�شواهد الرحمة الإلهية
يف احلج من خالل القر�آن الكرمي
درا�سة مو�ضوعية بيانية

إعداد:

د .خالد بن نواف بن أحمد الشوحة

مساعد عميد كلية الشريعة بجامعة اليرموك
أستاذ التفسير املشارك بقسم أصول الدين
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن
وااله ،أما بعد:
فإن رحمة اهلل تعالى بخلقه صفة مضطردة ال تتخلف ،وحقيقة ال ميكن
إنكارها ،وهي السمة العامة الشاملة لكل أحكام الدين وتشريعاته .وإن
اخلطاب اإللهي في كل آية من آياته ،لشاهد على هذه القضية العظيمة
املهمة ،ومن مفردات ذلكم اخلطاب :آيات احلج التي ظهرت فيها مجموعة
كبيرة من دالئل صدق هذه املسلّمة من مسلمات الدين احلنيف.
وقد قسمت الدراسة إلى متهيد ومبحثني :ذكرت في مبحثه األول
شواهد الرحمة اإللهية في آيات شروط احلج وأحكامه .وقد احتوى على
مطلبني :مطلب آليات شروط احلج ،ومطلب ثان ألحكامه .وفي مبحثه
الثاني شواهد الرحمة اإللهية في ثمار احلج ومنافعه ،كما تصورها
اآليات.
وإنه ليسعدني ويطيب لي أن أشارك مؤمتركم السامي ،فكرتَه الرائدة
وهد َفه النبيل ،في بيان مالمح رحمة اإلسالم ،في الوقت الذي حورب
فيه اإلسالم ،واتُهم بأنه دين الشدة والعنف والصعوبة ،سائلاً املولى 
أن يوفقني في بحثي ،وأن يوفقكم في تنظيم هذا املؤمتر العظيم ذي
الرسالة اجلليلة السامية.
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة في بيان أن الرحمة حقيقة من حقائق التشريعات اإللهية،
التي هي مدار بحث لدى املراكز اإلسالمية من جهة ،ومراكز األبحاث
واملنظمات املعادية لإلسالم من جهة أخرى .وسيبني هذا البحث شي ًئا
أمنوذجا
من مالمح الرحمة اإللهية في ركن من أركان اإلسالم ،هو احلج،
ً
من مناذج الرحمة الكامنة في حكم من أحكام الدين وركن من أركانه.

أهداف البحث:

1 .1إظهار رحمة اإلسالم والتأكيد على أنها قاعدة أساسية ،وروح
سارية في كل تشريعاته وأحكامه.
2 .2إظهار أحكام احلج على أنها شاهد من شواهد اخلطاب اإللهي
على الرحمة والرأفة.
3 .3بيان موافقة الدين احلنيف لطبيعة النفوس البشرية ،وما خلقت
عليه من قدرات وطاقات.
4 .4تأصيل خلق الرحمة ،ونشر مفرداته ،وبث فوائده من خالل آيات
احلج.
5 .5بيان أن األصل األصيل للعبادات هو الصلة باهلل تعالى ،وليس هو
املشقة والتعسير.

منهج البحث:
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اتبعت في هذه الدراسة املنهج االستقرائي ثم التحليلي؛ حيث قمت
باستقراء اآليات القرآنية املتعلقة باحلج ،ثم قمت باستنباط شواهد
الرحمة اإللهية من هذه اآليات ،وحتليلها حتليلاً موضوع ًيا بيان ًّيا.

التمهيد
املالمح العامة للرحمة في اخلطاب اإللهي
في آيات األحكام
قبل أن أشرع في بيان بعض املالمح العامة للخطاب اإللهي في آيات
األحكام ،أود أن أنبه إلى قضيتني:
األول��ى :أن العلماء ملا جعلوا احلج في أبواب الفقه ،وملا قسموا الدين
إلى عقائد وأحكام فقهية ،ثم قسموا الفقه إلى عبادات ومعامالت
وأحوال شخصية ونحو ذلك ،أقول :إنهم ملا فعلوا ذلك ،لم يقصدوا
أبدا -التقسي َم مبعناه اللغوي ،مبعنى أن كل قسم ينفصل انفصالاًتا ًّما عن األقسام األخرى ،بل إن هذه التقسيمات إمنا هي تقسيمات
اصطالحية فنية؛ للتسهيل على طالب العلم ودارسيه ،وكذلك
املفسرون والباحثون في علوم القرآن ،ملا قسموا اآليات إلى :آيات
أحكام ،وآيات قصص ،وآيات عقيدة ،لم يقصدوا ما ذكرته آن ًفا،
فإنه ال يوجد آية فيها أحكام فقهية تخلو من اجلانب العقدي،
وانظر إلى آيات األحكام كيف انتهت بأسماء اهلل تعالى وصفاته،
أو بالترغيب باجلنة والترهيب من النار ونحو ذلك ،ولذلك ،فإني
اصطالحا بني أهل العلم.
سأسير على التقسيم املشهور
ً
الثانية :أن املالمح العامة للخطاب اإللهي في آيات األحكام أكثر من أن
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حتصيها دراسة كهذه؛ ولذلك سأكتفي مبا فيه إشارة وملمح على
املراد املقصود ،ومبا يتناسب مع حجم املوضوع ومناسبته ،فأقول:

امللمح األول :من املالمح العامة للرحمة في اخلطاب اإللهي أن اهلل

شرعه ،وأوجب على الناس أوامره ونواهيه ،فصل أحكامه
تعالى ملا شرع
َ
مبا يناسب اخمللوق على أنه مخلوق ،وليس مل ًكا مقر ًبا ،ال يعصي وال يذنب،
كما أن اهلل تعالى هو الذي خلق اإلنسان ،وهو أعلم مبا يطيقه وما ال يطيقه،
وهو ً
أيضا أعلم بحاجاته وغرائزه ومطالبه ،فإنه تعالى لم يخلق حاجة في
اإلنسان ثم يحرم عليه ما يلبي به حاجته ،وهذا جانب مهم في التصدي
للشبهات التي يحيكها أع��داء اإلس�لام للطعن في التشريعات اإللهية.
وللداللة على أن اخلطاب اإللهي خطاب رباني واقعي .وفي ذلك يقول اهلل
تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [الأعراف.(((]32:
امللمح الثاني :أن اهلل تعالى شرع األحكام وبني أنها شاملة للجميع ،ولم
يفرق بني الناس ،ال في األمر والنهي من جهة ،وال في اجلزاء والثواب من
جهة أخرى ،وال يخفى أن هذا داع من دواعي التيسير على الناس في أداء
عبادتهم ،إذا علموا أن هذه العبادات ساوت ووازت بني اخمللوقني .وانظر
إلى قوله تعالى(:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ) [الأحزاب.]35:
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امللمح الثالث :ومن املالمح العامة للرحمة في اخلطاب القرآني في
آيات األحكام :أن الشارع احلكيم جعل لألوامر واملناهي مقاصد وغايات
(((

انظر ما قاله شيخ اإلسالم في قاعدة عظيمة بني عبادات أهل اإلسالم واإلميان وعبادات أهل
الشرك والنفاق( :ص )22وما بعدها.

منها ،ربطها بها؛ ليسهل على الناس الدخول فيها وإمتامها ،وهم في قناعة
تامة أن منافع العبادة إمنا تعود بالنفع عليهم ،وليست على اهلل تعالى ،كيف؟
وهو الغني الذي ال تنفعه طاعة وال تضره معصية؛ ولذلك قال اهلل تعالى:
(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ) [الذاريات .]57-56:وقال في الصيام( :ﭯ ﭰ) [البقرة.]186:
امللمح ال��راب��ع :ومن شواهد الرحمة في اخلطاب اإللهي في آيات
مفتوحا لكل من توافرت فيه شروط
األحكام ،أن باب االجتهاد لم يزل
ً
االجتهاد من العلماء القانتني الربانيني ،وه��ذا شاهد أكبر ،وبرهان
ساطع ،في بيان قيمة اخلطاب اإلسالمي ومرونته وحيويته ،وأنه دين
شامل لكل عصر ومصر ،ال تعجز أحكامه عن زمان ،وال تبلى تعاليمه
عند مكان ومكان.
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املبحث األول
شواهد الرحمة اإللهية في آيات شروط احلج
وأحكامه
املطلب األول
آيات شروط احلج
الفرع األول :االستطاعة والترغيب باحلج
ً
شروطا كثيرة ،اختلفت في عددها
ذكر العلماء -رحمهم اهلل -للحج
بني مذهب وآخر ،اختال ًفا غير كبير ،ومن الشروط ما جاء دليله في
القرآن الكرمي ،ومنه ما جاء فيما صح من سنة رسول اهلل .S
ً
شرطا من الشروط :االستطاعة،
ومن أمثلة ما دل القرآن الكرمي عليه
وفي ذلك يقول اهلل تعالى(:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [�آل عمران.]97:
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وإن هذه اآلية لتعد أحد الشواهد اإللهية على رحمة اهلل سبحانه
وتعالى بالعاملني ،وال بد لنا من وقفات معها؛ لنتبني دالالتها الصريحة
والكامنة في لفظ اآلية الكرمية ،مما يستخرجه البيان ،ويفوق عن وصف
كونه من كالم إنسان أو غير إنسان ،إال أن يكون رب اإلنسان ،واملعجز في
كالمه والبيان.

اً
أول :أن اهلل تعالى سبحانه وتعالى قبل أن يفرض احلج ،قدم لهذا
الفرض بذكر إبراهيم  قال اهلل تعالى( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [�آل
عمران ،]95:قال ابن كثير( :أي :اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها اهلل في
القرآن على لسان محمد  ،Sفإنه احلق الذي ال شك فيه وال مرية ،وهي
الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها وال أبني وال أوضح وال أمت) .وقد
بني القرآن الكرمي في أكثر من آية عالقة إبراهيم  باحلج ،ومن ذلك:
1 .1أن إبراهيم  هو الذي رفع قواعد البيت ،احلرام مع إسماعيل
 يقول اهلل تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ) [البقرة.]127:
بأن

2 .2أن إبراهيم  وهو الذي رفع قواعد البيت قد دعا ربه
يحفظ هذا البيت وأن يجعله آمنا ،قال اهلل تعالى( :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [البقرة ]126:ولو وقفنا عند
مضمون هذا الدعاء لوجدناه يفيض بالرحمة اإللهية باحلجاج،
وقد شمل أمرين ،ال ميكن للحاج أب ًّدا أن يستقيم حجه بدونهما،
األول :األمن ،والثاني :القوت .وفي هذا الدعاء إش��ارات كثيرة
منها:
أولاً  :بيان رحمة اهلل تعالى بالناس بتطمينهم بأن بيت اهلل تعالى
احلرام آمن ومرزوق ،وذلك أن اهلل تعالى يجيب دعاء األنبياء،
وطلب األمن والرزق جاء بدعوة من إبراهيم .
ثان ًيا :إظهار رحمة اهلل -سبحانه -بحث الناس على السعي في
خدمة احلجاج وإيجاد األمن واألمان لهم ،واإلنفاق عليهم من
الطعام والشراب وتأمني املآكل واملشارب التي تعينهم على أداء
فريضة احلج وركن اإلسالم على أحسن وجه وأكمله.
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ثالثها :إبراز رحمة اهلل تعالى بتحذير الناس من أن يعبثوا بأمن
احلجاج أو بطعامهم وشرابهم .وإن اآليات هذه لتحكي واقعنا
الذي نعيش فيه اآلن ،وإن كان األمن مطلو ًبا في كل زمان ،إال أننا
ندرك قيمته اآلن بعد أن شاهدنا وعرفنا بل أيقنا مدى خطورة
اخملططات التي يحيكها أعداء الدين والكعبة ،باذلني في ذلك
الغالي والنفيس؛ ليقضوا مضاجع احلجاج ،ويعبثوا بأمنهم
وأمانهم ،ومن هذا املكان فإني أدعو اهلل تعالى أن يحفظ علينا
أمننا وأماننا ،وأن يجزي مملكة احلرمني حكومة وشع ًبا على
ما يبذلونه من حفظ أمن احلجاج وتأمني حاجاتهم ،مقدرين
جهدهم ،ومثمنني تعبهم وكدهم في ذلك.
ومن رام معرفة قيمة النعمتني ،فلينظر كيف جمع اهلل تعالى بني
هاتني النعمتني في امتنانه سبحانه وتعالى على قريش باألمن
وتأمني األق���وات ،ق��ال تعالى( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ) [قري�ش.]4-3:
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3 .3إن في ذكر إبراهيم  تألي ًفا للقلوب وترقي ًقا للمشاعر؛ فإبراهيم
 نبي تنازعت حبه امللل ،وتعاركت في االنتساب إليه األمم والنحل،
يقول اهلل تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ) [�آل عمران ،]65:ومع
إدراكنا بوثوق العالقة بني موسى وعيسى  من جهة ،وبني إبراهيم
 من جهة أخرى ،إال أن القرآن الكرمي قد رفض أن تكون العالقة
احلق مع أولئك الذين حرفوا كتب اهلل تعالى وتنكروا دينه ،بل أولياؤه
فقط ،هم نبينا  وأتباعه والذين آمنوا.
وبهذا التقدمي اجلليل ،تكون اآليات قد أظهرت أن احلج عبادة لها تاريخ

بدعا من العبادات ،وال حد ًثا من اجلديدات،
سابق ،وعهد قدمي ،فليست ً
بل هي دين متبع ومنهاج مستطاع.
ثانيا :ومن رحمته تعالى بالناس أن ّ
رغبهم ببيت اهلل احلرام ،فذكر
ً
لهم أوصافا تتوق لها النفوس ،وترنو إليها املشاعر واألحاسيس ،وهي:
1 .1أنه أول بيت وضع للناس ،وال يخفى على أحد قيمة أوائل األشياء
ومباديها ،وإذا كان الناس يعظمون ما يذكره البشر من أوائل،
ويعتري هذه املعلومات ما يعتريها من جهل البشر وعدم إدراكهم
بالتواريخ واألزمان ،أقول :إن كان ذلك كذلك؛ فكيف مبا سطره
القرآن حقيقة مسلمة ال شك فيها وال ريب ،من كونه أول بيت
وضع للناس.
2 .2العدول عن ذكر اسمه إلى حتديد مكانه ،قال تعالى( :ﮛ ﮜ)

[�آل عمران .]96:وإن هذه الوصف بهذا التحديد ملعقد من معاقد
بالغة القرآن الكرمي وبيانه املعجز ،فإن فضل مكة وحرمتها
وقيمتها الدينية والتاريخية واالجتماعية ،مما ال يخالف فيه أحد،
وال ينكره بشر.

3 .3التعبير عن مكة باسم آخر من أسمائها وهو (بكة) .قال املاوردي:
(وفي املأخوذ منه بكة قوالن :أحدهما :أنه مأخوذ من الزحمة،
يقال تَ َباّك القوم بعضهم ً
بعضا إذا ازدحموا ،فبكة ُم ْز َد َح ُم الناس
للطواف .وال��ق��ول الثاني :إنها سميت بكة ،ألنها تَ�بُ� ُّ
�ك أعناق
اجلبابرة ،إذ أحلدوا ْ فيها بظلم لم ميهلواْ)(((.
4 .4وصف البيت بأنه( :مبارك) إذ جعل اهلل تعالى فيه من البركات ما
يشاركه غيره من الفضل والكرم ،بل وما لم يشاركه فيه غيره ،ومن
(((

املاوردي ،النكت والعيون (.)410/1
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ذلك أن الصالة فيه مبئة ألف صالة ،وأن من رام اإلحلاد فيه ،فإن
اهلل تعالى يذيقه من عذابه األليم( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ) [احلج.]251:
5 .5رغب الناس بأن جعل البيت احلرام (هدى للعاملني) ،وقد اشتمل
ه��ذه الصفة على أن��واع من الهداية ،دل عليها النظم الكرمي.
وهذه الهداية شاملة للمؤمنني الذين يذهبون إلى البيت احلرام،
فيزدادوا هداية فوق اهتدائهم ،ويرتقوا بإميانهم مبا يفعلونه
هناك من أعمال صاحلة في ذلكم املكان العظيم .كما أن هدايته
شاملة للعاملني من غير املؤمنني ،وإنه ال أحد يستطيع أب ًدا أن ينكر
ما لبيت اهلل احلرام من هيبة ووقار وعظمة ،وكم دخل األفراد في
دين اهلل تعالى ملا رأوا بيت اهلل احلرام ،وما فيه من آيات.
ه��ذا ،وألن رسالة اإلس�لام رسالة عاملية ،ج��اء التعبير باجلمع
(عاملني) وهي جمع (عالم) ،حتى ال يكون الدين قاص ًرا على قوم،
وال مقتص ًرا على جنس ،بل هو كما قال اهلل تعالى( :ﭗ ﮔ).

6 .6جعل اهلل تعالى فيه آيات بينات ،قال اهلل

تعالى(:ﮡ ﮢ ﮣ)

[�آل عمران ،]97:واملراد هنا( ،أي :أدلة واضحات ،وبراهني قاطعات
على أنواع من العلوم اإللهية واملطالب العالية ،كاألدلة على توحيده
ورحمته وحكمته وعظمته وجالله وكمال علمه وسعة جوده ،وما
َم َّن به على أوليائه وأنبيائه)(((.
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وذكر اهلل تعالى من هذه اآليات مقام إبراهيم  وقد ذكر الطبري
اختالف املفسرين في تفسير قوله تعالى( :ﮤ ﮥ) [�آل عمران،]97 :
أهو احلج كله؟ أم عرفة واملزدلفة واجلمار؟ أم هو احلرم؟ أم هو احلجر
(((

تفسير السعدي (.)138/1

الذي قام عليه إبراهيم حني ارتفع بناؤه وضعف عن رفع احلجارة؟ أم
هو مقامه الذي هو في املسجد احلرام؟ ثم قال( :وأولى هذه األقوال
بالصواب عندنا ،ما قاله القائلون :إن مقام إبراهيم ،هو املقام املعروف
بهذا االسم ،الذي هو في املسجد احلرام)(((.

ومن اآليات ً
أيضا أمن من دخله ،قال تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [�آل

عمران ]97 :يقول القاسمي( :وهذا إما خبر مبعنى األمر الستحالة اخللف
في خبره تعالى ،وإم��ا خبر عن شرعه ودينه ال��ذي شرعه في حرمه،
وإما إخبار عن األمر املعهود املستمر في حرمه في اجلاهلية واإلسالم،
كما قال تعالى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)
[العنكبوت ]67:وقوله تعالى( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الق�ص�ص.(((]57:
وقال الشوكاني ( :وقد قال جماعة :إن اآلية خبر في معنى األمر ،أي:
ومن دخله فأمنوه)((( بعد هذه املقدمات احلكيمة والتمهيدات اجلليلة
التي هيأت النفوس لهذه العبادة اجلليلة والطاعة العظيمة ،جاء النص
قاض ًيا بإيجاب احلج على الناس ،وليس كل الناس ،ولكن :من استطاع
إليه سبيلاً  ،وإليك ً
بعضا من دالئل بيانها املعجز ونظمها البليغ:
1 .1دلت اآلية على وجوب احلج بصيغتني( :الم) االستحقاق وحرف
(ع��ل��ى) ،ق��ال اب��ن ع��اش��ور( :وف��ي ه��ذه اآلي��ة م��ن صيغ الوجوب
صيغتان :الم االستحقاق ،وحرف (على) الدال على تقرر حق في
ذمة اجملرور بها)(((.
2 .2تقدمي شبه اجلملة املكونة من حرف اجلر ولفظ اجلاللة ،إلفادة
(((
(((
(((
(((

الطبري ،جامع البيان (.)36/2
القاسمي :محاسن التأويل (.)360/2
الشوكاني :فتح القدير (.)415/1
ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)22/4
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أن هذا احلج ينبغي أن يكون هلل ال لغيره ،وفي هذا النظم إشارة
إلى ما كان يفعله احلجيج قبل اإلسالم ،من حجهم ألصنامهم التي
كانوا يعبدونها من دون اهلل تعالى كف ًرا وشر ًكا وجهلاً  ،فال يجوز
ألحد أب ًدا أن يتوجه بهذه العبادة وال بغيرها إال هلل تعالى ،فهي
مقصورة عليه .
3 .3عبر بـ (الناس) للداللة على أن احلج واجب على جميع الناس(((،
وحث لغير املسلمني على أن يدخلوا في اإلسالم الذي هو مناط
اإلنسانية وأسها.
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [�آل عمران]97:

4 .4جاء التخصيص بقوله تعالى:
بعد ق��ول��ه( :ال���ن���اس)؛ لبيان أح��د ش���روط وج���وب احل���ج ،وهو
االستطاعة ،قال الطبري( :يعني بذلك جل ثناؤه :وفرض واجب
هلل ،على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته احلرام،
احلج إليه)(((.

واالستطاعة ،كما يقول الراغب ( :استفالة من الطوع ،وذلك وجود ما
يصير به الفعل متأت ًيا ،وهي عند احملققني اسم للمعاني التي بها يتمكن
(((
اإلنسان مما يريده من إحداث الفعل).
وقد اختلف العلماء كثي ًرا في معنى االستطاعة((( ،والذي متيل النفس
إليه أن ألصق معانيها هو ما يحتمله املعنى اللغوي فيما يناسب احلاج،
وما ذكره الفقهاء رحمهم اهلل تعالى من الزاد والراحلة واحملرم ونحو
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(((
(((
(((
(((

واخلالف في وجوب األحكام على غير املسلمني مشهور ،ال مجال لبسطه هنا.
الطبري ،جامع البيان (.)37/6
الراغب ،مفردات القرآن ( .)530/1وانظر :الفيومي ،املصباح املنير( ،)380 /2ابن األثير ،النهاية
في غريب األثر (.)322 /3
انظر :الشافعي ،األم ( ،)157/2روضة الطالبني .)4/3( ،الكاساني ،بدائع الصنائع (،)293/2
ابن قدامة ،املغني ( ،)166/3العمدة (.)158/1

ذلك ،فكله داخل في معنى االستطاعة ،إن كان حج املسلم متوق ًفا عليه،
أما إن لم يتوقف عليه فال فائدة من اشتراطه.
وقال الزمخشري( :وفي هذا الكالم أنواع من التأكيد والتشديد...
ومنها أنه ذكر الناس ،ثم أبدل منه (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [�آل عمران]97 :
وفيه ضربان من التأكيد :أحدهما :أن اإلبدال تنبيه للمراد وتكرير
له .والثاني :أن اإليضاح بعد اإلبهام والتفصيل بعد اإلجمال إيراد له في
صورتني مختلفتني)(((.

وإن في هذا القيد لداللة واضحة على ميزة من ميزات التشريع
اإلسالمي ،وشاهد من شواهد الرحمة اإللهية باخللق ،فإن اهلل تعالى ال
يكلف النفوس أكثر مما تطيق ،وال يحملها ما ال حتتمل ،بل إنه سبحانه
يعوض من نوى وعزم على اخلير من احلسنات والدرجات بقدر نيته،
إن كان عاجزًا عن فعل ما نوى ،يقول اهلل تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ) [البقرة ،]286:وقال( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [الأنعام.]152:
وإن جهود اململكة العربية السعودية ألمر يستحق أن يوقف عنده
وقفات ووقفات ،مبا يؤدونه من تأمني األمور وتهييئها حلجاج بيت اهلل
تعالى احلرام ،في كل ما يصدق عليه لفظ االستطاعة ،من تأمني املأكل
واملشرب (ال��زاد) ووسائل النقل (الراحلة) ،وخاصة تلكم املشروعات
املباركة من إنشاء القطارات التي تنقل احلجاج من مكان إلى آخر ،ومن
منسك آلخر.
وإن شواهد الرحمة اإللهية تتجلى ً
أيضا في أن اهلل تعالى لم يوجب
حجا على العبيد ،فال يجب احلج إال على حر ،وإن هذا من رحمة اهلل
تعالى بهم ،فأمرهم ليس بيدهم ،ولو كان واج ًبا ملا كان للعبيد إال أن
(((

الزمخشري ،الكشاف ( )390/1بتصرف.
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يحجوا رغ ًما عن أسيادهم ،وفي هذا من املتاعب واملصاعب واستيالد
اخلصومات ما اهلل به عليم.
ً
حجا على الصغير حتى يبلغ ،وليس بعد هذه
وأيضا فإن اهلل لم يوجب ًّ
الرحمة رحمة ،وهي قضية مستصحبة في كثير من األحكام العملية،
التي ال جتب على الصغير ،كالصالة والصوم ونحو ذلك ،حتى يبلغ الطفل
ويكون قاد ًرا على أداء هذه الواجبات على أحسن حال.
الفرع الثاني :أن اهلل تعالى جعل احلج في وقت محدود مبني ،وقد
ورد ذلك في آيتني اثنتني ،األولى :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ)
[البقرة ]197:وقال في الثانية( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [البقرة.]203:
إن هاتني اآليتني لتدل كل واحدة منها على شيء آخر يختلف عن اآلية
األخرى ،ونستطيع أن نتبني رحمة اهلل تعالى من خالل جمع معنى هاتني
اآليتني ،فاألولى تدل على العلم بوقت احلج ،والفائدة في ذكر هذه القضية
في النظم الكرمي ،أن احلج يتطلب استعدا ًدا وجتهيزًا وسف ًرا ،فليس هو
كالصالة التي تصليها في أرض اهلل تعالى ،وتتوضأ لها خالل دقائق ،ولذلك
جاء التشريع اإللهي بامتداد وقت اإلح��رام باحلج ،حتى تتهيأ النفوس،
وتستعد األبدان ،ملثل هذه العبادة التي حتتاج إلى الترتيب والتنظيم.
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وأما املوطن الثاني الذي ذكر فيه الوقت ،فهو الذكر في أيام التشريق،
ومع أن أيام التشريق هي أكثر أيام احلج إال أنها وصفت بأنها معدودات؛
وفي هذا حتفيز للحجاج ،وحث لهم على أال يفوتوا هذه األيام التي إمنا
هي أيام معدودة ،وخاصة أن احلجاج يكونوا قد قضوا واجتهدوا فيما
قبل ذلك من مناسك ،مما يدعوهم إلى الكسل أو إلى التعب واإلرهاق،
فجاء التوجيه اإللهي الكرمي بأن هذه األيام أيام معدودة فقط ،ال حصافة
في التفريط فيها.

وقد جاء هذه التعبير في مواطن كثيرة من القرآن الكرمي للداللة :إما
على التقليل ،وإما على الترغيب في العمل واحلث على عدم التفريط،
ومن األول قوله تعالى( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ) [�آل عمران]24:

ومن الثاني قوله عز شأنه( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ) [البقرة.]183-182:

املطلب الثاني
شواهد الرحمة اإللهية في أحكام احلج
إن الناظر في منسك احلج ليجد أن رحمة اهلل تعالى تتجلى في كل
حكم من أحكامه ،ففي كل حركة رحمة ،وفي كل عبادة ونسك حكمة
إلهية ،يعم اخلير والفضل من خاللها ،وإني ال أستطيع أن آتي على كل
جزئية من هذه اجلزئيات الكثيرة ،بل سأكتفي مبا عنونت به لبحثي
مقتص ًرا على ما ورد في القرآن ،مدللاً عليه مبفردات النظم القرآني
البديع ،وبيانه العالي الرفيع.
الفرع األول :ومن شواهد رحمة اهلل تعالى :أن احلج لم يكن على نوع
واحد وشكل واحد ،بل هو ثالثة أنواع (أنساك) :اإلفراد والقران والتمتع.
وال يتسع املقام لذكر ما يتعلق باألنساك الثالثة ،ولكني سأكتفي بذكر
ما يتعلق مبوضوع هذه الورقة ،في موضوع الرحمة ،وبيانها مبا يأتي:
1 .1ال بد أن نعرف أولاً أن لفظ التمتع في احلج يطلق على معنيني اثنني:
أولهما :اجلمع بني احلج والعمرة في سفرة واحدة ،وبناء عليه يكون
احلج القارن متت ًعا .وثانيهما :خصوص التمتع بني احلج والعمرة
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للحاج املتمتع ال��ذي هو قسيم القارن واملفرد .وإن هذا التشريع
شاهد من شواهد رحمة اهلل تعالى حيث سمح للمسلمني أن يجمعوا
بني احلج والعمرة في سفرة واحدة .وهنا كلمة أقولها :إن الناظر في
أحكام احلج والعمرة ليستصحب في كل منسك من مناسكه وفي كل
مفرداته رحمة اهلل تعالى ،التي تتواءم مع طبيعة احلج ،وتتناسق مع
مسائله .فاحلج ليس ألهل مكة وحدهم ،وليس هو عبادة يقوم بها
املسلم في بيته وبني أهله ،بل ال بد أن يضرب لها أكباد اإلبل وأن
يقطع الطرق واملسافات ،ليؤدي هذه العبادة على أحسن وجه وأمت
صورة ،ولذلك ال غرابة أب ًدا في أن تسري روح الرحمة في أحكامه
وتشريعاته .سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
2 .2ومن الشواهد ً
أيضا أنه يجوز للحاج املتمتع -التمتع اخلاص-
أن يفعل كل ما يفعله غير احملرم إذا أدى العمرة وحتلل منها في
انتظار الدخول في مناسك احلج.
3 .3أن اهلل تعالى شرع للمتمتع أن يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي،
قال تعالى( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [البقرة.]196:

وقد جاء هذا احلكم في بيان معجز من اللفظ الكرمي ،إليك شي ًئا من
درره وجواهره:
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 .أتقدمي معنى األمن قبل الشروع في أحكام التمتع (فإذا أمنتم) ،وقد
جاء التعبير عن األمن بلفظ (إذا) املفيدة حتقق الوقوع لتطمني
املسلمني وتهيئة قلوبهم.
.بالتعبير عن نسك التمتع مبا يشعر املهدي بأن اهلل تعالى ال يريد أن
يكلفه وال أن يشق عليه ،قال تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة.]196:

 .جالترخيص ملن ال يجد ما استيسر من الهدي أن يصوم عشرة أيام:
ثالثة في احلج وسبعة إذا رجع .وهذا التقسيم نفسه أليام الصيام
فيه ما فيه من التخفيف على احلجاج ،حيث جعل أكثره عندما
يرجع إلى أهله.
 .دالتعبير عن مجموع العدد بالكمال ،قال تعالى( :تلك عشرة كاملة).
الفرع الثاني :ومن شواهد الرحمة اإللهية أن اهلل تعالى شرع ملن
أحصر باحلج((( أن يتحلل بأن يذبح ما كان معه من هدي ،قال تعالى:

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة.]196:

قال الشنقيطي( :اختلف العلماء في املراد باإلحصار في هذه اآلية
الكرمية ،فقال قوم :هو صد العدو احملرم ،ومنعه إياه من الطواف بالبيت.
وقال قوم :املراد به حبس احملرم بسبب مرض ونحوه)((( ،ثم ذكر  -رحمه
واصطالحا ،مبا
اهلل  -أقوالاً كثيرة للعلماء في شرح معنى اإلحصار لغة
ً
ال مجال لذكره في هذه الدراسة.
والشاهد من األم��ر ،أن :اهلل تعالى جعل ملن عجز عن الشروع في
النسك سواء أكان من عدو -على قول أكثر املفسرين((( -أو ملرض ونحوه
كما هو رأي بعضهم اآلخر((( -أن يتحلل ،وفي هذا ما فيه من رحمة اهللتعالى بالناس في أداء عباداتهم ،فالدين كله مبني على التيسير ال على
املشقة والتعسير.
قال البغوي( :أي فعليه ما تيسر من الهدي ومحله رفع ،وقيل :ما في
(((
(((
(((
(((

اصطالحا :فكثير من العلماء على أنه منع احملرم من أداء أركان
اإلحصار لغة هو احلبس واملنع .أما
ً
احلج ومناسكه ،انظر :لسان العرب البن منظور ،مادة :حصر ،وانظر :نهاية احملتاج للرملي (.)362/3
الشنقيطي ،أضواء البيان (.)75/1
انظر :ابن رشد ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد (.)119/2
انظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)331/3واملرداوي ،اإلنصاف ( ،)421/4وابن حزم ،احمللى (.)203/7
والسرخسي ،املبسوط (.)193/4
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محل النصب ،أي فاهدي ما استيسر ،والهدي جمع هدية ،وهي اسم لكل
ما يهدى إلى بيت اهلل تقر ًبا إليه ،وما استيسر من الهدي شاة)(((.
استَيْ َس َر مِ َن الْ َه ْدي ِ) ثالثة أقوال:
وقال ابن اجلوزي :وفي املراد ( َف َما ْ
علي بن أبي طالب وابن عباس واحلسن وعطاء وابن
أحدها :أنه شاة ،قاله ّ
والضحاك ومغيرة .والثاني :أنه ما تيسر من اإلبل
جبير وإبراهيم وقتادة
ّ
والبقر ال غير ،قاله ابن عمر وعائشة ،والقاسم .والثالث :أنه على قدر
امليسرة ،رواه طاوس عن ابن عباس ،وروي عن احلسن وقتادة قاال :أعاله
بدنة ،وأوسطه بقرة ،وأخسه شاة .وقال أحمد :الهدي من األصناف الثالثة،
اإلبل والبقر ،والغنم ،وهو قول أبي حنيفة ومالك ّ
افعي رحمهم اهلل)(((.
والش ّ
قلت :وفي اآلية من البيان الدال على رحمة اهلل تعالى ما يأتي:
1 .1أن هذا املقطع( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة ،]196:جاء بعد
قوله تعالى( :وأمتوا احلج والعمرة هلل) ،ففي هذا املطلع إيجاب من
اهلل تعالى على كل من بدأ باحلج والعمرة أن يتم نسكه ،وإلن كان
الطريق إلى مكة ميسو ًرا سهلاً في زمن ما ،فلرمبا ال يكون كذلك
في زمن آخر ،فليس كل من شرع في النسك استطاع أن يتمه،
ً
حفاظا
فجاء التشريع اإللهي بفك اإلحرام ،والعدول عن النسك،
على ضرورة من ضرورات اإلنسان ،أال وهي ضرورة النفس.
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2 .2جاء التعبير القرآني بلفظ (إن) دون (إذا) ،وقد قرر كثير من أهل
البيان أن (إن) تأتي في كثير من مواضعها للتشكيك ،وفي هذا
تطمني للحجاج بأن إحصار احلجاج ليس هو األصل أو الغالب،
بل هو أمر استثنائي.
(((
(((

البغوي ،معالم التنزيل (.)222/1
ابن اجلوزي ،زاد املسير (.)159/1

3 .3معلوم أن املعنى املتبادر للذهن من اإلحصار هو منع العدو ،ولكن
فعل اإلحصار جاء بصيغة ما لم يسم فاعله ،وطوي ذكر العدو
هنا؛ إبعا ًدا ملعنى العدو ،وما فيها من قسوة عن مسامع احلجاج
واملتنسكني والعابدين.
4 .4التخفيف عن احلجاج الذين أحصروا؛ والتيسير عليهم بذبح أي
نوع من أنواع الهدي( ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة ]196:وأغلب كلمة
الفقهاء واملفسرين على أن املتيسر من الهدي هنا شاة.
بل إني أرى شاه ًدا آخر من شواهد رحمة اهلل تعالى باحلجاج هنا،
غير ما هو شائع من التحلل بذبح الهدي ،وهو أن ذبح الهدي للذين
أحصروا عن احلج ،إمنا هو هدية لهم من اهلل تعالى ،أنه ساواهم بالذين
استطاعوا أن يصلوا ،فذبحوا هديهم ،إشعارا منه تعالى بأنه قبل عملهم،
وأنهم أدوا شي ًئا من العبادة ،حتى ولو لم يصلوا إلى بيت اهلل احلرام.
ال��ف��رع ال��ث��ال��ث :وم��ن شواهد رحمته تعالى أن��ه خصص أحكا ًما
ألصحاب األعذار تتناسب مع عذرهم وضعفهم .ومن ذلك أن اهلل سبحانه
ً
مريضا أو به أذى أن يحلق رأسه ،على أن يفدي
وتعالى  -سمح ملن كان
ذلك بصيام أو صدقة أو نسك ،أخرج البخاري عن عن عبدالرحمن بن
األصبهاني قال :سمعت عبداهلل بن معقل ،قال :فعدت إلى كعب بن عجرة
في هذا املسجد  -يعني مسجد الكوفة -فسألته عن (ﯯ ﯰ ﯱ)
فقال :حملت إلى النبي  Sوالقمل يتناثر على وجهي .فقال" :ما كنت
أرى أن اجلهد بلغ بك هذا! أما جتد شاة؟ " قلت :ال .قال" :صم ثالثة
أيام ،أو أطعم ستة مساكني ،لكل مسكني نصف صاع من طعام ،واحلق
رأسك" .فنزلت َّفي خاصة ،وهي لكم عامة)(((.
(((

أخرجه البخاري في كتاب :أبواب احملصر ،باب :اإلطعام في الفدية نصف صاع ،)10/3( ،برقم
(.)1816
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قلت :وفي هذه الفدية رحمة من وجهني :أولهما :ما يَفيده املفدي
من إبعاد الضرر عنه من جهة ،ومن نيله األجر والثواب من جهة أخرى،
وثانيهما :ما يصل إلى املنتفع من الفدية إن كانت صد ًقة أو نس ًكا.
الفرع الرابع :ومن شواهد الرحمة اإللهية :أن اهلل تعالى جعل من
أنساك احلجيج شي ًئا يتقربون به إلى اهلل تعالى ،هو ذبح الهدي وتوزيعه
ص ّدرت هذه الرحمة اإللهية بقوله تعالى( :ﮖ
على املسلمني ،وقد ُ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) [احلج.]28:

وق��ال في موطن آخر(:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ) [احلج.]28:

وفي هاتني اآليتني من الفوائد ما يأتي:
1 .1أن هذه األنعام جزء من املنافع التي يشهدها احلجاج ،ويفيدون من
خيراتها .والذي يظهر أن املنافع هنا ليست مقصورة على الهدي،
بل كل ما كان ذا منفعة ،فإنه داخل في اللفظ القرآني.

2 .2أن هذه األنعام إمنا هي رزق من اهلل

تعالى للمؤمنني ،حيث قال(:

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ) [احلج ،.]28:وفي هذه النسبة ما
فيها من نزع املنة على الفقراء واملساكني ،وعلى كل من يأكل منها،
فاهلل تعالى هو الواهب ،وهو الذي يعطي ومينع.
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3 .3أن اهلل تعالى أمرنا بأن نأكل من هذه األنعام ،وفي هذا شاهد من
شواهد الرحمة اإللهية بالنفس اإلنسانية على السماح لها ببعض
املرغوبات ،التي تتوق إليها ،وتستطيبها ،ولنتخيل لو كان احلاج

ممنوعا من أن يأكل من هديه الذي يذبحه تقر ًبا -وليس عقوبة أو
ً
س ًّدا خللل ،-أقول :لو كان ذلك كذلك لصعب على النفس وشق عليها.
4 .4أن اهلل تعالى أمرنا بأن نطعم من هذه الهدايا أصنا ًفا متنوعة،
وذكر منها البائس الفقير والقانع واملعتر.
قال الراغب( :البؤس والبأس والبأساء :الشدة واملكروه ،إال أن
البؤس في الفقر واحلرب أكثر ،والبأس والبأساء في النكاية)(((.
وقال( :القانع هو السائل ،الذي ال يلح في السؤال)((( وقال عن
املعتر( :وهو املعترض للسؤال)(((.
قال الزمخشري( :البائس الذي أصابه بؤس أى شدة :والفقير
الذي أضعفه اإلعسار)((( وقال( :القانع السائل ،من قنعت إليه
قنوعا ،واملعتر املعترض بغير سؤال،
وكنعت :إذا خضعت له وسألته ً
أو القانع الراضي مبا عنده مبا يعطى من غير سؤال ،من قنعت
قن ًعا وقناعة .واملعتر :املعترض بسؤال)(((.

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

واملتوجه في املوضوع أن الفقر يجوز أن يكون صفة للبائس ،مبعنى
شخصا
أن الفقير هو البائس نفسه ،وأما املعتر فاألولى أن تكون
ً
آخر غير القانع ،لفصل االسمني بالواو املفيدة للمغايرة .قال ابن
عاشور( :ويرجحه أنه عطف املعتر على القانع ،فدل العطف على
املغايرة ،ولو كانا في معنى واحد ملا عطف عليه كما لم يعطف في
قوله (ﮨ ﮩ ﮪ) [احلج.(((]28:

الراغب ،املفردات (.)153/1
املصدر السابق (.)685/1
املصدر السابق (.)556/1
الزمخشري ،الكشاف (.)158/3
املصدر السابق (.)158/3
ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)226/17
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وأيا ما يكن األمر من اختالف تفسير هذه املصطلحات القرآنية
في تصنيف اآلخذين واملنتفعني ،فإن هذه اآلية شاهد من شواهد
رحمة اهلل سبحانه ،في تقسيم األرزاق وعدم حصرها في طائفة،
فهذا مستفيد يَط َعم ،وذاك متصدق مأجور.
5 .5أن اهلل تعالى جعل البدن خي ًرا وجعل لنا فيها خ��ي� ًرا ،فقال:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [احلج]36:

الفرع اخلامس :ومما هو شاهد على الرحمة اإللهية في باب أوقات
احلج ،أن اهلل تعالى رخص للحجاج أن يتعجلوا ،فقال( :ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ) [البقرة،]203:

قال ابن عاشور( :وقوله :فمن تعجل في يومني فال إثم عليه ،تفريع
لفظي ل�لإذن بالرخصة في ت��رك حضور بعض أي��ام منى ،ملن أعجله
(((
الرجوع إلى وطنه ،وجيء بالفاء لتعقيب ذكر الرخصة بعد ذكر العزمية
رحمة منه تعالى بعباده)(((.
ولكن في اآلية لطيفة من اللطائف القرآنية ،بل تساؤل ،رمبا يخطر
ببال القارئ ،وهو أن قوله تعالى( :ﭥ ﭦ) [البقرة ]203:جاء بعد ذكر الذين
يريدون أن يتأخروا ،فيُظن أن هذه هي الرخصة مع العلم أنها هي العزمية؟
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والوجه في ذلك ما قاله ابن عاشور( :فقوله :فمن تعجل في يومني
فال إثم عليه ظاهر املعنى في نفي اإلثم عنه ،وإمنا قوله :ومن تأخر فال
إثم عليه يشكل بأن نفي اإلثم يقتضي توهم حصوله فيصير التأخر إلى
(((
(((

وشرعا :احلكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض .والرخصة
العزمية لغة :القصد املؤكد،
ً
وشرعا :ما ثبت على خالف دليل شرعي ،ملعارض راجح .وقيل :استباحة احملظور
لغة :السهولة،
ً
مع قيام السبب احلاظر .انظر :شرح مختصر الروضة ،جنم الدين الطوفي (.)457/1
ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)263/2

اليوم الرابع رخصة مع أنه هو العزمية ،ودفع هذا التوهم مبا روي أن أهل
اجلاهلية كانوا على فريقني فريق منهم يبيحون التعجيل ،وفريق يبيحون
التأخير إلى الرابع فوردت اآلية للتوسعة في األمرين)(((.
وإنني أرى أن لهذه القضية تعلقا كبيرا برحمة اهلل تعالى بخلقه،
ومضمون ذلك أن اهلل سبحانه وتعالى يعلم ما جبلت عليه النفوس من
التعلق باملاضي والتأثر بالتاريخ القدمي ،ولم هذه القضية هي األولى في
احلج ،بل هناك مثيالت لها ،جتلت فيها رحمة اهلل تعالى بالتعامل مع
النفوس على ما خلقت عليه دون جور على شريعة وال انتقاص من دين،
وهي ما ورد من نفي اجلناح في قوله تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ) [البقرة.]158:

فقلت

فقد أخرج البخاري في صحيحه( :قال عروة :سألت عائشة
لها :أرأيت قوله تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮒ) [البقرة ،]158:فواهلل ما على أحد جناح أال
يطوف بالصفا واملروة .قالت :بئس ما قلت يا ابن أختي ،إن هذه لو كانت كما
أولتها عليه كانت ال جناح عليه ،أال يطوف بهما ،ولكنها أنزلت في األنصار،
كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية ،التي كانوا يعبدونها ،عند املشلل
فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا ،واملروة ،فلما أسلموا سألوا رسول
اهلل  Sعن ذلك ،قالوا :يا رسول اهلل ،إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا
وامل��روة ،فأنزل اهلل تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة ]158:قالت
عائشة  :وقد سن رسول اهلل  Sالطواف بينهما ،فليس ألحد أن يترك
الطواف بينهما ،ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن فقال :إن هذا العلم ما
(((

املصدر السابق (.)263/2
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كنت سمعته ،ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إال من ذكرت
عائشة ،ممن كان يهل مبناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة ،فلما ذكر اهلل
تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا واملروة ،قالوا :يا رسول اهلل ،كنا نطوف
بالصفا واملروة ،وإن اهلل أنزل الطواف بالبيت ،فلم يذكر الصفا ،فهل علينا
من حرج أن نطوف بالصفا ،واملروة؟ فأنزل اهلل تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [البقرة.]158:
قال أبو بكر :فأسمع هذه اآلية نزلت في الفريقني كليهما ،في الذين كانوا
يتحرجون أن يطوفوا باجلاهلية بالصفا واملروة ،والذين يطوفون ثم حترجوا
أن يطوفوا بهما في اإلسالم ،من أجل أن اهلل تعالى أمر بالطواف بالبيت ،ولم
يذكر الصفا ،حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت)(((.
وأقول :هكذا هو دين اهلل سبحانه وتعالى ،ال ينعزل أب ًدا عن مكنونات
النفوس ،وال ينفصل عن عادات الناس وتقاليدهم ،بل إنه يحترمها كلها،
فيؤكد ما يتوافق مع مصلحة العباد ،ويرفض منها ما ال يتفق ،استدراجاً
باإلنسان إلى العمل الصالح النافع ،الذي يزهر دينه ودنياه.
الفرع السادس :ومن شواهد رحمته تعالى التي ينبغي على كل إنسان
أن يقف عندها ما شرعه سبحانه وتعالى من حترمي الصيد في ذاك
الزمان ،الذي تتوافد فيه األلوف بل املاليني ،كما في عصرنا احلاصر.
قال تعالى(:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﰐ) [املائدة]95:
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وإني أرى أن اإلسالم بهذا التشريع اإللهي احلكيم ،قد بلغ سدة اجملد
وذروة الرفعة في بث الرحمة والرأفة والنعمة ،حيث تعدى بني اإلنسان،
إلى العوالم األخرى واخمللوقات الضعيفة.
(((

أخرجه البخاري في كتاب احلج ،باب :وجوب الصفا واملروة ،برقم (.)1643

وليس األمر يقف عند هذا احلد ،بل إن في هذا احلكم محافظة على
جمال الطبيعة .
ولو كان اجملال يتسع ألتيت مبفردات كثيرة وعظيمة من التشريعات
اإللهية ،التي سبقت كل املؤسسات البشرية واملنظمات اإلنسانية التي تتباهى
باحملافظة على حقوق احليوان والكائنات األخرى ،ونَ ِس َيت -بل تناست -أن
صانعي تلك املنظمات هم أنفسهم الذين يسعون ويدعمون حركات انتهاك
اإلنسانية وتدمير الهوية البشرية في كثير من اجملتمعات العاملية ،التي ال
ينظرون إليها إال على أنها مخلوقات أخس من احليوان وأحقر.
وأص��ل لتلك
فلله در اإلس�لام ،ثم هلل دره ،كيف قنن في تشريعاتهًّ ،
احلقوق ،فهو ىالسابق بل األسبق ،في هذه القضايا العاملية التي تذاع
وتعلن على أنها نتاج غربي محض ،ال دور لإلسالم فيه.
وانظر إلى النظم القرآني الكرمي ،احتوى هذا احلكم ،وفصله في
رسائل ،أذكر منها:
1 .1تصدير النهي بنداء الناس بوصف اإلميان( :يا أيها الذين آمنوا) .وفي
هذا استلهاب ملشاعرهم ،واستخراج ملكنونات صفاتهم ،وحتذيرهم
بأن من يخالف في ذلك ،فقد خالف وصف اإلميان وجانبه.
2 .2أنه رتب الكفارة على من ارتكب هذا الفعل عام ًدا متعم ًدا( :ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﰐ) [املائدة.]95:

3 .3أن اهلل تعالى ختم اآلية واص ًفا نفسه بأنه عزيز ،وأنه ذو انتقام ،وفي
هذا ما فيه من التهديد األكيد ،والوعيد الشديد ،ملن يفعل ذلك.
الفرع السابع :ومع كل ما سبق مما كان في سياق حترمي الصيد
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وسباقه وحلاقه ،إال أنه يلوح لي جانب آخر من رحمة اهلل تعالى أراها ال
تقل عن سابقاتها من شواهد رحمة اهلل تعالى ،تتمثل فيما يأتي:
1 .1أن اهلل تعالى عفا عن كل من ارتكب هذا الذنب قبل نزول اآليات،
قال تعالى( :عفا اهلل عما سلف) ،قال ابن كثير( :أي في زمان
اجلاهلية ملن أحسن في اإلس�لام واتبع ش��رع اهلل ،ول��م يرتكب
املعصية)((( .وقال صاحب املنار( :أي ال يؤاخذكم اهلل تعالى مبا
سلف قبل التحرمي أو قبل اجلزاء ،وقيل :عما سلف في اجلاهلية،
ألن اإلس�لام يجب ما قبله ،ويطهر نفس صاحبه من األدران
السابقة ،فال يبقى لها أث ًرا في النفس ،تترتب عليه مؤاخذة)(((.
والذي يظهر واهلل أعلم أن نفي املؤاخذة إمنا هي قبل التحرمي،
وليس في اجلاهلية فقط.
2 .2أن اهلل تعالى شرع الكفارة ملن ارتكب هذا الذنب ،فاإلنسان غير
معصوم عن اخلطأ ،واخلطأ متوقع منه .وليس يخفى على أحد أن
عبادة احلج تختلف عن كثير من العبادات ،وال تتسنى لإلنسان كل
عام ،بل إنها ال تتسنى لبعض الناس إال مرة واحدة في العمر كله،
فإن ارتكاب الذنوب مما ينغص على احلاج حجه ،وخاصة بعد
أن يرجع إلى بلده ،فشرع اهلل له أن يكفر عن ذنبه ويفرح بطاعته
وعبادته.
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(((
(((

ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)176/2
رشيد رضا ،املنار (.)95/7

املبحث الثاني
شواهد الرحمة اإللهية في ثمار احلج ومنافعه
كما تصورها اآليات
إنه من املعلوم الذي ال يجوز العدول عنه العلم بأن اهلل تعالى ما شرع
حك ًما وال خلق شي ًئا إال حلكمة أرادها سبحانه وتعالى ،وإننا ال ننكر أن كثي ًرا
من حكم اهلل تعالى في أمره وخلقه ال نعلمها ،ولكننا نوقن بوجودها ،فاهلل
تعالى سمى نفسه حكي ًما ،وحكمته شاملة لكل ما ميكن أن يقع عليه الوصف،
ولو أردت الكالم على ثمار احلج ومنافعه الدينية والدنيوية ،ال إخال هذه
الصفحات وال مثلها مرات ومرات تكفي وتغني ،ولذلك فإني سأقتصر على
نبراسا
شيء من شواهد الرحمة اإللهية في ثمار احلج ومنافعه؛ لتكون
ً
يهدي من شكك في سماحة التشريعات اإللهية -أو قل :التشريعات التي
جاء بها محمد  بوحي من اهلل تعالى -وفيما يأتي أهمها:

اً
أول :أن اهلل تعالى ملا شرع احلج((( جعل أحكامه تتناسب مع الطبيعة
البشرية والطاقة اإلنسانية التي خلقهم عليها.
ثان ًيا :ان من شواهد الرحمة اإللهية أن اهلل تعالى شرع احلج وبني أن
أحكامه شاملة لكل من أراد احلج ولم يفرق بني غني وال فقير ،وال أمير
ومأمور ،وال يخفى أن هذا داع من دواعي التيسير على الناس في أداء حجهم
(((

واألحكام كلها.
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إذا علموا أن هذه العبادة ساوت ووازت بني اخمللوقني .قال تعالى( :وهلل على
الناس حج البيت) ،فلم يوجبه على قوم دون قوم ،وال على جنس دون جنس
آخر ،ثم انظر إلى منسك اإلحرام ،كيف أدت هذه الرسالة بكل اقتدار ،فالكل
بني إزار ورداء ،والكل يظهر ضعفه وذله وافتقاره لرحمة اهلل تعالى.

ً
ثالثا :ومن شواهد الرحمة اإللهية في احلج :أن اإلسالم لم يلغ كل
ما كان موج ًودا من العادات والتقاليد واألعراف ،التي كانت قبل اإلسالم،
ومن ذلك أنه جعل احلج إلى الكعبة املشرفة ،وهي املكان الذي لم ينقطع
عنه احلجيج قبل اإلسالم .كما أنه أبقى مشروعية الطواف بالكعبة((( كما
أنه لم يقبلها كلها ،بل إنه أقر ما كان صوا ًبا متف ًقا مع العقيدة الصحيحة
والتشريع القومي ،وألغى ما خالفهما بالطريقة التي تتناسب مع عقول
الناس ومشاربهم ،ومن ذلك التوجه إلى األصنام والطواغيت التي عبدت
من دون اهلل تعالى في داخل الكعبة املشرفة.
راب��عً��ا :ومن شواهد الرحمة ،أن الشارع احلكيم جعل ألوام��ر احلج
ومناهيه مقاصد وغايات منها ،ربطها بها؛ ليسهل على الناس الدخول
فيها وإمتامها ،وهم في قناعة تامة أن منافع احلج إمنا تعود بالنفع عليهم،
وليست على اهلل تعالى ،كيف؟ وهو الغني الذي ال تنفعه طاعة ،وال تضره
معصية؛ ولذلك قال اهلل تعالى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [احلج]37:
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قال الطبري( :لم يصل إلى اهلل حلوم بدنكم وال دماؤها ،ولكن يناله
اتقاؤكم إي��اه إن اتقيتموه فيها ،ف��أردمت بها وجهه ،وعملتم فيها مبا
ندبكم إليه وأمركم به في أمرها ،وعظمتم بها حرماته)((( .وقال ً
أيضا:
(ليشهدوا منافع لهم) .وقال :فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [احلج.]37:
(((
(((

بالطريقة التي شرعها رسول اهلل .S
الطبري ،جامع البيان (.)641/18

خامسا :ومن شواهد الرحمة أن القرآن الكرمي والسنة النبوية جاءا
ً
بأصول األحكام وقضاياها الرئيسة ،بأصول عامة جعلت باب االجتهاد
مفتوحا في القضايا ،التي تستجد ،وتظهر في كل زمن وعصر .وإننا
ً
نرى اآلن مبا ال يخفى على مبصر ،كيف تتطور أمور احلج عا ًما ،بعد
عام ،وفكرة بعد فكرة ،وجزى اهلل خي ًرا اململكة العربية السعودية التي
لم تأل جه ًدا في السير احلثيث ،إليجاد كل ما هو ممكن في التسهيل
على احلجاج واملعتمرين ،من إنشاء القطارات،وبناء التوسعات اجلديدة
للحرم وغيرها ،ما من شأنه أن يعني احلجاج على أداء مناسكهم.
س��ادسً��ا :ومن شواهد الرحمة اإللهية :أن اهلل تعالى أب��اح للحجاج
واملعتمرين التجارة ونحوها ،وقد ورد ذلك في قوله تعالى( :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [البقرة ،]198:قال الشوكاني( :فيه
الترخيص ملن حج في التجارة ونحوها من األعمال ،التي يحصل بها شيء
من الرزق ،وهو املراد بالفضل هنا ،ومنه قوله تعالى( :ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [اجلمعة .]11:ومن بيان هذه اآلية ولغتها ما يأتي:

أولاً  :التعبير بالفضل ،ثم تنكيره؛ وفي هذا توسيع لدائرة املسموح به،
ولو أنه ذكر صن ًفا معينًا من املسموحات ،لتوهمت النفس عدم
جواز غير املذكور ،فعمم.

ثان ًيا :اإلتيان بلفظ ( الربوبية) ،وفي هذا ربط اخمللوق بخالقه ،فاملقام
مقام العناية والرحمة وتدبير األم��ور ،مما يستقيم معه لفظ
الرب أكثر من غيره.
ثال ًثا :إضافة (رب) إل��ى ضمير جمع املربوبني ،وف��ي ه��ذا إلهاب
للعواطف ،وحث للمشاعر على معرفة قدر هذا الرب ،الذي
يعتني بكم ويقدر لكم ما به صالحكم وتصريف أموركم ،وأن
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من كان هذا شأنه فهو أولى بالعبادة ،وأحرى بالدعاء ،وأجدر
بالتوحيد ،وخاصة في مثل هذا املوقف العظيم  -احلج  -الذي
هو عنوان من عناوين التوحيد ،ورمز من رموزه .ولذلك جاء
حلاق هذه اآلي��ات تقسيم الناس بناء على مدى فهمهم للحج
واستيعابهم حلكمه وثمراته ،فقال تعالى( :ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ) [البقرة.]2002-200:

سابعا :أن موسم احلج من أهم املواسم التي يستفاد منها في مناقشة
ً
قضايا األمة ،خاصة املستجدة منها ،باإلضافة إلى مناقشة القضايا
الفقهية إثراء اجلانب العلمي لألحكام الشرعية.
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اخلامتة

وبعد هذا التطواف في استجالب مكامن شواهد الرحمة اإللهية من
اخلطاب اإللهي في آيات احلج أصل إلى النتائج اآلتية:
إن اإلسالم مبعنييه العام واخلاص :هو دين قائم على الرحمة ،فهي
روح تسري في كل أحكامه وتشريعاته.
•إن اإلسالم بريء من كل ما يرميه به أعداء الدين وامللة ،من كونه
دينا متشد ًدا متعس ًفا.
أمنوذجا يحتذى في استنباط مالمح اخلطاب
•إن عبادة احلج متثل
ً
اإللهي واستنطاق مفرداته للداللة على الرحمة العاملية لإلسالم،
والشاملة لكل مناحي احلياة.
•أظهرت الدراسة أن التكاليف الربانية على املسلمني في احلج
مشربة بالرحمة والرأفة ،وظهر ذلك في شروط احلج ،كاالستطاعة
وغيرها ،وفي أحكامه ،كاإلحصار ،ونحوه.
•بني ال��دراس��ة استطراد الشريعة ألحكام أصحاب األع��ذار من
املرضى واملسافرين وغيرهم ،وأن اإلس�لام يتعامل معهم وفق
عذرهم وحالتهم.
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•أبرزت الدراسة دور اخلطاب القرآني في اإلعالن عن احلقوق
الشخصية اخلمسة ،وأنه جاء للمحافظة عليها ،ورد كل ما ميكن
أن يضرر بها.
•بينت الدراسة أن رحمة اهلل تعالى سرت حتى في العقوبات ،التي
يفرضها الشرع على املرتكب للمخالفة أو احملظور ،وإن هذا ال
يتأتى إال في تشريع مصدره اخلالق اإلله.

التوصيات:
•اإلكثار من هذه املؤمترات والندوات التي تبرز رحمة اهلل تعالى
سمة عامة ،وميزة من ميزات التشريع اإلسالمي احلنيف.
•دعم املشاريع البحثية ،التي عنيت مبثل هذه املوضوعات اخلطيرة،
وتشجع الباحثني على الكتابة فيها في رسائل املاجستير والدكتوراه.
•اإلف���ادة م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام احلديثة والتقنيات التكنولوجية
املعاصرة في بث أفكار اإلسالم ،وإيصالها إلى غير املسلمني.
•إنشاء مراكز عاملية للدفاع عن اإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،مما
يثار حولهما من شبهات.
•إدخال مثل هذه املعلومات في املناهج التدريسية ،سواء املناهج
املدرسية أو مناهج الدراسات العليا.
•حث همم الباحثني للكشف عن كل ما ميكن كشفه من شواهد
الرحمة اإللهية في اخلطاب اإللهي واخلطاب النبوي.

504

خالصا لوجهه الكرمي ،واهلل
هذا ،واهلل أسأل أن يجعل عملي هذا
ً

الهادي إلى سواء السبيل.

قائمة املصادر واملراجع
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9

ابن األثير ،املبارك بن محمد (1979م) ،النهاية في غريب احلديث
األثر ،حتقيق :طاهر أحمد ،املكتبة العلمية ،بيروت.
اآللوسي ،شهاب الدين محمود بن عبداهلل احلسيني( ،ط1415/1هـ)
روح املعاني ،حتقيق :علي عبدالباري عطية ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
الباقالني ،محمد بن الطيب( ،ط1977/5م) ،إعجاز القرآن،
حتقيق :السيد أحمد صقر ،دار املعارف ،مصر.
البخاري ،محمد بن إسماعيل1422( ،هـ) ،اجلامع املسند الصحيح،
دار طوق النجاة.
البغوي ،احلسني بن مسعود1420( ،م) معالم التنزيل ،حتقيق:
عبدالرزاق املهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن احلسني( ،ط1988/1م) دالئل النبوة،
حتقيق د .عبداملعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
ابن تيمية ،أحمد بن عبداحلليم( ،ط1997/2م) ،قاعدة عظيمة في
الفرق بني أهل اإلسالم واإلمي��ان وعبادات أهل الشرك والنفاق،
حتقيق :سليمان الغصن ،دار العاصمة ،الرياض.
اجلرجاني ،أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن(،ط1992/3م)،
دالئ��ل اإلع��ج��از ،حتقيق :محمود محمد شاكر ،مطبعة املدني،
القاهرة ،جدة.
ابن اجل��وزي ،عبدالرحمن بن علي1422( ،ه���ـ) ،زاد املسير ،دار
الكتاب العربي ،بيروت.
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 .10اجلوهري ،إسماعيل بن حماد ،)1978( ،الصحاح ،حتقيق :أحمد
عبدالغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بيروت.
 .11ابن حزم ،علي بن أحمد ،احمللى باآلثار ،دار الفكر ،بيروت.
 .12دراز ،محمد عبداهلل2005( ،م) ،النبأ العظيم نظرات جديدة في
القرآن ،اعتنى به :أحمد مصطفى ،دار القلم.
 .13الراغب األصفهاني ،احلسني بن محمد(،ط1412/1هـ) ،املفردات
في غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان ،دار القلم ،الدار الشامية،
دمشق بيروت.
 .14ابن رشد ،أحمد بن محمد (2004م) ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد،
دار احلديث ،القاهرة.
 .15الرملي ،محمد بن أبي العباس1984( ،م) ،نهاية احملتاج ،دار الفكر،
بيروت.
 .16الزبيدي ،محمد بن محمد( ،د .ط) ،تاج العروس ،دار الهداية.
 .17الزركشي ،بدرالدين محمد بن عبداهلل( ،ط1957/1م) ،البرهان
في علوم القرآن ،حتقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دارل املعرفة،
بيروت ،لبنان..
 .18الزمخشري ،أبو القاسم ،محمود بن عمر( ،ط1407/3هـ) ،الكشاف
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
 .19السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر (ط2000/1م) ،تيسير الكرمي
الرحمن في تفسير كالم املنان ،حتقيق :عبدالرحمن اللويحق،
مؤسسة الرسالة.
 .20الشنقيطي ،محمد األم�ين بن محمد اخملتار1995( ،م) ،أضواء
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر.

 .21السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر1974( ،م) ،اإلتقان في علوم
القرآن» ،حتقيق :محمد أبوالفضل إبراهيم ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب.
 .22الشوكاني ،محمد بن علي (1414ه) ،فتح القدير ،دار ابن كثير.
 .23الطبري ،محمد بن جرير( ،ط2000/1م) ،جامع البيان عن تأويل
آي القرآن ،حتقيق :أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة.
 .24الطوفي ،سليمان بن عبدالقوي1987( ،م) شرح مختصر الروضة،
حتقيق :عبداهلل التركي ،مؤسسة الرسالة.
 .25ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد1984( ،م) ،التحرير والتنوير،
الدار التونسية.
 .26الفيومي ،أحمد بن محمد ،املصباح املنير ،املكتبة العلمية بيروت.
 .27القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد (1418ه����ـ) ،محاسن
التأويل ،حتقيق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية.
 .28ابن قتيبة ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم(،ط1973/2م) ،تأويل مشكل
القرآن ،حتقيق :أحمد صقر ،مكتبة دار التراث.
 .29ابن قدامة ،عبداهلل بن أحمد (1968م) ،املغني ،مكتبة القاهرة.
 .30القطان ،مناع ( ،)1998مباحث في علوم القرآن ،مؤسسة الرسالة،
بيروت.
 .31الكاساني ،أبو بكر بن مسعود (1986م) ،بدائع الصنائع ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
 .32ابن كثير ،إسماعيل بن عمر( ،ط1990/2م) ،تفسير القرآن العظيم،
حتقيق :سامي محمد سالمة ،دار طيبة.
 .33امل���اوردي ،علي بن محمد ،النكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن
عبداملقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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 .34املرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف،
دار إحياء التراث العربي.
 .35ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي( ،ط1414/3هـ) ،لسان العرب،
دار صادر ،بيروت.
النووي ،يحيى بن شرف1991( ،م) ،روضة الطالبني ،املكتب اإلسالمي،
دمشق ،عمان.
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