داللة األمر والنهي في مسائل اآلداب واإلرشاد
كتبه /عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
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احلمد هلل أحق احلمد وأوفاه والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه حممد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإن علماء األصول يذكرون لصيغة األمر أوجها كثرية ،أوصلها اآلمدي يف اإلحكام  9/2إىل مخسة عشر وجها ،وأوصلها
احمللي يف شرحه جلمع اجلوامع إىل ستة وعشرين وجها ،إال أن املالحظ أن بعضها قد يدخل يف غريه ،ولذا قال الغزايل يف
املستصفى  :419/1وهذه األوجه عدها األصوليون شغفا منهم ابلتكثري وبعضها كاملتداخل.
فمن تلك األوجه اليت يرتتب عليها خالف يف الفروع:
 -1الوجوب ،كقوله تعاىل ":وأقيموا الصالة" البقرة.83:
-2
-3

الندب ،ومثل له اآلمدي بقوله تعاىل ":فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا" النور .33:
اإلرشاد ،ومثل هلل اآلمدي بقوله تعاىل ":واستشهدوا شهيدين من رجالكم."..

والفرق بني الندب واإلرشاد هو ما ذكره الزركشي يف البحر احمليط "“ "356 / 2أبن املندوب مطلوب ملنافع
اآلخرة واإلرشاد ملنافع الدنيا ،واألول فيه الثواب ،والثاين ال ثواب فيه”.
وابلنظر يف حقيقة داللة األمر والنهي ،جند أن األصوليني يذكرون أقواال كثرية تصل إىل مخسة عشر قوال كما يف
اإلحكام  10/2وشرح احمللي على مجع اجلوامع  291/1وغريمها ،وأمهها قوالن:
األول :قول اجلمهور وهو أن األصل يف األمر أنه للوجوب ،واألصل يف النهي أنه للتحرمي.
الثاين :قول كثري من املعتزلة كأيب هاشم وغريه وبعض الفقهاء أن األمر حقيقة يف الندب ،والنهي حقيقة يف
الكراهة.
إال أننا جند عند تطبيق كالم أهل العلم على النصوص جند أن كثريا منهم يعتربون أصال يف هذا الباب وهو :أن
األمر يف مسائل اآلداب لالستحباب ،والنهي يف مسائل اآلداب للكراهة إال بقرينة .وهو متقرر عندهم يف
مسائل التطهر وأبواب اآلداب .ونسمعها من شيوخنا رحم هللا من مات منهم وحفظ الألحياء ,فقد مسعتها من
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شيخنا الشيخ عبدهللا ابن قعود ،ونقلها عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي ،وذكرها الشيخ حممد العثيمني رمحهم هللا
مجيعا.
وحيث أن كثريا من علماء األصول مل يذكروا هذه القاعدة فيما أعلم ،ولعلهم تركوها لتقررها عندهم ،ولذا أحببت
أن أذكر من نص عليها من األئمة ،ومن طبقها دون أن ينص عليها.
وللوصول هلذا اهلدف فقد طالعت شروح األحاديث اليت ظننت أهنا من موارد البحث يف الكتب التالية:
 -1فتح الباري البن حجر.
-2

شرح صحيح مسلم للنووي.

-3
-4
-5

التمهيد البن عبدالرب.
العدة على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  ،العدة للصنعاين واإلحكام البن دقيق العيد.
طرح التثريب أليب زرعة العراقي.

-6
-7

تفسري اآلايت الواردة من تفسري القرطيب والشنقيطي.
كتب اآلداب الشرعية مثل اآلداب الشرعية البن مفلح وشرح منظومة اآلداب للسفاريين.

ومقصودي من هذا البحث بيان استعمال أهل العلم هلذا القاعدة وأهنا متقررة عندهم وإن اختلفوا يف الفروع
املذكورة ،فال يفهم من إيراد نقل عن إمام يف مسألة ما موافقته أو حبث املسألة فقهيا ،إذ للمسائل الفقهية
مواطنها ،فذكرها لالستدالل للقاعدة.
وأسأل هللا العون والتوفيق أنه جواد كرمي.
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ذكر من ذكر القاعدة ابلنص
أوال :قول اإلمام الشافعي رمحه هللا

يفصل الشافعي رمحه هللا يف مبحث له يف آخر كتاب األم  293-292/7فيقول:
كتاب صفة هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أصل النهي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن كل ما هنى عنه فهو حمرم حىت أتيت عنه داللة تدل على أنه
إمنا هنى عنه التحرمي إما أراد به هنيا عن بعض األمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن املنهي واألدب
واالختيار وال نفرق بني هني النيب صلى هللا عليه وسلم إال القدرة-كذا -عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو
أمر مل خيتلف فيه املسلمون فنعلم أن املسلمني كلهم ال جيهلون سنة وقد ميكن أن جيهلها بعضهم
فمما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان على التحرمي مل خيتلف أكثر العامة فيه أنه هنى عن الذهب
ابلورق إال هاء وهاء وعن الذهب ابلذهب إال مثال مبثل يدا بيد وهنى عن بيعتني يف بيعة فقلنا إذا تبايع
املتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم تيقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكان حجتنا أن النيب صلى هللا
عليه وسلم ملا هنى عنه صار حمرما وإذا تبايع الرجالن بيعتني يف بيعة فالبيعتان مجيعا مفسوختان مبا انعقدت وهو
أن يقول أبيعك على أن تبيعين ألنه إمنا انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس
يف ملكه وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعيت هذه لك بعشرة نقدا أو القدرة عشر
إىل أجل فقد وجب عليه أبحد الثمنني ألن البيع مل ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثرية نكتفي هبذا
منها وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الشغار واملتعة فما انعقدت على شيء حمرم على ليس يف ملكي بنهي
النيب صلى هللا عليه وسلم ألين قد ملكت احملرم ابلبيع احملرم فأجرينا النهي جمرى واحدا إذا مل يكن عنه داللة
تفرق بينه ففسخنا هذه األشياء واملتعة والشغار كما فسخنا البيعتني
ومما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض احلاالت دون بعض واستدللنا على أنه إمنا أراد ابلنهي عنه
أن يكون منهيا عنه يف حال دون حال بسنته صلى هللا عليه وسلم وذلك أن أاب هريرة روى عن النيب صلى هللا
عليه وسلم أنه قال ال خيطب أحكم على خطبة أخيه فلوال الداللة عنه كان النهي يف هذا مثل النهي يف األول
فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن خيطبها غريه فلما قالت فاطمة بنت قيس قال يل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إذا حللت فآذنيين فلما حلت من عدهتا أخربته أن معاوية وأاب جهم خطباها فقال النيب صلى هللا عليه
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وسلم أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد
قالت فكرهته فقال احنكي أسامة فنكحته فجعل هللا فيه خريا واغتبطت به استدللنا على أنه ال ينهى عن اخلطبة
وخيطب على خطبة إال وهنيه عن اخلطبة حني ترضى املرأة فال يكون بقى إال العقد فيكون إذا خطب أفسد
ذلك على اخلاطب املرضى أو عليها أو عليهما معا وقد ميكن أن يفسد ذلك عليهما مث ال يتم ما بينها وبني
اخلاطب ولو أن فاطمة أخربته أهنا رضيت واحدا منهما مل خيطبها إن شاء هللا تعاىل على أسامة ولكنها أخربته
ابخلطبة واستشارته فكان يف حديثها داللة على أهنا مل ترض ومل ترد فإذا كانت املرأة هبذه احلال جاز أن ختطب
وإذا رضيت املرأة الرجل وبدا هلا وأمرت أبن تنكحه مل جيز أن ختطب يف احلال اليت لو زوجها فيها الويل جاز
نكاحه فإن قال قائل فإن حاهلا إذا كانت بعد أن تركن بنعم خمالفة حاهلا بعد اخلطبة وقبل أن تركن فكذلك
حاهلا حني خطبت قبل الركون خمالفة حاهلا قبل أن ختطب وكذلك إذا أعيدت عليها اخلطبة وقد كانت امتنعت
فسكتت والسكات قد ال يكون رضا فليس ههنا قول جيوز عندي أن يقال إال ما ذكرت ابالستدالل ولوال
الداللة ابلسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها األول أن خيطبها حىت يرتكها اخلاطب األول
مث يتفرق هني النيب صلى هللا عليه وسلم على وجهني:
فكل ما هنى عنه مما كان ممنوعا إال حبادث حيدث فيه حيله فأحدث الرجل فيه حاداث منهيا عنه مل حيله وكان
على إذا مل أيت من الوجه الذي حيله وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غريهم وأن النساء ممنوعات من
الرجال إال أبن ميلك الرجل مال الرجل مبا حيل من بيع أو هبة وغري ذلك وأن النساء حمرمات إال بنكاح صحيح
أو ملك ميني صحيح .
فإذا اشرتى الرجل شراء منهيا عنه فالتحرمي فيما اشرتى قائم بعينه ألنه مل أيته من الوجه الذي حيل منه وال حيل
احملرم
وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه مل حتل املرأة احملرمة عنه من فعل شيء يف ملكي أو شيء مباح يل ليس مبلك
ألحد فذلك هني اختيار وال ينبغي أن نرتكبه
فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا ابلفعل ويكون قد ترك االختيار وال حيرم ما له وال ما كان مباحا له .
وذلك مثل ما روى عنه أنه أمر اآلكل أن أيكل مما يليه وال أيكل من رأس الثريد وال يعرس على قارعة الطريق
فإن أكل مما ال يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أمث ابلفعل الذي فعله إذاكان عاملا بنهي النيب
صلى هللا عليه وسلم ومل حيرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الفعل ومل يكن حيتاج إىل شيء حيل له به الطعام كان
حالل فال حيرم احلالل عليه أبن عصى يف املوضع الذي جاء منه األكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على
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قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص ابلتعريس على الطريق ومعصيته ال حترم عليه الطريق وإمنا قلت يكون
فيها عاصيا إذا قامت احلجة على الرجل أبنه كان علم أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عنه وهللا أعلم.
وقال يف الرسالة ص  :348ومل يكن ْأم ُره أن أيكل ِمن بني يديه وال أيكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن
ِِ
أبع ُد له من قُـْبح
أمجل به عند ُم َواكله و َ
أيكل ما بني يديه َ
ومجيع الطعام  :إالَّ َأد ًاب يف األكل من بني يديه ألنه ُ
بارك له بـََرَكةً دائِمة
الطَّ ْع َمة والنـ َ
َّهم وأ ََمره أال أيكل من رأس الطعام ألن الربكة تنزل منه له على النظر له يف أن يُ َ
حوَل رأس الطعام أن أيكل رأسه.
يبيح له إذا أكل ما ْ
يدوم نزوهلا له وهو ُ
ِ
فيحرم مبنعه :
وإذا أابح له امل َمَّر على ظهر الطريق ُّ
فاملمر عليه إ ْذ كان ُمباحاً ألنه ال مال َ
ك له مينع املمر عليه ُ
فإمنا هناه ملعىن َيـثْبِت نظراً له فإنه قال "  :فَِإ َّهنَا مأْوى اهلوِام وطُر ُق احليَّ ِ
ات " على النظر له ال على أن التعريس
َ َ ََ َ ُ َ
ُ
عرس عليه يف ذلك الوقت منع غريه حقه يف
مسلوكاً ألنه إذا َّ
َّ
حمرم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق ُمتَضايقاً ْ
املمر .أهـ.
ففرق بني ما هو لألدب وغريه.
اثنيا :تقسيم احلافظ ابن عبدالرب النهي إىل هني حترمي وهني أدب وإرشاد
يقسم احلافظ ابن عبد الرب النمري  -رمحه هللا  -يف كتابه" :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" ما جاء
من هني عن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قسمني:
ـ ـ هني حترمي ،وهو األصل عنده ،مثل النهي عن نكاح الشغار ،وعن نكاح احملرم ،وعن نكاح املرأة على عمتها
وخالتها ،وعن قليل ما أسكر كثريه.
ـ ـ هني "على جهة األدب وحسن املعاملة واإلرشاد إىل املرء" وذلك مثل هنيه صلى هللا عليه وسلم عن أن ميشي
املرء يف نعل واحدة ،وأن يقرن بني مثرتني يف األكل ،وأن أيكل من رأس الصحفة ،وغريه كثري .ونسب إىل
البعض أن "من فعل "هذا" فال حرج" 140/1" .ـ ."141
وقد استعمل ابن عبدالرب  -رمحه هللا  -هذا التقسيم يف التمهيد كثريا ،فمن ذلك قوله يف التمهيد" :142/1
وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي انب من السباع من هذا الباب وامنا هو من الباب
األول اال أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك هني تنزه وتقذر وال أدري ما معىن قوله هني تنزه وتقذر فان
أراد به هني أدب فهذا ما ال يوافق عليه وان أراد ان كل ذي انب من السباع جيب التنزه عنه كما جيب التنزه عن
النجاسة واالقذار فهذا غاية يف التحرمي ألن املسلمني ال خيتلفون يف أن النجاسات حمرمات العني أشد التحرمي ال
حيل استباحة أكل شيء منها ومل يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند
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أهل العلم ندب وادب ألن بعضهم احتج بظاهر قول هللا عز وجل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على
طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير" ..
وذكر رمحه هللا أن األصل أن النهي للتحرمي إال بقرينة وقد يفهم من كالمه أن من القرائن أن يكون النهي
لألدب ،فقال رمحه هللا " وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى ابستعمال ترك ما هنى عنه واالمتناع منه وان
النهي حممول على احلظر والتحرمي واملنع حىت يصحبه دليل من فحوى القصة واخلطاب او دليل من غري ذلك
خيرجه من هذا الباب اىل ابب االرشاد والندب" .
اثلثا :قول اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يف املسألة
يف حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذهب ليصلح بني بين عمرو بن عوف،
فرجع فوجده يصلي ابلناس ،فلما التفت أبو بكر فإذا هو النيب صلى هللا عليه وسلم ،فتقهقر فرده النيب صلى هللا
عليه وسلم لكنه رجع ،فلما سلم النيب صلى هللا عليه وسلم قال له ":ما شأنك؟ قال :ما كان البن أيب قحافة أن
يتقدم بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم"رواه البخاري 652ومسلم .421قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا:
فسلك أبو بكر مسلك األدب معه ،وعلم أن أمره أمر إكرام ال أمر إلزام ،فتأخر أتداب معه ،ال معصية ألمره.
منهاج السنة النبوية .577/8
رابعا :قول ابن دقيق العيد رمحه هللا يف داللة األمر
قال رمحه هللا :خنتار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر املشرتك بني الوجوب والندب وهو مطلق
الطلب .اإلحكام مع العدة .494/4
خامسا :أبو زرعة العراقي رمحه هللا يفرق بني األمر لآلداب واألمر يف غريه
يف احلديث املتفق عليه عن ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا ":ال ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون" ،قال أبو
زرعة:هذا النهي ليس للتحرمي وال للكراهة وإمنا هو لإلرشاد فهو كاألمر يف قوله تعاىل ":وأشهدوا إذا تبايعتم"

7

والفرق بينه وبني ما ما كان للندب يف الفعل والكراهة يف الرتك أن ذلك ملصلحة دينية ،واإلرشاد يرجع ملصلحة
دنيوية .طرح التثريب .117/8
ويف شرحه حلديث ":اقتلوا احليات "..محله على اإلرشاد وذكر أنه منحط عن االستحباب ألنه ما كان ملصلحة
دنيوية خبالف االستحباب فإن مصلحته دينية ،فإن حتقق الضرر انتقل احلكم إىل الوجوب كما إذا عدا على
اإلنسان .طرح التثريب .127/8
سادسا :قول الشيخ حممد العثيمني رمحه هللا يف املسألة
ذكر الشيخ رمحه هللا اختالف األصوليني يف ما يقتضيه األمر والنهي عند اإلطالق ،مث قال:
سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن األوامر تنقسم إىل قسمني:
• أوامر تعبدية.
• وأوامر أتديبية ،من ابب اآلداب ومكارم األخالق.
فما قصد به التعبد فاألمر فيه للوجوب ،والنهي للتحرمي ،ألن هللا خلقنا لعبادته ،وما قصد به التأدب فإن األمر
فيها أمر إرشاد ال إلزام ،والنهي فيها للكراهة ال للتحرمي ،إال إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب.
واستدل رمحه هللا على التفريق بني العبادة واألدب مع الناس أبن العالقة فيما كان من ابب األدب تكون مع
الناس بعضهم مع بعض ،فإذا أسقط اإلنسان حقه فقد برئ اإلنسان منه ،وما كان من ابب العبادة فإن العالقة
تكون بني الناس وبني هللا عز وجل .مث مثل لألمر الذي جاء يف ابب األدب مبا يف املتفق عليه عن أيب هريرة
مرفوعا ":إذا نتعل أحدكم فليبدأ ابليمني وإذا نزع فليبدأ ابلشمال ،فلتكن اليمىن أوهلما ينتعل وآخر ما ينزع".
منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ص .105-103
سابعا :بيان موقف ابن حزم رمحه هللا من املسألة
نصر ابن حزم قول اجلمهور القائل حبمل األمر على الوجوب ،ومحل النهي على التحرمي .ورد على املخالفني ،مث
ذكر أن هذا األصل ال ينقض إال بنص آخر أو إمجاع .اإلحكام .292/1
واإلمجاع عنده أضيق من غريه ،فاإلمجاع املتيقن قسمان:
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األول :كل ما ال يشك فيه أحد من أهل اإلسالم ،كوجوب الصلوات اخلمس وحترمي اخلمر.
الثاين :شيء شهده مجيع الصحابة رضي هللا عنهم من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من
غاب عنه صلى هللا عليه وسلم.
مث قال :فهذان قسمان لإلمجاع وال سبيل إىل أن يكون اإلمجاع خارجا عنهما ،وال أن يعرف إمجاع بغري نقل
صحيح إليهما .اإلحكام .555/1
كما أنه ال يرى اتفاق أهل عصر على قول من األقوال السابقة إمجاعا .اإلمجاع .اإلحكام .560/1
وال يرى اإلمجاع السكويت حجة .اإلحكام .615 /1
لذا فإننا نرى أن كثريا من النصوص اليت يف أمور اآلداب واإلرشاد محلها ابن حزم على الوجوب إن كانت أمرا،
وعلى التحرمي إن كانت هنيا ،مع حكاية اإلمجاع يف تلك املسائل .من غريه ممن ال يلتزم شروطه لإلمجاع املعترب.
وهلذا اخلالف أثر يف الفروع يف مسائل كثرية  ،ولعلنا نذكر طرفا منها ليتضح موقف العلماء منها .مع التنبيه إىل
أن كثريا من تلك املسائل جند فيها موافقة اإلمامني :الصنعاين والشوكاين الختيار أيب حممد ابن حزم رحم هللا
اجلميع ،مما يقوي أهنم ال أيخذون ابلتفريق بني مسائل اآلداب وغريها.
وينظر الرابط:
=27856http://majles.alukah.net/showthread.php?t
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تطبيقات فقهية على القاعدة
مسألة :غسل اليدين عند االستيقاظ من النوم:
قال الزرقاين يف شرحه للموطأ  :76/1حديث :أن رسول هللا  قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
"
والنهي – كذا والصواب واألمر  -لالستحباب عند اجلمهور ألنه علله ابلشك يف قوله " فإن أحدكم ال يدري
أين ابتت يده " أي كفه ال ما زاد عليه اتفاقا زاد ابن خزمية والدارقطين منه أي من جسده أي هل القت مكاان
طاهرا منه أو جنسا أو بثرة أو جرحا أو أثر االستنجاء ابألحجار بعد بلل املاء أو اليد بنحو عرق ومقتضاه إحلاق
من شك يف ذلك ولو مستيقظا ومفهومه أن من درى أين ابتت يده كمن لف عليها خرقة مثال فاستيقظ وهي
على حاهلا ال كراهة وإن سن غسلها كاملستيقظ ومن قال األمر للتعبد كمالك ال يفرق بني شاك ومتيقن ومحله
أمحد على الوجوب يف نوم الليل دون النهار وعنه يف رواية استحبابه يف نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده
مل يضر املاء
وقال إسحاق وداود والطربي ينجس ألمره إبراقته بلفظ فإن غمس يده يف اإلانء قبل أن يغسلها فلريق ذلك املاء
لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زايدة منكرة ال حتفظ والقرينة الصارفة لألمر عن الوجوب
التعليل أبمر يقتضي الشك ألنه ال يقتضي وجواب استصحااب ألصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه  من
الشن بعد قيامه من الليل وتعقب أبن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغريه وأجيب أبنه صح عنه غسل يديه
قبل إدخاهلما اإلانء يف حديث اليقظة فبعد النوم أوىل ويكون تركه لبيان اجلواز وأيضا فقد قال يف رواية ملسلم
وأيب داود وغريمها فليغسلهما ثالاث ويف رواية ثالث مرات.
والتقييد ابلعدد يف غري النجاسة العينية يدل على السنية.
ويف رواية ألمحد فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا ملن قام من النوم كما دل
عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند اجلمهور أما املستيقظ فيطلب ابلفعل وال يكره الرتك لعدم ورود هني عنه
وقال البيضاوي فيه إمياء إىل أن الباعث على األمر بذلك احتمال النجاسة ألن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه
بعلة دل على أن ثبوت احلكم ألجلها.
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مسألة االستنجاء ابليمني:

قال ابن حجر رمحه هللا:
قوله ابب النهي عن االستنجاء ابليمني أي ابليد اليمين وعرب النهي إشارة إىل أنه مل يظهر له هل هو للتحرمي
أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحرمي مل تظهر له وهي أن ذلك أدب من اآلداب وبكونه للتنزيه
قال اجلمهور وذهب أهل الظاهر إىل أنه للتحرمي ويف كالم مجاعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده
من قال منهم ال جيوز االستنجاء ابليمني أي ال يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الرتك .الفتح
.253/1
مسألة :مسك الذكر حال البول:
يف حديث أيب قتادة مرفوعا :ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول "...نقل الصنعاين عن ابن حجر أنه قال:
إن القرينة الصارفة للنهي عن التحرمي هي أن ذلك أدب من اآلداب" .العدة على إحكام األحكام .262/1
مسألة :اإلبراد ابلظهر
وعند شرح حديث اإلبراد ابلظهر يف الفتح  :15/2ومجع بعضهم بني احلديثني أبن االبراد رخصة والتعجيل
أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاين عن الكرماين اإلمجاع على عدم الوجوب ،ونقل عياض عن قوم الوجوب .العدة .484/2
مسألة :االنتشار وابتغاء فضل هللا ابلبيع والشراء بعد اجلمعة
يف الفتح  :427/2ووهم من زعم أن الصارف لألمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد احلظر ألن ذلك ال
يستلزم عدم الوجوب بل اإلمجاع هو الدال على أن األمر املذكور لإلابحة وقد جنح الداودي إىل أنه على
الوجوب يف حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو يف حق من ال شيء
عنده ذلك اليوم فأمر ابلطلب أبي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم ألنه يوم عيد والذي يرتجح أن يف قوله
انتشروا وابتغوا إشارة إىل استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إىل أهنا قضية شرطية أي من وقع له
يف حال خطبة اجلمعة وصالهتا زمان حيصل فيه ما حيتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فال يقطع العبادة ألجله بل
خيلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وابهلل التوفيق.
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مسألة اإلسراع ابجلنازة:

يف شرح حديث :أسرعوا ابجلنازة "..الذي رواه البخاري يف اجلنائز ومسلم  ،944قال ابن حجر يف الفتح
 :148/3نقل بن قدامة أن األمر فيه لالستحباب بال خالف بني العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه .وانظر
احمللى  154/5واملغين .472/2

مسألة :حكم السحور:
يف حديث أنس مرفوعا ":تسحروا فإن يف السحور بركة" قال ابن دقيق العيد :فيه دليل على استحباب السحور
للصائم وتعليل ذلك أبن فيه بركة.
وتعقبه الصنعاين فقال أبن البخاري ذكر أن الصارف حديث الوصال فال يكون فيه داللة على أن األمر يصرف
عن الوجوب ابلقرائن .العدة .332/3
مسألة :األكل من اهلدي واألضحية:
يف قوله تعاىل":فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت" احلج ،36:أمر ابألكل وهو مشروع عند
اجلميع ،إال أن ابن حزم طرد أصله فجعل األكل من اهلدي واجبا.1
وحكى النووي اإلمجاع على أن األكل من اهلدي سنة ،والقرينة الصارفة لألمر أنه جاء إلبطال ما عليه العرب
من حترمي األكل من اهلدي.2
وقال الشنقيطي يف أضواء البيان ج/5ص:193
" ويذكروا اسم هللا ىف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام "  ،هذا األكل الذي أمر به هنا منها
وإطعام البائس الفقري منها أمر بنحوه يف خصوص البدن أيضا يف قوله تعاىل " والبدن جعلناها لكم من شعائر
هللا " إىل قوله " فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت " ففي اآلية األوىل األمر ابألكل من مجيع هبيمة األنعام
الصادق ابلبدن وبغريها وقد بينت اآلية األخرية أن البدن داخلة يف عموم اآلية األوىل ...
ويف هاتني اآليتني الكرميتني مبحثان
األول حكم األكل املأمور به يف اآليتني هل هو الوجوب لظاهر صيغة األمر أو الندب واالستحباب
املبحث الثاين فيما جيوز األكل منه لصاحبه وما ال جيوز له األكل منه ومذاهب أهل العلم يف ذلك
 1احمللى .170/7
 2نيل األوطار .106/5
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أما املبحث األول فجمهور أهل العلم على أن األمر ابألكل يف اآليتني لالستحباب والندب ال للوجوب والقرينة
الصارفة عن الوجوب يف صيغة األمر هي ما زعموا من أن املشركني كانوا ال أيكلون هداايهم فرخص للمسلمني
يف ذلك .
وعليه فاملعىن فكلوا إن شئتم وال حترموا األكل على أنفسكم كما يفعله املشركون وقال ابن كثري يف تفسريه إن
القول بوجوب األكل غريب وعزا لألكثرين أن األمر لالستحباب قال وهو اختيار ابن جرير يف تفسريه وقال
القرطيب يف تفسريه فكلوا منها أمر معناه الندب عند اجلمهور ويستحب للرجل أن أيكل من هديه وأضحيته وأن
يتصدق ابألكثر مع جتويزهم الصدقة ابلكل وأكل الكل وشذت طائفة فأوجبت األكل واإلطعام بظاهر اآلية
ولقوله  " فكلوا وادخروا وتصدقوا " ....
مث قال:
قال مقيده عفا هللا عنه وغفر له أقوى القولني دليال وجوب األكل واإلطعام من اهلدااي والضحااي ألن هللا تعاىل
قال " فكلوا منها " يف موضعني وقد قدمنا أن الشرع واللغة دال على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إال
لدليل صارف عن الوجوب وذكران اآلايت الدالة على ذلك كقوله " فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " .وأوضحنا مجيع أدلة ذلك يف مواضع متعددة من هذا الكتاب املبارك منها آية
احلج اليت ذكران عندها مسائل احلج.
ومما يؤيد أن األمر يف اآلية يدل على وجوب األكل وأتكيده " أن النيب  حنر مائة من اإلبل فأمر بقطعة حلم
من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها " وهو دليل واضح على أنه أراد أال تبقى واحدة من تلك
اإلبل الكثرية إال وقد أكل منها أو شرب من مرقها وهذا يدل على أن األمر يف قوله " فكلوا منها " ليس جملرد
االستحباب والتخيري إذ لو كان كذلك الكتفى ابألكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض وكذلك اإلطعام
فاألظهر فيه الوجوب.
واحلاصل أن املشهور عند األصوليني أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إال لصارف عنه وقد أمر ابألكل من
الذابئح مرتني ومل يقم دليل جيب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك اإلطعام هذا هو الظاهر حبسب
الصناعة األصولية وقد دلت عليها أدلة الوحي كما قدمنا إيضاحه وقال أبو حيان يف البحر احمليط والظاهر
وجوب األكل واإلطعام وقيل ابستحباهبما وقيل ابستحباب األكل ووجوب اإلطعام واألظهر أنه ال حتديد للقدر
الذي أيكله والقدر الذي يتصدق به فيأكل ما شاء ويتصدق مبا شاء وقد قال بعض أهل العلم يتصدق
ابلنصف وأيكل النصف واستدل لذلك بقوله تعاىل " فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقري " قال فجزأها نصفني
نصف له ونصف للفقراء وقال بعضهم جيعلها ثالثة أجزاء أيكل الثلث ويتصدق ابلثلث ويهدي الثلث واستدل
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بقوله تعاىل " فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت " فجزأها ثالثة أجزاء ثلث له وثلث للقانع وثلث للمعرت هكذا
قالوا وأظهرها األول والعلم عند هللا تعاىل.
مسألة كتابة الدين:
خيطــا الكث ــري مــن الن ــاس حينم ــا جيــرون بع ــض العقــود دون كتاب ــة أو ش ــهادة ،ولــو وث ــق النــاس دي ــوهنم ومع ــامالهتم
ابلكتابة والشهادة الراتح القضاة يف احملاكم من كثري من القضااي ،ومن املتقرر أن من مقاصد الشرع احلرص علـى
كل ما جيمع كلمة املسـلمني واألمـر بـه واملنـع مـن كـل مـا يسـبب الفرقـة والشـحناء بيـنهم وهلـذا فإننـا جنـد أن أطـول
آية يف كتاب هللا تعاجل مشكلة عدم توثيق العقود ،فقد قال تعاىل ":اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بـدين إىل أجـل
مســمى فــاكتبوه  ،"..وفيهــا األمــر بكتابــة الــدين وأجــل ذلــك الــدين ،مث قــال ":فليكتــب وليملــل الــذي عليــه احلــق
وليتق هللا ربه "..وفيهـا أن مـن عليـه الـدين هـو الـذي يكتـب إقـرارا ابلـدين أو ميلـي إن مل يكـن كاتبـا ،مث قـال ":وال
تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكـم أقسـط عنـد هللا وأقـوم للشـهادة وأدت أال تراتبـوا" وفيهـا أن الـدين
ولو قل فإن من احلكمة أن يكتب ،وأن احلكمـة مـن ذلـك أن الكتابـة مـن القسـط واحلكمـة الـيت أمـر هللا هبـا وأهنـا
تدفع الريبة واخلطأ الذي يسبب ضياع احلقوق ومن مث يسبب الشحناء ،مث أكد األمر ابلشـهادة فقـال ":وأشـهدوا
إذا تبايعتم".3
واجلمهور على أن هذه األوامر لالستحباب ملا ثبت أن النيب صلى هللا عليه عليه وسلم اشرتى من جابر مجال فلم
يشهد عليه ،قالوا :وألن األمر لالرشـاد .واختـار ابـن حـزم الوجـوب لظـاهر األمـر .4وحلـديث أيب موسـى رضـي هللا
عنه قال قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ":ثالثـة يـدعون هللا عـز وجـل فـال يسـتجاب هلـم  :رجـل كانـت حتتـه
امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ورجـل كـان لـه علـى رجـل مـال فلـم يشـهد عليـه ورجـل آتـى سـفيها مالـه وقـد قـال هللا
تعاىل ":وال تؤتوا السفهاء أموالكم"".5
وممــا رد بــه اجلمهــور أننــا نــرى مجهــور املســلمني يف مجيــع داير اإلســالم يبيعــون ابألمثــان املؤجلــة مــن غــري كتــاب وال
إشهاد ،وذلك إمجاع على عدم وجوهبا .تفسري الرازي املسمى مفاتيح الغيب .383/2

 3البقرة آية الدين.
 4احمللى .80/8
 5رواه احلاكم وصححه االلباين يف صحيح اجلامع 3075 /والصحيحة.1805/
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مسألة قبول احلواله:

يشرع للدائن أن يقبل حوالة املدين على املليء حلديث ":مطل الغين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"
متفق عليه .6واختار ابن حزم أن األمر للوجوب وهو قول كثري من احلنابلة وأيب ثور وابن جرير .وخالفهم
اجلمهور فاعتربوا األمر لغري الوجوب .فهو مستحب عند املالكية والشافعية ،وأما احلنفية فاألمر عندهم
لإلابحة.7
قال ابن عبدالرب رمحه هللا " قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطل الغين ظلم وإذا أحلت على مليء
فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد ال إجياب وهو عند أهل الظاهر واجب .التمهيد .290/18

مسألة النكاح للمستطيع:
ذهب ابن حزم إىل فرضية النكاح أو التسري للمستطيع ومتسك ابألمر الوارد يف قوله صلى هللا عليه وسلم  :اي
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم
فإنه له وجاء".8
وخالفه غريه فقال أبن األمر للندب ،قال ابن قدامة ":واألخبار حتمل على من له شهوة ،ملا فيها من القرائن
الدالة عليها" .املغين  ،448/6الطبعة املصرية.
مسألة وليمة العرس:
اتفق العلماء على مشروعيتها واختلفوا يف وجوهبا واستحباهبا على قولني:
القول األول  :أن إقامة وليمة العرس واجبة وهو قول ألمحد ،قال ابن عقيل  :ذكر اإلمام أمحد رمحه هللا أهنا
جتب ولو بشاة ؛ لألمر  .أ  .هـ  .وكذا قال بعض أصحاب الشافعي ودليل الوجوب:
ما رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى على عبد الرمحن بن عوف رضي هللا
ض ـًرا مــن خلــوق " 9فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم َ :م ْه ـيَم 10؟ فقــال :
ع زعف ـران " ويف روايــة َ :و َ
عنــه َرْد َ
تزوجـت اي رسـول هللا ،قـال  :فمــا أصـدقتها؟ قـال :وزن نـواة مـن ذهـب  ،قـال  :ر فبــارك هللا لـك و أومل ولـو بشــاة
 6رواه البخاري يف كتاب احلواالت ومسلم .1564
 7احمللى  ،108/8مغين احملتاج  ،193/2فتح القدير  ،444/5نيل األوطار .237/5
 8رواه البخاري " "5065ومسلم " "1400عن ابن مسعود رضي هللا عنه.
 9مها مبعىن واحد واخللوق  :طيب مركب من الزعفران وغريه من أنواع الطيب وتغلب عليه احلمرة والصفرة  .آداب الزفاف 148 /
 10مبعىن ما هذا .
15

" .11فالنيب صلى هللا عليه وسلم أمر هبا عبد الرمحن بن عوف واألمر للوجـوب وألن اإلجابـة إليهـا واجبـة فكانـت
واجبة .ونصره ابن حزم رمحه هللا.12
القول الثاين  :أهنا سنة مشروعة وليست بواجبة  ،ومحلوا األدلة السابقة من أمره صلى هللا عليه وسلم وفعله على
االستحباب وأجابوا عن أدلة املوجبني مبا يلي:
أوالً  /حديث عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه حممول على االستحباب ألهنا طعام سرور حادث وأشبه سائر
األطعمة.
اثنياً  /كونه أمر بشاة وال خالف يف أهنا ال جتب.
اثلثاً  /ما ذكروه من كون إجابة دعوهتا واجبة فتكون الدعوة واجبة ابطل ابلسالم فإن السالم سنة وإجابة املسلم
واجبة.
واختار االستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أمحد وعليه أصحابه.13
مسألة :النهي عن الغيلة:
وجدت ابن عبد الرب النمري يف التمهيد " "93 / 13يفرق فيه بني ما هو إرشاد من السنة وما هو من ابب
الداينة ،فقد علق على قول النيب صلى هللا عليه وسلم  “ :لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة حىت ذكرت أن الروم
وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم ” بقوله  “ :وفيه دليل على أن من هنيه عليه السالم ما يكون أداب
ورفقا وإحساان إىل أمته ليس من ابب الداينة ،ولو هنى عن الغيلة كان ذلك وجه هنيه وهللا أعلم ".
مسألة  :حكم مكاتبة العبد
يف قول هللا تعاىل ":والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال هللا
الذي آاتكم"النور .33 :اجتاهان يف األمر الوارد يف اآلية.
قال أبو سعيد اإلصطخري القرينة الصارفة لألمر يف هذا عن الوجوب الشرط يف قوله ان علمتم فيهم خريا فإنه
وكل االجتهاد يف ذلك إىل املوىل ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه مل جيرب عليه .الفتح .187/5
وقال القرطيب يف مسألة ما إذا طلب العبد املكاتبة والسيد أيابها :فيها قوالن األول لعكرمة وعطاء ومسروق
وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم ومجاعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد وقال علماء األمصار ال
 11رواه البخاري  232 / 4وغريها من املواضع ومسلم " 2145" 144 / 4وأبو داود  329 / 1والرتمـذي " 2173 " 172 / 2والنسـائي  93 / 2وابـن ماجـه / 1
" 1590 " 589وغريهم .
 12امللحى .450/9
 13املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف 312 / 21
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جيب ذلك وتعلق من أوجبها مبطلق األمر وافعل مبطلقه على الوجوب حىت أييت الدليل بغريه وروي ذلك عن
عمر بن اخلطاب وبن عباس واختاره الطربي واحتج داود أيضا أبن سريين أاب حممد بن سريين سأل أنس بن
مالك الكتابة وهو مواله فأىب أنس فرفع عمر عليه الدرة وتال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا فكاتبه أنس قال
داود وما كان عمر لريفع الدرة على أنس فيما له مباح أال يفعله ومتسك اجلمهور أبن اإلمجاع منعقد على أنه لو
سأله أن يبيعه من غريه مل يلزمه ذلك ومل جيرب عليه وإن ضوعف له يف الثمن وكذلك لو قال له أعتقين أو دبرين
أو زوجين مل يلزمه ذلك إبمجاع فكذلك الكتابة ألهنا معاوضة فال تصح إال عن تراض وقوهلم مطلق األمر يقتضي
الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم اخلري فيه فعلق
الوجوب على أمر ابطن وهو علم السيد ابخلريية وإذا قال العبد كاتبين وقال السيد مل أعلم فيك خريا وهو أمر
ابطن فريجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي يف اببه  .تفسري القرطيب .245/12واحمللى .222/9
وقال الزرقاين :130/4
وقال أبو عمر ملا مل جيب على السيد بيعه إبمجاع ويف الكتابة إخراج ملكه عنه بغري رضى وال طيب نفس كانت
الكتابة أحرى أن ال جتب ودل ذلك على أن اآلية على الندب ال على اإلجياب
وقال أبو سعيد االصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط يف قوله " إن علمتم فيهم خريا " سورة النور
اآلية  33فإنه وكل االجتهاد يف ذلك إىل املوايل ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه مل جيرب عليه فدل على أنه غري
واجب
وقال القرطيب ملا ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن األمر بكتابته غري واجب ألن قوله خذ كسيب
واعتقين مبنزلة أعتقين بال شيء وذلك ال جيب اتفاقا
" قال مالك ومسعت بعض أهل العلم يقول يف قول هللا تبارك وتعاىل " وآتوهم من مال هللا الذي آاتكم " سورة
النور اآلية  " 33أمر للموايل أن يبذلوا هلم شيئا من أمواهلم للوجوب عند األكثر والندب عند مالك ومجاعة ألنه
يف معىن وصدقه التطوع اإلعانة على العتق وكل منهما ال جيب ويف معىن اإليتاء حط جزء من مال الكتابة كما
قال " إن ذاك أن يكتب الرجل غالمه مث يضع " حيط " عنه من آخر كتابته شيئا مسمى " وهو اجلزء األخري
ألن به خيرج حرا فتظهر مثرته
" قال فهذا الذي مسعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عرب به أوال " وأدركت عمل الناس على ذلك عندان
وقد بلغين " لعله من انفع أو ابن دينار " أن عبد هللا بن عمر كاتب غالما له على مخسة وثالثني ألف درهم "
فضة " مث وضع عنه من آخر كتابته مخسة آالف درهم " فخرج حرا " واألمر عندان أن املكاتب إذا كاتبه سيده
تبعه ماله " ألهنا يف معىن العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ومل يستثنه " ومل يتبعه ولده " ألهنم ذوات أخر " إال أن
يشرتطهم يف كتابته " فيدخلون ألنه ابلشرط كأن الكتابة وقعت على اجلميع
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مسألة  :بيع األمة إذا زنت أربع مرات:

واألمر ابلبيع مندوب عند اجلمهور خالفا أليب ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف األمر
عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة يف املطلب وحيتاج اىل ثبوت وقال بن بطال محل الفقهاء األمر
ابلبيع على احلض على مساعدة من تكرر منه الزان لئال يظن ابلسيد الرضا بذلك وملا يف ذلك من الوسيلة اىل
تكثري أوالد الزان قال ومحله بعضهم على الوجوب وال سلف له من األمة فال يستقل به وقد ثبت النهي عن
إضاعة املال فكيف جيب بيع األمة ذات القيمة حببل من شعر ال قيمة له فدل على أن املراد الزجر عن معاشرة
من تكرر منه ذلك وتعقب أبنه ال داللة فيه على بيع الثمني ابحلقري وان كان بعضهم قد استدل به على جواز
بيع املطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان مبا يتغابن مبثله إال أن قوله ولو حببل من شعر ال يراد به ظاهره
وامنا ذكر املبالغة كما وقع يف حديث من بىن هلل مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد األجوبة ألن قدر
املفحص ال يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك يف عني مملوكة للمحجور فال يبيعها وليه إال ابلقيمة
وحيتمل أن يطرد ألن عيب الزان تنقص به القيمة مث كل أحد فيكون بيعها ابلنقصان بيعا بثمن املثل نبه عليه
القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العريب املراد من احلديث اإلسراع ابلبيع وامضاؤه وال يرتبص به طلب الراغب
يف الزايدة وليس املراد بيعه بقيمة احلبل حقيقة .الفتح .164/12
مسألة :النهي عن القران بني التمرتني:
واختلفوا ىف أن هذا النهى على التحرمي أو على الكراهة واألدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه
للتحرمي وعن غريهم أنه للكراهة واألدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشرتكا بينهم فالقران حرام
إالبرضاهم .شرح النووي لصحيح مسلم .223/13
مسألة :األكل أو الشرب ابلشمال:

اختلف اهل العلم يف حكم األكل والشرب ابلشمال على قولني مها:

القول األول :أن األكل والشرب ابلشمال مكروه  ،واليه ذهب مجهور العلماء " انظر فتح الباري البن حجر
 ، 522/9شرح النووي لصحيح مسلم  ، 191/13واآلداب الشرعية البن مفلح  168/3وغريها.
وقال ابن عبدالرب كذلك " هني عن األكل ابلشمال والشرب هبا ألن األمر يقتضي النهي عن مجيع أضداده فمن
أكل بشماله أو شرب بشماله وهو ابلنهي عامل فهو عاص هلل وال حيرم عليه مع ذلك طعامه ذلك وال شرابه ألن
النهي عن ذلك هني أدب ال هني حترمي واألصل يف النهي أن ما كان يل ملكا فنهيت عنه فإمنا النهي عنه أتدب

18

وندب إىل الفضل والرب وإرشاد إىل ما فيه املصلحة يف الدنيا والفضل يف الدين وما كان لغريي فنهيت عنه
فالنهي عنه هني حترمي وحتظري .
القول الثاين :ان األكل والشرب ابلشمال حمرم واليه ذهب مجاعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن
عبدالرب وابن العريب وابن حجر والصنعاين والشوكاين وغريهم احمللى  ،424/7وسبل السالم للصنعاين 318/4
مسألة التسمية عند األكل:
ذهب ابن حزم إىل أن التسمية فرض عند األكل ،وخالفه غريه فحملوها على االستحباب .احمللى .424/7
مسألة السالم:

قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم :140 /14
ونقل ابن عبدالرب وغريه إمجاع املسلمني على أن ابتداء السالم سنة وأن رده فرض.
ويف  :141/14وهذا الذى جاء به احلديث من تسليم الراكب على املاشى والقائم على القاعد والقليل على
الكثري وىف كتاب البخارى والصغري على الكبري لكنه لالستحباب فلو عكسوا جاز وكان خالف األفضل,

مسألة :االبتداء ابليمىن عند االنتعال ،وابليسرى عند اخللع:
يف املتفق عليه عن أيب هريرة مرفوعا ":إذا نتعل أحدكم فليبدأ ابليمني وإذا نزع فليبدأ ابلشمال ،فلتكن اليمىن
أوهلما ينتعل وآخر ما ينزع" .نقل أبو زرعة عن ابن عبدالرب أن األمر لالستحباب ،مث نقل عن عياض والنووي
والقرطيب إمجاع املسلمني على أن األمر لالستحباب .طرح التثريب .132/8
يف الفتح  321/10يف معرض حديثه عن حكم االبتداء ابليمىن عند االنتعال ،وابليسرى عند اخللع:
ونقل عياض وغريه اإلمجاع على أن األمر فيه لالستحباب وهللا أعلم
مسألة النهي عن املشي يف نعل واحدة:
يف املتفق عليه عن أيب هريرة مرفوعا ":ال ميشي أحدكم يف نعل واحدة ،لينعلهما مجيعا أو ليخلعهما مجيعا" .نقل
أبو زرعة عن النووي اإلمجاع على أن النهي للكراهة ،وخال ابن حزم فقال أبن النهي للتحرمي .طرح التثريب .134/8
وقال ابن عبد الرب رمحه هللا " وهنيه صلى هللا عليه وسلم عن املشي يف نعل واحدة هني أدب ال هني حترمي
واألصل يف هذا الباب أن كل ما كان يف ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإمنا هو هني أدب ألنه
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ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته ال تتعدى وهذا ابب مطرد ما مل يكن ملكك حيواان
فتنهى عن أذاه فإن أذى املسلم يف غري حقه حرام وأما النهي عما ليس يف ملكك إذا هنيت عن متلكه أو
استباحته إال على صفة ما يف نكاح أو بيع أوصيد أو حنو ذلك فالنهي عنه هني حترمي فافهم هذا األصل.
مسألة تغيري الشيب:
الصواب أن اآلاثر املروية عن النىب صلى هللا عليه وسلم بتغيري الشيب وابلنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها
تناقض بل األمر ابلتغيري ملن شيبه كشيب أىب قحافة والنهى ملن له مشط فقط قال واختالف السلف ىف فعل
األمرين حبسب اختالف أحواهلم ىف ذلك مع أن األمر والنهى ىف ذلك ليس للوجوب ابالمجاع وهلذا مل ينكر
بعضهم على بعض .شرح النووي لصحيح مسلم.80/14
مسألة قراءة القرآن يف أقل من ثالث:
قال ابن حجر رمحه هللا :وكأن النهي عن الزايدة ليس على التحرمي كما أن األمر يف مجيع ذلك ليس للوجوب
وعرف ذلك من قرائن احلال اليت ارشد إليها السياق وهو النظر إىل عجزه عن سوى ذلك يف احلال أو يف املآل
وأغرب بعض الظاهرية فقال حيرم أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث وقال النووي أكثر العلماء على أنه ال تقدير
يف ذلك وإمنا هو حبسب النشاط والقوة فعلي هذا خيتلف ابختالف األحوال واالشخاص وهللا أعلم.

الفتح .97/9

مسألة الفرار من اجملذوم:
قال ابن حجر رمحه هللا:
وليس يف أمره ابلفرار من اجملذوم معارضة ألكله معه ألنه كان أيمر ابألمر على سبيل اإلرشاد أحياان وعلى سبيل
اإلابحة أخرى وان كان أكثر األوامر على اإللزام وإمنا كان يفعل ما هنى عنه أحياان لبيان أن ذلك ليس حراما
وقد سلك الطحاوي يف معاين اآلاثر مسلك بن خزمية فيما ذكره فأورد حديث ال يورد ممرض على مصح مث قال
معناه أن املصح قد يصيبه ذلك املرض فيقول الذي أورده لو أين ما أوردته عليه مل يصبه من هذا املرض شيء
والواقع أنه لو مل يورده ألصابه لكون هللا تعاىل قدره فنهى عن إيراده هلذه العلة اليت ال يؤمن غالبا من وقوعها يف
قلب املرء مث ساق األحاديث يف ذلك فأطنب ومجع بينها بنحو ما مجع به بن خزمية ولذلك قال القرطيب يف
املفهم إمنا هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن إيراد املمرض على املصح خمافة الوقوع فيما وقع فيه أهل
اجلاهلية من اعتقاد العدوى أو خمافة تشويش النفوس وأتثري األوهام وهو حنو قوله فر من اجملذوم فرارك من األسد
وان كنا نعتقد أن اجلذام ال يعدي لكنا جند يف أنفسنا نفرة وكراهية ملخالطته حىت لو أكره إنسان نفسه منه وعلى
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جمالسته لتأذت نفسه بذلك فحينئذ فاألوىل للمؤمن أن ال يتعرض إىل ما حيتاج فيه إىل جماهدة فيجتنب طرق
األوهام اآلالم مع أنه يعتقد أن ال ينجي حذر من قدر وهللا أعلم قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة األمر ابلفرار
من األسد ليس للوجوب بل للشفقة ألنه صلى هللا عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر أبي
وجه كان ويدهلم على كل ما فيه خري .الفتح .162/10
مسألة :لعق اليد بعد الطعام
يف حديث ابن عباس مرفوعا :إذا أكل أحدكم طعاما فال ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها .متفق عليه األمر
لالستحباب.
مسألة :عيادة املريض:
يف حديث الرباء :أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع وهناان عن سبع ،أمران بعيادة املريض واتباع
اجلنائز"....
قال ابن دقيق العيد رمحه هللا :عيادة املريض عند األكثرين مستحبة إبطالق ،وقد جتب حيث يضطر املريض إىل
من يتعاهده وإن مل يعد ضاع ،وأوجبها الظاهرية .اإلحكام مع العدة .490/4
مسألة تشميت العاطس:
يف حديث الرباء :وتشميت العاطس.
قال ابن دقيق العيد رمحه هللا :وتشميت العاطس عند مجاعة كثرية من ابب االستحباب .اإلحكام مع العدة
.491/4
مسألة إجابة الداعي:

يف حديث الرباء :وإجابة الداعي
قال ابن دقيق العيد رمحه هللا :وإجابة الداعي ،عامة ،واالستحباب شامل للعموم ما مل يقع مانع.اإلحكام مع
العدة .493/4
هذا ما تيسر مجعه واحلمد هلل أوال وآخرا.
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