد عــى املذهــب

الزيــدي فــا جيــوز انــكار يشء خمتلــف فيــه بــن املذاهــب كفعــل قــام بــه الشــافعي
او احلنفــي وهكــذا.

((( جواهر الكالم للشيخ اجلواهري :ج ،21ص .383 - 374
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جاء ذلك البيان فيام تناوله إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت840 :هـ) ،فقال:

(أن (خيشــن) كالمــه عــى املأمــور واملنهــي (إن كفــى اللــن) يف امتثاهلــا لالمــر

والنهــي فــإن مل يكــف الــكالم اللــن انتقــل إىل الــكالم اخلشــن فــان كفــى وإال أنتقل
إىل الدفــع بالــرب بالســوط ونحــوه فــان كفــى واال انتقــل إىل الــرب بالســيف

ونحــوه دون القتــل فــان كفــى وإال أنتقــل إىل القتــل.
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قــال (عليــه الســام) :وقــد دخــل هــذا الرتتيــب يف قولنــا وال خيشــن إن كفــى

اللــن (وال) جيــوز أيضــا للمنكــر أن ينكــر (يف) شــئ (خمتلــف فيــه) كــرب املثلــث
والغنــى يف غــر أوقــات الصــاة وكشــف الركبــة (عــى مــن هــو مذهبــه) أي مذهبــه
جــواز ذلــك ،قيــل ى إال االمــام فلــه أن يمنــع مــن املختلــف فيــه وإن كان مذهــب

الفاعــل جــوازه وأمــا إذا كان مذهبــه حتريــم ذلــك الفعــل وجــب االنــكار عليــه مــن

املوافــق لــه واملخالــف ألنــه فاعــل حمظــور عنــده فــان التبــس عــى املنكــر مذهــب

الفاعــل قــال ص بــاهلل :وجــب عــى املنكــر أن يســأل الفاعــل عــن مذهبــه فيــه .قــال
موالنــا عليلــم :واألقــرب أنــه يعتــر مذهــب أهــل اجلهــة فــإن كانــوا حنفيــة مثــا مل
يلزمــه انــكار رشب املثلــث وال الســؤال عــن حــال فاعلــه وإن كانــوا شــافعية ســأل

الفاعــل عــن مذهبــه حينئــذ ونحــو ذلــك كثــر.

(وال) جيــوز أن ينكــر (غــر ويل) للصغــر أو املجنــون (عــى صغــر) أو جمنــون

إذا رآه يفعــل منكــرا فليــس لــه أن ينكــر عليــه ( بــاالرضار) بــه بالــرب أو احلبــس

بــل يكفيــه االمــر أو النهــي الن ذلــك مــن قبيــل التأديــب وليــس مــن بــاب إزالــة
املنكــر فــكان تأديبــه بالــرب ونحــوه خيتــص بوليــه ( اال) أن يدافعــه غــر وليــه

(عــن ارضار) بالغــر أمــا ببهيمــة أو صبــي أو أي حيــوان ليــس بمبــاح فلــه أن
يدفعــه بــاالرضار بــه بالــرب ونحــوه ولــو بالقتــل قيــل ح وكــذا البهيمــة إذا مل
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تندفــع عــن مــرة الغــر اال بالقتــل حــل قتلهــا وكــذا لــو رآه يغــر زرعــا أو يأخــذ

شــيئا مــن مــال الغــر جــاز لــه دفعــه بــاالرضار بــه)(((.
ً
ثانيا  -املذهب املالكي.

يــرى املالكيــة :إن مراتــب اإلنــكار ثالثــة ،وهــي تبتــدأ باليــد ثــم اللســان ثــم

القلــب ،وقيــدت املرتبــة األوىل والثانيــة بالقــدرة واالســتطاعة؛ وان يكــون عملــه

هلل ،وليبــدأ بنفســه يف النهــي عــن املنكــر ويتــوب اىل اهلل تعــاىل.
قال ابن أيب زيد القريواين (ت 389هـ):

(ومــن الفرائــض األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى كل مــن بســطت

يــده يف األرض ،وعــى كل مــن تصــل يــده إىل ذلــك فــإن مل يقــدر فبلســانه؛ فــإن مل

يقــدر فبقلبــه .وفــرض عــى كل مؤمــن أن يريــد بــكل قــول وعمــل مــن الــر وجــه اهلل
الكريــم  ،ومــن أراد بذلــك غــر اهلل مل يقبــل عملــه  ،والريــاء الــرك األصغــر.

والتوبـة فريضـة مـن كل ذنـب مـن غير إرصار واالرصار املقـام على الذنـب

واعتقـاد العـود إليـه  ،ومـن التوبـة رد املظـامل واجتنـاب املحـارم والنيـة أن ال يعـود،
وليسـتغفر ربـه ويرجـو رمحتـه وخيـاف عذابـه ويتذكـر نعمته لديه ويشـكر فضلـه عليه

باالعمال بفرائضـه وتـرك مـا يكـره فعلـه ويتقـرب إليـه بما تيسر لـه مـن نوافـل اخلير
وكل مـا ضيـع مـن فرائضـه فليفعلـه اآلن  ،ولريغـب إىل اهلل يف تقبلـه ويتـوب إليـه مـن

تضييعـه  ،وليلجـأ إىل اهلل فيما عسر عليـه من قياد نفسـه وحماولـة أمره موقنـا أنه املالك
لصلاح شـأنه وتوفيقـه وتسـديده  ،ال يفـارق ذلـك عىل ما فيـه من حسـن أو قبيح وال
ييـأس مـن رمحـة اهلل  ،والفكـرة يف أمر اهلل مفتاح العبادة فاسـتعن بذكـر املوت والفكرة

((( رشح األزهار :ج ،4ص .586 - 585
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فيما بعـده ويف نعمـة ربك عليـك وإمهاله لك وأخـذه لغريك بذنبه  ،ويف سـالف ذنبك
وعاقبـة أمـرك ومبـادرة مـا عسـى أن يكـون قـد اقترب من أجلـك)(((.

ً
ثالثا  -املذهب الشافعي.
ذهــب فقهــاء الشــافعية اىل القــول :بــان صفــة النهــي عــن املنكــر ومراتبــه تبتــدأ

باليــد ثــم باللســان ثــم بالقلــب وأن االســتطاعة يف النهــي هــي املــاك يف االنتقــال
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مــن مرتبــه اىل آخــرى ،فمــن قــدر عــى النهــي يف اليــد ال يكفــي وأن يعتمــد الرفــق

يف التغيــر باجلاهــل وبالظــامل الــذي خيــاف رشه؛ فــإن ذلــك أدعــى اىل قبــول قولــه،
وإزالــة املنكــر.

قال النووي (ت676هـ):

(وإما صفة النهي عن املنكر ومراتبه ،فضابطه قوله (صىل اهلل عليه وآله):

«فليغــره بيــده ،فــإن مل يســتطع فبلســانه فعليــه أن يغــر بــكل وجــه أمكنــه ،وال

يكفــي الوعــظ ملــن أمكنــه إزالتــه باليــد ،وال تكفــي كراهــة القلــب ملــن قــدر عــى
النهــي باللســان ،وقــد ســبق يف كتــاب الغصــب صفــة كــر املالهــي ومجلــة متعلقــة

باملنكــرات ،وينبغــي أن يرفــق يف التغيــر باجلاهــل وبالظــامل الــذي خيــاف رشه ،فــإن

ذلــك أدعــى إىل قبــول قولــه ،وإزالــة املنكــر ،وإن قــدر عــى مــن يســتعني بــه ومل
يمكنــه االســتقالل ،اســتعان مــا مل يــؤد ذلــك إىل إظهــار ســاح وحــرب ،فــإن عجــز،
رفــع ذلــك إىل صاحــب الشــوكة  ،وقــد تقــدم هــذا يف كتــاب الصيــال ،فــإن عجــز

عــن كل ذلــك ،فعليــه أن يكرهــه بقلبــه»(((.
((( رسالة ابن أيب زيد القريواين.681 - 679 :
((( روضة الطالبني :ج 7ص.423 - 422
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ً
رابعا  -املذهب احلنفي.
خالــف فقهــاء املذهــب احلنفــي يف مراتــب اإلنــكار بقيــة املذاهــب اإلســامية

مــن حيــث الرتتيــب فأبتــدؤا بالنكــران القلبــي ،ثــم النهــي والنكــران باللســان ،ثــم

باليــد ،وقيــد ذلــك بالقــدرة عــى النهــي.
قال الرسخيس (ت483هـ):

(فعــى كل مؤمــن أن ينهــي عنــه بــا يقــدر عليــه وقــد كان رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) مأمــور ًا يف االبتــداء بالصفــح واالعــراض عــن املرشكــن ،قــال تعــاىل:
﴿فَاصْف َِح الصَّ ْفحَ الْجَمِيلَ ﴾ ،وقال تعاىل:
َن الْمُشْ ِركِنيَ﴾ .
﴿وَ َأعْ ِرضْ ع ِ

ثم أمر بالدعاء اىل الدين باملوعظة واملجادلة باألحسن ،فقال تعاىل:

يل رَبِّ ـكَ بِالْح ْ
ِكمَ ـةِ وَالْمَوْع َِظ ـةِ الْحَسَ ـنَةِ وَجَادِلْهُ ـمْ بِ َّالتِــي هِ ـيَ
﴿ادْعُ إِ َلــى سَ ـبِ ِ

َأحْسَ ـنُ﴾ ،ثــم أمــر بالقتــال إذا كانــت البدايــة منهــم ،فقــال تعــاىل:

ُ
﴿أذِنَ لَِّلذِينَ يُقَاتَ ُلونَ بِ َأَّنهُمْ ُظلِمُوا﴾ اي أذن هلم الدفع ،وقال تعاىل:

﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ وقال تعاىل﴿ :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ ْل ِم فَاجْنَحْ َلهَا﴾)(((.
ً
خامسا  -املذهب احلنبلي.
يــرى فقهــاء احلنابلــة :أن مراتــب النهــي عــن املنكــر ثالثــة ايضـ ًا ،وتبتــدأ باليــد،

ثــم باللســان ،ثــم بالقلــب وهــو أضعــف اإليــان ،وأن املــراد مــن التغــر باليــد ليــس

الســيف والسالح.

((( املبسوط للرسخيس :ج ،10ص.2
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قال البهويت (ت1051 :هـ):

(وعــى النــاس إعانــة املنكــر ونــره عــى اإلنــكار؛ واعــاه باليــد ،ثــم

باللســان ،ثــم بالقلــب ،وهــو أضعــف اإليــان ،وقــال يف روايــة صالــح :التغيــر

باليــد ليــس بالســيف والســاح؛ قــال القــايض :وجيــب فعــل الكراهــة للمنكــر ،كــا

جيــب أنــكاره)(((.
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املسالة الثالثة  :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

أوالً -مراتب اإلنكار:

1ـ ذهــب أغلــب فقهــاء املذاهــب اإلســامية اخلمســة :اإلماميــة واحلنفيــة

واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة اىل أن عــدد مراتــب إنــكار املنكــر ثالثــة ،وهــي:

اإلنــكار باليــد ،ثــم باللســان ،ثــم بالقلــب.

2ـ وخالفهــم يف ذلــك املذهــب الزيــدي يف عــدد املراتــب ،فقــد حرصهــا

باثنــن ،ومهــا (اللســان واليــد).

ثانيــا -اختلــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف اإلبتــداء والتقديــم هلــذه املراتــب،

عىل النحــو االيت:

 1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة واحلنفيــة اىل أن النكــران يبــدأ بالقلــب ،ثم باللســان،

ثــم باليــد .

2ـ وقال فقهاء الزيدية أن النهي يبدأ باللسان ثم باليد.

3ـ وقــال فقهــاء املالكيــة ،والشــافعية ،واحلنبليــة إن النكــران يبــدأ باليــد ،ثــم
((( كشاف القناع للبهويت :ج ،3ص.38
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باللســان ،ثــم بالقلــب.

4ـ قــال فقهــاء اإلماميــة بــان راتــب النهــي يف اإليــان الفعــي هــي :اليــد ،ثــم

اللســان ،ثــم القلــب؛ فاقــوى .

ثالث ًا -أشرتط بعض املذاهب يف االنتقال من مرتبة اىل مرتبة برشوط ،وهي:

1ـ القدرة عىل النكران والنهي عن املنكر.

وقد قال هبذا الرشط املالكية والشافعية ،واحلنفية ،واألباطية.

2ـ االبتــداء باألخــف ثــم االثقــل وبــه أشــرط اإلماميــة االنتقــال مــن رتبــة

اىل آخــرى  ،أي( :النجــاح يف األخــف) فــإذا ينجــح النكــران القلبــي ،ينتقــل اىل
االثقــل وهــو اللســان ،واذا مل ينجــح اللســان ،انتقــل اىل االثقــل وهــو اليــد.

3ـ وقــال الزيديــة إن يبــدأ باألخــف يف مرتبــة اللســان ويبــدأ بالقــول اللــن فــإن

مل ينفــع انتقــل اىل القــول اخلشــن فــإن مل ينفــع انتقــل اىل اليــد ويبــدأ بالــرب ،فــإن
مل ينفــع انتقــل اىل الســوط ،ثــم الســيف.

4ـ ويرى الشافعية أن من استطاع أن ينهي باليد ،ال يكفي أن ينهي باللسان

رابع ـ ًا -إنفــرد اإلماميــة بتقييــد إنــكار املنكــر باليــد يف اجلــرح أو القتــل بــإذن

اإلمــام؛ أو مــن نصبــه اإلمــام.

خامس ـ ًا -إنفــرد الزيديــة بتقييــد اإلنــكار والنهــي عــن املنكــر يف األمــور املتفــق

عليهــا بــن املذاهــب.

أمــا األمــور اخلالفيــة فــا جيــوز للمنكــر إنكارهــا ،فــا جيــوز إنــكار فعــل عمل

بــه الشــافعي عــى مذهبــه وكــذا احلنفــي أو املالكــي أو احلنبــي ،كــرب املثلــث،
والغنــى يف أوقــات الصــاة ،وكشــف الركبــة.
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املس��الة الرابع��ة :قاع��دة فقهي��ة :مرات��ب األن��كار ثالث��ة تتعاك��س يف
اإلبتداء.

وترتكــز هــذه القاعــدة عــى القــدر والعجــز ،فيبتــدأ باليــد؛ فــإن عجــز

فباللســان ،فــإن عجــز فبالقلــب.

ـن تفاصيلهــا الشــهيد األول (رمحــه اهلل) (ت:
وقــد تنــاول هــذه القاعــدة وبـ َّ
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786هـ).

فقــال( :مراتــب االنــكار ثــاث ،تتعاكــس يف االبتــداء فبالنظــر إىل القــدرة

والعجــز :اليــد ،فــإن عجــز فباللســان ،فــإن عجــز فبالقلــب .

وبالنظــر إىل التأثــر ،مقتــر عــى القلــب ،واملقاطعــة ،وتغيــر التعظيــم ،فــإن مل

ينجــع فالقــول ،مقتــرا عــى األيــر فاأليــر ،قــال اهلل تعــاىل :

ل لَ ـهُ قَ ـوْلً لَيِّنًــا لَعَل ـهُ يَ َتذَكَّـرُ أَوْ يَخْشَــى﴾((( وقــال تعــاىل﴿ :و ََل ُتجَادِ ُلــوا
﴿ َفقُــو َ
ـاب إَِّل بِ َّالتِــي هِ ـيَ َأحْسَ ـنُ﴾((( .
َأهْــلَ الْكِ َتـ ِ
ثم بالقلب ،وأضعف االنكار القلبي ،لقوله (عليه السالم):

(مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده ،فــإن مل يســتطع فبلســانه ،فــإن مل يســتطع

فبقلبــه ،وليــس وراء ذلــك شــئ مــن االيــان) ويــروى( :وذلــك أضعــف االيــان).
واملراد بااليامن هنا :االفعال ،ومنه قوله (صىل اهلل عليه وآله) :

(االيــان يضــع وســبعون شــعبة أعالهــا شــهادة أن ال إلــه إال اهلل ،وأدناهــا

إماطــة األذى عــن الطريــق) ،وهــذه التجزئــة إنــا تصــح يف االفعــال.
((( طه.33 :
((( العنكبوت.46 :
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وأقــوى االيــان (الفعــي :اليــد ،ثــم اللســان ،ثــم القلــب)((( ،الن اليــد تســتلزم

إزالــة املفســدة عــى الفــور ،ثــم القــول ،ألنــه قــد تقــع معــه اإلزالــة ،ثــم القلــب،

ألنــه ال يؤثــر .وإذا حلــظ عــدم تأثــره يف اإلزالــة  ،فكأنــه مل يــأت إال هبــذا النــوع
كانَ َّ
الل ـهُ
الضعيــف مــن االيــان .وقــد ســمى اهلل الصــاة إيامنــا بقولــه﴿ :وَمَــا َ

ك ـمْ﴾((( أي صالتكــم إىل بيــت املقــدس.
لِيُضِي ـعَ إِميَانَ ُ
فروع((( :

(األول) :ال يشــرط يف املأمــور واملنهــي أن يكــون عاملــا باملعصيــة ،فينكــر

عــى املتلبــس باملعصيــة بصــورة تعريفــه أهنــا معصيــة وهنيــه عنهــا ،وكــذا املتنــاول
للمعصيــة ،فإنــه ينكــر عليــه ،كالبغــاة ،الن املعتــر مالبســته ملفســدة واجبــة الدفــع،

أو تــاركا ملصلحــة واجبــة احلصــول ،كنهــي األنبيــاء (عليهــم الســام) عــن ذلــك
يف أول البعثــة ،وقــد كان املتلبســون غــر عاملــن بذلــك والن الصبيــان واملجانــن

يؤدبــون وال معصيــة ،وربــا أدى األدب إىل القتــل ،كــا يف صــورة صوهلــم عــى دم
أو بضــع ال يندفعــون عنــه إال بالقتــل.

ومــن هــذا البــاب :لــو ســمع العــدل أو الفاســق عفــو املــوكل عــن القصــاص،

وأخــر الوكيــل بعفــوه ،فلــم يقبــل منــه ،فللشــاهد االنــكار والدفــع هلــذا الوكيــل

عــن القصــاص مــا أمكــن بــه .ولــو أدى إىل قتلــه فإشــكال(((.

((( يف (ح) :الفعل باليد  ،ثم باللسان  ،ثم بالقلب  .وما أثبتناه مطابق ملا يف الفروق .256/4 :
((( البقرة. 143 :
((( انظر هذه الفروع يف :الفروق . 258 - 256 / 4 :
((( ذهب ابن عبد السالم يف قواعده  ، 122 / 1 :إىل جواز قتله إذا مل يمكن الدفع إال به .
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وكــذا لــو وجــد أمتــه بيــد رجــل زعــم أنــه اشــراها مــن وكيلــه  ،فــأراد البائــع

وطأهــا لتكذيبــه يف الــراء ،أو أخذهــا ،فلــه دفعــه عنهــا .وهــذا املثــال ليــس مــن

بــاب االنــكار((( ،بــل مــن بــاب الدفــاع عــن املــال والبضــع(((.
(الثــاين) :جيبــان

(((

عــى الفــور إمجاعــا  ،فلــو اجتمــع مجاعــة متلبســون بمنكــر،

أو تــرك معــروف واجــب ،أنكــر عليهــم مجيعــا بفعــل واحــد ،أو قــول واحــد ،إذا
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كان ذلــك كافيــا يف الغــرض ،مثــل :ال تزنــوا صلــوا .

(الثالــث) :االمــر باملنــدوب والنهــي عــن املكــروه مســتحبان ،ولكــن ليــس

فيهــا تعنيــف وال توبيــخ وال إنــزال رضر ،الن الــرر حــرام ،فــا يكــون بــدال عن
املكــروه ،وهــو مــن بــاب التعــاون عــى الــر والتقــوى .وكذلــك مــن وجــده يفعــل

مــا يعتقــده الواجــد قبيحــا ،وال يعتقــد مبــارشه قبحــه وال حســنه مــع تقــارب

(((

املــدارك ،أو يعتقــد حســنه ملــدرك ضعيــف ،كاعتقــاد احلنفــي((( رشب النبيــذ ،فإنــه
ينكــر عليــه ،أمــا األول فبغــر تعنيــف ،وأمــا الثــاين فكغــره مــن املنكــرات .

(الرابــع) :لــو أدى االنــكار إىل قتــل املنكــر ،حــرم ارتكابــه ،ملــا ســلف.
َك َأيِّـنْ مِـنْ نَبِـ ٍّـي قَاتَــلَ مَعَـهُ ِربِّيُّــونَ
وجــوزه كثــر مــن العامــة(((  ،لقولــه تعــاىل﴿ :و َ
كثِ ـرٌ﴾((( مدحهــم بأهنــم قتلــوا بســبب االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر .
َ
((( خالفا لبعض العلامء  ،فقد جعله مثاال لالنكار  .انظر  :القرايف  /الفروق . 257 / 4 :
((( انظر بعض هذه األمثلة أيضا يف :قواعد األحكام البن عبد السالم.122-121 /1 :
((( أي االمر باملعروف والنهي عن املنكر .
((( يف (ح) :تفاوت  .وما أثبتناه مطابق ملا يف الفروق . 257 / 4:
((( يف (م) :احلنبيل  .وما أثبتناه هو الصواب .
((( نقله عنهم القرايف يف  /الفروق. 258 - 257 / 4 :
((( آل عمران. 146 :
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وهذا مسلم إذا كان عىل وجه اجلهاد .

قالوا :قتل حييى بن زكريا عليهام السالم لنهيه عن تزويج الربيبة((( .
قلنا :وظيفة األنبياء غري وظائفنا .

قالوا :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«أفضـل اجلهـاد كلمـة حـق عنـد سـلطان جائـر»((( ،ويف هـذا تعريـض لنفسـه

بالقتـل ،ومل يفـرق بين الكلمات أهـي نـص يف األصـول أو الفـروع ،مـن الكبائر أو

الصغائـر(((؟ قلنـا حممـول على االمام ،أو نائبـه ،أو بإذنه ،أو عىل مـن ال يظن القتل.
قالــوا :خــرج مــع ابــن األشــعث((( مجــع عظيــم مــن التابعــن يف قتــال احلجــاج،

إلزالــة ظلمــه وظلــم اخلليفــة عبــد امللــك ،ومل ينكــر ذلــك عليهــم أحــد مــن
العلــاء(((.

قلنــا  :مل يكونــوا كل األمــة  .وال علمنــا أهنــم ظنــوا القتــل ،بــل جــوزوا التأثــر

ورفــع املنكــر  .أو جــاز أن يكــون خروجهــم بــإذن إمــام واجــب الطاعــة  ،كخــروج

زيــد بــن عــي (عليــه الســام) وغــره مــن بنــي عــي عليــه الســام)(((.

((( انظر :القرايف  /الفروق. 258 / 4 :
((( انظــر :املتقــي اهلنــدي /كنــز العــال  ، 16 /2 :حديــث  ، 385:والســيوطي  /اجلامــع الصغــر
بــرح املنــاوي . 81 / 1 :
((( انظر :القرايف  /الفروق . 258 / 4 :
((( هــو عبــد الرمحــان بــن حممــد بــن األشــعث الكنــدي  ،صاحــب الوقائــع املشــهورة مــع احلجــاج بــن
يوســف الثقفــي  ،كان مــن قواعــده  ،ثــم انتقــض عليــه وجــرت بينهــا معــارك  ،انتهــت بانتصــار
احلجــاج عليــه .
((( انظر :القرايف  /الفروق. 258 / 4 :
((( القواعد والفوائد :ج  ،2ص .207 - 202
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املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث الشريفة من شروح نهج البالغة .

لقــد تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذه األحاديــث املرتبطــة بفريضــة األمــر

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بمزيــد مــن البيــان والداللــة والتوضيــح ،وذلــك ملــا

تشــكله هــذه الفرضيــة مــن أثــار نفســية وتربويــة واجتامعيــة ،ســواء عــى مســتوى
الفــردي أو اجلامعــي ،فكانــت عــى النحــو االيت:
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ً
«م ْن أ َح َّد ِس َ��ن َ
أوال  -قوله (عليه الس�لام)َ :
ان ْال َغ َض ِب ِل َق ِو َي َع َلى َق ْت ِل أ ِش َّد ِاء
َ
َ
ْ
َاط ِل»(((.
الب ِ
ألف  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت 679 :هـ).

قــال ابــن ميثــم البحــراين (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف بيــان معنــى احلديــث

وداللتــه:

قــوة الغضــب واحلم ّيــة لــه
( ّملــا كان تعــاىل هــو العزيــز املطلــق كان اســتناد ّ

عزتــه؛ وصولــة الغاضــب اعتــزازا بــه أشــدّ بكثــر مــن صولتــه بــدون ذلــك
إىل ّ

بعــزة اهلل يكــون ضعفهــا باالســتناد إىل الباطــل
القــوة ّ
االســتناد وبحســب تأكَّــد ّ
املضــا ّد لدينــه؛ ولذلــك قهــر أوليــاء اهلل عــى ق َّلتهــم يف مبــدء اإلســام أعــداؤه عــى
الســام قلــع بــاب خيــر عــى شــدّ ته أو قتــل جبابــرة
كثرهتــم ،وأطــاق هــو عليــه ّ
العــرب؛ واســتعار لفــظ الســنان حلــدّ ة الغضــب باعتبــار اســتلزامها للنكايــة يف

العــدوّ ،
ورشــح بذكــر أحــدّ )(((.
ّ

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص  ،501احلكمة.174 :
((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج ،5ص .337
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باء  -ابن أبي احلديد املعتزلي (ت 656 :هـ).

قال الشارح املعتزيل يف بيان معنى احلديث وداللته:

(هـذا مـن بـاب األمر باملعـروف والنهي عن املنكـر ،والكلمة تتضمن اسـتعارة

تـدل على الفصاحـة ،واملعنـى أن من أرهـف عزمه عىل إنـكار املنكر ،وقـوي غضبه
يف ذات اهلل ومل خيـف ومل يراقـب خملوقـ ًا أعانـه اهلل على إزالـة املنكـر؛ وان كان قويـ ًا
صـادر ًا مـن جهـة عزيـزة اجلانب ،وعنهـا وقعت الكنايـة باشـداء الباطل)(((.
جيم  -السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت 1324 :هـ).

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى احلديث وداللته:

(احلدة :ما تعرتي اإلنسان من النزق والغضب ،يقال:

حدّ حيدّ حد ًا إذا غضب.

واملعنــىّ :
كل يشء لــه وجــه إىل اهلل وطــرف إىل الطبيعــة ،فباعتبــار وجهــه

اإلهلــي حســن ممــدوح ،فالغضــب إذا ثــار هلل كان حســنا وصــار مــن االيــان ويعتـ ّـز

بــه الدّ يــن ويشــدّ بــه ظهــر املؤمنــن.

وقــد روى يف جممــع البحريــن عــن الباقــر (عليــه الســام) وقــد ســأل«:ما بــال

املؤمــن أحــدّ يشء»؟
فقال:

(ألن عـ ّز القــرآن يف قلبــه ،وحمــض االيــان يف صــدره ،وهــو هلل مطيع ،ولرســوله
ّ

مصــدّ ق)  -صــى اهلل عليــه وآلــه  -وال بــدّ للمجاهــد يف ســبيل اهلل مــن ســورة
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج  ،18ص .405
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الغضــب ،ومجــرة محيــة كاللهــب ،ح ّتــى يقــدر عــى الدفــاع جتــاه األعــداء األشــدّ اء،

وقــوي عــى قتــل األبطــال مــن املحاربــن هلل ورســوله) -صــى اهلل عليــه وآلــه.(((-
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ون إ َّن��ه َم ْن َرأى ُع ْد َو ً
ً
ثاني��ا  -بيان قوله عليه الصالة والس�لام« :أ ُّي َها الُْ ْؤ ِم ُن َ
انا
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ
ْ
��ل ب��ه ُ ْ َ ً ْ
ومنْ
َ
َ
��ر َئَ ،
َ
َ
ُي ْع َم ِ
ومنك��را ُيد َع��ى ِإل ْي��ه ف َأنك��ره ِبقل ِب��ه فقد س�� ِلم وب ِ
وم ْن أ ْن َ
أ ْن َ
��و أ ْف َض ُل ِم ْ
��ره ِب ِل َس��ا ِنه َف َق ْد ُأ ِج َرُ ،
وه َ
اح ِبهَ ،
كَ
ك َره ِب َّ
الس ْ
��ي ِف
��ن َص
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ِلتك��ون ك ِل َمة اهلل ِه َي ال ُعل َيا وك ِل َمة الظالِِني ِه َي ُّ
الس��فلى فذ ِلك ال ِذي
َ َ ََ
َّ
��و َر ف َق ْلبه ْال َيق ُ
َ
َ ُْ َ
َ
ني»(((.
ِ
يق ون َّ ِ ِ
َأ َصاب َس ِ��بيل الدى ،وق��ام على الط ِر ِ
ونكتفــي يف بيــان احلديــث عــى قولــن مــن أقــوال اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم)
وهــو كااليت:

ألف  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل).

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى احلديث وداللته:

( ّملــا كان إنــكار املنكــر واجبــا عــى ّ
كل مك َّلــف بحســب متكَّنــه وكان لتمكنّــه من

ذلــك طــرف أدنــى وهــو اإلنــكار بالقلــب إلمكانــه مــن ّ
كل أحــد ،وطــرف أعــى

وهــو اإلنــكار باليــد وهــو الغايــة ،ووســط وهــو اإلنــكار باللســان كانــت درجاتــه

خصــص املنكــر بقلبــه
يف اســتحقاق األجــر بــه مرتتّبــة عــى درجــات إنــكاره ،وإ ّنــا ّ

بالســامة والــراءة :أي مــن عــذاب اهلل أل ّنــه مل حيمــل إثــا وإ ّنــا مل يذكــر لــه أجــرا
وإن كان ّ
كل واجــب يثــاب عليــه ّ
ألن غايــة إنــكار املنكــر دفعــه واإلنــكار بالقلــب

ـتحق بــه أجــرا وإ ّنــا
ليــس لــه يف الظاهــر تأثــر يف دفــع املنكــر فكأ ّنــه مل يفعــل مــا يسـ ّ
((( منهاج الرباعة للسيد حبيب اهلل اخلوئي :ج  ،21ص .251
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،احلديث  ،373ص .541
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قــال :لتكــون كلمــة اهلل هــي العليــا  .ألنّــه إن مل يكــن ذلــك مقصــود املنكــر بــل
كان مقصــوده مثــا الريــاء أو الغلبــة الدنيو ّيــة ال يكــون قــد أصــاب ســبيل اهلــدى،
واســتعار لفــظ التنويــر لوضــوح احلـ ّـق يف قلبــه وجالئــه مــن شــبه الباطــل)(((.
باء  -السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلامشي (رمحه اهلل).

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى حديث أمري املؤمنني عليه السالم وداللته ما ييل:

(ألمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر فرعــن مــن فــروع الدّ يــن االســامي

املفروضــة عــى كا ّفــة املســلمني مــن دون نكــر ،وفــروع الدّ يــن الثامنيــة رضوريــة

حيكــم عــى منكــر كلهــا أو بعضهــا باخلــروج عــن االســام ،وهلــا رشائــط مقـ ّـررة يف
والســام) ،فأدنــى
الفقــه ومراتــب مرتتّبــة قــد ب ّينهــا يف كالمــه هــذا (عليــه ّ
الصــاة ّ

مراتــب النهــي عــن املنكــر هــو االنــكار بالقلــب ،وهــو واجــب مطلقــا ح ّتــى يف

أشــدّ مواقــف التّقيــة وتس ـ َّلط املخالــف للحــق.

الســام) :مــن رأى العــدوان ودعــي إىل املنكــر وال يقــدر عــى
فقــال (عليــه ّ

الدّ فــاع بال َّلســان واجلــوارح فــا بــدّ أن ينكــره بقلبــه وجنانــه ،فــإذا أنكــره بقلبــه

فقــد ســلم مــن تــرك الواجــب وبــرئ مــن عهــدة تكليفــه يف هــذا املوقــف احلــرج،

وإن قــدر عــى إنــكاره بال َّلســان مأمونــا عــى مالــه ونفســه فلــه األجــر والثــواب
وهــو أفضــل مــن املنكــر بالقلــب فحســب .وأعــا درجــات النهــي عــن املنكــر

احلــق وإرغامــا ألنــف
بالقــوة والدّ فــع عنــه بالســيف إعــاء لكلمــة
هــو النّهــي
ّ
ّ
الظاملــن ،ونــرة للحـ ّـق املبــن فذلــك ا َّلــذي أصــاب ســبيل اهلــدى ،وبلــغ الدرجــة

القصــوى ،مــن أداء احلـ ّـق الواجــب ،ونـ ّـور قلبــه بنــور اليقــن الثاقــب .واملقصــود
((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج  ،5ص .462
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أنّــه قصــد بعملــه رضــا اهلل وقــام بــه خملصــا لوجــه اهلل ،فــإن كان قصــده الغلبــة
واالســتيالء أ ّدى واجبــه َّإل أ ّنــه مل يصــب ســبيل اهلدايــةّ ،
ألن النهــي عــن املنكــر

توصــى ال يشــرط فيــه قصــد القربــة وإن كان يشــرط يف ترتــب الثــواب ،
واجــب ّ

وتنـ ّـور القلــب بنــور اليقــن)(((.
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ً
َ
ُْ
ك ُر ِل ْل ُم ْن َ
ك ِر ِب َي ِده و ِل َس��ا ِنه
ثالثا  -قوله عليه الصالة والس�لام «:ف ِم ْن ُه ُم ال ْن ِ
وق ْلب��ه َف َذل َ
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ِ
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والت��ار ُك ب َي��ده ول َس��انه َف َذل َ
وم ْن ُه ُ ُْ
��ر ب َق ْلب��ه َّ
��ذي َض َّي َ
��ع أ ْش َ
��ر َف
��ك َّال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
��م ال ْن ِ
ِ
ِ
ك ُِ ِ
ِ
َ
ال ْص َلْ َت�ين م َ َّ َ
ََ َ
َْ
��ك ُْ ْ َ
��م َت��ار ٌك إل ْن َ
��د ٍةْ ِ ،
اح َ
��ر
��ن الث�لا ِث وت َّس��ك ِب َو ِ
ِ ِ
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ِ
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وأفض��ل ِم��ن ذ ِلك كل��ه ك ِلمة عد ٍل ِعند ِإم ٍ
َ
ونورد هنا ثالثة أقوال لبيان معنى هذا احلديث ،وهي كااليت:

ألف  -ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل):

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى احلديث وداللته:

الطبيعــي املعتــاد ،
الســام جــرى يف هــذه القســمة عــى الوجــه
ّ
(إنّــه عليــه ّ

وذلــك ّ
ـم بيــده
ـم بلســانه  ،ثـ ّ
أن العــادة جاريــة بــأن ينكــر اإلنســان ّأوال بقلبــه  ،ثـ ّ
((( منهاج الرباعة :ج ،21ص.462 - 461
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلديث  ،374ص .542
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إذا متكَّــن .

وقــد يــرد القســمة عــى غــر هــذا الوجــه فيكــون النــاس عــى أقســام سـتّة وهــى

املنكــر بقلبــه فقــط أو بلســانه فقــط أو بيــده فقــط أو بقلبــه ولســانه أو بقلبــه ويــده أو
بلســانه ويــده .

أن األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر متالزمــان ّ
واعلــم ّ
ألن املعــروف

قوهتــا فيكــون النهــى عــن املنكــر مســتلزما
واملنكــر قــد يكونــان نقيضــن أو يف ّ

لألمــر باملعــروف واألمــر باملعــروف مســتلزما للنهــي عــن املنكــر .واســتجامعهام
ألن ّ
خلصــال اخلــر ظاهــر ّ
كل خصلــة منــه معــروف فاألمــر باملعــروف مطلقــا أمــر

هبــا وتــرك ّ
كل واحــدة مــن خصــال اخلــر منكــر فإنــكاره يســتلزم األمــر هبــا.

و ّملــا كانــت هــذه األنــواع الثالثــة مــن إنــكار املنكــر فضايــل حتــت فضيلــة

العــدل وجــب عدادهــا مــن خصــال اخلــر ،و ّملــا كانــت مســتلزمة لســاير الفضايــل

كــا أرشنــا إليــه وجــب أن يكــون املنكــر للمنكــر مطلقــا مســتكمال جلميــع خصــال
ومتمســكا بخصلتــن ،والتــارك
اخلــر وأن يكــون التــارك لــه بيــده تــاركا خلصلــة
ّ

بيــده ولســانه مض ّيعــا ألرشف اخلصلتــن مــن الثــاث وإ ّنــا كانتــا أرشف لكوهنــا
ـتحق تــارك
يســتلزمان دفــع املنكــر أو بعضــه غالبــا بخــاف الثالثــة ،ووجــب أن يسـ ّ

الثــاث اســم امل ّيــت يف حياتــه خللـ ّـوه عــن مجيــع الفضايــل .ولفــظ امل ّيــت اســتعارة.
ـي .تعظيــم هلاتــن الفضيلتــن  ،وش ـ ّبه
جلـ ّ
ر .إىل قولــهّ :
وقولــه  :ومــا أعــال ال ـ ّ

أن ّ
ـي  ،ووجــه الشــبه ّ
كل
ر كلهــا بالنســبة إليهــا بالنفثــة يف البحــر اللجـ ّ
أعــال ال ـ ّ
ـي بالنســبة إليهــا كالنفثــة بالنســبة إىل البحــر وعمــوم
ر جزئـ ّ
خصلــة مــن أعــال الـ ّ

اخلــر منهــا .
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وقولــه فـ ّ
ـإن األمــر .إىل قولــه :رزق صغــرى ضمــر ر َّغــب بــه فيهــا ،وتقديــر

يقــرب مــن أجــل وال ينقــص مــن رزق فــا ينبغــي أن حيــذر
الكــرى :وك َّلــا ال ّ
ـم أشــار إىل أفضــل أصنافهــا وهــو كلمــة العــدل عنــد اإلمــام اجلائــر لغــرض
منــه .ثـ ّ

ر ّده عــن جــوره)(((.

باء  -ابن أبي احلديد املعتزلي:
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قال الشارح املعتزيل يف بيان معنى احلديث وداللته ما ييل:

((قــد ســبق قولنــا يف االمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر  ،وهــو أحــد

األصــول اخلمســة عنــد أصحابنــا .جلــة املــاء :أعظمــه ،وبحــر جلــي :ذو مــاء عظيــم.
والنفثــة ،الفعلــة الواحــدة مــن نفثــت املــاء مــن فمــي ،أي قذفتــه بقــوة .قــال (عليــه

الســام) :ال يعتقــدن أحــد إنــه إن أمــر ظاملــا باملعــروف  ،أو هنــى ظاملــا عــن منكــر،
إن ذلــك يكــون ســببا لقتــل ذلــك الظــامل املأمــور أو املنهــي إيــاه ،أو يكــون ســببا

لقطــع رزقــه مــن جهتــه ،فــإن اهلل تعــاىل قــدر االجــل ،وقــى الــرزق ،وال ســبيل
ألحــد أن يقطــع عــى أحــد عمــره أو رزقــه.

وهــذا الــكالم ينبغــي أن حيمــل عــى إنــه حــث وحــض وحتريــض عــى النهــى

عــن املنكــر واالمــر باملعــروف ،وال حيمــل عــى ظاهــره ،الن االنســان ال جيــوز أن
يلقــى بنفســه إىل التهلكــة  ،معتمــدا عــى أن االجل مقــدر ،وإن الرزق مقســوم ،وإن

االنســان متــى غلــب عــى ظنــه أن الظــامل يقتلــه ويقيــم عــى ذلــك املنكــر ،ويضيــف

إليــه منكــرا آخــر مل جيــز لــه االنــكار .

فأمــا كلمــة العــدل عنــد االمــام اجلائــر فنحــو مــا روى أن زيــد بــن أرقــم رأى

((( رشح هنج البالغة للبحراين :ج 5ص .430 - 429
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عبيــد اهلل بــن زيــاد  -ويقــال بــل يزيــد بــن معاويــة  -يــرب بقضيــب يف يــده ثنايــا
احلســن (عليــه الســام) حــن محــل إليــه رأســه  ،فقــال لــه :أهيــا ! ارفــع يــدك فطاملــا

رأيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقبلهــا)(((.

جيم ـ السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل).

قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان معنى احلديث:

(املعــروف واملنكــر يطلــق عــى الواجــب واحلــرام يف قــول الفقهــاء (( :جيــب

األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر)) ّ
ألن ظاهــر لفــظ املنكــر القبيــح ا َّلــذي
يــرادف الفحشــاء ويقارنــه يف آيــات القــرآن كــا قــال تعــاىل:
ْك ِر﴾(((.
َن الْ َفحْشاءِ وَالْمُن َ
﴿إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى ع ِ

ـص بالواجــب بقرينــة وجــوب األمــر بــه ،وأ ّمــا إذا كان
وأ ّمــا املعــروف فيختـ ّ

مندوبــا أو مباحــا فــا جيــب األمــر بــه ،كــا ّ
خيصصــه
أن لفــظ األمــر املتع َّلــق بــه ّ

بالوجــوب ّ ،
ألن األمــر املطلــق يفيــد الوجــوب .واألمــر باملعــروف كالنهــي عــن
املنكــر جيبــان برشائــط مقـ ّـررة يف مقامــه ،وهلــا مراتــب كــا ذكرنــا  ،يســقط وجــوب
ّ
كل مرتبــة غــر مقــدورة وينتقــل إىل مرتبــة نازلــة ح ّتــى ينتهــي إىل االنــكار بالقلــب
ا َّلــذي هــو واجــب بالنســبة إىل املنكــر مطلقــا .ولكــن املســتفاد مــن كالمــه هــذا
ـم ويشــبه أن يكــون مقصــوده اإلعانــة عــى اخلــر
ـم وأتـ ّ
الســام) أمــر أهـ ّ
(عليــه ّ

ـر املطلــق ،فأشــار إىل ّ
أن أهــل اخلــر ينقســمون إىل ثــاث
املطلــق والدّ فــاع عــن الـ ّ
مراتــب باعتبــار اســتعداداهتم وجوهــر ذاهتــم .فمنهــم خـ ّـرون مطلقــا وطــاردون

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج  19ص .307 - 306
((( العنكبوت.45 :
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للــر واملنكــر باليــد وال َّلســان والقلــب ،وهــم ّ
املهذبــون وواصلــون إىل أعــى
ّ
درجــات اخلــر املعـ ّـر عنــه يف الفلســفة الرتبويــة الفارســية بقوهلــم« :پنــدار نيــك،

كــردار نيــك ،گفتــار نيــك» .

ومنهــم مــن حــاز الدرجــة الثانيــة ،وهــو املنكــر بلســانه وقلبــه والتــارك بيــده،

خــرا وداعيــا إىل اخلــر
يعنــي بلــغ يف الرتبيــة األخالقيــة إىل حيــث صــار لســانه ّ
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حصــل
وقلبــه طاهــرا ينــوي اخلــر ،ولكــن مل يــر عملــه خــرا مطلقــا فذلــك ّ
خصلتــن مــن خصــال اخلــر ومنهــم املنكــر بقلبــه ،أي ن ّيتــه اخلــر ولكــن مل يملــك

ممحضــا للخــر وداعيــا إليــه بوجــه مطلــق ،فقــد ذهــب منــه
لســانه ويــده ليكونــا ّ
أرشف اخلصلتــن .

والدّ ليل عىل إرادة هذا املعنى العا ّم التا ّم قوله:

ـر كلهــا واجلهــاد يف ســبيل اهلل عنــد األمــر باملعــروف والنهــي
(ومــا أعــال الـ ّ
عــن املنكــر َّإل كنفثــة يف بحــر ّجلــى).
الســام يرجــع إىل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بالنظــر
فكالمــه عليــه ّ

إىل الوجهــة األخالقيــة لالمــر والناهــي ،ال بالنظــر إىل حكمــه الفقهــي املعنــون يف

كتــاب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف الفقــه)(((.

ً
رابع��ا  -قول��ه علي��ه الص�لاة والس�لام «:أول م��ا تغلب��ون علي��ه م��ن اجله��اد
ً
معروفا،
بأيديك��م ثم بألس��نتكم ،ث��م بقلوبكم ،فمن مل يع��رف بقلبه
ً
منك��را قلب جبع��ل أعاله أس��فله»(((.
ومل ينك��ر

((( منهاج الرباعة :ج  ،21ص .465 - 464
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلكمة  ،375ص .242

املبحـ��ث الثان��ي :مراتب إن��كار املنك��ر والنهي عنه

ونــورد يف بيــان معنــى احلديــث أقــوال الشــيخ ابــن ميثــم البحــراين ،وابــن أيب

احلديــد املعتــزيل ،والســيد حبيــب اهلل اخلوئــي ،وهــو كااليت:
ألف  -ابن ميثم البحراني.

قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان معنى احلديث وداللته:

(اجلهــاد باليــد واللســان والقلــب هــو إنــكار املنكــر هبــا  .وإ ّنــا كان باليــد ّأول

مغلــوب عليــه ّ
ـدو إزالــة ســلطان اليــد ومقاومتــه فــإذا متكَّن
األول للعـ ّ
ألن الغــرض ّ
مــن ذلــك كان زوال ســلطان اللســان ســهال.

ـم بقلوبكــم  .ومعلــوم ّ
ـدو
أن القلــب ال ي َّطلــع عليــه العـ ّ
فــإن قلــت :مل قــال :ثـ ّ
وال يتم َّكــن مــن إزالــة اجلهــاد بــه.
قلــت :أراد ّأنــم إذا غلبــوا عــى اجلهــاد باليــد واللســان وطالــت املــدّ ة عليهــم

ألقــوا املنكــر وتكـ ّـرر عــى ســمعهم وأبصارهــم وقلوهبــم فلــم يبــق إنــكاره وهــو
معنــى غلبهــم عليــه.

وقولــه :فمــن مل يعــرف بقلبــه إىل آخــره  .ن ّفــر عــن تــرك اخلصلتــن بــا يلزمــه

مــن قلــب أعــى التــارك أســفله ،واســتعار لفــظ القلــب لالنتــكاس يف مهــاوي

خصــص إنــكار القلــب بذلــك إلمكانــه يف ّ
كل
الردائــل ودركات اجلحيــم .وإ ّنــا ّ

املخوفــة ا َّلتــي خيشــى يف اإلنــكار باليــد واللســان)(((.
ـار
ّ
وقــت وخلـ ّـوه عــن املضـ ّ
باء  -ابن أبي احلديد املعتزلي.

قال ابن أيب احلديد يف بيان معنى احلديث:
((( رشح هنج البالغة للبحراين  :ج  ،5ص .431 - 430
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(إنــا قــال ذلــك الن االنــكار بالقلــب آخــر املراتــب ،وهــو الــذي ال بــد منــه

عــى كل حــال ،فأمــا االنــكار باللســان وباليــد فقــد يكــون منهــا بــد ،وعنهــا عــذر،
فمــن تــرك النهــى عــن املنكــر بقلبــه ،واالمــر باملعــروف بقلبــه ،فقــد ســخط اهلل

عليــه لعصيانــه ،فصــار كاملمســوخ الــذي جيعــل اهلل تعــاىل أعــاه أســفله ،وأســفله

أعــاه تشــوهيا خللقتــه ،ومــن يقــول باألنفــس اجلســانية ،وإهنــا بعــد املفارقــة يصعــد
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بعضهــا إىل العــامل العلــوي :وهــي نفــوس األبــرار وبعضهــا ينــزل إىل املركــز ،وهــي
نفــوس األرشار ،يتــأول هــذا الــكالم عــى مذهبــه ،فيقــول:

إن مــن ال يعــرف بقلبــه معروفــا ،أي ال يعــرف مــن نفســه باعثــا عليــه وال

متقاضيــا بفعلــه ،وال ينكــر بقلبــه منكــرا ،أي ال يأنف منــه وال يســتقبحه ،ويمتعض

مــن فعلــه يقلــب نفســه التــي قــد كان ســبيلها أن تصعــد إىل عاملهــا فتجعــل هاويــة
يف حضيــض األرض ،وذلــك عندهــم هــو العــذاب والعقــاب)(((.
جيم  -السيد حبيب اهلل اخلوئي.

قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان معنى احلديث وداللته:

الســام يف هــذا الــكالم إىل تســ َّلط اجلائريــن عــى حكومــة
(أخــر عليــه ّ

القــوة والقــدرة عــى إجــراء أحــكام
االســام فيســلبون مــن املســلمني املؤمنــن ّ
الدّ يــن واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فلــم يكــن هلــم إمــام ظاهــر قاهــر

يمنــع مــن املناهــي وجيــري احلــدود عــى مــن ارتكــب املعــايص فيكتفــون بالوعــظ
واالنــذار بال َّلســان  ،فلـ ّـا اســتكمل ســلطة الغاصــب منــع مــن ذلــك فــا يقــدرون

ـم إذا دام ملــك اجلــور والباطــل ونشــأ بينهــم
عــى أداء الوظيفــة بال َّلســان أيضــا  .ثـ ّ
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج  ،19ص .312
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الولــدان األصاغــر ال حيصــل هلــم ملكــة االيــان واالعتقــاد ،فــا ينكــرون املنكــر
بقلوهبــم  ،بــل يصــر املنكــر معروفــا واملعــروف منكــرا فينتكــس قلوهبــم ويدركــون
الســام (جعــل أعــاه أســفله) كنايــة عــن
احلــق باطــا  ،والباطــل حقــا فقولــه عليــه ّ
درك خــاف احلــق والواقــع)(((.

ً
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اده ،ول تأخ��ذك ِف اهلل لو َمة ل ِئ ٍم» .
ِجه ِ
ْ
وتناول يف بيان معنى احلديث قول ابن ميثم البحراين فقط.
قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى احلديث:

(أن يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر فعــا وقــوال ،ويبايــن مــن فعلــه

بقــدر إمكانــه ،وهــو مــن فــروض الكفايــة ،وعليهــا مــدار نظــام العــامل ،ولذلــك

كان القــرآن الكريــم والس ـنّة النبو ّيــة مشــحونني هبــا واســتدرجه إىل ذلــك بقولــه:

ألنــم أوليــاء اهلل األبــرار املرغــوب يف الكــون منهــم)(((.
((تكــن مــن أهلــه)) ّ
تم الفصل بحمد اهلل وسابق لطفه

ونسأله املزيد من فضله وفضل رسوله ()

((( منهاج الرباعة :ج ،21ص.466
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص.218
((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج ،5ص .10
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