الرحمة بني الإ�سالم
والقوانني الو�ضعية

ال�شعائر التعبدية � ً
أمنوذجا

إعداد:

د .نايف بن جمعان جريدان
أستاذ الفقه املقارن املشارك

في قسم األنظمة بجامعة جنران
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املقدمة

احلمد هلل حم ًدا كثي ًرا طي ًبا مبار ًكا فيه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واس َّ
نت بسنته إلى يوم
الدين ،أما بعد:
فإن من أهم السمات واخلصائص التي يتصف بها ديننا احلنيف (الرحمة)،
واملتأمل في مبادئ اإلسالم وتشريعاته وتعاليمه وأحكامه الشرعية يجد
أن الرحمة جزء ال يتجزأ منها ،ومالزمة لها في تفاصيلها ،وغاياتها ،وفي
أسلوب التكليف بها ،فهي الصبغة الظاهرة اجللية في كل األحكام الشرعية،
حتى تلك األحكام التي يُظن أنها شاقة وثقيلة على النفس ،وما ذاك إال ألنها
منزل ٌة من الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف بعباده ،القائل(:ﮐ ﮑ
حرجا ،وملا
ﮒﮓ ﮔﮕ) [الأنبياء ،]107:ال يكلفنا عنتا ،وال يوقع علينا
ً
كان األمر كذلك رغبت في إعداد هذا البحث الذي عنونت له بـ (الرحمة بني
أمنوذجا) مقدم ملؤمتر الرحمة
اإلسالم والقوانني الوضعية الشعائر التعبدية
ً
في اإلسالم املقام في رحاب جامعة امللك سعود بالرياض.

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية:
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1 .1بيان أهم القواعد الشرعية احلاكمة واملنظمة واملؤصلة للرحمة
في اإلسالم.
2 .2ذكر أوجه الرحمة وبعض املعالم والشواهد لها في تشريع العبادات
والتكاليف الشرعية اخملتلفة.
3 .3املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية في مجال
الرحمة ،ومدى توفر الرحمة في بعض التطبيقات القانونية.

منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي املقارن ،وفيما يخص
املسائل الفقهية والتطبيقات الشرعية ملوضوع الرحمة فإني أذكر القول
الراجح فيها بدليله غال ًبا ،وقد أشير إلى اخلالف فيها في الهامش ،مؤصال
لها ،وموث ًقا من مصادرها األصيلة ،مستأنسا بكالم احملققني من أهل العلم
املعاصرين فيها ،واكتفيت في تخريجي لألحاديث على رقم احلديث واجلزء
والصفحة ،وذكر درجة احلديث إذا كان احلديث في غير الصحيحني .

خطة البحث:
ارتأيت تقسيم البحث إلى متهيد ،وثالثة مباحث ،حتوي كل منها على
خمسة مطالب ،جاءت على النحو التالي:
التمهيد :في التعريف مبفهوم الرحمة في الشريعة اإلسالمية وفيه
تعريف الرحمة في اللغة واالصطالح ،وذكر حقيقة الرحمة
وآثارها الظاهرة والباطنة.
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املبحث األول :القواعد الشرعية احلاكمة للرحمة في اإلس�لام
واشتمل على خمسة مطالب:
املطلب األول :جانب الرحمة في إنزال الشريعة وبعثة النبي .S
املطلب الثاني  :الرحمة في التيسير ورفع احلرج عن املكلفني.

املطلب الثالث :الرحمة في رعاية مصالح املكلفني من خالل
الرخص واتساع دائرة العفو.
املطلب الرابع :الرحمة في إباحة احملظورات عند وجود الضرورات.
املطلب اخلامس :الرحمة في حتقيق العدالة بني اخللق.
املبحث الثاني :معالم وشواهد الرحمة في الشعائر التعبدية وفيه
خمسة مطالب:
املطلب األول :معالم الرحمة في الطهارة.
املطلب الثاني :معالم الرحمة في الصالة.
املطلب الثالث :معالم الرحمة في الزكاة والصدقة.
املطلب الرابع :معالم الرحمة في الصيام.
املطلب اخلامس :معالم الرحمة في احلج.
املبحث الثالث :املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
في مجال الرحمة واشتمل على خمسة مطالب:
املطلب األول :الرحمة في مصدر التشريع
املطلب الثاني :الرحمة في صالحية التشريع لكل زمان ومكان
املطلب الثالث :الرحمة في األسلوب الذي صيغ به التشريع.
املطلب الرابع :الرحمة في االشتراك في احلكم بطريقة غير
مباشرة فيما ال نص فيه.
املطلب اخلامس :الرحمة في تطبيق العقوبات واجلنايات واحلدود.
وفي اخلتام أسأل اهلل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ،وأن
يعفو عنا الزلل والتقصير ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني.
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متهيد
في التعريف مبفهوم الرحمة
في الشريعة اإلسالمية
مفهوم الرحمة في اللغة واالصطالح:
الرحمة في اللغة:
يقول ابن فارس  :الراء واحلاء وامليم أصل واحد يدل على الرقة
رق له َّ
والعطف والرأفة .يقال :رحمه يرحمه؛ إذا َّ
وتعطف عليه»((( .ويقال:
َر ِح ْمتُ ُه وتَ َر َّح ْم ُت َعلَيْهِ  .وتراحم القوم :رحم بعضهم ً
بعضا ،ومنه قوله
تعالى في وصف القرآن ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ)
[البقرة ]52:أي :فصلناه هاديا وذا رحمة؛ وقوله تعالى ( :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ) [التوبة ]61 :أي :هو رحمة؛ ألنه كان سبب إميانهم((( ،والرحمة :هي
إرادة إيصال اخلير(((.
وفي االصطالح:
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هي رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم ،وقد تستعمل تارة في الرقة
اجملردة ،وتارة في اإلحسان اجملرد عن الرقة ،نحو :رحم اهلل فال ًنا .وإذا
وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان اجملرد دون الرقة»(((.
(((
(((
(((
(((

مقاييس اللغة ،البن فارس ،مادة (رحم).)498 /2( ،
لسان العرب ،البن منظور ،مادة (رحم).)230 /12( ،
التعريفات ،للجرجاني ،ص (.)110
املفردات في غريب القرآن ،للراغب األصفهاني ،ص (.)347

وقيل في تعريفها :هي حالة وجدانية تعرض غال ًبا ملن به رقة القلب،
وتكون مبدأ لالنعطاف النفساني الذي هو مبدأ اإلحسان((( .وهي سبب
واصل بني اهلل وبني عباده ،بها أرسل إليهم رسله ،وأنزل عليهم كتبه ،وبها
هداهم ،وبها أسكنهم ثوابه ،وبها رزقهم وعافاهم(((.

حقيقة الرحمة وآثارها:
الرحمة وإن كانت حقيقتها القلب وانعطاف النفس املقتضي إلى
املغفرة واإلحسان ،إال أنها ال تكون دائ ًما مجرد عاطفة نفسية ال أثر لها
في اخلارج ،بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر حقيقة تتجسم فيها في
عالم الشهادة ،فمن آثار الرحمة اخلارجية :العفو عن ذي الزلة ،وإغاثة
امللهوف ،وإطعام اجلائع ،ومواساة احلزين((( ،ولها آثار واضحة للعيان
في العالقة بني الراحم واملرحوم ،كما في تعريف الراغب األصفهاني
السابق ،والرحمة حتمل من اتصف بها على الرفق باملرحوم واإلحسان
إليه ،ودفع الضر عنه ،وإعانته على املشاق ،فهي من الكيفيات النفسانية؛
ألنها انفعال ،ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال وجودية
بقدر استطاعته وعلى قدر قوة انفعاله ،فإذا وصف موصوف بالرحمة
كان معناه حصول االنفعال املذكور في نفسه ،وإذا أُخبر عنه بأنه رحم
غيره فهو على معنى :صدر عنه أثر من آثار الرحمة(((.

(((
(((
(((
(((

الكليات معجم في املصطلحات ،الكفوي ،ص (،)471
بصائر ذوي التمييز ،للفيروز أبادي.)54/3( ،
انظر :منهاج املسلم ،أبو بكر اجلزائري ،ص (.)122
التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)169 /1( ،
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املبحث األول
(((
القواعد الشرعية احلاكمة
للرحمة في اإلسالم
واشتمل على خمسة مطالب:

املطلب األول
جانب الرحمة في إنزال الشريعة وبعثة النبي
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كانت البشرية قبيل بعثة نبي الرحمة  Sتعيش في جاهلية جهالء،
وضاللة عمياء ،تعيش في ظلمة دامسة من الشرك واجلهل ،وقد وصف
جعفر بن أبي طالب أمير املهاجرين إلى احلبشة للنجاشي الضالل
ال��ذي كانت تعيشه العرب ،فقال :أيها امللك ،كنا قو ًما أه��ل جاهلية
نعبداألصنام ،ونأكل امليتة ،ونأتي الفواحش ،ونقطع األرح��ام ،ونسيء
اجلوار ،يأكل القوي منا الضعيف((( ،وتاهت البشرية في تلك احلقبة عن
ربها ومعبودها ،وعبدت من دونه األصنام ،واألوثان ،والنيران ،فأظلمت
النفوس ،واحتارت العقول ،وكان نزول الشريعة اإلسالمية مبثابة إشراق
(((
(((

أقصد بالقواعد احلاكمة ،أي :املنظمة واملؤصلة للرحمة ،ومصادرها الذي يستدل بها على وجودها.
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ،)172 /37( ،رقم ( ،)1740وابن خزمية ( ،)13/4رقم (.)2260
وإسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير اخلطأ وأشار في الفتح إلى رواية
ابن خزمية ومال إلى تضعيفها ،ينظر حتقيق األعظمي لصحيح ابن خزمية (.)13/4

شمس الهداية بعد ليل طويل أحاط بالبشرية ده ًرا طويلاً  ،ففي التزام
البشرية بها رحمة بأنفسهم من تلك الظلمات واجلهاالت.

يقول ابن القيم « :فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورحمته بني
خلقه ،وظله في أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  Sأمت
داللة وأصدقها ،وهي نوره الذي به أبصر املبصرون ،وه��داه الذي به
اهتدى املهتدون ،وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه املستقيم
الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل(((.
ومن متام رحمة اهلل بعباده أن أرسل إليهم رسولاً يرشدهم إلى معاني

الرحمة وآث��اره��ا ،فقال سبحانه ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [اجلمعة ،]2:وامنت اهلل على عباده بإرساله
فقال ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻﯼ) [�آل عمران ،]164 :وجعل إرسال النبي  Sرحمة للعاملني،
( ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ) [الأنبياء ،]107:فهو رحمة للعاملني
جمي ًعا ،فمن دخل في رسالته كانت الرحمة كاملة في حقه ،ودخل اجلنة
وجنا من النار ،ومن لم يدخل قامت عليه احلجة ،وانتفت املعذرة ،وصار
بذلك قد ُرحم من جهة بالغه ومن جهة إنذاره حتى ال يقول ( :ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ) [املائدة ،]19 :فهي نوع من الرحمة لكن من دخل في اإلسالم
واستقام على الدين صارت الرحمة في حقه أكثر وأكمل ،ومن لم يدخل
وأمن
في دين اهلل نال من الرحمة بقدر ما حصل له من اخلير من غيث ٍ
ورزق واسع بأسباب هذه الرسالة ،ومن أمنه في بالده بالعهود واملواثيق
التي بينه وبني املسلمني إلى غير ذلك من أنواع الرحمة(((.
(((
(((

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم (.)12-11 /3
من فتاوى العالمة ابن باز رحمه اهلل  ،انظر :فتاوى نور على الدرب.)282/27( ،
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وكانت بعثته  Sرحمة عامة؛ ألنها أهدت البشرية جملة من احلقائق
التي يفتقرون إلى معرفتها ،فوفرت عناء التيه في دروب من الباطل ال حصر
لها ،فهي لم تدع الباطل يفسد الناس عقائدهم وأعمالهم ،سواء في اجملال
السياسي ،أو النفسي ،أو االجتماعي ،كما أن بعثة نبينا محمد  Sجاءت
في أعقاب ديانات ونبوات أعطب الشيطان ثمارها ،فأصابها ما أصابهما
من التحريف والتزوير والتبديل ،فكانت بعثة نبينا محمد  Sخامتة لتلك
الشرائع السماوية إلى يوم القيامة ،لذلك كان لها من الضمانات ما مينع
العوج واالنحرافات(((.
ومن جوانب الرحمة في إنزال الشريعة أن اهلل أنزل القرآن الكرمي
مفر ًقا على مدار ثالثة وعشرين سنة ولم ينزل جملة واحدة ،ليثبت بذلك
قلب النبي  ،Sوهو يواجه عنت الكفار وتطاولهم عليه ،ويكشف عن
بصيرته ما يوردونه من شبهات وتساؤالت ،ويتوالى وعده بالنصر والغلب
والتأييد ،ويعينه بهذا التنزيل املتالحق املتوالي على تربية أصحابه
 ،وتفقيههم دينه شي ًئا فشي ًئا ،وحتفيظهم هذا الكتاب ،فكلما نزلت منه
آيات حفظوها وفقهوا ما فيها من علم وأحكام وتوجيهات ،وعملوا بها
شي ًئا فشي ًئا ،وما كان هذا ليتم على هذه الصورة الوافية لو نزل مرة
واحدة ،وفي ذلك كله رحمة به  Sوبصحابته (((.

املطلب الثاني
الرحمة في التيسير ورفع احلرج عن املكلفني
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إن من أه��م اخلصائص والقواعد احلاكمة في مجال الرحمة في
اإلس�لام ما امتازت به الشريعة من خاصية التيسير ورفع احلرج على
(((
(((

ينظر :ركائز اإلميان ،للغزالي ،ص (.)221
ينظر :املدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي ،األشقر ،ص ( )114بتصرف.

املكلفني في كثير من أحكامها وتعاليمها ،وإزالة ما في التكليف الشاق من
املشقة برفع التكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتخيير فيه ،أو بأن يجعل
مخرجا؛ وللتيسير ورفع احلرج عن العباد ،ووضع اآلصار واألغالل
له
ً
التي كانت على األمم السابقة ،كل ذلك من مقاصد الشريعة وأصل الدين.
ولقد كانت األمم السابقة تعاني الكثير من الضيق واحلرج بسبب ظلمهم
وصدهم عن طريق احلق ،وبغيهم كما قال سبحانه( :ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ) [الن�ساء:
 ،]160فأعطى اهلل هذه األمة من املسامحة واللني ما لم يعط أح ًدا قبلها
رحمة منه سبحانه وفضلاً  ،فأعظم حرج رفع املؤاخذة مبا نبدي في أنفسنا
ونخفيه وما يقترن به من إصر وضع عنّا ،فجاء النبي  Sكما أخبر اهلل
في كتابه ليرفع عن البشرية اآلصار واألغالل التي حملتها األمم السابقة،
قال سبحانه ( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الأعراف.]157:

يقول ابن العربي  :ولو ذهبت إلى تعديد نعم اهلل في رفع احلرج
لطال املرام»((( ،فالنصوص من الكتاب والسنة في هذا متظافرة ،واألدلة
متكاثرة ،كما قال أبو إسحاق الشاطبي « :األدل��ة الدالة على رفع
احلرج في هذه األمة بلغت مبلغ القطع((( ،ولعلنا نشير إلى بعض منها:

فمن هذه األدلة الدالة على هذا األصل العظيم قوله تعالى{ :ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [البقرة ( ،]185 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ) [البقرة ،]286 :وقوله ( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ) [الن�ساء ،]28 :وقوله ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)
[املائدة ،]6 :وقوله ( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [احلج ،]78:وقوله ( :ﮐ
(((
(((

أحكام القرآن ،البن العربي.)456/3( ،
املوافقات ،للشاطبي.)340/1( ،
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ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ)
[التوبة ،]91 :قال القرطبي َ « :ق ْولُ ُه تَ َعالَى( :ﮐ ﮑ ﮒ) الآْ يَ َة.
أصل في سقوط التكليف عن العاجز ،فكل من عجز عن شي سقط عنه،
فتارة إلى بدل هو فعل ،وتارة إلى بدل هو غرم ،وال فرق بني العجز من جهة
القوة أو العجز من جهة املال»(((.
والسنة النبوية املطهرة د َّلت على هذا األصل في مواضع عديدة،
ومواقف مختلفة ،قولية وفعلية ،سأذكر هنا القولية ،وأت��رك الفعلية
في املبحث القادم إن شاء اهلل  .فمن ذلك حديث سعيد بن أبي بردة،
عن أبيه ،عن جده أن النبي  ،Sبعث معا ًذا وأبا موسى إلى اليمن قال:
«يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال تختلفا»((( .وعن أبي
هريرة عن النبي  Sقال« :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال
غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من
الدجلة»((( ،وقوله « :Sإن اهلل لم يبعثني معنتًا ،وال متعنتًا ،ولكن بعثني
معلما ميس ًرا»((( ،ومنها حديث عائشة قالت« :ما ُخير رسول اهلل S
بني أمرين إال أخذ أيسرهما ،ما لم يكن إثما ،فإن كان إث ًما كان أبعد
الناس منه»((( .فهذا املقصد الشرعي العظيم هو من سمات الشريعة
احملمدية ،ومن محاسن ورحمة الشريعة باملكلفني .قال ابن سعدي 
(((
(((
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(((
(((
(((

اجلامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي.)226 /8( ،
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب اجلهاد والسير ،باب ما يكره من التنازع واالختالف في
احلرب ،وعقوبة من عصى إمامه ،)65/4( ،رقم ( ،)3038ومسلم في صحيحه ،في كتاب اجلهاد
والسير ،باب في األمر بالتيسير ،وترك التنفير ،)1359/3( ،رقم (.)1733
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب اإلميان ،باب :الدين يسر ،)16 /1( ،رقم (.)39
أخرجه مسلم في صحيحه ،في كتاب الطالق ،باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال
بالنية ،)1104 /2( ،رقم ()1478
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب األدب،باب قول النبي « :Sيسروا وال تعسروا»،
( ،)30/8رقم(  ،)6126ومسلم في صحيحه ،في كتاب الفضائل ،باب مباعدته  Sلآلثام
واختياره من املباح ،أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته ،)1813/4( ،رقم (.)2327

في تفسيره« :فأصل األوامر والنواهي ليست من األمور التي تشق على
النفوس ،بل هي غذاء لألرواح ودواء لألبدان ،وحمية عن الضرر ،فاهلل
تعالى أمر العباد مبا أمرهم به رحمة وإحسا ًنا ،ومع هذا إذا حصلت
بعض األعذار التي هي مظنة املشقة حصل التخفيف والتسهيل»(((.

املطلب الثالث
الرحمة في رعاية مصالح املكلفني
من خالل الرخص واتساع دائرة العفو
إن من استقرأ النصوص الشرعية وتأمل ما جاءت به الشريعة
الغراء من أحكام وتكاليف ليتبني له أنها قصدت إقامة مصالح الناس،
ودرء املفاسد عنهم ،وال شك أن الرحمة هي غاية هذه املصلحة ،واملصالح
احملققة للرحمة تقوم على ثالثة ركائز ،هي :الضروريات ،واحلاجيات،
والتحسينيات.
فأما الضروريات :فهي ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،
بحيث إذا فقدت لم جتر مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد
وتهارج ،وهي خمس :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقل .وأما
احلاجيات :فهي املفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع احلرج ،بحيث إذا
لم ترا َع أصاب املكلفني احلرج واملشقة .وأما التحسينيات :فهي األخذ
مبا يليق من محاسن العادات ،وجتنب األح��وال املدنسات التي تأنفها
العقول الراجحات((( .ومن خالل هذه الركائز واألسس الثالثة التي تدور
عليها مصالح املكلفني تتبني سعة الرحمة اإللهية ،وشمول املصلحة التي
(((
(((

تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان = تفسير السعدي ،ص)120( :
املوافقات ،للشاطبي.)20/1( ،
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دعت إليها الشريعة ،فهي ليست املصحلة التي حتققت بحساب طرف
على آخر ،أو فرد على جماعة ،ولكنها املصلحة القائمة على التوازن،
والتناسق ،والتناغم بني جميع األطراف ،الدنيا والدين ،والروح واجلسد،
والفرد واجلماعة ،فهي املصلحة التي أحاطت بكافة الكليات واجلزئيات،
فالبشر أعجز عن هذه األحاطة لوال الرحمة في شريعة اهلل (((.

ومن مظاهر رعاية الشريعة ملصالح املكلفني ما يلي:
أولاً  :الرخص الشرعية املعتبرة التي جاء بها الشارع احلكيم مراعاة
ملصالح املكلفني ،وتسهيال لألحكام ،وتيسيرا للعمل ،ودفعا
للمشقة((( ،فالرخصة ه��ي :احلكم الشرعي ال��ذي ُغ ّير من
صعوبة إلى سهولة ويسر لعذر اقتضى ذل��ك ،مع قيام سبب
احلكم األص��ل��ي((( .والترخيص للمكلفني مقصد عظيم من
مقاصد الشريعة ،وأص��ل مقطوع به من أصولها؛ حيث إنها
حتفظ على الناس ضرورياتهم وحاجياتهم ،وتوسع عليهم،
وترفع الضرر عنهم ،فهي من رحمة اهلل بهم ،وفضله عليهم؛
لئال يكون إعنات أو حرج فيما ُكلفوا به(((.
ثان ًيا :اتساع دائرة ومنطقة العفو في الشريعة اإلسالمية ،واألصل
الشرعي في ذلك قوله تعالى ( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
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(((
(((
(((
(((

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [املائدة ،]101:أي :ال تسألوا عن أشياء

ينظر :مدخل لدارسة الشريعة اإلسالمية ،القرضاوي ،ص ( .)58بتصرف.
ينظر :تتبع الرخص بني الشرع والواقع ،عبداللطيف التويجري ،ص ( .)14بتصرف.
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،الشنقيطي ،ص (.)60
رفع احلرج في الشريعة اإلسالمية ،ضوابطه ،وتطبيقاته ،صالح بن حميد ،ص ( .)93وينبغي
التنبيه على أن لهذه الرخص أحكاما وشروطا وضوابط أفرد لها علماء األصول أبوابا مستقلة في
كتبهم ،يرجع إليها .ينظر :تتبع الرخص بني الشرع والواقع ،عبداللطيف التويجري.

عفا اهلل عنها ،وترك فرضها ،أو تفصيلها؛ ليكون في اإلجمال
سعة((( .ومنطقة العفو هذه لم تترك سه ًوا ،وإمنا بقصد من
الشارع احلكيم جل وعال ،رحمة ورأفة بالناس((( ،يدل لذلك
حديث أبي ثعلبة اخلشني ،ق��ال :قال رس��ول اهلل « :Sإن
اهلل حد حدو ًدا فال تعتدوها ،وفرض لكم فرائض فال تضيعوها
وحرم أشياء فال تنتهكوها ،وترك أشياء من غير نسيان من ربكم
ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا فيها»((( ،وملء هذه
املنطقة متروك الجتهاد اجملتهدين وعلماء هذه األمة في كل
زمان ومكان مبا هو أصلح حلالهم ،مع مراعاة املقاصد العامة
للشريعة اإلسالمية ،مهتدين ب��روح الشريعة ومحكماتها من
النصوص ،وقد سميت هذه املنطقة (منطقة العفو) أخ ًذا من
قوله « :Sما أحل اهلل في كتابه فهو حالل ،وما حرم فهو حرام،
وما سكت عنه فهو عافية ،فاقبلوا من اهلل العافية ،فإن اهلل لم
يكن نسيا» ثم تال هذه اآلية ( ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ) [م ��رمي،(((]64:
وهذا كله يدل على أن تعليل التكاليف ،وتوسيع منطقة العفو كان
مقصو ًدا من الشارع الذي أراد لهذه الشريعة العموم واخللود
والصالحية لكل زمان ومكان(((.
(((
(((
(((

(((
(((

انظر :ظالل القرآن ،سيد قطب.)986 /2( ،
الرحمة اإللهية ،عمران عزت ،ص (.)92
أخرجه بهذا اللفظ احلاكم ( ،)129/4رقم ( .)7114واحلديث ضعفه األلباني ضعيف اجلامع
الصغير وزيادته ،ص ( ،)230رقم ( ،)1597وفي حتقيقه لكتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية،
ص ( ،)44قال عنه :حسن بشواهده .واحلديث وإن كان فيه ضعف إال أنه يستأنس به لكون األصل
في األشياء التي لم يرد فيها حكم اإلباحة ،فسكت عن بيان حكمها رحمة باملكلفني.
أخرجه بهذا اللفظ احلاكم ( ،)406/2رقم ( ،)3419وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم
يخرجاه» وصححه األلباني ،في سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (/5
 ،)325رقم (.)2256
ينظر :مدخل لدارسة الشريعة اإلسالمية ،القرضاوي ،ص (.)58
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املطلب الرابع
الرحمة في إباحة احملظورات عند وجود الضرورات
ملا كانت الشريعة اإلسالمية هادفة إلى حتقيق مصالح املكلفني في
العاجل واآلج��ل على أس��اس من الرحمة ،فإنها راع��ت أح��وال املكلفني
اخملتلفة واملتفاوتة قوة وضع ًفا وما يطرأ عليها من أعذار ،ومن ثم جاءت
التكاليف الشرعية مناسبة لكل هذه احلاالت مبا يتفق مع املصالح الدنيوية
واألخروية للمكلفني ،ومن تلك األحكام التي جاءت لتحقق الرحمة ولتكون
حاكمة لها قاعدة فقهية أصيلة تُعنى بأحكام الضرورات لتكون حلاً شاف ًيا
لكل ما يواجهه املكلفني في حياتهم ،وهذه األحكام جاءت حتت قاعدة
(الضرورات تبيح احملظورات) ،فضلاً من اهلل ورحمة بخلقه.

وأصل هذه القاعدة في أربع مواضع في كتاب اهلل عز وجل((( ،منها
قوله تعالى (:ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)
[البقرة ،]183:فمن موجبات رحمة اهلل تعالى على خلقة أن رفع عنهم اإلثم
واحلرج في ارتكاب احملظور عند وجود الضرورة.
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وه���ذه ال��ق��اع��دة ف��رع ع��ن ق��اع��دة ك��ب��رى ه��ي ق��اع��دة( :املشقة جتلب
التيسير) ،من جهة أن الضرورة فيها متثل مشقة وضيق على اخللق يخفف
عندها باستباحة احملرم ،والضرورة هنا متثل أعلى درجات املشقة التي
أتت القاعدة لتحقيق الرحمة بإزالتها ،وذلك عند الوصول إلى حد الهالك
شرعا ،فإنه
أو مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إال طريق تناول احملرم
ً
يرخص في تناوله((( ،شريطة أن يتيقن املكلف أو يغلب على ظنه أنه إن
لم يرتكب احملظور فسيلحقه ضرر فادح في إحدى الضروريات اخلمس:
(((
(((

ينظر :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا ،ص (.)185
ينظر :املمتع في القواعد الفقهية ،مسلم الدوسري ،ص ( ،)192-191بتصرف.

الدين والنفس والعقل والنسل واملال؛ كأن تتعرض نفسه للهالك والتلف ،وأن
تتعذر الوسائل املباحة في إزالة الضرر ،وأن يُقتصر في ارتكاب احملظور
على أقل قدر ممكن منه((( ،لذلك زاد الشافعية رحمهم اهلل على هذه القاعدة
قي ًدا وهو :عدم نقصان الضرورة عن احملظور ،إذ قالوا( :الضرورات تبيح
شرعا ال يباح عند
احملظورات بشرط عدم نقصانها عنها)((( ،فاملمنوع
ً
الضرورة إال بشرط عدم نقصان الضرورة عن احملظور ،يعني :أال تقل
الضرورة عن احملظور وإال ال تفيد إباحته ،ومن ثم ال يجوز للمكلف اإلقدام
على فعل احملظور ما دامت الضرورة أقل من احملظور((( ،وأن الضرورات ال
تبيح كل احملظورات ،وإمنا هناك محظورات ال تباح مطل ًقا(((.
ومما يوضح الرحمة في هذه القاعدة أن املقصود باإلباحة في هذه
القاعدة رفع اإلثم ،واملؤاخذة األخروية عند اهلل تعالى ،ويدخل في ذلك
ً
أيضا امتناع العقوبة اجلنائية كما في حالة الدفاع الشرعي ،أو اإلكراه على
الزنا بشرط أال يتعلق باحملظور حق للعبد؛ سواء كان ح ًقا مال ًيا أو غيره(((.

املطلب اخلامس
الرحمة في حتقيق العدالة بني اخللق
إن إقامة العدل بني الناس يعد من أهم معالم الرحمة ،وقاعدة من
أعظم القواعد الشرعية احلاكمة لها ،ولذلك جند أن اهلل سبحانه أولى
(((
(((
(((
(((
(((

انظر إعالم املوقعني.279/3 :
ينظر :األشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص ( ،)84والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،البورنو،
ص (.)238
ينظر قاعدة الضرورات تبيح احملظورات وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه اإلسالمي ،حسن السيد
خطاب ،ص(.)165
حقيقة الضرورة الشرعية ،للجيزاني ،ص ()115
ينظر قاعدة الضرورات تبيح احملظورات وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه اإلسالمي ،حسن السيد
خطاب ،ص(.)165
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هذا األم��ر من األهمية عناية فائقة ،حيث وردت كلمة (ع��دل) أو أحد
مشتقاتها عشرين مرة ،كما وردت كلمة (الظلم) أو أحد اشتقاقاتها مائتني
وتسع وتسعني مرة ،مما يدل على عناية القرآن بالعدل ،والنهي عن ضده،
وهو الظلم((( ،وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :إن جماع احلسنات:
العدل ،وجماع السيئات :الظلم»((( ،وقال ابن حزم « :العدل حصن
يلجأ إليه كل خائف ،وذلك أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد
ظلمه ،دعا إلى العدل وأنكر الظلم حينئذ وذمه ،وال ترى أح ًدا يذم العدل،
فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك احلصن احلصني»(((.
وألهمية العدل ومنزلته كانت الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب
حتقيقه وإقامته ونشره بني الناس ،قال اهلل تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ) [احلديد ،]25 :وهذه اآلية تدل على أمرين:

األول :أن القوة يجب أن تكون مالزمة للعدالة؛ ألن العقاب هو سبيل
لتحقيق هذه العدالة ومنع الفساد في األرض.

مشروعا
الثاني :أن العدالة هي أساس النبوات ،فإن كانت الرحمة أم ًرا
ً
مطلو ًبا ،فال بد أن تكون موازية للعدل؛ ألن الرحمة هي الغاية
العامة للشريعة اإلسالمية ،فال يكون عدل إال ومعه رحمة ،وال
ميكن أن يكون بالظلم أي :معنى للرحمة(((.
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(((
(((
(((
(((

يقول ابن القيم  واص ًفا الشريعة« :وهي عدل كلها ،ورحمة كلها،

الرحمة اإللهية ،عمران عزت ،ص (.)87
مجموع الفتاوى ،البن تيمية.)86/1( ،
األخالق والسير في مداواة النفوس ،البن حزم ،ص (.)162
اجلرمية والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،محمد أبو زهرة ،ص ( ،)13وانظر :الرحمة اإللهية،
عمران عزت ،ص (.)88

ٍ
مسألة خرجت عن العدل إلى اجلور،
ومصالح كلها ،وحكمة كلها؛ فكل
وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة إلى املفسدة ،وعن احلكمة إلى
العبث؛ فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اهلل
بني عباده ،ورحمته بني خلقه»((( .وقد ورد في القرآن الكرمي اجلمع بني
العدل والرحمة ،وأن العدل يوجب الرحمة ،وذلك في قوله تعالى ( :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ)
[الن�ساء ،]110:فإن من يعصي اهلل ويتعدى حدوده ال شك أنه ظالم لنفسه ولم
يعدل معها ،فإذا تاب وعاد وعدل فإن ذلك يوجب الرحمة له.
وقال املاوردي« :إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل،
الذي يدعو إلى األلفة ،ويبعث على الطاعة ،وتعمر به البالد ،وتنمو به
األموال ،ويكبر معه النسل ،ويأمن به السلطان ،وليس شيء أسرع في
خ��راب األرض ،وال أفسد لضمائر اخللق من اجل��ور؛ ألنه ليس يقف
على حد ،وال ينتهي إلى غاية ،ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى
يستكمل»(((.

(((
(((

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم.)11 /3( ،
أدب الدنيا والدين ،للماوردي ،ص (.)141
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املبحث الثاني
معالم وشواهد الرحمة في الشعائر التعبدية
تبني لنا مما سبق أن الرحمة من أهم امليزات والصفات التي امتازت بها
الشريعة اإلسالمية ،وهي صفة واضحة ب ِّينة في جميع أحكام هذه الشريعة،
وكون أحكامها فيها رحمة نتيجة منطقية لسعتها وكمالها ،ومعالم ومظاهر
وضوحا،
الرحمة تتجلى في مجاالت احلياة كلها لكنها في باب العبادات أكثر
ً
وهذا أمر ليس مبستغرب؛ ألن العبادة صلة محضة بني العبد وربه ،وهو
سبحانه لطيف بعباده ،كما قال سبحانه ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [ال�شوري ،]19 :فهو الرحيم بهم ،فال يشق عليهم ،وال
يكلفهم ما ال يطيقون« ،فمن متام رحمة اهلل بعباده أنه لم يكل وجوه العبادة
وصورها إل��ى اخمللوقني ،وإال ألدخ��ل بعض املكلفني على أنفسهم العنت
واملشقة ،كما فعل أهل الكتاب ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [احلديد،(((]27 :
وفيما يلي استعرض بعضا من مظاهر ومعالم الرحمة في أبواب العبادات،
وذلك في املطالب اخلمسة التالية:

املطلب األول
معالم الرحمة في الطهارة
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فمن املعالم والشواهد للرحمة في مجال الطهارة ما يلي:
(((

رفع احلرج عن الشريعة اإلسالمية ،ابن حميد ،ص (.)123

أولاً  :معالم الرحمة في أحكام الوضوء ،ومن هذه املعالم ما يلي:
املسح على الرأس وعدم وجوب غسله في الوضوء ،ففي ذلك تيسي ًرا
ورحمة باملكلفني فيما إذا أمروا بغسل الرأس عند كل وضوء ،في اليوم
والليلة ،لقوله تعالى ( :ﭝ ﭞ) [املائدة ،]6:وملا ورد في صفة
وضوء النبي  Sأن عبداهلل بن زيد دعا مباء ،فأفرغ على يديه ،فغسل
مرتني ،ثم مضمض واستنثر ثال ًثا ،ثم غسل وجهه ثال ًثا ،ثم غسل يديه
مرتني مرتني إلى املرفقني ،ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ،بدأ
مبقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ،ثم ردهما إلى املكان الذي بدأ
منه ،ثم غسل رجليه((( .ونُقل اإلجماع على ذلك((( ،وذهب جمهور العلماء:
احلنفية((( ،واملالكية((( ،واحلنابلة((( من أن الرأس واألذنني ال يشرع تكرار
مسحهما تأكيد للرحمة في هذه املسألة.
ومنها :التيمم بالتراب عند انعدام املاء أو عدم القدرة على استعماله:
والتيمم سماه اهلل طهارة ،كما قال سبحانه ( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [املائدة ،]9:ويقول « :Sجعلت
لي األرض مسج ًدا وطهو ًرا»((( ،فمن رحمته أن جعل التيمم طهو ًرا كما
أن املاء طهور ،هذا هو الصواب في هذه املسألة عند احملققني من أهل
العلم ،أن التيمم يقوم مقام املاء ،يرفع احلدث إلى وجود املاء ،وأنه ال
يبطل بدخول الوقت وال بخروجه((( .وقد كان النبي  Sرحي ًما بأصحابه
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الوضوء ،باب مسح الرأس كله ،)48/1( ،رقم (.)185
ممن نقل اإلجماع على املسح على الرأس ابن عبدالبر في التمهيد،)31/4( ،
انظر حاشية ابن عابدين (.)121 ،120/1
حاشية الدسوقي (.)98/1
اإلنصاف ،للمرداوي.)163/1( ،
أخرجه البخاري ،في كتاب التيمم ،)128/1( ،رقم ( ،)328ومسلم ،في كتاب املساجد ومواضع
الصالة ،)370/1( ،رقم(.)3
فتاوى نور على الدرب ،البن باز.)320 /5( ،
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 Sحينما وجههم إلى التيمم ،كما في قصة عمار بن ياسر  ،حينما
بعثه النبي  Sفي حاجة فأجنب ،فلم يجد امل��اء ،قال :فتمرغت في
الصعيد كما مترغ الدابة ،ثم أتيت النبي  Sفذكرت ذلك له ،فقال« :إمنا
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا .ثم ضرب بيديه األرض ضرب ًة واحدة،
ثم مسح الشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه»(((.
ومنها :املسح على اخلفني واجلبيرة والعمامة :فإذا كان على املتوضئ
حائل يش ُّق نز ُعه ويحتاج إلى إبقائه إما لِو َقاية ال ِّرجلني كا ُ
خل َّفني ونحوهما،
أو لوقاية الرأس كالعِ ما َمة ،وإما لوقاية ُجرح ونحوه كا َ
جلبيرة ونحوها؛ فإنه
يشرع له أن ميسح على هذه احلوائل ،تخفي ًفا منه سبحان ُه وتعالى ورحمة
للحرج عنهم .واملسح على اخلفني ثابت بداللة الكتاب والسنة،
بعباده و َدف ًعا َ
أم��ا الكتاب :فلقوله تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡ) [املائدة .]6:وأما السنة :فقد تواتر ذلك عن النبي  ،Sقولاً وفعلاً ،
منها أنه ملا أراد املغيرة بن شعبة أن ينزع ُخ َف ْي رسول اهلل  ،Sعند
وضوئه قال له« :دعهما فإني أدخلتهما طاهرتني» ثم مسح عليهما(((.

ثانيا :معالم الرحمة في طهارة ما يلحق مشقة وضيق وحرج،
ً
ومن هذه املعالم ما يلي:
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أن إزالة النجاسة من الثوب الذي أصابته تكون بغسلها حتى يذهب
أثر النجاسة ،فإذا أصابت النجاسة ثو ًبا ،فال يجب عليه إال غسل موضع
النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ،وال يلزمه أن يغسل الثوب
جمي ًعا ،وال يجب عليه كذلك أن يغير ثيابه ،وفي ذلك رحمة به(((.

(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب التيمم ،باب التيمم ضربة ،)77/1( ،رقم ( ،)347ومسلم.
الشرح املمتع ،البن عثيمني (.)221/2
الشرح املمتع ،البن عثيمني (.)221/2

ومنها :ما ورد عن ابن عمر قال خرج رس��ول اهلل  Sفي بعض
أسفاره فسار ليلاً فمر على رجل جالس عند َمقراة ل��ه((( ،فقال له ابن
عمر :يا صاحب املقراة ،ولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي
« :Sيا صاحب املقراة ال تخبره ،هذا متكلف ،لها ما حملت في بطونها،
ولنا ما بقي شراب طهور»((( .فالقول بنجاسة آسار هذه السباع الليلية فيه
مشقة ،فمن رحمته  Sبأمته هنا اعتبر شيوع مالبسة السباع للمياه أم ًرا
يُخفف فيه ،فال يقال بنجاسة آسارها حينئذ؛ ألن القول به يؤدي إلى إحلاق
املشقة لعموم املكلفني؛ لشيوع مالبسة تلك احليوانات ،بل إن النبي  Sفي
هذا احلديث شدد في أمر السؤال عن حال تلك املياه ووصفها بالطهورية
مبالغة للداللة على جواز التطهر بها ،رحمة بهم من العنت واملشقة.
ومنها :ما ثبت عن النبي  Sأنه عفا عن سؤر الهرة إذا شربت من
اإلناء ،مع إنها سبع بنص احلديث الذي أخرجه اإلمام أحمد عن أبي
هريرة قال :كان النبي  Sيأتي دار قوم من األنصار ودونهم دار ،قال:
فشق ذلك عليهم فقالوا :يا رسول اهلل سبحان اهلل تأتي دار فالن وال تأتي
دارنا؟ فقال النبي « :Sألن في داركم كل ًبا» ،قالوا :فإن في دارهم سنو ًرا،
فقال النبي « :Sإن السنور سبع»((( .والسنور :هو الهر ،وسؤرها في
األصل جنس؛ ألنها من السباع ،وخرجت بكونها كذلك بقوله « :Sإنها
ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم»((( ،فهذا تعليل منه  Sمشي ًرا
(((
(((

(((
(((

املقراة :احلوض الذي يجمع فيه املاء .انظر :النهاية في غريب احلديث واألثر (.)26/4
أخرجه الدار قطني ،)26/1( ،رقم ( ،)30واحلديث ضعفه األلباني ،في متام املنة في التعليق على
فقه السنة (.)48/1
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ( ،)327/2رقم (.)8324
أخرجه أبو داود ،)75( ،)67/1( ،والترمذي ( ،)92( ،)153/1وقال :حديث حسن صحيح،
وأخرجه النسائي ،في ( ،)55/1رقم ( ،)68وابن ماجه ( ،)367( ،)131/1واإلمام أحمد في
املسند ( .)22581( ،)296/5وصححه ابن خزمية ( ،)54/1رقم ( .)104وابن حبان،)14/4( ،
رقم ( )1299بزيادة لفظ« :والطوافات» ،انظر سبل السالم ( .)121/1وصححه األلباني في إرواء
الغليل ( ،)191/1رقم (.)173
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إلى صعوبة التحرز عن سؤرها؛ ألنها تلج املداخل ،وتنتقل في البيوت،
وتنزل إليها من األسطحة ،فكان من الرحمة أن يكون سؤرها طاه ًرا.

ومنها :ما ورد عن أبي هريرة أن رسول اهلل  Sقال« :إذا وطئ
أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور»((( .فالناس يتكرر منهم املشي في
الطرقات حفاة ومنتعلني ،وال تخلو تلك الطرقات من وجود النجاسة فيها
فتصيبهم في أقدامهم وأحذيتهم ،فالقول بنجاسة أقدامهم وأحذيتهم
ٍ
حينئذ وتكليفهم بغسلها يؤدي إلى إحلاق املشقة بهم ،فمن الرحمة القول
بتطهير التراب لها.
ومنها :أنه ال يلزم من حترمي بعض األشياء جناستها ،بحيث لو وقعت
في الثياب ال تنجسها ،مثال ذلك :اخلمر ،وقد وضع العلماء قاعدة في
جنسا ،فكل
هذا الباب وهي قولهم« :ال يلزم من حترمي الشيء أن يكون ً
جنسا»(((.
جنس حرام وليس كل حرام ً

ً
ثالثا :معالم الرحمة في بعض األحكام املتعلقة بطهارة املرأة،
ومن هذه املعالم ما يلي:

جواز قراءة احلائض للقرآن ،وهو مذهب اإلمام مالك((( ،ورواية عن
اإلمام أحمد اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية((( حيث قال « :ليس
في منع احلائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة» ،وقال« :ومعلوم
أن النساء كن يحضن على عهد رسول اهلل  ،Sولم يكن ينههن عن قراءة
القرآن ،كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء((( ،ومن قاس املرأة احلائض
باجلنب في منعها فهو قياس مع الفارق؛ ألن اجلنب باختياره أن يزيل
(((
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(((
(((
(((
(((

أخرجه أبو داود ( ،)358( ،)258/1وابن خزمية ( ،)248/1رقم ( ،)292وابن حبان (،)249/4
واحلاكم في املستدرك على الصحيحني (.)590( ،)271/1
مجموع فتاوى ابن عثيمني (.)252/11
املدونة ،لإلمام مالك (.)151/1
مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)110/18
مجموع الفتاوى.)110/18( ،

هذا املانع بالغسل بخالف احلائض ،وكذلك فإن احليض قد تطول مدته
غال ًبا ،بخالف اجلنب فإنه مأمور باالغتسال عند حضور وقت الصالة(((،
ثم منع احلائض من القراءة تفويت لألجر عليها ورمبا تعرضت لنسيان
شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم ،فمن
الرحمة بها القول بجواز قراءة احلائض للقرآن الكرمي.

ومنها :عدم القول بوجوب الغسل عند حصول الرطوبة واإلفرازات
املهبلية اخلارجة من فرج امل��رأة ،وأنه يكفيها أن تتوضأ إذا دخل وقت
الصالة ،وإحلاق تلك الرطوبة باالستحاضة((( ،بدليل حديث عائشة
قالت :جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  Sفقالت :يارسول
ستحاض فال أطهر ،أفأدع الصالة؟ قال« :ال ،إمنا ذلك
اهلل إني امرأة أ ُ َ
ِعرق ،وليس بحيض :فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة ،وإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم ثم صلي»(((.

املطلب الثاني
معالم الرحمة في الصالة
فمن املعالم والشواهد للرحمة في مجال عبادة الصالة ما يلي:

أولاً  :الرحمة في عدد الصلوات وأوقاتها
الصالة التي هي التعبد هلل بأقوال وأفعال مخصوصة ،مفتتحة بالتّكبير
(((
(((

(((

الشرح املمتع ،البن عثيمني.)291/1( ،
انظر :البناية ،للعيني ،)672/1( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)165/1مواهب اجلليل،
للمغربي ،)344/1( ،اجملموع ،للنووي ،)570/2( ،املقنع ،البن قدامة ( ،)354-352/2وقد ذهب
ابن حزم رحمه اهلل إلى إن هذا ال ينقض الوضوء ،ولكنه لم يذكر لهذا دليال ،ولو كان لـه دليل من
الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة ،انظر :قوله في احمللى (.)239/1
أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب الوضوء ،باب غسل الدم ( ،)91/1برقم ( ،)226بلفظ:
«ثم توضئي لكل صالة» ،وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة ،باب املستحاضة وغسلها وصالتها
( ،)262/1رقم (.)62

507

مختتمة بالتّسليم ،مع ال ّن ّية بشرائط مخصوصة ،في أوقات مقدرة((( ال
جتب في اليوم أكثر من خمس مرات على كيفية خفيفة ميسرة ،بأوقات
اقتضتها حكمة اهلل تعالى ليكون العبد على صلة بربه في هذه الصلوات
مدة هذه األوقات كلها ،وحتى ال يحصل امللل والثقل على العبد إذا أداها
كلها في وقت واحد ،فتبارك اهلل تعالى أحكم احلاكمني ،فعن عبداهلل بن
عمرو أن رسول اهلل  Sقال« :وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل
الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ،ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
ووقت صالة املغرب ما لم يغب الشفق ،ووقت العشاء إلى نصف الليل
األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ،فإذا
طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإنها تطلع بني قرني شيطان»(((.

ثان ًيا :الرحمة في سقوط بعض أركان الصالة عند العجز

ويظهر ذلك جل ًيا في صفة صالة املريض والعاجز عمو ًما عن القيام
بركن القيام في الصالة أو الركوع أو السجود ،يدل لذلك حديث عمران
بن حصني عنه ،قال :كانت بي بواسير ،فسألت النبي  Sعن الصالة،
فقال« :صل قائ ًما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب»(((.

ً
ثالثا :الرحمة في عدم اشتراط موضع معني للصالة:
من رحمة اهلل بأمة محمد  Sأنه لم يوجب عليهم الصالة في مكان
بعينه ،كما في األمم السابقة ،فصالتهم في الكنائس وال ِب َّيع والصوامع،
أن
وإمنا ُجعلت األرض كلها موض ًعا للصالة ،فعن جابر بن عبداهلل
رجل من
رسول اهلل  Sقال« :وجعلت لي األرض مسج ًدا وطهو ًرا ،فأيُما ٍ

508

(((
(((
(((

النهاية في غريب األثرـ البن األثير ( ،)95/3أنيس الفقهاء ،للقونوي ( ،)67/1التعريفات،
للجرجاني.)175/1( ،
أخرجه مسلم ،في صحيحه ،في كتاب الصالة ،باب أوقات الصلوات اخلمس ( ،)426/1رقم (.)173
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب اجلمعة ،باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب/2( ،
 ،)48رقم (.)1117

أمتي أدركته الصالة فليصل»((( ،فجعل اهلل لنا كل األرض مسج ًدا نصلي
في أي :بقعة منها متى ما أدركتنا الصالة.

رابعا :الرحمة في أداء الصلوات النوافل
ً
فمن ذلك أنه نهى أن يكلف املسلم نفسه فوق ما يطيق من صالة النفل،
فعن أنس بن مالك  ،قال :دخل النبي  Sفإذا حبل ممدود بني الساريتني،
فقال« :ما هذا احلبل؟» قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا فترت تعلقت ،فقال
النبي « :Sالُ ،حلوه ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا فتر فليقعد»((( ،وعن عائشة
علي رس��ول اهلل  ،Sوعندي ام��رأة ،فقال« :من هذه؟»
قالت :دخل َّ
فقلت :امرأة ال تنام تصلي ،قال« :عليكم من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال
ميل اهلل حتى متلوا ،وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه»(((.
ومن ذلك :عندما اجتمع إليه الصحابة  Sفي رمضان يصلون بصالته
في القيام ،امتنع عن اخل��روج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة؛ رحمة
باملسملني أال تفرض صالة القيام عليهم ،فال يستطيعون القيام بها ،فعن
عائشة رضي اهلل عنها ،أن رسول اهلل  Sصلى في املسجد ذات ليلة ،فصلى
بصالته ناس ،ثم صلى من القابلة ،فكثر الناس ،ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة،
أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اهلل  ،Sفلما أصبح ،قال« :قد رأيت الذي
صنعتم ،فلم مينعني من اخلروج إليكم إال أني خشيت أن تفرض عليكم»(((.
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ،في كتاب التيمم ( ،)128/1رقم ( ،)328ومسلم ،في كتاب املساجد ومواضع
الصالة ،باب جعلت لي األرض مسجدا وطهورا ( ،)370/1رقم (.)3
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب اجلمعة ،باب ما يكره من التشديد في العبادة،)53/2( ،
رقم ( .)1150ومسلم ،في صحيحه ،في كتاب الصالة ،باب أمر من نعس في صالته ،أو استعجم
عليه القرآن ،أو الذكر بأن يرقد ،أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ،)541/1( ،رقم (.)784
أخرجه مسلم ،في صحيحه ،في كتاب الصالة ،باب أمر من نعس في صالته ،أو استعجم عليه
القرآن ،أو الذكر بأن يرقد ،أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ،)542/1( ،رقم (.)785
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب األذان ،باب صالة الليل ،)147/1( ،رقم (،)731
من حديث زيد بن ثابت  ،وأخرجه ومسلم في صحيحه ،واللفظ له ،في كتاب صالةاملسافر
وقصرها ،باب الترغيب في قيام رمضان ،وهو التراويح ،)524/1( ،رقم (.)761
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خامسا :الرحمة في احلث على عدم إطالة اإلمام الصالة
ً

فمن الرحمة مراعاة األئمة للمصلني في عدم التطويل سواء في قراءة
السور الطويلة ،أو اإلطالة في الركوع أو السجود ،فقد جاء رجل إلى
النبي  Sفقال له :يا رسول اهلل إني ألتأخر عن صالة الغداة من أجل
فالن مما يطيل بنا ،فما رأيت رسول اهلل  Sفي موعظة أشد غض ًبا
منه يومئذ ،ثم قال« :إن منكم منفرين ،فأيكم صلى بالناس فليتجوز ،فإن
قال:
فيهم الضعيف والكبير وذا احلاجة»((( ،وعن جابر بن عبداهلل
أقبل رجل بناضحني وقد جنح الليل ،فوافق معا ًذا يصلي ،فترك ناضحه
وأقبل إلى معاذ ،فقرأ بسورة البقرة  -أو النساء -فانطلق الرجل وبلغه
أن معا ًذا نال منه ،فأتى النبي  ،Sفشكا إليه معا ًذا ،فقال النبي « :Sيا
معاذ ،أفتان أنت» -أو «أفاتن»-؟ ثالث مرار« :فلوال صليت بسبح اسم
ربك ،والشمس وضحاها ،والليل إذا يغشى ،فإنه يصلي وراءك الكبير
والضعيف وذو احلاجة»((( ،ففي هذا املوقف يعلم النبي  Sاألئمة أن
يرحموا املصلني في املساجد ،وال يش ّ ُقوا عليهم بكثير صالة أو قيام،
وهذه هي الرحمة في قمة صورها.

سادسا :الرحمة في صالة املسافر
ً
شرع اهلل قصر الصالة في السفر رحمة باملسافرين ملا يتعرضون

له من مشاق السفر وعنائه ،قال تعالى ( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [الن�ساء ،]101 :والذي ثبت في سنة رسول اهلل S
املتواترة ،أنه كان يصلي صالة السفر ركعتني ال يزيد عليهما البتة ،ما عدا
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(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب األذان ،باب تخفيف اإلمام في القيام ،وإمتام الركوع
والسجود ،)142/1( ،رقم ( ،)702ومسلم في صحيحه ،في كتاب الصالة ،باب أمر األئمة
بتخفيف الصالة في متام ،)340/1( ،رقم (.)466
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب األذان ،باب من شكا إمامه إذا طول ،)142/1( ،رقم
(.)705

صالة املغرب ثالث ركعات ،وهذا ما داوم عليه في جميع أسفاره ،فعن
قال« :خرجنا مع النبي  Sمن املدينة إلى مكة ،فكان يصلي
أنس
ركعتني ركعتني حتى رجعنا إلى املدينة»((( ،وعن ابن عباس قال« :كان
رسول اهلل  Sإذا خرج من أهله لم يزد على ركعتني حتى يرجع»((( .قال
شيخ اإلسالم ابن تيمية « :وأما في السفر فقد سافر رسول اهلل S
قري ًبا من ثالثني سفرة ،وكان يصلي ركعتني في أسفاره ،ولم ينقل عنه
أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر أرب ًعا قط ،حتى في حجة الوداع،
وهي آخر أسفاره كان يصلي باملسلمني مبنى ركعتني ركعتني ،وهذا من
العلم العام املستفيض املتواتر الذي اتفق على نقله جميع أصحابه ،ومن
أخذ العلم عنهم»(((.
وش��رع ً
ميا ،بأن يجمع
أيضا اجلمع بني الصالتني تأخي ًرا أو تقد ً
ميا في وقت الظهر ،فيصلي العصر مع
املصلي بني الظهر والعصر تقد ً
الظهر قبل حلول وقت العصر ،أو يجمع تأخي ًرا ،فيؤخر الظهر حتى يخرج
وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر ،ومثل الظهر والعصر املغرب
والعشاء ،وما ذاك إال رحمة باملكلفني ورف ًعا للحرج واملشقة احلاصلة
بهم ،سواء كانت في احلضر أو في السفر ،فعن أنس قال :كان رسول
اهلل  Sإذا ارحتل في سفره قبل أن تزيغ الشمس َّ
أخر الظهر إلى وقت
العصر ،ثم نزل فجمع بينهما ،فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى
الظهر ثم ركب»(((.
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في أبواب تقصير الصالة ،باب ما جاء في التقصير وكم حتى
يقصر ،)367/1( ،رقم ( ،)1031من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال في آخره :قلت :أقمتم مبكة
شي ًئا؟ ،قال« :أقمنا بها عشرا».
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ( ،)285/1رقم ( ،)2575والطبراني في املعجم الكبير،
( ،)143/12رقم (.)12712
مجموع الفتاوى ،البن تيمية.)78/22( ،
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في أبواب التقصير ،باب إذا ارحتل بعد ما زاغت الشمس صلى
الظهر ثم ركب ( ،)374/1رقم ( ،)1061ومسلم في كتاب صالة املسافر وقصرها ،باب جواز
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املطلب الثالث
معالم الرحمة في الزكاة والصدقة
فمن املعالم والشواهد للرحمة في مجال عبادة الزكاة والصدقة ما
يلي:

احلكمة م��ن إي�ج��اب ال��زك��اة وال�ص��دق��ة وزك��اة
أولاً  :الرحمة ف��ي ِ
الفطر
فالزكاة في اإلسالم قربة هلل تعالى تعتمد على حسن النية واإلخالص
بها ،وال يطلب بها إال وجه اهلل تعالى ،فهي ليست ضريبة مالية تؤخذ

غصبا وجب ًرا من األغنياء وتعطى للفقراء ،بل هي الركن الثالث من أركان
نفوسا ،وميسح بها آال ًما،
اإلسالم ،يدفعها املسلم ملستحقيها ليحيى بها
ً
وفي فرض الزكاة تذكير بضرورة شكر اهلل تعالى على نعمه الكثيرة ،وفيها
تذكير بأن املزكي عضو في مجتمع مسلم ،صفات هذا اجملتمع التعاون
والتكافل ،يتراحم أفرادهم ببعضهم ،فيعطف الكبير على الصغير والقوي
على الضعيف ،والغني على الفقير(((.
وإخراج الزكاة سبب عظيم من أسباب نيل رحمة اهلل تعالى قال اهلل تعالى:

(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ)

[الأعراف ،]156:كما أنها تُصلح أحوال اجملتمع ماد ًيا ومعنو ًيا فيصبح جس ًدا
واح ًدا متراح ًما، وتطهر النفوس من الشح والبخل ،وهي شرط الستحقاق
نصره سبحانه،قال تعالى: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮅﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [احلج-40 :
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 ،]41وهي شرط ألخوة الدين،قال تعالى: ( ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [التوبة]11:
(((

اجلمع بني الصالتني في السفر ( )489/1رقم (.)46
الرحمة اإللهية ،عمران عزت ،ص (.)102

فكل هذه املعاني العظيمة إذا حتققت ال شك أنها تكون عامال مهما
من عوامل حصول الرحمة بني أفراد اجملتمع املسلم.
وفي زكاة الفطر من معالم الرحمة الواضحة ،فإنه ملا كان يوم العيد
يوم فرح وسرور عام ،حثَّ الشارع أن يعمم هذا السرور على كل أبناء
اجملتمع املسلم ،ولن يفرح املسكني ويسره إذا رأى املوسرين والقادرين
يأكلون ما َّ
لذ وطاب وهو ال يجد قوت يومه في عيد املسلمني؛ فاقتضت
ِحكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن احلاجة وذل
السؤال ،ويشعره بأن اجملتمع لم يهمل أمره ،ولم ينسه في أيام سروره
وبهجته ،بل أحاطه بالرحمة والعطف واإلحسان(((.

ثان ًيا :الرحمة في قصر الزكاة على األصناف الزكوية األربعة
ومقدار ما يخرج منها
فمن معالم الرحمة عدم إيجاب الزكاة في كل شيء ميلكه اإلنسان،
وإمن��ا هي مقصورة على أصناف محددة ،وهي ما تعرف باألصناف
الزكوية األربعة :األثمان (الذهب والفضة وما قام مقامها ك��األوراق
النقدية) ،وسائمة بهيمة األنعام (اإلب��ل والبقر والغنم) ،واخل��ارج من
األرض (احلبوب والثمار) ،وع��روض التجارة ،بشروط وقيود معتبرة
ذكرها أهل العلم في كتب الفقه.
ثم إننا إذا تأملنا مقدار ما يخرج من كل صنف منها ،جنده قليل ج ًدا إذا
ما قارناه مبقدار املال الذي ميلكه صاحبه ،وهو ربع العشر ،وهذه رحمة
بالغة من اهلل عز وجل ،ثم فتح باب اإلنفاق في الصدقة العامة ليجود كل
محسن على احملتاجني ورتب على ذلك األجر والفضل اجلزيل .وجند ً
أيضا
الرحمة تتمثل في النسبة والتناسب في مقدار ما يخرج من املال الزكوي،
(((

فقه الزكاة ،للقرضاوي )420/2( ،بتصرف.
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فمثلاً الزرع والثمار؛ فإن ما يحتاج منه إلى إشراف ومتابعة وسقي وبذر
وحرث وحصاد وصيانة وحراسة ،جعل زكاتها نصف العشر ،وأما التي ال
وسقيت مباء املطر ففيها العشر.
حتتاج إلى سقي وعناية ورعاية ُ

ً
ثالثا :الرحمة في تقنني اإلنفاق والتوسط فيه
ملا كان املسلم نفسه تتوق إلى ابتغاء رضا اهلل وما عنده من ثواب،

فإنه قد يبالغ كثي ًرا في اإلنفاق ،فقد يصل بالبعض إلى إنفاق أغلب ما
ميلك ،ومن رحمة اهلل بعبادة ،ورحمة نبيه  Sبأمته أن ُجعل ملقدار ما
ينفقه املسلم ضوابط الرحمة بهم ،بل قد مينع فئام من الناس الصدقة.
وأضرب لذلك مثلني من السيرة النبوية:
األول :قصة الصحابي اجلليل سعد بن أبي وقاص فقد كان ينوي
أن يتصدق مباله كله إال أن النبي  Sمنعه رحمة به ،وبورثته،
أشفيت
رسو ُل اهلل  Sفي حجة الوداع من وجع
ُ
قال« :عادني ُ
رسول اهلل  ،بلغني ما ترى من الوجع،
من ُه على املوت ،فق ُ
ُلت :يا ُ
وأن��ا ُذو م��ال ،وال يرثُني إال ابنة لي واح��دة ،أفأتصد ُق بثُلُثي
لت :أفأتصد ُق بشطره؟ قال« :ال ،الثلُثُ ،
مالي؟ قال« :ال» ،قالُ :ق ُ
والثلُثُ كثير ،إنك إن تذر ورثتك أغنياء ،خير من أن تذر ُهم عالة
يتكففُون الناس»(((.
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(((

الثاني :قصة كعب بن مالك  ،ومعروف أن كع ًبا كان قد أخطأ
بتخلفه عن جيش املسلمني اخل��ارج إلى تبوك ،أراد أن يُكفر
عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله ،إال أن النبي  Sمنعه من ذلك
رسول اهلل  ،إن من توبتي أن
رحمة به وبحاله ،قال ُ :Sق ُ
لت :يا ُ
رسوله  ،Sقال« :أمسك
أنخلع من مالي صدقة إلى اهلل وإلى ُ
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب اجلنائز ،باب رثاء النبي  rسعد ابن خولة ،)81/2( ،رقم
( ،)1295ومسلم ،في صحيحه ،واللفظ له ،في كتاب الهبات ،باب الوصية بالثلث ،رقم (.)1628

لت :فإني أ ُ ُ
مسك سهمي الذي
عليك بعض مالك ف ُهو خير لك»ُ ،ق ُ
بخيبر»(((.

رابعا :الرحمة في التقليل من الصدقة عند االفتقار
ً

فإذا كان اإلنسان فقي ًرا ال يجد ما يتصدق به ،فإنه معذور بعدم النفقة
على الغير ،لكن مع ما في هذا اإلعذار من الرحمة ،إال أن هناك رحمة
أكبر حينما أرشد النبي  Sذلك الصحابي اجلليل بأن ما ينفقه على
نفسه وعلى زوجه وولده يعد صدقة ،رحمة بنفس هذا الصحابي التواقة
رجل:
للصدقة ،فعن أبي ُهريرة قال :أمر النبي  Sبالصدقة ،فقال ُ
رسول اهلل  ،عندي دينار ،فقال« :تصدق به على نفسك» ،قال :عندي
يا ُ
آخ ُر ،قال« :تصدق به على ولدك» ،قال :عندي آخ ُر ،قال« :تصدق به
على زوجتك» أو قال« :زوجك» ،قال :عندي آخ ُر ،قال« :تصدق به على
خادمك» ،قال :عندي آخ ُر ،قال« :أنت أبص ُر»(((.

خامسا :الرحمة في الزكاة والصدق على األقربني
ً

ويظهر ذلك بأن الشارع جعل الصدقة على الزوجة واألبناء من أعظم
النفقات التي ينفقها اإلنسان ،كما في حديث أبي ُهريرة قال :قال
رسو ُل اهلل « :Sدينار أنفقت ُه في سبيل اهلل ودينار أنفقت ُه في رقبة ،ودينار
تصدقت به على مسكني ،ودينار أنفقت ُه على أهلك ،أعظ ُمها أج ًرا الذي
أنفقت ُه على أهلك»((( ،وملا كان اإلنسان مفطور على رحمة أقاربه والشفقة
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ،)7/4( ،رقم
( ،)2757ومسلم ،في صحيحه ،في كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه،
( ،)2120/4رقم (.)2769
أخرجه أبو داود ،)1691( ،)132/2( ،والنسائي ،)2535( ،)62/5( ،واإلمام أحمد في مسنده،
( ،)7419( ،)381/12واحلاكم في املستدرك على الصحيحني ،)575/1( ،رقم ( ،)1514وحسنه
األلباني ،في إرواء الغليل ( ،)408 /3رقم (.)895
أخرجه مسلم ،في صحيحه ،في كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة على العيال واململوك،)692/2( ،
رقم (.)995
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عليهم جعل الشارع للصدقة على ذوي القرابة أج��ران :أجر الصدقة
«الصدقة على املسكني صدقة ،وهي على
ّبي ّ :S
وأجر القرابة ،قال الن ّ
ذي ال ّرحم اثنتان :صدقة وصلة»((( .وملا كانت الزوجة رحيمة بزوجها
وبنيها جعل الشارع لها احلق في صرف زكاة مالها لزوجها ولبنيها إذا
كانوا فقراء ،كما في قصة زينب زوجة عبداهلل بن مسعود جمي ًعا،
الصدقة عنهما
فقد كانت هي وامرأة أخرى سألتا النّبي  :Sهل تُجزئ ّ
أيتام في حجرهما؟ فقال « :Sلهما أجران أجر
على أزواجهما ،وعلى ٍ
الصدقة»(((.
القرابة وأجر ّ

املطلب الرابع
معالم الرحمة في الصيام
إن املتأمل في آيات الصيام الواردة في سورة البقرة ،ومن يقرأ كالم
أهل العلم من املفسرين وغيرهم لها ،ليجد مظاهر الرحمة في كل
ألفاظها ومعانيها العظام ،وال َّ
أدل على ذلك من كونها أشارت في ثناياها
على أهم القواعد احلاكمة للرحمة التي أشرنا إليها في املبحث السابق،
وذلك عند قوله سبحانه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)
[البقرة ،]85 :ليؤكد أن الصيام وإن كان في ظاهره املشقة إال أن غايته كلها
رحمة ولطف منه سبحانه بعباده ،ومعالم الرحمة في عبادة الصيام كثيرة
وظاهرة وبينة لكل متتبع لنصوص الكتاب والسنة ،من أبرزها ما يلي:
(((
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(((

أخرجه الترمذي ( ،)46/3رقم ( ،)658والنسائي ( ،)92/5رقم ( ،)2582وابن ماجه (،)591/1
( ،)1744واإلمام أحمد ،في مسنده ( ،)18/4رقم ( ،)16277وابن حبان (،)3344( ،)132/8
واحلاكم في مستدركه ،)1467( ،)564/1( ،من حديث سليمان بن عامر بن الضبي  .وصححه
األلباني في صحيح اجلامع الصغير وزيادته (.)3858( ،)717 /2
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الزوج واأليتام في احلجر
( ،)533/2رقم (.)1397

أولاً  :الرحمة في التدرج في تشريع الصيام وعدد أيامه ووقته
فرض اهلل تعالى صيام شهر رمضان ،وتعد أيامه قليلة بالنسبة لعدد
أيام السنة ،وهي أيام معدودة كما قال سبحانه( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

ﭳ) [البقرة ،]184-183:أي :قالئل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان،
وقلله تسهيلاً على املكلفني((( ،يقول الرازي  في تفسيره« :يقول :إني
رحمتكم وخففت عنكم حني لم أفرض عليكم صيام الدهر كله ،وال صيام
أكثره ،ولو شئت لفعلت ذلك ،ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إال
في أيام قليلة»(((.
ومن مظاهر الرحمة كذلك :أنه سبحانه ب َّين الوقت الذي يُصام فيه،
وأنه ليس كل اليوم ،وإمنا هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،قال
تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [البقرة ]187 :ويذكر العلماء ذلك في تعريفهم للصيام
فيقولون :الصيام هو «التعبد هلل سبحانه وتعالى باإلمساك عن األكل
والشرب ،وسائر املفطرات ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس(((.
ومنها ً
أيضا :التدرج في تشريع الصيام ،فقد كانوا في بداية األمر
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ،ما لم يناموا ،فإذا ناموا امتنعوا ،ثم جاء
احلكم بجواز األكل والشرب حتى طلوع الفجر ،كما في حديث معاذ بن
جبل قال :وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ،فإذا
ناموا امتنعوا .قال :ثم إن رجلاً من األنصار يقال له :صرمة ،ظل يعمل
صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ،ثم نام فلم يأكل ولم
(((
(((
(((

تفسير اجلاللني ،للمحلي والسيوطي ،ص ()38
مفاتيح الغيب = تفسير الرازي (.)242 /5
الشرح املمتع البن عثيمني ،)310/6( ،وانظر :التعريفات ،للجرجاني (.)178/1
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يشرب حتى أصبح ،فأصبح صائ ًما ،قال :فرآه رسول اهلل  Sوقد جهد
جهدا شدي ًدا قال« :ما لي أراك قد جهدت جه ًدا شدي ًدا؟» قال :يا رسول
اهلل  ،إني عملت أمس فجئت حني جئت ،فألقيت نفسي فنمت ،وأصبحت
حني أصبحت صائ ًما .قال :وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية
أو من حرة بعد ما ن��ام ،وأت��ى النبي  ،Sفذكر ذلك له فأنزل اهلل عز
وجل(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [البقرة.]187 :

ثانيا :الرحمة في األمر بالسحور ،وتأخيره ،وتعجيل اإلفطار
ً

حثَّ النبي Sعلى وجبة السحور رحمة بأمته ،لتتقوى على الصوم،
السحور بركة»((( ،وجعل تأخيره أفضل ما
فقال « :Sتسحروا فإن في َّ
وسن تعجيل اإلفطار عند تيقن الغروب وقبل
لم يقع في شك في الفجرَّ ،
الصالة((( ،قال « :Sال تزال أمتي بخير ما عجلوا اإلفطار ،وأخروا
السحور»((( ،وقال« :ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»(((.
ومن الرحمات احلاصلة بتناول وجبة السحور حصو ُل الصال ِة من اهلل
املتسحرين؛ فعن ابن عمر أن رسول اهلل  Sقال:
ومالئكته على
ِّ
املتسحرين»((( ،والصالة عليهم أن يشملهم
«إن اهلل ومالئكته يصلون على
ِّ
(((

(((
(((
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(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غير إيجاب،)29/3( ،
رقم ( ،)1923ومسلم في صحيحه ،في كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه،
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .)1095(،)770/2( ،من حديث أنس بن مالك .
اإلقناع البن املنذر ( ،)200 /1الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي ()63 /3
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ،)21312( ،)241 /35( ،والطبراني ،)163 /25( ،رقم ( ،)395وصححه
األلباني ،في صحيح اجلامع الصغير وزيادته ( .)3989( ،)738/2من حديث أبي ذر الغفاري .
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار ،)36/3( ،رقم (،)1957
ومسلم في صحيحه ،في كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ،واستحباب تأخيره
وتعجيل الفطر ،)771/2( ،رقم( .)1098من حديث سهل بن سعد .
وأوله« :السحور أكله بركة ،فال تدعوه ،ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ،فإن اهلل عز وجل
ومالئكته يصلون على املتسحرين» ،أخرجه اإلمام أحمد في املسند ،)150 /17( ،رقم (= ،)11086

بعفوه ورحمته ومغفرته ،وصالة املالئكة الدعاء واالستغفار لهم.
ِ

ً
ثالثا :الرحمة في الرخصة بالفطر للمريض واملسافر
فمن رحمة اهلل أن رخص وأباح للمريض أن يفطر سواء كان مرضه

يشق عليه فقط أو يشق عليه ويضره ،وكذا املسافر حتى ينتهي من سفره،
بل قد يكره للمريض واملسافر الصوم مع املشقَّةِ ؛ ألنه خرو ٌج عن ُرخصةِ
ذيب لنفسه ،وفي حديث عبداهلل بن عمر أن النبي S
اهلل تعالى وت ْع ٌ
صه كما يكرهُ أن تؤتى م ْع ِصيتُه» ،فال
قال« :إن اهلل يُحب أن تُؤتى ُر َخ ُ
ينبغي العدول عن رخصة اهلل التي فيها الرحمة والرأفة به .ويحرم عليه
الصوم إذا كان الصوم يؤدي به إلى هالكه أو مضرة به ،لقوله تعالى:
(ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [الن�ساء ،]101 :وقوله ( :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮅ) [البقرة ،]195 :ولقول النبي
«إن لنفْسك عليْك ح ًّقا»((( ،ومن حقها أ ْن ال تض ّرها مع وجود رخصة
ّ :S
اهلل سبحانه(((.
وقد كرر اهلل سبحانه هذا احلكم مرتني في آيات الصيام ،فقال في
األولى ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [البقرة،]184:
وقال في الثانية ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)
[البقرة ،]185 :وهذا التكرار إبقاء ً
أيضا على رحمة اهلل  ،وتكراره لئال يتوهم
نسخه بعد فرض الصوم ورفع الرخصة بالفطر واإلطعام ،ففي اآلية األولى

(((

(((

= من حديث أبي سعيد اخلدري  .وأخرجه ابن حبان في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب
السحور ،)245 /8( ،رقم ( ،)3467من حديث ابن عمر  ،وعن ابن عمر ً
أيضا أخرجه الطبراني
في املعجم األوسط ،)287 /6( ،رقم ( ،)6434وقال عنه األلباني (حسن صحيح) ،كما في صحيح
الترغيب والترهيب (.)1066( ،)257 /1
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ،ولم
ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ،)38 /3( ،رقم ( ،)1968ومسلم في صحيحه ،في كتاب الصيام،
باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق ،وبيان
تفضيل صوم يوم ،وإفطار يوم ،)813 /2( ،رقم(.)1159
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني.)237 /20( ،
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تعجيل باإلعالم بالرخصة رف ًقا بالسامعني ،وفي الثانية إعاده ليدفع بذلك
توهم أن األول منسوخ(((.

راب� ً�ع��ا :الرحمة ف��ي النهي ع��ن ع��دم ال��وص��ال ف��ي الصيام وع��دم
تطوعا.
صيام الدهر
ً
يقصد بالوصال في الصوم أن يصوم اإلنسان يومني متتالني وال يفطر(((،
أو أن يصل صيام أيام متعددة دون إفطار بينها((( ،وقد ورد النهي عن ذلك
رحمة باملواصل من الضرر أو الهالك ،فعن أنس أن النبي Sقال« :ال
تواصلوا ،قالوا :إنك تواصل ،قال :لست كأحد منكم ،إني أطعم وأسقى ،أو
إني أبيت أطعم وأسقى»((( .وقوله « :Sال تواصلوا» نهي ،وأدناه يقتضي
الكراهة((( ،وهو قول جمهور العلماء من احلنفية((( ،واملالكية((( ،والقول
املشهور عند الشافعية((( ،واحلنابلة((( .وهذا في صيام الفرض.
ومن الرحمة كذلك النهي عن الوصال في صيام التطوع ً
أيضا ،وهو ما
يعرفه بصيام الدهر ،فعن عبداهلل بن عمرو قال :أخبر رسول اهلل S
وألقومن الليل ما عشت ،فقلت له :قد قلته
ألصومن النهار،
أني أقول :واهلل
َّ
َّ
بأبي أنت وأمي قال« :فإنك ال تستطيع ذلك ،فصم وأفطر ،وقم ومن ،وصم
من الشهر ثالثة أيام ،فإن احلسنة بعشر أمثالها ،وذلك مثل صيام الدهر»،
(((
(((
(((
(((
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(((
(((
(((
(((
(((

التحرير والتنوير ،البن عاشور.)174 /2( ،
حاشية ابن عابدين ( ،)84 /2املغني ،البن قدامة (.)175 /3
معجم لغة الفقهاء ،لقلعجي وقنيبي ،ص (.)278
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غير إيجاب،)29/3( ،
رقم ( ،)1922ومسلم ،في صحيحه ،في كتاب الصيام ،باب النهي عن الوصال في الصوم،
( ،)774/2رقم (.)1102
املوسوعة الفقهية الكويتية (.)10/12
حاشية ابن عابدين)84 /2( ،
حاشية الدسوقي.)213 /2( ،
اجملموع شرح املهذب ،للنووي.)356 /6( ،
املغني ،البن قدامة.)175 /3( ،

قلت :إني أطيق أفضل من ذلك ،قال« :فصم يو ًما وأفطر يومني» ،قلت :إني
أطيق أفضل من ذلك ،قال« :فصم يو ًما وأفطر يو ًما ،فذلك صيام داود عليه
السالم ،وهو أفضل الصيام» ،فقلت :إني أطيق أفضل من ذلك ،فقال النبي
« :Sال أفضل من ذل��ك»((( ،فهذه رحمة منه  Sبهذا الصحابي اجلليل
وبأمته بأن يكون اإلنسان متواز ًنا في عبادته ،ويرحم نفسه وال يكلفها فوق
طاقتها.

ناسيا.
خامسا :الرحمة في عدم املؤاخذة فيمن أكل أو شرب
ً
ً
فمن رحمة اهلل بعباده الصائمني أن من أكل أو شرب وهو صائم فصيامه

صحيح ،وال يأثم بذلك ،ويدل لذلك قوله تعالى ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ) [البقرة ،]286 :وصح عن رسول اهلل  Sأن اهلل سبحانه قال« :قد
فعلت»((( .فالناسي ال قصد له في ذلك وال إرادة في أكله ،بل هو رزق ساقه
اهلل إليه؛ ولهذا أضاف الرسول  Sإطعامه وسقيه إلى اهلل تعالى ،كما في
حديث أبي هريرة عن النبي Sأنه قال« :من نسي وهو صائم فأكل
أو شرب فليتم صومه ،فإمنا أطعمه اهلل وسقاه»((( ،لكن متى ما ذكر وجب
عليه اإلقالع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه ،وليس عليه
قضاء؛ ألنه أمر باإلمتام ،كما في احلديث السابق .والقول بعدم القضاء
هو قول جمهور العلماء((( ،خال ًفا للمالكية رحمهم اهلل (((.
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم،باب صوم الدهر ،)40/3( ،رقم (،)1976
ومسلم ،في صحيحه ،في كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا
أو لم يفطر العيدين والتشريق ،وبيان تفضيل صوم يوم ،وإفطار يوم ،)812/2( ،رقم (.)1159
أخرجه مسلم ،في صحيحه ،في كتاب اإلميان ،باب بيان قوله تعالى( :وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه ) [البقرة ،)116/1( ،]284:رقم (.)126
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب الصوم ،باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا،)31/3( ،
رقم ( ،)1933ومسلم في صحيحه ،واللفظ له ،في كتاب الصيام ،باب أكل الناسي وشربه وجماعه
ال يفطر ،)809 /2( ،رقم (.)1155
املبسوط للسرخسي ( ،)65 /3اجملموع شرح املهذب ،للنووي ،)323 /6( ،املغني ،البن قدامة (/3
 ،)131وانظر :مجموع فتاوى ابن باز ( ،)292/15ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (.)271/19
قال في الكافي في فقه أهل املدينة (« :)341 /1ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا =
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املطلب اخلامس
معالم الرحمة في احلج
فمن املعالم والشواهد للرحمة في مجال عبادة احلج ما يلي:

أولاً  :ال��رح�م��ة ف��ي ف��رض�ي��ة احل ��ج م ��رة واح� ��دة ف��ي ال�ع�م��ر ومل��ن
استطاع إليه سبيل
فإن اهلل سبحانه فرض على عباد احلج مرة واحدة((( في العمر رحمة

بهم؛ ألن في احلج مشقة وعناء ،في الوصول إليه ،وفي نفقته ،وفي تأديته،
ولو فرض في كل عام لكان في ذلك مشقة على الناس ،واهلل تعالى ال
يريد املشقة عليهم ،يدل لذلك حديث أبي هريرة قال :خطبنا رسول
اهلل  Sفقال« :أيها الناس قد فرض اهلل عليكم احلج ،فحجوا» ،فقال
رجل :أكل عام يا رسول اهلل ؟ فسكت حتى قالها ثال ًثا ،فقال رسول اهلل
« :Sلو قلت :نعم لوجبت ،وملا استطعتم» ،ثم قال« :ذروني ما تركتكم،
فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(((،
احلديث دليل على أنه ال يجب احلج إال مرة واحدة في العمر على كل
مكلف مستطيع((( .فاحلج ال يجب إال في العمر مرة وهذا من حكمة اهلل
تعالى ورحمته حيث جعل هذه الفرائض مناسبة ألحوال العباد(((.
(((
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(((
(((
(((

= متأولاً في نهار رمضان فليس عليه إال القضاء وكذلك كل صوم واجب وان كان متطوعا فال
شيء عليه» .وانظر :الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص (.)297
قال السرخسي رحمه اهلل في املبسوط (« :)2/4وسبب وجوب احلج ما أشار اهلل تعالى إليه
في قوله( :حج البيت ) [�آل عمران ]97:فالواجبات تضاف إلى أسبابها ،ولهذا ال يجب في العمر إال
مرة واحدة ألن سببه وهو البيت غير متكرر» .وانظر :التاج واإلكليل خملتصر خليل ،للعبدري/3( ،
 ،)412اجملموع شرح املهذب ،للنووي ( ،)9/7املغني ،البن قدامة (.)213 /3
أخرجه مسلم ،في صحيحه ،في كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة في العمر)1337(،)975 /2( ،
ينظر :سبل السالم ،للصنعاني.)610/1( ،
انظر :شرح رياض الصاحلني ،البن عثمني.)319 /5( ،

ومن متام الرحمة أنه ال يجب إال إذا توافرت شروطه من قدرة بدنية
ومالية وأمن طريق ،وهي ما يعبر عنه الفقهاء بالزاد والراحلة ،قال
تعالى ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [�آل عمران ،]97:أما
من لم يستطع فليس مبؤاخذ على تركه ،قال الهروي « :وكان طائفة
ال يعدونها منها ،ويثقلون على احلاج فنهوا عن ذلك ،أو علم اهلل تعالى أن
ناسا في آخر الزمان يفعلون ذلك فصرح تسهيلاً على العباد ،ومع ذلك
ً
رأسا ،ويلقون أنفسهم
ترى كثي ًرا من الناس ال يرفعون لهذا النص اجللي ً
بأيديهم إلى التهلكة»((( ،وقد نقل ابن قدامة  اإلجماع على ذلك حيث
قال في املغني« :وأجمعت األمة على وجوب احلج على املستطيع في
العمر مرة واحدة»(((.

ثانيا :الرحمة في عدم اشتراط الترتيب بني أعمال يوم النحر
ً

إن من أعظم معالم الرحمة في احلج عدم وجوب الترتيب بني أعمال
يوم النحر ،ففيه من التيسير ورفع احلرج على الناس ،خاصة في زماننا
الذي يكثر فيه الزحام ،ويكون في اإلتيان بها بترتيب واحد من اجلميع
مشقة على احلجاج ،لذلك ال يشترط فيها الترتيب ،وقد كان النبي S
يعلم أصحابه ذلك كما في حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص قال:
سمعت رسول اهلل  ،Sوأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند اجلمرة،
فقال :يا رسول اهلل  ،إني حلقت قبل أن أرم��ي ،فقال« :ارم وال حرج»
وأتاه آخر فقال :إني ذبحت قبل أن أرمي ،قال« :ارم وال حرج» وأتاه آخر،
فقال :إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ،قال« :ارم وال حرج» قال :فما
رأيته سئل يومئذ عن شيء ،إال قال «افعلوا وال حرج»(((.
(((
(((
(((

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،للهروي.)54 /1( ،
املغني ،البن قدامة (.)213 /3
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب العلم ،باب السؤال والفتيا عند رمي اجلمار،)37 /1( ،
( ،)124ومسلم ،في صحيحه ،واللفظ له ،في كتاب احلج ،باب من حلق قبل النحر ،أو نحر قبل
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ً
ثالثا :الرحمة في ارتكاب محظورات اإلحرام للضرورة
جاء النهي للحاج واملعتمر عن ارتكاب بعض األمور بعد التلفظ بنية
الدخول في النسك ،وهي ما تسمى مبحظورات اإلح��رام ،وأل��زم في
ارتكابها كفارة معينة تختلف باختالف نوع احملظور ،لكن مع ذلك جند
الرحمة ظاهرة بحال احلاج أو املعتمر ،فيما إذا ارتكبها جاهلاً أو ناس ًيا،
فيعفى عنه ،بل ومن عظيم الرحمة به أنه يجوز له ارتكابها عاملًا متعم ًدا
إذا كان عدم فعلها يترتب عليه ضرر في بدنه ،أو هالك نفسه .فمن ذلك
على سبيل اإلجمال ال احلصر:
حلق شعر الرأس للرجال :فهو محظور بالكتاب والسنة واإلجماع،
لكن إن احتاج إليه حلق ،وفدى ،كما في قصة كعب بن عجرة رضي اهلل
علي رسول اهلل  Sزمن احلديبية والقمل يتناثر على
عنه أنه قال :أتى َّ
وجهي ،فقال« :أيؤذيك هوام رأسك؟» قال قلت :نعم ،قال« :فاحلق ،وصم
ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكني ،أو انسك نسيكة»(((.
ويحرم لبس اخمليط وتغطية ال��رأس ،إال أن الفقهاء أج��ازوا بعض
املسائل املتعلقة بذلك مما فيه رحمة باحلاج واملعتمر ،فقالوا((( :إذا لم
يجد اإلزار وال ثَمنه لبس السراويل ،وإذا لم يجد النعلني وال ثَمنهما لبس
اخلفني وال شيء عليه ،وال بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس،
وال بأس أن يجعل العباءة ردا ًء بحيث ال يلبسها كالعادة ،وال بأس أن
يلبس اخلامت وساعة اليد ونظارةَ العني وسماعة األُذن ،أو احلزام ،أو
(((
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(((

الرمي)1306( ،)949 /2( ،
أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية ،)129 /5( ،رقم (،)4190
ومسلم في صحيحه ،في كتاب احلج ،باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ،ووجوب
الفدية حللقه ،وبيان قدرها ،)859 /2( ،رقم(.)1201
ينظر :بدائع الصنائع ،للكاساني ،)184/2( ،التاج واإلكليل ،للعبدري ،)141/3( ،األم ،للشافعي،
( ،)203/2املغني ( ،)275/3وانظر :الشرح املمتع ،البن عثمني ،)76/7( ،ومجموع الفتاوى له،
(.)140/22

احلذاء اخملروز الذي فيه خيوط ،وله أن يُعلق القِ ربَة في عنقه ،ويجوز
أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس؛ ألن ذلك ال يُقصد به
بأس أن يغوص في املاء ولو تغطى رأسه باملاء ،ويصح
الستر غال ًبا .وال َ
تغطية الرأس بغير املالصق كالشمسية وسقف السيارة واخليمة .يخرج
كل ذلك على حديث ابن عمر أن رجلاً قال :يا رسول اهلل  :ما يلبس
احملرم من الثياب؟ قال رسول اهلل « :Sال يلبس القمص ،وال العمائم،
وال ال��س��راوي�لات ،وال البرانس ،وال اخل��ف��اف ،إال أح��د ال يجد نعلني
فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل الكعبني ،وال تلبسوا من الثياب شي ًئا
مسه زعفران أو ورس»((( .إلى غير ذلك من األحكام التي فيها الرحمة
والتيسير ورفع احلرج عن احلجاج واملعتمرين.

رابعا :الرحمة في املبيت مبزدلفة ،ووقت الدفع منها للضعفة
ً
بعد أن يقضي احلجاج الركن األكبر من احلج وهو الوقوف بعرفة ،في
ذلك اليوم الذي اجتهدوا فيه في العبادة ،مما قد يصيبهم التعب ويبلغ
بهم من اجلهد ،فإن من رحمة اهلل على عباده أن شرع لهم بعد ذلك املبيت
في املزدلفة راحة من هذا اإلجهاد الذي قد يصيب كثي ًرا منهم ،وجعل
ذلك من واجبات احلج على القول الراجح((( ،ومن الرحمة أن املبيت
باملزدلفة باحلضور في أية بقعة كانت من مزدلفة ،حلديث« :وجمع كلها
(((
(((

أخرجه البخاري في كتاب احلج ،باب ما ال يلبس احملرم من الثياب ( ،)559/2رقم (،)1468
ومسلم في كتاب احلج ،باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ،وما ال يباح ،وبيان حترمي الطيب عليه
( ،)833/2رقم (.)1177
وهو قول الشافعية واحلنابلة (اجملموع  ،)134/8املغنيى ( ،)421/3وذهب احلنفية إلى أنه سنه
مؤكدة (بدائع الصنائع ( ،))136/2وذهب املالكية إلى أنه مندوب بقدر حط الرحال ،سواء حطت
بالفعل أم ال .وإن لم ينزل فيها بهذا القدر حتى طلع الفجر بال عذر وجب عليه دم ،أما إن
تركه بعذر فال شيء عليه (جواهر اإلكليل ( ،))180/1ونقل عن بعض التابعني كعلقمة واألسود
والشعبي والنخعي،واحلسن البصري رحمهم اهلل أن املبيت مبزدلفة فرض أو ركن ال يصح احلج
إال به ،كالوقوف بعرفة .ينظر :املراجع السابقة.
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موقف»((( .كما أن هذا املبيت يحصل عند الشافعية واحلنابلة باحلضور
في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من ليلة النحر(((.
وم��ن معالم الرحمة ً
أيضا :اإلذن في تقدمي الضعفاء من النساء
وغيرهن من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل ليرموا
َّ
جمرة العقبة حتى ال يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر الناس جميعا
بعد طلوع الفجر((( ،قالت عائشة « :استأذنت سودة رسول اهلل S
ليلة املزدلفة تدفع قبله ،وقبل حطمة الناس ،وكانت امرأة ثبطة فأذن
لها»((( .وجواز خروج من كان مراف ًقا لهؤالء الضعفة ولو لم يكن منهم؛
بل إن الشافعية واحلنابلة ذهبوا إلى أنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف
الليل أجزأه وحصل املبيت وال دم عليه ،سواء كان هذا الدفع لعذر أو لغير
عذر((( ،وفي كل ذلك رحمة باحلجاج جمي ًعا.

خامسا :الرحمة في رمي اجلمرات
ً

ومن الرحمة في احلج وخاصة فيما يتعلق برمي اجلمارات :جواز
التوكيل في رميها من املريض ،والعاجز كالشيخ الكبير واملرأة الضعيفة،
أو حاملاً تخشى على حملها أو الطفل الصغير ،ونحوهم ،للضرورة؛
ألنه روي عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن
قال« :حججنا مع رسول اهلل ،S
الصبيان ،كما في حديث جابر

526

أخرجه مسلم في صحيحه ،في كتاب احلج ،باب ما جاء أن عرفة كلها موقف،)893 /2( ،
(((
رقم(.)1218
(((	 اجملموع ،للنووي ،)123/8( ،املغني ،البن قدامة.)421/3( ،
((( حاشية ابن عابدين ( ،)178/2وجواهر اإلكليل ،للعبدري ،)180/1( ،واجملموع ،للنووي (،)139/8
كشاف القناع ،للبهوتي.)497/2(،
((( أخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتاب احلج ،باب من قدم ضعفة أهله بليل ،فيقفون باملزدلفة،
ويدعون ،ويقدم إذا غاب القمر ،)165/2( ،رقم ( ،)1680ومسلم في صحيحه ،في كتاب احلج،
باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل
زحمة الناس ،واستحباب املكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح مبزدلفة ،)939 /2( ،رقم()1290
(((	 اجملموع ،للنووي ،)123/8( ،املغني ،البن قدامة.)421/3( ،

ومعنا النساء والصبيان ،فلبينا عن الصبيان ،ورمينا عنهم»((( ،وهذا قول
جمهور الفقهاء((( اليوجبون الدم وال اإلثم على من وكل غيره(((.
ومما يتعلق بالرحمة في رمي اجلمرات :صدور فتوى في جواز الرمي
ليلاً في أيام الرمي كلها؛ حتى أصبح الرمي يبدأ ُ من منتصف ليلةِ النحر
مدار اليوم دون توقف(((.
وعلى ِ

ومنها ً
أيضا :أنه لم يلزم احلاج بالتقاط احلصى من مكان معني ،فله
أن يلتقط احلصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما ولم يثبت عن النبي S
أنه لقط احلصى من مزدلفة ،وال أنه لقط حصى األيام كلها وجمعها ،وال
أمر  Sأح ًدا بذلك من أصحابه  .Sومن الرحمة الظاهرة :أن تكون
هذه احلصيات صغيرات لئال تصيب احلجاج اآلخرين ،قال ابن عثيمني
« :في احلصى الذي يُرمى به يكون بني احلمص والبندق ،ال كبي ًرا
ج ًدا وال صغي ًرا ج ًدا(((.

سادسا :القول بجواز كثير من املسائل املعاصرة رحمة باملسلمني
ً

ص��درت كثير من الفتاوى من أهل العلم الراسخني ،ومن اجلهات
الرسمية للفتوى بجواز كثير من مسائل احلج بالدليل الشرعي رحمة
باحلجاج وتيسي ًرا لهم ودف ًعا للحرج عنهم ،فمن ذل��ك :ص��دور فتوى
بجواز إضافة بناء فوق املسعى أكثر من طابق؛ نظ ًرا لالزدحام الشديد،
أرض املسعى(((،
ومشروعية السعي من الدور الثاني ،وأن حك َمه حكم ِ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه ابن ماجه ( ،)1010/2رقم ( ،)3038واإلمام أحمد في مسنده ،)269/22( ،رقم (.)14370
ينظر :روضة الطالبني ،للنووي (.)115/3
أما املالكية فذهبوا إلى أن من عجز عن الرمي بنفسه فعليه أن يستنيب من يرمي عنه ويلزمه
دم ،وفائدة االستنابة أنها تسقط اإلثم فإن لم يستنيب فعليه دم وعليه إثم .انظر :مختصر خليل
للخرشي (.)336/2
فتاوى اللجنة الدائمة (.)282 /11
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني.)405/24( ،
قرار هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية رقم ( )227وتاريخ 1427/2/22هـ.
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ومشروعية بناء طوابق متعددة للرمي ،ورف��ع الشاخص تسهيلاً على
الوداع بنيةِ
ِ
طواف
احلجاج((( ،والفتوى بجواز تأخير طواف اإلفاضة مع
ِ
واح��دا((( ،وج��واز استعمال الصابون
األول؛ ألنه الركن؛ ليكونا طوا ًفا
ً
املُعطر للمحرم ،وج��واز غسل مالبس اإلح��رام أو تغييرها إذا احتاج
قياسا على
لذلك((( .وأنه يجوز املبيت خارج منى بشرط اتصال اخليام،
ً
اتصال الصفوف في الصالة((( ،وأنه يجوز ألهل األعذار كاملرضى ومن
له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة((( ،وقد يدخل
فيهم اليوم سائقو السيارات والقائمون على املرافق وخدمات احلجاج،
وكذا إذا لم يجد اإلنسان إال مكا ًنا يخشى على نفسه فيه من السقوط أو
األذى ،كل ذلك من باب الرحمة باحلجاج ورفع احلرج عنهم.
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(((
(((
(((
(((
(((
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املبحث الثالث
املقارنة بني الشريعة اإلسالمية
والقوانني الوضعية في مجال الرحمة
املطلب األول
الرحمة في مصدر التشريع
إن الرحمة فطرة فطر اهلل الناس عليها ،وما شرعت الشرائع وأنزلت
الكتب إال لتحقيق هذا املعنى بني الناس ،وعند النظر إلى القوانني
الوضعية فإنها كمعنى تُعد ضرورة ال مفر منها للجماعة ،وحاجة ال غنى
عنها للبشر في هذه احلياة ،فبالقانون تنظم اجلماعات ،ومتنع املظالم،
وحتفظ احلقوق ،لكن نصوص القانون ومواد بنائه ال متثل غال ًبا هذه
املعاني الرفيعة التي يختص بها القانون كمعنى ،وإمنا متثل نصوصه آراء
احلكام واملقننني وتصور عقلياتهم((( التي قد ال حتقق الرحمة واإلحسان
في كثير من موادها ،فالبشر قاصرون عن اإلحاطة مبا يحقق الرحمة
والتراحم بني الناس.
وقد أدرك رجال القانون ما للشريعة اإلسالمية من ميزات جتعلها
تصلح ألن تكون مصد ًرا يقدم على غيره؛ لكون مصدرها هو العليم اخلبير
مبا يصلح العباد ،الرحيم في كل ما ينظمه وما يسنه لهم من قوانني ،وملا
(((

اإلسالم وأوضاعنا القانونية ،عبدالقادر عودة ،ص ( )23بتصرف.
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فيه من حلول جذرية ملشاكل احلياة ،فأخذوا منها الشيء الكثير ،كما هو
في القانون الفرنسي مثلاً  ،فمعظمه من فقه اإلمام مالك  ،ثم إنهم
اعترفوا به بعد ذلك كمصدر من مصادر القانون ،وأنه مستقل عن غيره
وذلك في مؤمتراتهم العامة.
فاملؤمتر الدولي للقانون املنعقد في مدينة الهاي في دورته األولى عام
1932م يعترف أعضاؤه من رجال القانون األملان واإلجنليز والفرنسيني
وغيرهم بأن الشريعة اإلسالمية إحدى الشرائع األساسية التي سادت،
وال تزال تسود العالم بسبب قوة مصدرها ،وملا متتاز به من القيم السامية
كالعدالة والرحمة وغيرها .وفي دورته الثانية عام 1937م في الهاي
ً
أيضا قرر أعضاء املؤمتر ما يلي:
•اعتبار الشريعة اإلسالمية مصد ًرا من مصادر التشريع العام.
•اعتبارها حية قابلة للتطور.
•اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها(((.
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والسر في ذلك أن الشريعة اإلسالمية تنزيل من الرحمن الرحيم العالم
مبا يصلح الناس في كل زمان ومكان ،فالفرق بينها وبني شرائع البشر كالفرق
بني صنع اهلل وصنع البشر ،فقد يصنع البشر من الطني متاثيل جامدة ،ولكنهم
لن ينفخوا فيها الروح ،فإن ما أنزله اهلل من تشريع إمنا هو رحمة وروح ونور
وحياة ،ثم إن طبيعة الشريعة تختلف متا ًما عن طبيعة القانون؛ فنصوصها
غير قابلة للتغيير ،وجاءت عامة أو مطلقة ،فيها من املرونة ما يجعلها قابلة
للتطبيق على جميع األحوال ،ونظرياتها العامة وافية كاملة لم تترك شي ًئا من
أحوال اإلنسان أفرا ًدا أو جماعات إال وتعرضت له بالبيان ،قال اهلل سبحانه:

( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ) [ال�شوري ،]52 :وهذا
(((

التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي ،شوكت عليان ،ص (.)196

بعكس نصوص القوانني الوضعية فإنها تتبدل وتتغير؛ فما يصنعه البشر
من قوانني وضعية إمنا هي نصوص جامدة ال روح فيها ،وليس في كثير من
موادها جانب االعتناء بالرحمة بالناس ،فنظرياتها وقواعدها مقصورة على
حاجة البيئة التي نشأت فيها ،وغالبها ميثل العادات والتقاليد واألعراف
السارية حني وضعها ،لذلك كانت قابلة للزيادة والنقصان كلما تغير الزمن
وتبدلت األحوال واملصالح ،فقد تنسلخ من معاني الرحمة واإلنسانية مراعاة
للمصالح أو بعض األعراف التي ما أنزل اهلل بها من سلطان.
وعليه فإننا ننادي بأن تكون الشريعة اإلسالمية مصد ًرا رسم ًيا
وأساس ًيا للقوانني في الدول العربية واإلسالمية ،وال يكون كذلك إال إذا
كانت أحكامه هي التي تطبق مباشرة ،أي :من غير تقنني لها ،حتى ال
يجعل ما يقنن تشري ًعا ومصد ًرا يقدم على النصوص الشرعية من الكتاب
والسنة ،فحينئذ قد تفقد كثير من القيم السامية من الرحمة وغيرها.

املطلب الثاني
الرحمة في صالحية التشريع لكل زمان ومكان
التشريع الذي يصلح للناس ال بد أن يكون ثابتًا غير قابل للتغيير
والتبديل مع توفر عامل املرونة مبا يتفق ويتسع حلاجات الناس في كل
زمان ومكان ،وهذه اخلاصية إذا توفرت في التشريع فإنها حتقق الرحمة
بكامل صورها باستمرار ،وهذا ما جنده في الشريعة اإلسالمية ،فهي
تختلف متا ًما عن طبيعة القانون؛ فنصوصها غير قابلة للتغيير كما تتغير
نصوص القوانني الوضعية وتتبدل((( ،وفيها ما يسمى (بالثابت واملتغير)
والتي تعني :أن بعض األحكام الشرعية تتغير بتغير علة احلكم واملصلحة
(((

مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،يوسف القرضاوي ،ص(.)27
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التي أنيطت به ،والبعض اآلخر مقطوع بثباته وعدم تغيره مهما تغيرت
الظروف واألحوال ،فهي بذلك جتمع في كثير من أحكامها بني الثبات
واملرونة ،مما يحقق الرحمة في أحكامها وتشريعاتها وأنظمتها.
أما قواعد القانون فهي مؤقتة تضعها اجلماعة لتنظيم شؤونها
وحاجاتها لفترة معينة ،ومكان محدد ،فهي قواعد متأخرة عن اجلماعة
أو هي في مستوى اجلماعة تقري ًبا ومتخلفة عن تلك احلاجات غ ًدا ،مما
يجعل عامل الرحمة فيها -إن وجد -غير مستقر وال مستمر.
وحينما نحلل تعريف القانون الذي هو عبارة عن :مجموعة من القواعد
القانونية اجملردة العامة ،التي حتكم سلوك األف��راد في اجملتمع وهي
ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة((( ،فإنه يعني
أن القانون كقاعدة يُعنى بتنظيم سلوك األفراد اخلارجي في اجملتمع،
وأنه ال يتدخل في تنظيم نوايا اإلنسان وسرائره ،وال يحكم عليها ،فهو
يغفل جان ًبا مه ًما تقوم عليه الرحمة ،وهو اجلانب الروحي ،فكلما علم
اإلنسان أن اهلل سيحاسبه على ما يكنه من حقد وحسد وغيبة ومنيمة،
وأنه سيعاقب عليها في اآلخرة (اجلزاء األخروي) ،فإنه يكف عن ذلك،
مما يحقق التراحم بني الناس ،وعدم التنافر بينهم(((.
فالقانونيون يفصلون فصلاً موضوع ًيا بني قواعد القانون ،وبني
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قواعد الدين واألخ�لاق ،ويذهبون إلى القول :بأن مهمة القانون هي:
إقرار النظام االجتماعي ،وكل فعل أو قول في القانون الوضعي له أثر
واحد هو الصحة أو البطالن ،وأن يترتب على ذلك املسؤولية واستحقاق
اجلزاء أو العقاب حسب األح��وال ،فال رحمة في أغلب نصوصه ،أما
الشريعة اإلسالمية فال جتعل فاصلاً بني القواعد القانونية (األحكام
(((
(((

املدخل إلى دراسة األنظمة السعودية ،د .أمين سليم وآخرون ،ص (.)10
ينظر :الوجيز في مدخل القانون ،الشامي ،ص( )42 -41بتصرف.

الشرعية) وبني الدين واألخ�لاق ،وفي ذلك يقول اهلل تعالى ( :ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ) [النحل ،]90 :ويقول النبي :S

صال َح الأْ َخ�ل�اق»((( ،وهذا الفصل في نظري يجعل
« ِإ َّنما بُعِ ُ
ثت ألُتَ ِّم َم َ
القانون الوضعي قاصرا على أن يحيط بكل معاني الرحمة.

املطلب الثالث
الرحمة في األسلوب الذي صيغ به التشريع
إن إلسلوب اخلطاب الذي تُصاغ به األحكام والقوانني دو ًرا مه ًما
في تفعيل القيم األخالقية كالرحمة وغيرها في نفوس اخملاطبني،
وإذا تأملنا في األسلوب الذي تصاغ به األحكام التشريعية في القوانني
نصوصا جافة تخاطب في اإلنسان فكره ،وال حترك
الوضعية فإننا نرى
ً
مشاعره وعواطفه ،المتثال قواعده القانونية ،وهي تصدر األحكام في
صورة أوامر ونواهي ،أو في صورة مواد ،وهذا األسلوب اجلاف الذي
يسير على طريقة واحدة ليس من شأنه أن يربي في نفوس أفراد اجملتمع
القيم السامية واالقتناع بها ،إن طاعة الناس لهذه القوانني تنبع من
سلطة الهيئة احلاكمة ال من قلوب أهل هذا اجملتمع ووجدانهم ،وال من
قناعتهم بوجاهة هذا التشريع وحسنه ،بل حتى الذين يدرسون القوانني
الوضعية اليكادون يصبرون على األسلوب الذي يصاغ به القانون الذي
يجلب املاللة والسأم للنفوس.
أما النصوص الشرعية التي تتعرض لألحكام من الكتاب والسنة فإنها

(((

أخرجه البخاري في األدب املفرد ،في باب حسن اخللق ،ص ( ،)104رقم ( ،)273وأخرجه
اإلمام أحمد في مسنده ،)512/14( ،رقم ( ،)8952وصححه األلباني في صحيح اجلامع الصغير
وزيادته ،)464/1( ،رقم (.)2349
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مصاغة بأسلوب أدبي رائ��ع ،يخاطب العقل والقلب م ًعا ،وهو أسلوب
يستثير النفس واألحاسيس ،ويهدف إلى اإلقناع ،أسلوب سهل ميسر،
اختلطت فيه األحكام بالترغيب والترهيب ،وامتزج األمر والنهي ببيان
احلكمة ،وكيف ال يكون كذلك والقرآن الكرمي كالم اهلل املعجز ،ال يكاد
يالمس السمع حتى يسري فيه كتيار متدفق ال ميلك له اإلنسان دف ًعا،
وكيف ال يكون األمر كذلك والرسول  Sأفصح العرب ،وأوتي جوامع
الكلم ،وال شك أن هذا األسلوب يبعث الرحمة في نفوس اخللق ،ويجعلها
سلو ًكا يوم ًيا في حياتهم(((.

املطلب الرابع
الرحمة في االشتراك في احلكم بطريقة غير مباشرة
فيما ال نص فيه
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إن من املبادئ التي جاءت الشريعة مقررة لها مبدأ الشورى كما في
قوله تعالى( :ﮞ ﮟ ﮠ) [ال�شورى ،]38:ففي هذا املبدأ اشتراك
للناس في احلكم بطريقة غير مباشرة ،بأن يحكم الشعب فيما ال نص
فيه ،أو فيه أكثر من نص ،وطلب اإلمام الشورى ،أو طلبت منه ،فيحكم
الشعب فيها طب ًقا ل��رأى األغلبية ويكن ملتز ًما له الطاعة واالحترام،
ففي الشورى تتضح معالم الرحمة بني احلاكم واحملكوم ،فيصلح بذلك
اجملتمع ،بل إننا نرى أن الشورى جاءت في معرض امتنان اهلل سبحانه
على نبيه وأنها رحمة منه سبحانه كما قال سبحانه ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [�آل عمران:

(((

ينظر :املدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي ،األشقر ،ص ( )71بتصرف.

« ،]159فتأويل الكالم :برحمة اهلل  ،يا محمد ،ورأفته بك ومبن آمن بك من
أصحابك ...فسهلت لهم خالئقك ،وحسنت لهم أخالقك ،حتى احتملت
أذى من نالك منهم أذاه ،وعفوت عن ذي اجلرم منهم جر َمه ،وأغضيت
عن كثير ممن لو جفوت به ،وأغلظت عليه ،لتركك ففارقك ولم يتَّبعك وال
ما بُعثت به من الرحمة ،ولكن اهلل رحمهم ورحمك معهم ،فبرحمة من اهلل
لنت لهم(((.
والشورى في اإلسالم هي البديل الناجح ملا يسمى بـ (الدميقراطية)
التي فشلت بانعدام الثقة والرحمة فيمن يتصدون لقيادة الشعب ،حيث
سمحت الدميقراطية لألقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته األغلبية بعد
انتهاء دور املناقشة ،وأن تشكك في قيمته وصالحيته أثناء تنفيذه ،وملا
كانت القاعدة أن فريق األغلبية هو الذي يتولى احلكم فإن آراء هذا
الفريق وأعماله ال تقابل مبا يجب لها من االحترام ،بل تكون محل تشكيك
وسخرية ،فينعدم جانب الرحمة والتسامح واالت��ف��اق بني احلاكمني
واحملكومني.

املطلب اخلامس
الرحمة في تطبيق العقوبات واجلنايات واحلدود

العقوبة هي اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع.
واملقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصالح حال البشر،
وحمايتهم من املفاسد ،واستنقاذهم من اجلهالة ،وإرشادهم من الضاللة،
وكفهم عن املعاصي ،وبعثهم على الطاعة ،ولم يرسل اهلل رسوله للناس
ليسيطر عليهم أو ليكون عليهم جبا ًرا ،وإمنا أرسله رحمة للعاملني ،كما في
قوله تعالى ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [الغا�شية ،]22:وقوله( :ﯙ ﯚ ﯛ
(((

تفسير الطبري = جامع البيان.)341 /7( ،
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ﯜ) [ق ،]45:وقوله( :ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ) [الأنبياء،]107:
فاهلل أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فيهم لتعليم الناس وإرشادهم ،وقد
فرض العقاب على مخالفة أمره حلمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه
يحقق مصاحلهم ،ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدي إلى فسادهم(((،
فليس معنى تأديب اجملرم االنتقام منه ،وإمنا استصالحه ،والعقوبات
على اختالف أنواعها تتفق  -كما يقول بعض الفقهاء  -في أنها «تأديب
واستصالح وزجر يختلف بحسب اختالف الذنب»(((.
وفي ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية « :ينبغي أن يُعرف
أن إقامة احلدود رحمة من اهلل بعباده ،فيكون الوالي شدي ًدا في إقامة
احلد ال تأخذه رأفة في دين اهلل فيعطله ،ويكون قصده رحمة اخللق بكف
الناس عن املنكرات ال شفاء غيظه وإرادة العلو على اخللق مبنزلة الوالد
إذا أدب ولده ،فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به األم رق ًة ورأف ًة
وإصالحا حلاله ،مع أنه يود ويؤثر
لفسد الولد ،وإمنا يؤدبه رحم ًة به
ً
أن ال يحوجه إلى تأديب ،ومبنزلة الطبيب الذي يسقي املريض الدواء
الكريه ،ومبنزلة قطع العضو املتآكل ،واحلجم وقطع العروق بالفصاد
ونحو ذلك ،بل مبنزلة شرب اإلنسان الدواء الكريه ،وما يدخله على نفسه
من املشقة لينال به الراحة ،فهكذا شرعت احلدود وهكذا ينبغي أن تكون
نية الوالي في إقامتها»(((.
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وقال ابن القيم « :فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع
العقوبات في اجلنايات الواقعة بني الناس بعضهم على بعض ،في النفوس
واألبدان واألعراض واألموال،كالقتل واجلراح والقذف والسرقة ،فأحكم
(((
(((
(((

التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبدالقادر عودة.)609 /1( ،
األحكام السلطانية ،املاوردي ،ص (.)206-205
في مجموع الفتاوى ،البن تيمية)330-329/28( ،

سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه اجلنايات غاية اإلحكام ،وشرعها
على أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر مع عدم اجملاوزة ملا
يستحقه اجلاني من الردع ،فلم يشرع في الكذب قطع اللسان وال القتل،
وال في الزنا اخلصاء ،وال في السرقة إعدام النفس ،وإمنا شرع لهم في
ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه
وعدله ،لتزول النوائب وتنقطع األطماع عن التظالم والعدوان ،ويقتنع كل
إنسان مبا آتاه مالكه وخالقه ،فال يطمع في استالب غير حقه»(((.
بل إننا نرى حول العالم أن القوانني الوضعية احلديثة التي يعتبرها
أهلها أكثر القوانني إحكا ًما في مجال مكافحة اجلرمية لم تعد قادرة للقيام
بهذا الهدف ،وهم يقرون بها ،يقول موريس باتان رئيس محكمة النقض
اجلزائية الفرنسية في افتتاح مؤمتر الوقاية من اإلجرام املنعقد في باريس
سنة 1959م« :كرست حياتي تب ًعا ملهنتي القضائية الطويلة في محاربة
املنحرفني حر ًبا سجالاً ال هوادة فيها ،سالحي الوحيد الذي وضعه القانون
حتت تصرفي سالح العقاب التقليدي ،أوزع األحكام القاسية والشديدة
أحيا ًنا على جيوش اجملرمني واملتمردين ضد اجملتمع ،ساع ًيا ما أمكن إلى
التوفيق بني نوعية العقاب وماهية اجلرمية ،وكنت أسأل نفسي دو ًما عما
إذا كان هذا السالح قد أصبح في يدنا غير ذي ش��أن ،وقد شعرت وال
أزال أشعر بكثير من األلم وامل��رارة ..وقد تعاقبت السنوات وأنا أالحظ
بدهشة أن عدد اجملرمني ال يزال مستق ًرا إن لم يصبح متزاي ًدا ،وأنه كلما
كنا نرسل الكبار منهم إلى السجن كان غيرهم يخلفهم في نفس الطريق
بأعداد أكثر منهم»((( .وأصبح كثير من القانونيني غير مقتنعني بعقوبات
القوانني الوضعية ،من ذلك أن نائبة بريطانية تطالب بجلد اجملرمني ،وأن
(((
(((

إعالم املوقعني ،البن القيم.)95/2( ،
املوسوعة اجلزائية ،لقاضي فريد الزغبي.)4 /1( ،
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تعرض هذه العقوبة خالل برنامج اليانصيب الذي يشاهده أكبر عدد من
اجلمهور ،وهناك مطالبات بإعادة تطبيق حد القتل في اجملرمني ،وقد
عادت بالفعل في بعض الواليات األمريكية ،ولكن بعض األصوات مازالت
تعارض معاقبة اجملرمني مبا يستحقون(((.

ومما يدل على ضعف الرحمة أو انعدامها في قوانني العقوبات الوضعية
أن القوانني الوضعية ال تعاقب على اجلرائم الباطنة التي تكون فيها
اجلناية خفية ،وال يباشر فيها اجلاني جنايته ظاه ًرا كالسحر ،فالسحر
أصبح في اجملتمعات املنحرفة من الفنون التي جتد عناية فائقة ،بينما
يعاني اجملتمع في احلقيقة من جرائمه وتعديه على األعراض والعقول
واألموال والدين وغير ذلك ،ويكون الساحر فيها ح ًرا طلي ًقا.

ومن جوانب الرحمة في الشريعة :أنها قد تؤخر العقوبة ملصلحة
شرعية ،سواء كانت املصلحة عائدة على اإلسالم واملسلمني ،كتأخير
احلد في الغزو ،أو ملصلحة احملدود ،كتأخير احلد عن املريض وفي وقت
البرد أو احلر الشديدين ،أو ملصلحة غير احمل��دود ،كتأخير احلد عن
احلامل حتى تضع ،واملرضع حتى تنتهي مدة الرضاعة ،بينما ذلك يكاد
يكون معدو ًما في التنفيذ عند القضاء الوضعي.
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ومنها :أن في تطبيق العقوبات واحلدود الشرعية دعوة للناس إلى
التراحم فيما بينهم ،والترابط ،والتآخي ،والتحذير من القطيعة ،وأكل
أموال الناس ،فقد حذرت من القتل والسرقة قبل وقوع اجلرمية ،بينما
القوانني الوضعية غاية ما تسعى إليه هو منع اعتداء الناس بعضهم على
بعض ،وتطبيق عقوباتهم التي وضعوها لكل جرمية ،دون احلث وتقدمي
النصح قبل وقوعها.
كذلك فإن الشريعة اإلسالمية تأخذ بقاعدة «ال جرمية وال عقوبة

(((

جريدة (احلياة) عدد ( 2 )11729ذو القعدة 1415هـ ( 2ابريل 1995م)

إال بنص» منذ بزوغ فجر اإلسالم ،أما القوانني الوضعية فلم تعرف هذا
املبدأ إال في أعقاب القرن الثامن عشر امليالدي؛ إذ أدخلت في قانون
العقوبات الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية ،وتقررت ألول مرة
في إعالن حقوق اإلنسان الصادر سنة 1789م ،ثم انتقلت إلى التشريعات
الوضعية األخرى(((.

(((

مشاهدات في مؤمتر القضاء والعدالة ،محمد بن عبدالعزيز احملمود ،جريدة الرياض ،اجلمعة
 28من ذي القعدة 1426هـ  30-ديسمبر 2005م ،العدد .13703
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اخلامتة
وبعد:

فإني أحمد اهلل أن يسر لي ،وأعانني ،على ما توخيت من اإلبانة،
في بحث موضوع (الرحمة في اإلس�لام من خالل الشعائر التعبدية،
ومدى توفرها في القوانني الوضعية) ،وقد تبني لنا من خالل هذا البحث
ما يلي:
1 .1اشتمال الشريعة اإلسالمية على قواعد شرعية حاكمة ومنظمة،
ومؤصلة ملوضوع الرحمة ،ومقاصد عظيمة امتازت بها الشريعة
عن غيرها من الشرائع السماوية ،والقوانني الوضعية ،وهذه
القواعد د َّلت عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكالم
سلف األمة ،وهي كثيرة ،أظهر هذا البحث أهمها تأثي ًرا وحاكمية
في حصول الرحمة في التكاليف الشرعية.
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2 .2أن معالم وشواهد الرحمة تتجلى في مجاالت احلياة كلها ،لكنها
وضوحا؛ لكون العبادة صلة محضة بني العبد
في العبادات أكثر
ً
وربه ،وهو الرحيم بعباده ،ومن متام رحمته بهم أنه لم يكل تشريع
أحكام العبادات إلى اخمللوقني ،وإال ألدخل بعض املكلفني العنت
واملشقة ،ولنزعت الرحمة بينهم ،وظهر ذلك جل ًيا عند استعراض

بعض املسائل الفقهية في أبواب العبادات.

3 .3أنه ملا كانت القوانني الوضعية متثل نصوص وأراء البشر من
احلكام واملقننني ،وتصور عقلياتهم ،القاصرة عن إدراك ما يصلح
الناس في كل زمان ومكان؛ كانت قاصرة كذلك عن اإلحاطة بكل
ما يحقق الرحمة والتراحم بني الناس.

التوصيات:
مع إبراز هذا البحث ملا مت ذكره في النتائج إال أنني أوصي مبزيد
عناية ب��إف��راد مزيد م��ن القواعد احلاكمة واملنظمة خللق الرحمة
والتطبيقات الشرعية لها وترتيبها على أبواب الفقه ،من خالل تتبعها
في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة في مؤلف مستقل أكثر
تفصيلاً وحتقي ًقا .واالعتناء بنشرها بني الناس في احملاضرات العامة،
وإدارجها في مفردات بعض املناهج التعليمة.
واهلل تعالى أعلم وأحكم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع
1 .1األخالق والسير في مداواة النفوس ،البن حزم علي بن أحمد بن
حزم الظاهري ،دار اآلفاق اجلديدة ،بيروت ط2،1399هـ 1979 -م.
2 .2اإلسالم وأوضاعنا القانونية ،لعبدالقادر عودة ،االحتاد اإلسالمي
العاملي للمنظمات الطالبية ،دار القرآن الكرمي1397 ،هـ 1977 -م
3 .3أدب الدنيا والدين ،للماوردي ،أبي احلسن علي بن محمد بن محمد
بن حبيب البصري البغدادي ،الناشر :دار مكتبة احلياة1986 ،م.
4 .4إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،حملمد ناصر الدين
األلباني ،الناشر :املكتب اإلسالمي ببيروت ،ط1405 ،2هـ 1985 -م
5 .5األشباه والنظائر للسيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر،
الناشر دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،الطبعة األولى عام 1399هـ.
6 .6إع�لام املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم ،أبي عبداهلل شمس
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،دار
النشر :دار اجليل  -بيروت  ،1973 -حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد.
7 .7اإلقناع ،ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،حتقيق:
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز اجلبرين ،ب .د ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
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8 .8اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أحمد
ابن حنبل ،ألبي احلسني علي بن سليمان املرداوي ،حتقيق :محمد
حامد الفقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،بيروت،
الطبعة األولى ،عام 1988م.
9 .9بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،حملمد بن أحمد بن محمد بن رشد
القرطبي أبو الوليد ،الناشر :دار الفكر ،بيروت.

1010بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لعالء الدين الكاساني ،الناشر:
دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية ،عام 1982م.
1111بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مجد الدين محمد بن
يعقوب الفيروزآبادي ،حتقيق :محمد علي النجار ،الناشر :اجمللس
األعلى للشؤون اإلسالمية  -جلنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاهرة
1212البناية في شرح الهداية ،لبدر الدين أبي محمد بن محمود بن
أحمد احلنفي العيني املشهور بشارح البخاري ،الناشر :دار الفكر
ببيروت ،الطبعة الثانية ،عام 1411هـ 1990 -م.
1313تتبع الرخص بني الشرع والواقع ،عبداللطيف بن عبداهلل التويجري،
الناشر :مجلة البيان ،الطبعة األولى ،عام 1430هـ 2009 -م.
1414التحرير والتنوير = حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من
تفسير الكتاب اجمليد ،حملمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر
ابن عاشور التونسي ،الناشر :الدار التونسية للنشر ،تونس ،الطبعة
األولى ،عام  1984هـ.
1515التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي ،شوكت محمد عليان ،الناشر:
دار الشواف ،الطبعة األولى ،عام 1416هـ 1996 -م.
1616التشريع اجلنائي اإلسالمي مقار ًنا بالقانون الوضعي ،عبدالقادر
عودة ،الناشر :دار الكاتب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى ،ب.ت.
1717التعريفات ،لعلي بن محمد بن علي اجلرجاني ،حتقيق :إبراهيم
األبياري ،الناشر :دار الكتاب العربي ببيروت ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
1818تفسير اجلاللني ،جلالل الدين محمد بن أحمد احمللي ،وجالل الدين
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الناشر :دار احلديث ،القاهرة.
1919متام املنة في التعليق على فقه السنة ،حملمد ناصر الدين األلباني،
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الناشر :املكتبة اإلسالمية ،دار الراية للنشر ،الرياض ،ط ،3عام 1409هـ.
2020الثمر الداني في تقريب املعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،
لصالح عبدالسميع اآلبي األزهري ،الناشر :املكتبة الثقافية ،بيروت،
لبنان.
2121اجلامع ألحكام القرآن ،ألبي عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر
ابن فرح القرطبي الناشر :دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة األولى ،عام
1383هـ
2222جريدة احلياة ،العدد ( 2 )11729ذو القعدة1415 ،هـ 2 ،ابريل 1995م.
2323اجلرمية والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،محمد أبو زهرة ،الناشر:
دار الفكر العربي ،ب.ط ،ب.ت.
 2424جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل ،صالح عبدالسميع اآلبي
األزهري ،الناشر :املكتبة الثقافية ،ب.ط ،ب.ت.
2525حاشية رد اخملتار على الدر اخملتار شرح تنوير األبصار فقه أبو
حنيفة ،البن عابدين ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة1412 ،2هـ1992-م.
2626حقيقة الضرورة الشرعية ،حملمد بن حسني اجليزاني ،بحث مبجلة
البحوث الفقهية املعاصرة ،العدد ( ،)70محرم-ربيع األول ،لسنة 1427هـ.
2727الرحمة اإللهية ،عمران عزت يوسف بخيت ،في أصول الدين ،بكلية
الدارسات العليا ،في جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني2009 ،م.
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2828رفع احلرج في الشريعة اإلسالمية ،ضوابطه ،وتطبيقاته ،صالح بن
عبداهلل بن حميد ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط ،1عام 2004م.
2929ركائز اإلمي��ان بني العقل والقلب ،محمد الغزالي ،الناشر :دار
الشامية ،بيروت ،الطبعة الرابعة ،عام 1999م.

3030سبل السالم املوصلة إلى بلوغ امل��رام حملمد بن إسماعيل األمير
الصنعاني ،حتقيق :محمد صبحي حالق ،الناشر :دار ابن اجلوزي
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عام 1421هـ.
3131سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،محمد
ناصر الدين األلباني ،الناشر :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
الرياض ،الطبعة األولى عام  1415هـ  1995 -م
3232سنن ابن ماجه ،حملمد بن يزيد أبي عبداهلل القزويني ،حتقيق:
محمد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار الفكر ببيروت.
3333سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني األزدي ،حتقيق:
محمد محيي الدين عبداحلميد ،الناشر :دار الفكر ،لبنان ،ببيروت.
3434سنن البيهقي الكبرى ،ألحمد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر
البيهقي ،حتقيق :محمد عبدالقادر عطا ،الناشر :مكتبة دار الباز،
مكة املكرمة ،الطبعة الثانية ،عام 1414هـ 1994 -م.
3535سنن الترمذي = اجلامع الصحيح ،الترمذي ،حتقيق :أحمد محمد
شاكر وآخرون ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
3636س�نن ال��ن��س��ائ��ي = اجمل��ت��ب��ى م��ن ال��س�نن ،ألح��م��د ب��ن شعيب أب��ي
عبدالرحمن النسائي ،ويُقال :النسئي ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة،
الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب ،سوريا ،الطبعة الثانية
3737شرح القواعد الفقهية ،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ،الناشر :دار
القلم ،دمشق ،الطبعة الثالثة ،عام 1993م.
 3838الشرح املمتع على زاد املستقنع ،حملمد بن صالح العثيمني ،الناشر:
مؤسسة آسام للنشر بالرياض ،الطبعة الرابعة ،عام 1416هـ 1995 -م.
3939صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،حملمد بن حبان بن أحمد أبي
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حامت التميمي البستي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة
الرسالة بيروت ،الطبعة الثانية ،عام  1414هـ1993 -م.
4040صحيح ابن خزمية ،محمد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي
النيسابوري ،حتقيق :محمد مصطفى األعظمي ،الناشر :املكتب
اإلسالمي ،بيروت،عام 1390هـ 1970 -م.
4141صحيح البخاري =اجلامع الصحيح اخملتصر ،ألبي عبداهلل محمد
ابن إسماعيل البخاري اجلعفي ،حتقيق مصطفى ديب البغا ،الناشر:
دار ابن كثير ،ببيروت ،الطبعة الثالثة ،عام 1407هـ 1987 -م.
4242صحيح مسلم بن احلجاج أب��ي احلسني القشيري النيسابوري،
حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
4343فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلف��ت��اء ،جمع :أحمد بن
عبدالرزاق الدويش ،الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء،
اإلدارة العامة للطبع ،الرياض ،الطبعة األولى ،عام 1417هـ 1996 -م.
 4444فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن
حجر العسقالني الشافعي ،الناشر :دار املعرفة ،لبنان ،ببيروت،
الطبعة األولى ،عام 1379هـ.
 4545الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي ،الناشر :دار الفكر للطباعة
والتوزيع والنشر ،الطبعة الثانية ،عام 1405هـ 1985 -م.
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4646فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثانية ،عام 1393هـ 1973 -م.
4747في ظالل القرآن ،سيد قطب ،الناشر :دار الشروق ،القاهرة،
الطبعة السابعة عشر 1412 ،هـ.

4848قاعدة الضرورات تبيح احملظورات وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه
اإلسالمي ،حسن السيد خطاب ،مجلة األصول والنوازل ،العدد ،2
1430هـ.
4949الكافي في فقه أه��ل املدينة ،ألب��ي عمر ،يوسف بن ع�ب��داهلل بن
عبدالبر ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى ،عام
1407هـ
5050الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موسى
احلسيني القرميي الكفوي ،حتقيق :ع��دن��ان دروي���ش  -محمد
املصري ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت .ب.ط
5151مجموع الفتاوى ،لشيخ اإلس�لام ،أحمد بن عبداحلليم بن تيمية
احل��ران��ي ،حتقيق :عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
النجدي الناشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية.
5252مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمني ،جمع
وترتيب :فهد بن ناصر السليمان ،الناشر :دار الثريا للنشر ،الطبعة
األولى ،عام 1419هـ 1998 -م.
5353مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اب��ن باز،
الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،إدارة مجلة البحوث
اإلسالمية ،الرياض ،الطبعة األولى ،عام 1421هـ 2000 -م.
5454املدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي ،أ.د .عمر سليمان األشقر،
الناشر :دار النفائس ،الطبعة األولى ،عام 1425هـ2005 ،م
5555مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،يوسف القرضاوي ،الناشر:
مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،عام 1997م.
5656مذكرة في أصول الفقه ،محمد األمني الشنقيطي ،الناشر :مكتبة
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العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة اخلامسة 2001 ،م.
5757املستدرك على الصحيحني ،حملمد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري،
حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى ،عام 1411هـ 1990 -م.
5858مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبي عبداهلل الشيباني ،الناشر :مؤسسة
قرطبة ،القاهرة.
5959مشاهدات في مؤمتر القضاء والعدالة ،محمد بن عبدالعزيز
احملمود ،جريدة الرياض ،اجلمعة  28من ذي القعدة 1426هـ 30 -
ديسمبر 2005م  -العدد .13703
6060معجم لغة الفقهاء ،حملمد رواس قلعجي ،وحامد صادق قنيبي ،دار
النفائس للطبع والنشر والتوزيع ،بيروت لبنان ،الطبعة الثانية ،عام
1408هـ1988 -م.
 6161املغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،ملوفق الدين أبي
محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي
الصاحلي احلنبلي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى ،عام
1405هـ
6262مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ألبي عبداهلل محمد بن عمر ابن
احلسن بن احلسني التيمي ال��رازي امللقب بفخر الدين ال��رازي
خطيب الري،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة:
الثالثة ،عام  1420هـ.
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6363املقنع ،ملوفق الدين أبي محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامة املقدسي،
حتقيق :د.عبداهلل التركي ،وعبدالفتاح احللو ،الناشر :دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالم ،الطبعة األولى ،عام 1414هـ

1993 -م.

6464املمتع في القواعد الفقهية ،مسلم بن محمد الدوسري ،الناشر :دار
زدني ،الرياض ،الطبعة األولى ،عام 1428هـ 2007 -هـ.
6565منهاج املسلم ،أبو بكر اجلزائري ،الناشر :مكتبة اإلمي��ان ،ب.ط،
ب.ت.
6666املهذب في فقه اإلمام الشافعي ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن
يوسف الشيرازي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت.
6767مواهب اجلليل لشرح مختصر خليل ،ألب��ي ع�ب��داهلل :محمد بن
عبدالرحمن املغربي ،الناشر :دار الفكر ،لبنان ،بيروت ،ط ،2عام
1398م.
6868املوسوعة اجلزائية ،لقاضي فريد الزغبي ،دار ص��ادر بيروت،
الطبعة الثالثةـ عام 1995م.
6969النهاية في غريب احلديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات املبارك
ابن األثير ،حتقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد الطناحي،
الناشر :املكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م.

7070الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،حملمد صدقي بن أحمد البورنو،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،ببيروت ،ط ،5عام 1416هـ 1998 -م.

7171الوجيز في مدخل القانون ،محمد حسني الشامي ،الناشر :مكتبة
اجليل اجلديد ،صنعاء ،الطبعة الرابعة ،عام 1432هـ 2011 -م.
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