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 المقدمة 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
إال إله  سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد

 أن حممداً عبده ورسوله . إال اهللا وأشهد

 )1(َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن)  (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِهِ 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ  (يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه َوا َألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم ِمنـْ
 .  )2( َرِقيباً)

(ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر )(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُولُوا قـَْوًال َسِديداً 
 .  )3( ) َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

 أما بعد : 

فإن الشريعة اإلسالمية متيزت بالشمول والكمال والصالحية لكل عصر 
فال مساغ ألحد لإلعراض عن أحكامها ، ومكان مع اليسر والسهولة يف أحكامها 

بسبب املشقة ، فهي شريعة سهلة مسحة منسجمة مع الفطرة اليت فطر الناس عليها 
 . 

 .  102آل عمران  :   ) 1(
 .  1النساء :   ) 2(
 .  71-70األحزاب :   ) 3(
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ع البشرية مسلمهم وكافرهم أمام العدالة سواء فهي شريعة حتقق العدالة جلمي
هلذه و   .فمبناها وأساسها على حتصيل املصاحل وتكميلها ودفع املفاسد وتقليلها ،

امليزات وغريها اختصت الشريعة اإلسالمية من بني الشرائع السماوية بالشمول 
بنية على ية حىت تقوم الساعة ، ورسالة هذه صفتها البد أن تكون ماملوالدوام والع

قواعد وأسس تكفل اخللود واملسايرة جلميع األزمنة واألمكنة على خمتلف األجناس 
 ، وقد اقتضت حكمة الباري أن تكون هذه الشريعة كذلك . 

من القواعد اليت )رب مكروه ويف غريها حمبوب اإليثار يف القُ ( وإن قاعدة : 
راسة هذه القاعدة دراسة حتتاج إىل عناية واهتمام ودراسة وحتقيق ، وقد قمت بد

تأصيلية يف حبث سابق مستقل ، ورأيت يف هذا البحث أن أفرد دراسة للقاعدة 
 دراسة تطبيقية ، وذلك لألسباب التالية : 

أمهية دراسة فروع هذه القاعدة ، فإن كثرياً من الناس خيطئون يف فهم الفروع  – 1
 ه . املندرجة حتت القاعدة ويسوون بني اإليثار هبا وعدم

 . )إهداء القرب للغري(إن من القواعد املندرجة حتت هذه القاعدة : قاعدة  – 2

متوسع يف تطبيقها وتعميمها  العلم جتاه هذه القاعدة بني طرفني :طرفوأهل 
 على األحياء واألموات ويف مجيع أنواع القرب بدون استثناء شيء منها . 

 ض القرب . غري متوسع بل قصرها على األموات ، وبعطرف  و 

 هلذه األسباب ، أفردت الدراسة التطبيقية يف مبحث خاص . 
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 خطة البحث : 

 يتكون هذا البحث من هذه املقدمة ، وثالث فصول وخامتة . 

 الفصل األول : في القواعد المتفرعة عن القاعدة . 

 الفصل الثاني : في أنواع اإليثار ، وفيه مبحثان : 

 إليثار المحبوب . المبحث األول : في أنواع ا 

 المبحث الثاني : في أنواع اإليثار المكروه .  

 الفصل الثالث : في أثر القاعدة على الفروع الفقهية ، وفيه مبحثان : 

 المبحث األول : في أثر القاعدة في الفروع .  

 المبحث الثاني : في ما يستثنى من القاعدة من فروع .  

 .  الخاتمة : تتضمن أهم نتائج البحث
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 الفصل األول 
 القواعد المتفرعة عن القاعدة 

 .  )إهداء القرب للغري(يتفرع عن القاعدة : قاعدة 

وجه تفرع هذه القاعدة عن قاعدة : اإليثار في القرب مكروه وفي غيرها 
 محبوب : 

ن إهداء القرب : هو اإليثار هبا بعينه فمن مث تكون هذه القاعدة هو أ
 ار يف القرب مكروه . مندرجة حتت قاعدة اإليث

 معنى القاعدة : 

 نسان وجعل ثواهبا ملسلم ميت أوحيّ ن مجيع أنواع القربات إذا فعلها اإلهو أ
 نفعه ذلك . 

وهذه القاعدة جاءت مطلقة بدون قيد ، فهي تتناول إهداء القرب املالية 
ا والبدنية ، وقد نص صاحب الزاد على ذلك فقال : " وأي قربة فعلها وجعل ثواهب

 .  )1(مليت مسلم أوحى نفعه ذلك " 

مثال ذلك : إذا صام شخص أو حج أو أعتق أو تصدق عن غريه كل ذلك 
ينفعه ، فجميع أنواع القرب إذا أهديت للغري نفعه ذلك اإلهداء سواء كان املهد 

 إليه حياً أو ميتاً ، هذا ما أفادته القاعدة . 

 : وهذا الذي أفادته القاعدة ليس على إطالقه 

، املقنع مع  139،  3/138انظر : الروض املربع  شرح زاد املستقنع مع حاشية ابن قاسم  ) 1(
 .  6/257الشرح الكبري 
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مليت قد يكون متوجهًا ألن امليت  –أي اإليثار  –فنقول : إن كان اإلهداء 
 حمتاج وال ميكنه العمل . 

على أن يقوم هبذه الطاعة ، ففي ذلك  ما إن كان إهداء القرب حلي قادرأ
نظر : ألنه يؤدي إىل اتكال احلي على هذا الرجل الذي يتقرب إىل اللَّه عنه ، 

ابة وال عن السلف الصاحل ، وإمنا الذي عهد منهم هو وهذا مل يعهد عن الصح
جعل القرب لألموات ، أما األحياء فلم يعهد ، اللهم إال ما كان فريضة كاحلج ، 

لكن بشرط أن يكون احملجوج عنه عاجزًا ال يرجى  ρفإن ذلك عهد على النيب 
 .  )1(زواله

 وانتفاع األموات بسعي األحياء ينقسم إىل ثالثة أقسام : 

 القسم األول : ما ھو مجمع علیھ بین العلماء : 

 وهو نوعني : 

 األول : ما تسبب إليه امليت يف حياته . 

 .  )2(الثاين : دعاء املسلمني لـه واستغفارهم له

 فالدليل على األول وهو ما تسبب إليه يف حياته ما يلي : 

ال : " إذا مات ق ρما روي عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه  – 1
اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 

 .   466 -5/465انظر : الشرح املمتع  ) 1(
، جمموع  511ح العقيدة الطحاوية ص ، شر  3/519، املغين  6/257الشرح الكبري   ) 2(

 .  24/306فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 .  )1(ولد صاحل يدعو لـه " 

فإنه هو الذي تسبب ، فاستثناء هذه الثالث من عمله يدل على أ�ا منه  
 إليها. 

إن  : " ρما روي عن أيب هريرة رضي اللَّه تعاىل عنه قال : قال رسول اللَّه   – 2
مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره وولدًا صاحلاً 

أجراه أو تًا البن السبيل بناه أو �رًا تركه ومصحفًا ورثه أو مسجدًا بناه أو بي
 .)2(صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته يلحقه من بعد موته"

" من سن يف اإلسالم  ρاللَّه ما روي عن جرير بن عبداهللا قال : قال رسول  – 3
سنة حسنة فلـه أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من 
أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 

 .  )3(هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزراهم شيء " 

،  3/1255أخرجه مسلم يف كتاب الوصية  باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته   ) 1(
، وأخرجه  2/106وأخرجه أبو داود يف كتاب الوصايا باب فيما جاء يف الصدقة عن امليت 

، وأخرجه اإلمام أمحد يف  6/210باب فضل الصدقة عن امليت النسائي يف كتاب الوصايا 
 .  2/372مسنده 

 89-1/88،  242أخرجه ابن ماجه يف املقدمة باب ثواب معلم الناس اخلري حديث   ) 2(
نقل عن ابن املنذر أنه قال : إسناده حسن ، ويف الزوائد إسناده غريب ومرزوق خمتلف فيه ، 

 . 1/89ة عن حممد بن حيىي الذهلي به سنن ابن ماجهوقد رواه ابن خزمية يف صحيح
 -2/704،  1017أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة .. حديث :   ) 3(

،  203، وأخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث  705
1/74  . 
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في الفضل والثواب قال ابن القيم : " فإذا كان هذا يف العذاب والعقاب ف
   )1( أوىل وأحرى.

واحلاصل : أن النصوص الشرعية دلت على وصول الثواب إىل امليت إذا 
 تسبب إليها يف حياته . 

 والدليل على الثاين : وهو دعاء املسلمني لـه واستغفارهم لـه ما يلي : 

نا والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخوان [قولـه تعاىل  – 1
 .  )2( ]الذين سبقونا باإلميان 

فأثىن اللَّه سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنني قبلهم فدل على انتفاعهم 
 باستغفار األحياء . 

: " إذا صليتم  ρوعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه  – 2
 .  )3(على امليت فأخلصوا لـه الدعاء " 

فع بدعاء املسلمني واستغفارهم لـه حيث قال دل احلديث على أن امليت ينت
ρ  . فأخلصوا لـه الدعاء : 

على جنازة فحفظت من  ρوعن عوف بن مالك قال صلى رسول اللَّه  – 3

 .  146انظر : الروح ص  ) 1(
 .  10احلشر :   ) 2(
، وأخرجه ابن ماجه يف   2/188أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز باب يف الدعاء للميت   ) 3(

) 1497، حديث ( 1/480كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة 
، وأخرجه ابن حبان والبيهقي وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان فانتفت 

 شبهة تدليسه . 
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وسع أدعائه وهو يقول : " اللهم اغفر لـه وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله و 
نقيت الثوب األبيض من مدخله واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا  كما 

الدنس وأبدلـه دارًا خريًا من داره وأهًال خريًا من أهله وزوجًا خري من زوجه وأدخله 
 .  )1(اجلنة وأعذه من عذاب القرب " 

 وهذا وأمثاله كثري يف األحاديث بل هو املقصود بالصالة على امليت . 

وكذلك ورد الدعاء  وكذلك ورد الدعاء لـه بعد الدفن والسؤال لـه بالتثبيت ،،
 .الشريعة  ذا أمر جممع عليه وتشهد لـه نصوصهلم عند زيارة القبور ، وه

صلى اهللا عليه وسلم ( كان النيب صىب اهللا عليه فمن ذلك على سبيل املثال قوله 
وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال : استغفروا ألخيكم وأسألوا له 

 .)2(التثبيت فإنه اآلن يسأل 

وقوله يف حديث بريده بن اخلصيب  قال : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر إن يقولوا : السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني 

إىل غري  )3( واملسلمني ، وإن إنشاء اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنا ولكم العافية)
 ذلك من النصوص .

لألموات فعًال وتعليمًا ودعاء الصحابة والتابعني واملسلمني عصراً  ρ فدعاء النيب 

 .  663– 2/662خرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب الدعاء للميت يف الصالة أ  ) 1(
أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز باب اإلستغفار عند القرب للميت يف وقت اإلنصراف من   ) 2(

 . 3/215حديث عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه 
 .671/ 2ور والدعاء ألهلها أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب مايقال عند دخول القب  ) 3(

 . 494/ 1وأخرجه ابن ماجه يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف ما يقال إذا دخل املقابر 
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بعد عصر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن ينكر ، وقد جاء أن اللَّه يرفع درجة 
 .  )1(العبد يف اجلنة فيقول : أىن يل هذا ؟ فيقال : بدعاء ولدك

 القسم الثاني : الصدقة والحج : 

ل إىل امليت منهما ، فهل الذي يصل إليه فاختلف أهل العلم يف الذي يص
 ثواب اإلنفاق أو ثواب العمل . 

 .  )2(فذهب اجلمهور إىل أن الذي يصل إىل امليت صواب العمل  نفسه

 .  )3(وذهب بعض احلنفية إىل أن الذي يصل إىل امليت ثواب اإلنفاق

 والدليل على وصول ثواب الصدقة عدة أحاديث منها : 

فقال يا  ρئشة رضي اللَّه عنها : " أن رجًال أتى النيب ما روي عن عا – 1
رسول اللَّه إن أمي افتلتت نفسها ومل توصي ، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها 

 . )4(أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم " 

وعن عبداهللا بن عباس رضي اللَّه عنهما : " أن سعد بن عبادة توفيت  – 2
فقال : يا رسول اللَّه إن أمي توفيت وأنا غائب  ρ أمه وهو غائب عنها فأتى النيب

عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ، قال فإين اشهدك أن حائطي 

 . 147أنظر : الروح ص   ) 1(
 .  145، الروح البن القيم  6/261انظر : اإلنصاف مع الشرح الكبري واملقنع   ) 2(
 .  511انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص   ) 3(
، وأخرجه  3/193أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا باب ما يستحب ملن يتوىف فجأة   ) 4(

 .  2/296باب وصول الصدقة عن امليت  -مسلم يف كتاب الزكاة 
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 .  )1(املخراف صدقة عنها " 

وعن عبداهللا بن عمرو أن العاص بن وائل نذر يف اجلاهلية أن ينحر  – 3
عن  ρوأن عمرًا سأل النيب  مائة بدنة ، وأن هشام بن العاص حنر مخسة ومخسني

 .  )2(ذلك ، فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك"

فدلت هذه األحاديث وأمثاهلا على أن ثواب الصدقة تصل إىل امليت وينتفع 
 .  )3(هبا

 وأما الدليل على وصول ثواب احلج فما يلي : 

 ρامرأة من جهينة جاءت النيب عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما : " أن  – 1
فقالت : إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها ؟ قال حجي 
عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالقضاء 

 ")4(  . 

 ρ وعن بريدة رضي اللَّه عنه قال : " بينما أنا جالس عند رسول اللَّه – 2
ه امراة فقالت : إين تصدقت على أمي جبارية وأ�ا ماتت ، فقال وجب إذ أتت

أجرك وردها عليك املرياث ، فقالت : يا رسول اللَّه : إنه كان عليها صوم شهر 

 .  3/193أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة   ) 1(
 .  2/182أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   ) 2(
 .  513ر : شرح العقيدة الطحاوية ص انظ  ) 3(
أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصًال معلومًا بأصل   ) 4(

، وأخرجه مسلم يف   218-2/217، ويف كتاب احلج باب احلج والنذر  8/150مبني 
 .  2/805كتاب الصيام عن امليت 
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أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها ، قالت : إ�ا مل حتج قط أفأحج عنها ؟ قال 
 .  )1(حجي عنها " رواه مسلم

ال رجل يا نيب اللَّه إن أيب مات ومل حيج أفأحج وعن ابن عباس قال : ق – 3
عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية ؟ قال نعم قال فدين اللَّه 

 .  )2(أحق " 

قال ابن القيم : " وأمجع املسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ، 
تادة حيث ضمن ولو كان من أجنيب أو من غري تركته وقد دل عليه حديث أيب ق

 . )3(: " األن بردت عليه جلدته" ρالدينارين عن امليت فلما قضامها قال لـه النيب 

وأمجعوا على أن احلي إذا كان لـه يف ذمة امليت حق فأحله منه أنه ينفعه ويربأ 
 .   )4(منه كما يسقط من ذمة احلي

ه ولو مل فإذا سقط من ذمة احلي بالنص واإلمجاع مع إمكان أدائه لـه بنفس
يرض بـه بل رده ، فسقوطه من ذمة امليت باإلبراء ، حيث ال يتمكن من أدائه أوىل 
وأحرى ، وإذا انتفع باإلبراء واإلسقاط فكذلك ينتفع باهلبة واإلهداء ، وال فرق 
بينهما ، فإن ثواب العمل حق املهدي الواهب ، فإذا جعله للميت انتقل إليه كما 

من الدين وغريه هو حمض حق احلي ، فإذا أبرأه وصل  أن ما على امليت من حقوق

 .  2/805الصيام عن امليت  أخرجه مسلم يف كتاب الصيام باب قضاء  ) 1(
، ويف   5/89أخرجه النسائي يف كتاب احلج باب تشبيه قضاء احلج بقضاء الدين اجملتىب   ) 2(

 .8/201كتاب آداب القضاة باب ذكر االختالف على حيىي بن أيب إسحاق فيه اجملتىب 
: حسن انظر شرح  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده واحلاكم يف مستدركه وغريه وقال األلباين  ) 3(

 .  514الطحاوية ص 
 .   150انظر الروح ص   ) 4(
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اإلبراء إليه ، وسقط من ذمته فكالمها حق للحي فأي نص أو قياس أو قاعدة من 
 قواعد الشرع يوجب وصول أحدمها ومينع وصول اآلخر ؟ 

هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب األعمال إىل امليت إذا فعلها احلي 
فإن الثواب حق للعامل ، فإذا وهبه ألخيه املسلم مل مينع عنه وهذا حمض القياس ، 

 .  )1(من ذلك كما مل مينع من هبة ماله يف حياته وإبرائه لـه من بعد موته " 

القسم الثالث : وهو الصوم ونحوه من العبادات البدنية كالصالة وقراءة 
 القرآن والذكر ونحو ذلك . 

م أمحد وقول بعض أصحاب فمذهب اجلمهور من السلف وهو مذهب اإلما
أيب حنيفة إىل أ�ا تصل إىل امليت نص على هذا اإلمام أمحد يف رواية حممد بن 
حيىي الكحال قال : قيل أليب عبداهللا : الرجل يعمل الشيء من اخلري من صالة أو 

أرجو ، أو قال : امليت : صدقة أو غري ذلك فيجعل نصفه ألبيه أو ألمه ؟ قال 
من صدقة أو غريها ، وقال : ايضًا اقرأ آية الكرسي ثالث يصل إليه كل شيء 

 مرات ، وقل هو اللَّه أحد ، وقل : اللهم إن فضله ألهل املقابر . 

 .  )2(أن ذلك ال يصل  واملشهور من مذهب الشافعي 

 وقد دل الدليل على وصول ثواب الصوم ، فمن ذلك ما يلي : 

ه قال : " من مات وعلي ρلَّه عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول ال – 1

 . 514، شرح العقيدة الطحاوية ص  150انظر : الروح البن القيم ص   ) 1(
،  145،  الروح البن القيم ص  24/315انظر : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   ) 2(

جملموع شرح املهذب ا  517،  514،  513 ،511شرح العقيدة الطحاوية ص 
14/435-438 . 
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 .  )1(صيام صام عنه وليه " 

غري ذلك من النصوص الدالة على  عليه أيضًا حديث بريدة السابق وودل 
 وصول ثواب الصوم إىل امليت . 

بوصول ثواب الصوم الذي هو جمرد ترك  ρقال ابن القيم : " وقد نبه النيب 
وليس بعمل اجلوارح على وصول ثواب  ونية تقوم بالقلب ال يطلع عليه إال اللَّه

 القراءة اليت هي عمل باللسان تسمعه األذن وتراه العني بطريق األوىل. 

ويوضحه أن الصوم نية حمضة ، وكف النفس عن املفطرات وقد أوصل اللَّه 
ثوابه إىل امليت فكيف بالقراءة اليت هي عمل ونيه بل ال تفتقر إىل النية ، فوصول 

 .  )2(امليت فيه تنبيه على وصول سائر األعمال "  ثواب الصوم إىل

ن العبادات تنقسم إىل قسمني مالية وبدنية ، وقد نبه الشارع ومن املعلوم أ
على وصول ثواب الصدقة وعلى وصول سائر العبادات املالية ونبه على وصول 
ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية ، ونبه على وصول ثواب 

على وصول ثواب سائر العبادات املركبة  ج املركب من العبادات املالية والبدنيةاحل
، فتكون األقسام ثالثة مايل وبدين ومركب منهما ،  من العبادات املالية والبدنية 

 وعليه فاألنواع الثالثة تكون ثابتة بالنص والقياس.

 أدلة المانعین من وصول الثواب إلى المیت : 

، وأخرجه مسلم يف  2/240أخرجه البخاري يف كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم   ) 1(
 .  2/803كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن امليت 

 .  151-150انظر : الروح ص   ) 2(
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،  )1( ]وأن ليس لإلنسان إال ما سعى  [: قال تعاىل : من الكتاب  - 1
هلا ما كسبت وعليها  ما  [، وقال  )2( ]وال جتزون إال ما كنتم تعملون [وقال : 
 .  )3(]اكتسبت

دلت هذه اآليات على أنه ليس لإلنسان إال سعيه ، أما سعي غريه فليس لـه 
 وال يصله حىت ولو أهداه إليه . 

" إن مما  –كما تقدم   –ن أيب هريرة رضي اللَّه عنه من السنة : فع – 2
 .  )4(يلحق امليت من عمله وحسناته بعد موته علماً نشره " 

فاحلديث يدل على أنه إمنا ينتفع مبا كان قد تسبب اإلنسان فيه ومفهومه أن 
 ما مل يتسبب فيه ال ينتفع به . 

عنه عمله إال نقطع ا : " إذا مات اإلنسان ρويف احلديث اآلخر قال النيب 
 .  )5("  من ثالث صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعوا له 

يف هذا احلديث أن امليت إذا مات انقطع عمله إال من ثالث  ρفأخرب النيب 
وهي كلها قد تسبب هبا يف حياته ، وما مل يكن قد تسبب إليه يف حياته فهو 

 منقطع عنه . 

" سبع جيري على العبد أجرهن وهو يف قربه بعد وكذلك يف حديث أنس : 

 .  39النجم :   ) 1(
 .  39يس :   ) 2(
 .  286البقرة :   ) 3(
 .  6ص خترجيه سبق   ) 4(
 . 6سبق خترجيه ص   ) 5(
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موته من علم علمًا أو أجرى �رًا أو حفر بئرًا أو غرس خنًال أو بىن مسجدًا أو 
 .  )1(ورث مصحفاً أو ترك ولداً صاحلاً يستغفر لـه بعد موته " 

وهذا يدل على أن ما عدا ذلك ال حيصل لـه منه ثواب وإال مل يكن للحصر 
 معىن . 

قالوا : وأيضًا فاإليثار بأسباب الثواب مكروه وهو اإليثار بالقرب ،  – 3
فكيف اإليثار بنفس الثواب الذي هو غاية ؟ فإذا كره اإليثار بالوسيلة فالغاية أوىل 

 . )2(وأحرى " 

 وقال املقتصرون على وصول العبادات اليت تدخلها النيابة كالصدقة واحلج . 

ه النيابة حبال كاإلسالم والصالة وقراءة القرآن العبادات نوعان : نوع ال تدخل
 والصيام فهذا النوع خيتص ثوابه بفاعله ال يتعداه . 

ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وحنومها ، فهذا يصل ثوابه إىل 
امليت ألنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غريه يف حياته ، فبعد موته بالطريق األوىل  

)3( . 

 وقالوا : جياب عن حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه بوجوه منها: 

ما قاله مالك يف موطئه : قال : ال يصوم أحد عن أحد ، قال وهو أمر  – 1
 . )4(جممع عليه عندنا ال خالف منه 

 . 10 سبق خترجيه ص  ) 1(
 .  512 - 511، شرح العقيدة الطحاوية ص  151انظر : الروح البن القيم ص   ) 2(
 .  153 - 152، الروح ص  512انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص   ) 3(
 .  1/33ذر يف الصيام موقوفاً باب الن -أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب الصيام   ) 4(
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أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصوم عن امليت وقد روى عنه النسائي  – 2
 .  )1(عن أحدقولـه : ال يصلي أحد 

 .  )2(أنه حديث اختلف يف إسناده – 3

 أجاب الذين يرون وصول الثواب إىل امليت عن ذلك فقالوا : 

ليس يف شيء مما ذكرمت ما يعارض أدلة الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة 
 ومقتضى قواعد الشرع . 

 .  )3( ]وأن ليس لإلنسان إال ما سعى [أما قولـه تعاىل 

ف أهل العلم يف املراد باآلية على أقوال كثرية ، وأحسن ما قيل فنقول : اختل
يف توجيه اآلية ، أن يقال : اإلنسان بسعيه ، وحسن عشرته اكتسب األصدقاء ، 
وأولد األوالد ونكح األزواج وأسدى اخلري وتودد إىل الناس ، فرتمحوا عليه وأهدوا لـه 

بن عقيل يف اجلواب عن االستدالل العبادات ، وكان ذلك أثر سعيه ، هذا ما قاله ا
 يف هذه اآلية . 

وزاد عليه ابن القيم فقال : فإن العبد بإميانه وطاعته هللا ورسوله قد سعى يف 
انتفاعه بعمل إخوانه املؤمنني مع عمله ، كما ينتفع بعملهم يف احلياة مع عمله فإن 

كالصالة يف   املؤمنني ينتفع بعضهم بعمل بعض يف األعمال اليت يشرتكون فيها

قال األلباين : ال أعرف لـه اصًال مرفوعاً ال عند النسائي وال عند غريه وإمنا رواه النسائي يف   ) 1(
عن ابن عباس موقوفًا عليه ،  3/141والطحاوي يف مشكل اآلثار  4/43/1الكبري 

 .  512وسنده صحيح  ، انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 
 .  153ظر : الروح البن القيم ص ان  ) 2(
 .   39النجم :   ) 3(
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مجاعة ، فإن كل واحد منهم تضاعف صالته إىل سبع وعشرين ضعفاً ملشاركة غريه 
لـه يف الصالة ، فعمل غريه كان سبباً لزيادة أجره ، كما أن عمله سبب لزيادة أجر 
اآلخر بل قد قيل : إن الصالة يضاعف ثواهبا بعدد املصلني ، وكذلك اشرتاكهم 

ملعروف والنهي عن املنكر والتعاون على الرب والتقوى ، يف اجلهاد واحلج واألمر با
: " املؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضًا وشبك بني أصابعه"  ρوقد قال النيب 

)1(  . 

ومعلوم أن بأمور الدين أوىل منه بأمور الدنيا ، فدخول املسلم مع مجلة 
مسلم من املسلمني يف عقد اإلسالم من أعظم األسباب يف وصول نفع كل 

املسلمني إىل صاحبه يف حياته وبعد مماته ودعوة املسلمني حتيط من ورائهم ، وقد 
أخرب اللَّه سبحانه عن محلة العرش ومن حوله أ�م يستغفرون للمؤمنني ويدعون هلم 

، فالعبد  ρ، وأخرب عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنني كنوح وإبراهيم وحممد 
هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه ، يوضحه أن اللَّه بإميانه قد تسبب إىل وصول 

املؤمنني وسعيهم فإذا أتى  اً النتفاع صاحبه بدعاء إخوانه سبحانه جعل اإلميان سبب
لعمرو  ρبه فقد سعى يف السبب الذي يوصل إليه ، وقد دل على ذلك قول النيب 

 .  )2(بن العاص : " إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك " 

عين العتق الذي فعل عنه بعد موته ، فلو أتى بالسبب لكان قد سعى يف ي

 .  1/123باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه  –أخرجه البخاري يف كتاب الصالة   ) 1(
باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  –وأخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب  

4/1999  . 
 .  10سبق خترجيه ص    ) 2(
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 .  )1(عمل يوصل إليه ثواب العتق

وذكر بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية : بأن القرآن مل ينف انتفاع 
الرجل بسعي غريه ، وإمنا نفى ملكه لغري سعيه ، وبني األمرين من الفرق ما ال 

أنه ال ميلك إال سعيه وأما سعي غريه فهو ملك لساعيه فإن فأخرب تعاىل  ، خيفى
شاء أن يبذله لغريه وإن شاء أن يبقيه لنفسه وهو سبحانه مل يقل ال ينتفع إال مبا 

 .  )2(سعى

 وجياب عن االستدالل عن بقية اآليات بنفس اإلجابة . 

: " إذا مات العبد  ρوجياب عن استداللكم من السنة نقول : إن قولـه 
مل يقل انقطع انتفاعه ، وإمنا أخرب  ρنقطع عمله ... " استدالل ساقط وذلك أنه ا

عن انقطاع عمله ، وأما عمل غريه فهو لعامله فإن وهبه لـه فقد وصل إليه ثواب 
عمل العامل ال ثواب عمله هو ، فاملنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، وكذلك 

مليت من حسناته وعمله " فال ينفي أن احلديث اآلخر وهو قولـه : " إمنا يلحق ا
 .  )3(يلحقه غري ذلك من عمل غريه وحسناته " 

 وأما قولكم : اإليثار سبب الثواب ... 

 فيجاب عنه مبا يلي : 

أن حال احلياة ال يوثق فيها بسالمة العاقبة جلواز أن يرتد احلي فيكون قد آثر  – 1
 بالقربة غري أهلها وهذا قد أمن باملوت . 

 .  515،  514، شرح العقيدة الطحاوية ص  158ظر : الروح البن القيم ص ان  ) 1(
 .  313،  24/306انظر : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   ) 2(
 .  312،  24/311، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  159انظر : الروح ص   ) 3(
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أن اإليثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن فعلها فلو ساغ  – 2
اإليثار هبا ألفضى إىل التقاعد والتكاسل والتأخر خبالف إهداء ثواهبا ، فإن 
العامل حيرص عليها ألجل ثواهبا لينتفع به أو ينتفع به أخاه املسلم فبينهما 

 فرق ظاهر . 

رة واملسارعة إىل خدمته والتنافس فيها فإن ذلك أن اللَّه سبحانه حيب املباد – 3
أبلغ يف العبودية ، واإليثار بذلك مناف ملقصود العبودية ، فإن اللَّه سبحانه 
أمر عبده هبذه القربة إما إجيابًا وإما استحبابًا ، فإذا آثر هبا ترك ما أمره وواله 

إىل أخيه املسلم  غريه خبالف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة مث ارسل ثوابه
)1(  . 

وأما قولكم العبادات نوعان : نوع تدخله النيابة ، فيصل ثوابه إذا أهدي إىل 
 امليت ، ونوع ال تدخله النيابة فال يصل ثوابه . 

نقول : هذا التفريق بني ما تدخله النيابة وبني ما ال تدخله النيابة مل يدل 
 عليه كتاب وال سنة وال قياس . 

والصوم ال تدخله النيابة  –كما سبق   –الصوم عن امليت  ρيب وقد شرع الن
وشرع لألمة أن ينوب بعضهم عن بعض يف فرض الكفاية ، وشرع لويل الطفل أن 
ينوب عنه يف اإلحرام ، وحكم لـه باألجر بفعل نائبه ، وورد عن أيب حنيفة أن رفقة 

والذي أوصل ثواب  املغمي عليه يف احلج حيرمون عنه فإحرام رفقته إحرام عنه ،
احلج والصدقة وحنومها مما ال تدخله النيابة هو الذي يوصل ثواب الصيام والصالة 
وحنومها مما ال تدخله النيابة ، وهذا مشهور عند املتقدمني وقد تواطأت أخبارهم يف 

 .  160،  159انظر : الروح ص  ) 1(
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 .  )1(ذلك

وأما ردهم حديث : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " يقول مالك يف 
 ρيصوم أحد عن أحد ، نقول عنه بل نرد قول مالك هذا بقول النيب موطأه : ال 

 والشك أن ردنا عليهم أوجه من ردهم حديث الرسول بقول مالك . 

وأما قول مالك : وهو أمر جممع عليه عندنا ال خالف فيه : نقول إن مالك 
لغه فيما ب -وهم بعض األمة  -مل حيك إمجاع األمة ، وإمنا حكى قول أهل املدينة 

ومل يبلغهم خالف بينهم ، وعدم اطالع مالك على اخلالف يف ذلك ال يكون 
بل لو أمجع عليه أهل املدينة كلهم لكان األخذ حبديث  ρمسقطاً حلديث الرسول 

أوىل من األخذ بقول أهل املدينة الذين مل تضمن لنا العصمة من قوهلم  ρالرسول 
 .  )2(دون األمة

هو راوي حديث الصوم عن امليت وقد قال : ال  وأما قولكم : إن ابن عباس
 يصوم أحد عن أحد . 

أن ابن عباس قد أفىت خبالف ما رواه وهذا ال يقدح يف روايته بفيقال عن هذا 
فإن روايته معصومة وفتواه غري معصومة ، ألنه حيتمل أن يكون نسى احلديث أو 

 لك من األسباب . تأولـه أو اعتقد لـه معارضاً راجحاً يف ظنه ، أو لغري ذ

علمًا : بأن فتوى ابن عباس غري معارضة للحديث ، فإنه أفىت يف رمضان أنه 
ال يصوم أحد عن حد وأفىت يف النذر أنه يصام عنه وليس هذا مبخالف لروايته بل 

 محل احلديث على النذر . 

 .  517،  516، شرح العقيدة الطحاوية ص  167،  166ح ص انظر : الرو   ) 1(
 .  167انظر : الروح ص   ) 2(
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مث إن حديث : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " هو ثابت من رواية 
ي اللَّه عنها ، فهب أن ابن عباس خالفه فكان ماذا ؟ فخالف ابن عائشة رض

عباس ال يقدح يف رواية أم املؤمنني ، بل رد قول ابن عباس رواية عائشة رضي اللَّه 
 عنها أوىل من رد روايتها بقولـه . 

وأيضًا : فإن ابن عباس رضي اللَّه عنهما اختلف عنه يف ذلك وعنه روايتان ، 
ديث للرواية املخالفة عنه أوىل من إسقاطها بالرواية األخرى فليس إسقاط احل

 .  )1(باحلديث

 وقولكم إنه حديث اختلف في إسناده . 

نقول : غري مسلم ألنه حديث صحيح ثابت رواه الشيخان ، ومل خيتلف يف 
 إسناده كما سبق خترجيه . 

ام صام أنه قال : " من مات وعليه صي ρقال ابن عبدالرب : ثبت عن النيب 
عنه وليه " وصححه اإلمام أمحد وذهب إليه وعلق الشافعي القول به على صحته 

يف الصوم عن امليت شيء ، فإن كان ثابتًا صيم  ρ، فقال : وقد روي عن النيب 
 عنه كما حيج عنه . 

 واحلاصل مما سبق ما يلي : 

كان حلي   القرب وإيثار الغري هبا إن كان مليت فهو متوجه ، وإن إن إهداء – 1
 قادراً على القيام بنفس القربة فال يسلم ألنه مل يعهد عن السلف . 

 إن األموات ينتفعون مبا تسببوا فيه يف حياهتم .  – 2

 .  168انظر : الروح ص   ) 1(
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 إن األموات ينتفعون بدعاء املسلمني هلم واستغفارهم هلم .  – 3

 دلت النصوص الشرعية على وصول ثواب الصدقة واحلج .  – 4

عية الصحيحة والقياس على وصول ثواب الصوم وحنوه دلت النصوص الشر  – 5
 من العبادات البدنية كما هو مذهب اجلمهور . 

إن العبادات تنقسم إىل قسمني مالية وبدنية ، ومركبة منهما ، أي من املايل  – 6
 والبدين . 

وبناء على ما سبق نقول  : الراجح أن مجيع القرب إذا أهديت إىل امليت 
انت بدنية أو مالية أو مركبة منهما ، والدليل على ذلك األدلة تصل إليه سواء ك

، فإذا  )1(: " إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى "  ρالسابقة وقولـه 
نويت أن تتقرب إىل اللَّه لفالن نفعه ذلك ، وال دليل على املنع ، ورجح هذا 

يف هتذيب السنن ، قرر و  -وهو املذهب –اإلطالق ابن القيم يف كتابه الروح 
 .  )2(وصول ما ورد به النص

غري إننا نقول الوقوف مع النص أقرب للصواب وعليه يكون إهداء ثواب 
 القرب اليت ورد هبا النص تصل إىل امليت وينتفع هبا . 

 أما دعاء املسلمني أو ما تسبب به امليت فهذا يصل ثوابه إىل امليت باإلمجاع. 

 ρباب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اللَّه  –أخرجه البخاري يف كتاب : بدء الوحي   ) 1(
1/2  . 

 غنم ومن مل يغنم باب بيان قدر ثواب من غزا ف –وأخرجه مسلم يف : كتاب اإلمارة  
  

 .  3/279انظر : هتذيب السنن   ) 2(
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 الفصل الثاني
 في أنــواع اإلیثــار

 تمھید : 
أشارت إىل  الو نظرنا إىل لفظ القاعدة اليت حنن بصدد احلديث عنها لوجد�

 .  نوعني من أنواع اإليثار

 أحدمها : اإليثار يف القرب وقد تقدم حكمه . 

وثانيهما : اإليثار يف حظوظ النفس من أمور الدنيا وهو اآلخر تقدم حكمه، 
أما احملبوب ر ينقسم إىل قسمني حمبوب ومكروه فوبناء على ذلك نقول إن اإليثا

 . فهو اإليثار يف حظوظ الدنيا وأما املكروه فهو اإليثار يف القرب كما سبق

 المبحث األول : 
 في أنواع اإلیثار المحبوب 

 الذي أثىن عليه صاحب الشرع يتنوع إىل عدة أنواع: هذا اإليثار

 األول : إيثار رضا اللَّه تعالى على رضا الخلق : 

وهذا النوع أعظم وأجل أنواع اإليثار وهو أن يريد ويفعل مافيه مرضات اللَّه 
، فيؤثر رضا اللَّه تعاىل وحمبته وخوفه  تعاىل ولو ترتب على ذلك غضب اخللق

رهبة وغري ذلك من الرغبة و الورجاءه والذلة واخلضوع واالستكانة والضراعة والتوكل و 
أنواع العبادة ، على رضا غريه فال يؤثر رضا اخللق على رضا اللَّه بأي وجه من 

وأعالها وجوه العبادة رضي اخللق أومل يرضوا ، وهذه الدرجة هي درجة األنبياء 
وأكملها للرسل عليهم الصالة والسالم ، وأعالها ألويل العزم منهم، وأعالها لنبينا 
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ρ   فإنه قاوم العامل كله وجترد للدعوة إىل اللَّه واحتمل عداوة البعيد والقريب يف ،
اللَّه تعاىل وآثر رضى اللَّه على رضى اخللق من كل وجه ، ومل يأخذه يف إيثار رضاه 

بل كان مهه وعزمه وسعيه كله مقصورًا على إيثار مرضاة اللَّه وتبليغ لومه الئم 
رساالته وإعالء كلماته وجهاد أعدائه حىت ظهر دين اللَّه على كل دين ، وقامت 
حجته على العاملني .. فلم ينل أحد من درجة هذا اإليثار ما نال صلوات اللَّه 

 وسالمه عليه . 

احملن ليتأخر عنه من ليس من أهله غري أن  وهذا النوع من اإليثار تعظم فيه
العبد إذا حتمل تلك احملن انقلبت منحاً وهذا معروف بالتجربة اخلاصة والعامة، فإنه 
ما آثر عبد مرضات اللَّه تعاىل على مرضات اخللق وحتمل ثقل ذلك وصرب إال أنشأ 

فانقلبت خماوفه  اللَّه من تلك احملنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما حتمل من مرضاته ،
 أمناً. 

وهذا النوع من اإليثار ال يستطاع إال بثالثة أشياء هي طيب العود ، وحسن 
 اإلسالم ، وقوة الصرب . 

ألن من املعلوم أن املؤثر لرضى اللَّه متصد ملعاداة اخللق وأذاهم هذه سنة اللَّه 
ن الناس يف خلقه ، وإال فما ذنب األنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط م

 والقائمني بدين اللَّه الذابني عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟

فمن آثر رضا اللَّه فالبد أن يعاديه رذالة العامل وأهل البدع والفجور وأهل 
الرياسات الباطلة وكل من خيالف هديه ، فما يقدم على معاداة هؤالء إال طالب 

عه الرجال وال تقلقله اجلبال، الرجوع إىل اللَّه ، ومن إسالمه صلب كامل ال تزعز 
ومن عقد عزمية صربه فحكم ال حتله احملن والشدائد وملخاوف ومالك ذلك أمران : 
الزهد يف احلياة ، وثناء الناس عليه ، ومالك هذين الشيئني صحة اليقني وقوة احملبة 
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، ومالك هذين أيضاً : بصدق اللجأ والطلب ، والتصدي لألسباب املوصلة إليهما 
)1( . 

من العامل وإيثاره رضى اللَّه على  ρومن األمثلة على هذا النوع موقف نبينا 
رضى غريه ، كما ذكرت آنفًا ، ومن ذلك موقف إبراهيم عليه السالم من قومه 
ومن ذبح ابنه حينما أمر بذلك ، ومن ذلك اختيار يوسف عليه السالم للسجن 

ية إليثار رضى اللَّه على رضى من الوقوع يف الفاحشة إىل غري ذلك من الصور احل
 غريه. 

 الثاني : إيثار الدين على ما سواه : 

إيثار ما جاء من عند اللَّه من اآليات والبينات واهلدى واليقني وسائر أحكام 
(قَاُلوا َلن  :الدين على ما سواه مما جاء به البشر كما قال تعاىل عن سحرة فرعون 

َا تـَْقِضي َهِذِه نـُّْؤثَِرَك َعَلى َما َجاءنَا مِ  َن اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإمنَّ
نـَْيا ٌر ،  اْحلََياَة الدُّ ِإنَّا آَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه َخيـْ

َوأَبـَْقى) 
)2(.  

حة الداللة يف إيثار الدين على ما جاء به البشر قال ابن كثري: فهذه اآلية واض
حيتمل  )والذي فطرنا  (" أي لن خنتارك على ما حصل لنا من اهلدى واليقني . 

أن يكون قسمًا وحيتمل أن يكون معطوفًا على البينات ، يعنون ال خنتارك على 
لطني فهو املستحق فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم املبتدي خلقنا من ا

 . 308، طريق اهلجرتني ص 302،  300،  2/299انظر : مدارج السالكني   ) 1(
 .  73-72سورة طه :   ) 2(
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 . )1(للعبادة واخلضوع ال أنت 

الدالالت على  )لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات  (وقال السعدي : " 
أن اللَّه هو الرب املعبود وحده املعظم املبجل وحده وأن ما سواه باطل ، ونؤثرك 

ه مما وعدتنا ب )فاقض ما أنت قاض  (على الذي فطرنا وخلقنا هذا ال يكون : 
، أي إمنا توعدنا به،  )إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا  (من القطع والصلب والعذاب 

غاية ما يكون يف هذه احلياة الدنيا ، ينقضي ويزول وال يضرنا ، خبالف عذاب اللَّه 
 . )2(ملن استمر على كفره فإنه دائم عظيم " 

الدين فيقول: كان كثريًا ما يدعو ربه بالثبات على   ρويف احلديث أن النيب 
 . )3("يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك " 

قال ابن حجر : " مقلب القلوب " معناه تقليب قلب عبده عن إيثار اإلميان 
 . )4(إىل إيثار الكفر وعكسه " 

: " يا مقلب القلوب " أي مصرفها تارة  ρوجاء يف حتفة األحوذي يف قوله 
ىل احلضرة وتارة إىل الغفلة "ثبت قليب على إىل الطاعة وتارة إىل املعصية وتارة إ

 .  3/159انظر : تفسري ابن كثري   ) 1(
 .  5/173انظر : تفسري السعدي   ) 2(
اب القدر باب ما جاء أن القلوب بني أصبعي أخرجه الرتمذي من حديث أنس يف كت  ) 3(

، وقال ويف الباب عن النواس بن مسعان وأم سلمة وعبد اللَّه بن  449-4/448الرمحن 
، واحلديث  3/257عمر وعائشة وهذا حديث حسن وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 

 . 527صححه الشيخ األلباين يف صحيح األدب املفرد ص
 .  11/522ي انظر : فتح البار   ) 4(
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 . )1(دينك" اجعله ثابتاً على دينك غري مائل عن الدين القومي والصراط املستقيم"

 الثالث : إيثار اآلخرة على الدنيا : 

على إيثار اآلخرة على  ρتضافرت النصوص يف كتاب اللَّه تعاىل وسنة نبيه 
(َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة يف الدنيا قال تعاىل : الدنيا والرتغيب يف اآلخرة والتزهيد 

ٌر َوأَبـَْقى) نـَْيا)(َواْآلِخَرُة َخيـْ أي  )بل تؤثرون احلياة الدنيا  (، فقوله تعاىل :  )2( الدُّ
تقدمو�ا على أمر اآلخرة وتبدو�ا على ما فيه نفعكم وصالحكم يف معاشكم 

ه يف الدار اآلخرة خري من الدنيا أي ثواب اللَّ  )واآلخرة خري وأبقى  (ومعادكم 
فكيف يؤثر عاقل ما يفىن على ، وأبقى فإن الدنيا دانية فانية واآلخرة شريفة باقية 

 . )3(ما يبقى ويهتم مبا يزول عنه قريباً ويرتك االهتمام بدار البقاء واخللد" 
يا واآليات الدالة على إيثار اآلخرة على الدنيا والرتغيب يف اآلخرة وطرح الدن

 والزهد فيها كثرية جداً . 
والسنة أيضًا جاءت دالة على هذا الذي جاء به القرآن فمن ذلك ما جاء 

قال : " من أحب دنياه أضر بآخرته  ρعن أيب موسى األشعري أن رسول اللَّه 
 . )4(ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفىن " 

ن اللَّه مستخلفكم فيها فينظر كيف : " إن الدنيا حلوة خضرة وإ ρوقال 

 .  6/349حتفة األحوذي   ) 1(
 .  17-16سورة األعلى :   ) 2(
 .  4/501تفسري ابن كثري   ) 3(
، وقال اهليثمي : رواه أمحد والبزار والطرباين  4/412أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   ) 4(

 .  10/249ورجاهلم ثقات انظر جممع الزوائد 
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 . )1(تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء " 

فهذه األحاديث وأمثاهلا كثري تفيد إيثار اآلخرة على الدنيا وأن ما يبقى خري 
فالدنيا دار من ال دار له ، ومال من ال مال له ، وهلا جيمع من ال عقل  ، مما يفىن

 إيثار اآلخرة عليها إال بعد نظرين صحيحني : له، وال يتم الزهد يف الدنيا و 

األول : النظر يف الدنيا وسرعة زواهلا وفنائها واضمحالهلا ونقصها وخستها 
وأمل املزامحة عليها وما يف ذلك من الغصص والنغص واألنكاد وآخر ذلك الزوال 

فطالبها ال ينفك من هم قبل ، واالنقطاع مع ما يعقب من احلسرة واألسف 
 ا، وهم يف حال الظفر هبا وهم وحزن بعد فواهتا. حصوهل

الثاين : النظر يف اآلخرة وإقباهلا ودوامها وشرف ما فيها من اخلريات واملسرات 
فهي خريات كاملة دائمة والدنيا  )واآلخرة خري وأبقى  (فهي كما قال تعاىل : 

 خياالت ناقصة منقطعة مضمحلة . 

تضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فإذا مت له هذان النظران آثر ما يق
 . )2(فيه 

وراء ظهره وأصحابه وصرفوا عنها قلوهبم وزهدوا  ρوهلذا نبذها رسول اللَّه 
فيها حقيقة الزهد ، ولو أرادوها لنالوا منها كل حمبوب ولوصلوا منها إىل كل 

هبا  مرغوب ، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها وفاضت على أصحابه فآثروا
ومل يبيعوا حظهم من اآلخرة هبا وعلموا أ�ا معرب وممر ال دار مقام ومستقر ، قال 

ب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، كتاب الرقاق، باب أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتا  ) 1(
 .  4/2098،  2742أكثر أهل اجلنة الفقراء ... إخل، حديث 

 .  123،  122انظر : الفوائد البن القيم ص  ) 2(
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: " مايل وما للدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح  ρالنيب 
 . )1(وتركها " 

وقال : " ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر 
 . )2("  مباذا يرجع

إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على إيثار اآلخرة على الدنيا 
وأخبار أصحابه مشهورة معلومة ال ختفى على من تدبر أحواهلم وتطلع  ρوأخباره 

يف سريهتم، فالزهد يف الدنيا منهج حياهتم ودافعهم إليثار اآلخرة على الدنيا. وليس 
يف هذا ، وإمنا املقصود بيان أن من أنواع اإليثار  املقصود يف هذا املقام التفصيل

 إيثار اآلخرة على الدنيا وما ذكرته كافياً لبيان ذلك. 

 الرابع : اإليثار في حظوظ الدنيا : 

اإليثار يف هذا النوع يعترب من مكارم األخالق ومن عظيم اخلصال الذي ال 
مه ولباسه إذا كان أخوه يستطيعه كل أحد ، فإيثار العبد مبا حيتاج إليه من طعا

حمتاجًا إليه ، فإذا اختص بأحدمها فات اآلخر ، فتقدمي اآلخرين على نفسك يف 
مصاحلهم ، مثل أن تطعمهم وجتوع وتكسوهم وتعرى ، وتسقيهم وتظمأ هذا هو 
اإليثار يف حظوظ الدنيا وهذا النوع من اإليثار اشرتط له العلماء شروطًا ال يصح 

، وقال  589 -4/588،  2377حديث  44أخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد ، باب   ) 1(
وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه أمحد ويف الباب عن عمر وابن عباس ، 

1/391 . 
وقال هذا حديث  4/561،  2322حديث  15أخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد ، باب   ) 2(

حسن صحيح وإمساعيل بن أيب خالد يكىن أبا عبد اللَّه ووالد قيس أبو حازم امسه عبد ابن 
 عوف وهو من الصحابة . 
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 ، كما سبقت إقامة األدلة على مشروعية هذا النوع من اإليثار. إال هبا سبق ذكرها 

على ضرورته فقد استوىل على  آثر حياة غريه على حياته وضرورة غريه فإن من
 أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر احلظ . 

لكن ملا كانت هذه املنزلة يف اإليثار عالية املكان بعيدة املنال فمن الذي 
ا، وما الذي يسهل على النفس هذا اإليثار فالنفس جمبولة على األثرة ال على يناهل

 اإليثار؟ 

 نقول يسهل ذلك أمور : 

أحدها : رغبة العبد يف مكارم األخالق ومعاليها ، فإن من أفضل أخالق 
الرجل وأشرفها وأعالها اإليثار، وقد جبلت القلوب على حمبة صاحبه كما جبلت 

 ومقته واألخالق ثالثة :  على بغض املستأثر

 خلق اإليثار وهو خلق الفضل .  – 1

 خلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل .  – 2

 خلق االستئثار واالستبداد وهو خلق الظلم .  – 3

فصاحب اإليثار حمبوب مطاع مهيب ، وصاحب العدل ال سبيل للنفوس إىل 
ملن يؤثرها . وصاحب االستئثار أذاه والتسلط عليه ولكنها ال تنقاد إليه انقيادها 

النفوس إىل أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل يف حدوره، وهل أزال املمالك 
الصحابة  ρوقلعها إال االستئثار فإن النفوس ال صرب هلا عليه وهلذا أمر رسول اللَّه 

بالسمع والطاعة لوالة األمر وإن استأثروا عليهم ملا يف طاعة املستأثر من املشقة 
 والكره . 

 الثاين : النفرة من أخالق اللئام ومقت الشح وكراهته له . 
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الثالث : تعظيم احلقوق اليت جعلها اللَّه سبحانه وتعاىل للمسلمني بعضهم 
فهو يرعاها حق رعايتها وخياف من تضييعها ، ويعلم أنه مل يبذل  ، على بعض

البد من جماوزته إىل  فوق العدل مل ميكنه الوقوف مع حده فإن ذلك عسر جداً بل
الفضل ، أو التقصري عنه إىل الظلم فهو اخلوف من تضييع احلق والدخول يف الظلم 
خيتار اإليثار مبا ال ينقصه وال يضره ويكتسب به مجيل الذكر يف الدنيا وجزيل 
األجر يف اآلخرة مع ما جيلبه له اإليثار من الربكة وفيضان اخلري عليه فيعود عليه من 

 . )1(أفضل مما بذله إيثاره 

وصور اإليثار يف هذا النوع من الكتاب والسنة مشهورة معلومة كما سبقت 
اإلشارة إىل ذلك عند االستدالل على الشق الثاين من القاعدة وهو أن اإليثار يف 

 غري القرب حمبوب .

 .  2/297، مدارج السالكني  308-307انظر : طريق اهلجرتني ص  ) 1(
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 المبحث الثاني : 
 في أنواع اإلیثار المكروه 

السابقة كأن يؤدي إىل  ،اإليثار وهو كل إيثار اختل فيه شرط من شروط
 . أو يكون يف القرب،أو يقطع عليك طريقًا إىل اللَّه  ،تضييع الوقت أو إىل حمذور

 وهذا النوع من اإليثار ميكن أن جنعله أنواعاً . 

 النوع االول : اإليثار في القرب : 

كما سبق تفصيل   –القرب شرع فيها الشارع التنافس واملسابقة ال اإليثار 
 .  -القول فيه فال داعي لإلعادة 

 النوع الثاني : اإليثار بالوقت : 

سبق أن ذكرت أن من شروط اإليثار أن ال يكون سببًا يف إفساد الوقت فإن  
كان سببًا من أسباب ضياع الوقت كان اإليثار قبيحًا فمن يؤثر بوقته أو يؤثر بأمر 

موم إىل آخر ما ذكرته هناك فلريجع قد مجع قلبه ومهه على اللَّه تعاىل فهذا إيثار مذ
 إليه . 

فالوقت من أنفس األشياء وأغالها فهو رأس املال احلقيقي لإلنسان بل هو 
فإذا كان  ،أعلى من ذلك كيف ال يكون كذلك وهو وعاء لكل عمل ولكل إنتاج

األمر كذلك فحقيق على الشخص أن ال يضيع منه حلظة واحدة هدراً بال فائدة ، 
ألن الشح به عمارة للقلب مبا يعود عليه بالصالح ،ة يف الشح بالوقت فإن السعاد

 والسعادة يف الدارين ال اإليثار به . 

لرجل وهو يعظه:  ρفعن ابن عمر وابن ميمون األودي قال : قال رسول اللَّه 
"اغتنم مخساً قبل مخس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل 
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 .  )1(ك ، وحياتك قبل موتك" فقرك، وفراغك قبل شغل

يف هذا احلديث داللة على اغتنام األوقات واحملافظة عليها قبل انصرافها أو 
انشغال اإلنسان بنفسه عن االنتفاع هبا . فما كانت هذه أمهيته ال ينبغي اإليثار به 

 للغري . 

وقد قال احلسن : " أدركت أقوامًا كان أحدهم أشح على عمره منه على 
 . )2(" درمهه 

أنه قال : " ما ينتظر  ρويف احلديث عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب 
أحدكم إال غىن مطغياً، أو فقراً منسيًا ، أو مرضًا مفسداً ، أو هرماً مفنداً، أو موتاً 
جمهزًا ، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر ، والساعة أدهى وأمر" ، وقال غريه 

 . )3(عة أدهى وأمر " : " أو الساعة والسا

ففي هذا احلديث داللة واضحة على اغتنام األوقات وعدم التفريط فيها فإن 
اإلنسان ما يدري ماذا يعرض له فال ينبغي لإلنسان أن يضيع وقته أو يؤثر به 

 الغري. 

ومن أقوال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه : " إنكم يف ممر الليل والنهار 

، واخلطيب يف  4/148قال البغوي : هذا حديث مرسل . أخرجه أبو نعيم يف احللية   ) 1(
، وأخرجه احلاكم موصوًال من طريق أخرى عن ابن عباس بإسناد  101اقتضاء العلم ص

 .  4/206صحيح وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 
 .  14/225انظر : شرح السنة   ) 2(
، وإسناده ضعيف جلهالة الواسطة بني معمر  321،  4/320أخرجه احلاكم يف املستدرك   ) 3(

 .  14/225بن راشد وسعيد املقربي . وانظر : شرح السنة 
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ة وأعمال حمفوظة ، واملوت يأيت بغتة ، فمن زرع خرياً فيوشك أن يف آجال منقوض
حيصد رغبة ، ومن زرع شرًا فيوشك أن حيصد ندامة ، ولكل زارع مثل ما زرع ال 

 . )1(يسبق بطئ حبظه وال يدرك حريص ما مل يقدر له " 

والكالم يف أمهية الوقت معلوم ال خيفى على أحد فال ينبغي لعاقل أن يؤثر 
مبا يعود عليه بالضرر كأن يؤثر جليسه على الذكر واألوراد وحنو ذلك من بوقته 

األمور اليت تقربه إىل اللَّه ، وهبذا اإليثار يكون املؤثر آثر جليسه على اللَّه تعاىل 
وأفىن وقته مبا ال يعود عليه مبنفعة يف دينه ، فإذا كانت الليايل واأليام أشرف شيء 

ري وعدم إضاعتها بالقال والقيل بل جيب اإلنكار على فالواجب انتهازها بفعل اخل
 من فعل ذلك. 

ومما سبق تتبني أمهية الوقت وحرص سلف هذه األمة عليه ، وإن مما يؤسف 
له اليوم حرص الناس على تضييع األوقات وزهدهم هبا بلغ مبلغ التبذير هبا وهذا 

 مباحات بل مما يف احلقيقة غاية السفه وياليتها ملا ضاعت أوقاهتم ضاعت يف
يؤسف له أن جزءًا كبريًا إن مل أقل كل أوقاهتم ضاعت فيما �ى عنه الشارع فال 

 حول وال قوة إال باللَّه . فاحلاصل إن اإليثار يف األوقات قبيح مذموم.

 النوع الثالث : إيثار الدنيا على اآلخرة : 

 اآلخرة من اإليثار املذموم الذي ذمه صاحب الشرع إيثار الدنيا على 
(َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ :فمن النصوص الدالة على هذا قوله تعاىل 

نـَْيا َوالّلُه يُرِيُد اآلِخَرةَ  (َكالَّ  ، وقوله تعاىل : )2()  يـُْثِخَن ِيف اَألْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

 . 190انظر : الفوائد البن القيم ص  ) 1(
 .  67سورة األنفال :   ) 2(
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(َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة  ، وقوله تعاىل : )1( َرَة)(َوَتَذُروَن اْآلخِ  حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة)َبْل 
ٌر َوأَبـَْقى) نـَْيا)(َواْآلِخَرُة َخيـْ  . )2( الدُّ

فهذه اآليات وأمثاهلا جاءت دالة على ذم من آثر الدنيا على اآلخرة ، فعن 
 –عطاء بن عرفجة الثقفي قال : استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك األعلى 

ؤثرون احلياة الدنيا " ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا " بل ت –فلما بلغ 
الدنيا على اآلخرة فسكت القوم ، فقال : آثرنا الدنيا ألنا رأينا زينتها ونساءها 
وطعامها وشراهبا وزويت عنا اآلخرة فاخرتنا هذا العاجل تركنا اآلجل، وهذا منه 

 . )3(نس من حيث هو واللَّه أعلم على وجه التواضع واهلضم ، أو هو إخبار عن اجل

يقول للناس بل  )بل تؤثرون احلياة الدنيا  (وقال الطربي : " وقولـه تعاىل : 
 لكم  )واآلخرة خري  (تؤثرون أيها الناس زينة احلياة الدنيا على اآلخرة 

يقول وزينة اآلخرة خري لكم أيها الناس وأبقى ، ألن احلياة الدنيا فانية  )وأبقى  (
 آلخرة باقية ال تنفذ وال تفىن . وا

فاختار الناس العاجلة إال من  )بل تؤثرون احلياة الدنيا  (وعن قتادة : " 
 . )4(عصم اللَّه " 

ذمه الشارع وال يفعل ذلك إال من سفه  –كما ترى   –فهذا النوع من اإليثار 

 .  21-20سورة القيامة :   ) 1(
 .  17-16سورة األعلى :   ) 2(
 .  4/501انظر : تفسري ابن كثري   ) 3(
 .  30/157انظر : تفسري الطربي   ) 4(
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احلقيقة نفسه إذ كيف بعاقل أن يؤثر ما يفىن على ما يبقى فأدرك سلف هذه األمة 
فنبذوا الدنيا ومل يلتفتوا إليها وأقبلوا على اآلخرة فقال علي ابن أيب طالب رضي اللَّه 
عنه يف وصف الدنيا " أوهلا عناء وآخرها فناء حالهلا حساب وحرامها عقاب من 
صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم ومن استغىن فيها فنت ومن افتقر فيها حزن ، 

عد عنها أتته ومن نظر إليها أعمته، ومن نظر هبا بصرته " ومن سعا هلا فاتته ومن ق
 . 

وحب الدنيا وإيثارها على اآلخرة إمنا يكون بسبب زينتها ولذاهتا وشهواهتا ،  
ٌر ِعنَد  كما قال تعاىل : نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ (اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

ٌر أََمالً  رَبَِّك ثـََواباً   .  )1( )َوَخيـْ

لكن اللَّه جل وعال بني ،فاآلية صرحية يف أن سبب حب الدنيا املال والبنون 
 يف اآلية أن الباقيات الصاحلات خري من الفاين الزائل. 

ويف اآلية األخرى ذكر اللَّه سبحانه وتعاىل الوعيد ملن رضى باحلياة الدنيا 
(إَنَّ الَِّذيَن َال يـَْرُجوَن ِلَقاءنَا َوَرُضوْا بِاْحلَياِة :  واطمأن هبا وآثرها على اآلخرة فقال

نـَْيا َواْطَمأَنُّوْا هِبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا َغاِفُلوَن) (أُْولَـِئَك َمْأَواُهُم النُّاُر ِمبَا َكانُواْ   الدُّ
 . )2( َيْكِسُبوَن)

الدالة  –هذا املوطن  أكثر من أن حتصى يف –والنصوص من الكتاب والسنة 

 .  46سورة الكهف :   ) 1(
 .  8-7سورة يونس :   ) 2(
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 على عدم إيثار الدنيا على اآلخرة وأن من فعل ذلك فهو خاسر كل اخلسران. 
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 الفصل الثالث
 في أثر القاعدة في الفروع الفقھیة

 وفیھ مبحثان : 
 المبحث األول : في أثر القاعدة في الفروع . 

 المبحث الثاني : في ما یستثنى من القاعدة من فروع . 
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 الثالث:  الفصل
 في أثر القاعدة في الفروع الفقھیة 

 تمھید : 
القواعد الفقهية ختتلف من حيث السعة والشمول ، فمنها ما يكون جمال 

ومنها قواعد  ،كالقواعد اخلمس اليت ترجع إليها مسائل الفقه ،جدًا  اً تطبيقها واسع
ا دون اليت كلية يتخرج عليها من الصور واملسائل الفقهية الشيء الكثري غري أ�

 قبلها من حيث السعة والشمول . 
بل إن  ،من النوع الثاين)اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب (وقاعدة 

السيوطي أدرجها حتت هذا النوع وقال الكتاب الثاين : يف قواعد كلية يتخرج عليها 
 الكتاب.ما ال ينحصر من الصور اجلزئية ، فجعلها القاعدة الثالثة من قواعد هذا 

من حيث التطبيق كما )اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب (وقاعدة 
 ترى من ظاهر لفظ القاعدة فإنه مكون من جانبني :

 اجلانب األول : يف أثر القاعدة على الفروع الفقهية يف القرب . 
اجلانب الثاين : يف أثر القاعدة على الفروع الفقهية يف حظوظ النفس من 

 دنيا . أمور ال
األول،  غري أن اجلانب الثاين أوسع من اجلانب  ،ويف اجلانبني يوجد فروع فقهية

كما   –كما أن هذا اجلانب جممع على مشروعيته خبالف اجلانب األول ففيه خالف 
واخلالف والوفاق يف أصل القاعدة ينعكس على الفروع يف اجلانبني ،  –سبق بيانه 

 من األمثلة التطبيقية على اجلانبني .  ولعلنا يف هذا الفصل نورد مناذج
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 المبحث األول : 
 في أثر القاعدة في الفروع 

 أوالً : أثر القاعدة في القرب : 
 من أمثلة هذا النوع ما يلي : 

 المثال األول : اإليثار بماء الطهارة : 

قال السيوطي نقًال عن عز الدين : فال إيثار مباء الطهارة . وقال أيضاً: قال 
فوهبه لغريه ليتوضأ به مل جيز ال  –ومعه ماء يتوضأ به  –مام: " لو دخل الوقت اإل

 أعرف فيه خالفاً . 

قال وقال الشيخ أبو حممد يف الفروق : من دخل عليه وقت الصالة ، ومعه 
 .)1(ما يكفيه لطهارته وهناك من حيتاج للطهارة مل جيز له اإليثار " 

منا يكون فيما يتعلق بالنفوس، ال فيما يتعلق واستدلوا على ذلك : إن اإليثار إ
 بالقرب والعبادات . 

وقالوا أيضًا : إن الغرض بالعبادات التعظيم ، واإلجالل ، فمن آثر به فقد 
 . )2(ترك إجالل اللَّه وتعظيمه 

وعلى هذا يكون اإليثار مباء الطهارة على نفسه دائرًا بني الكراهة والتحرمي 
، ألنه ليس للعبد أن يؤثر غريه مباء الطهارة على نفسه  وهو إىل التحرمي أقرب

ويبقى هو بدون الطهارة باملاء إذ ليس الغري بأوىل من املؤثر ألن من الواجب أن 

 .  116انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص  ) 1(
 .  1/212، املنثور  116انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص  ) 2(
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يرفع احلدث عن نفسه فإذا كان عنده من املاء ما ال يكفي إال لوضوء رجل واحد 
ز أن يؤثر باملاء فهنا ال جيو  ىل الوضوء وصاحبه حيتاج إىل الوضوءوهو حيتاج إ

ويتيمم هو ؛ ألن استعمال املاء واجب عليه وهو قادر وال ميكن أن يسقط عن 
 . )1(نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غريه به 

أن قلت يف بيان الراجح يف أصل القاعدة إن هذه القاعدة جتري  )2(وقد سبق
دى إىل ترك فإن أ،يف األحكام التكليفية وذلك على حسب ما يؤدي إليه اإليثار 

واجب فهو حمرم كما يف هذه املسألة وبناء على ذلك يكون اإليثار مباء الطهارة 
حمرم ، وبناء على القاعدة يكون اإليثار مباء الطهارة مكروه ، وهبذا تكون املسألة 

 مندرجة حتت قاعدة اإليثار يف القرب مكروه . 

 المثال الثاني : اإليثار بما يستر العورة : 

وم أن من شروط الصالة سرت العورة وأنه ال تصح الصالة بدون سرت من املعل
 العورة مع القدرة . 

ن ثوب و فهل يصح من اإلنسان أن يؤثر غريه مبا يسرت به عورته ويبقى هو بد
يسرت به عورته ، هذا اإليثار منهي عنه ، وهل هو حرام أو مكروه مب أن سرت العورة 

صح بدونه مع القدرة ، فنقول: ما ال يتم شرط من شروط الصالة والصالة ال ت
الواجب إال به فهو واجب فسرت العورة واجب واإليثار به يؤدي إىل ترك هذا 

 الواجب فيكون اإليثار حمرماً. 

 .  5/132املمتع انظر : الشرح   ) 1(
انظر : درستنا لقاعدة ( اإليثار يف القرب مكروه وغريها حمبوب ) دراسة تأصيلية   ) 2(

 . 82،83ص
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، غري أن هذا )1(والزركشي على أن هذا اإليثار حرام  وقد نص السيوطي 
الة حيصل هلما السرت يف املثال خيتلف عن املثال الذي قبله ، ألنه يف مثل هذه احل

إذا حضرت الصالة فصاحب الثوب يصلي به أوًال مث خيلعه ويعطيه ف ،ثوب واحد
 صاحبه ليصلي به . 

وميكن أن يصور هذا املثال فيما لو كان شخص يف مفازة ومعه صاحب له، 
وأتاهم العدو وسلب ثياهبم ومل يبق إال ثوب واحد ، فهذا ال جيوز اإليثار بالثوب 

 كما ذكرت آنفاً .   لصاحبه

 المثال الثالث : اإليثار بالمكان الفاضل : 

ومن صور اإليثار يف املكان الفاضل اإليثار يف الصف األول ، واإليثار يف 
 القرب من اإلمام ، واإليثار يف ميامن الصفوف . 

 الصورة األولى : وهي اإليثار في الصف األول : 

: "خري  ρرجال أوهلا ، فقال دل احلديث الصحيح على أن خري صفوف ال
 . )2(صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا"

: " الصف األول على مثل صف  ρوعن أيب كعب قال : قال رسول اللَّه 

 .  1/212، املنثور  116انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص  ) 1(
، وأخرجه أبو داود يف   1/326أخرجه مسلم يف كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف   ) 2(

، وأخرجه  1/156ة باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف األول كتاب الصال
، وأخرجه اإلمام  1/435الرتمذي يف أبواب الصالة ، باب ما جاء يف فضل الصف األول 

 ومواضع أخرى .  2/247أمحد يف مسنده 
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 . )1(املالئكة، ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه " 

 . )2(األول إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على أفضلية الصف 

 فاإليثار يف الصف األول للغري مكروه أو خالف األوىل . 

وقلت : إنه مكروه أو خالف األوىل ألن املبادرة إىل الصف األول فضيلة 
وهذه الفضيلة ال خترج عن كو�ا مستحبة واإليثار باملستحب مكروه أو خالف 

: " البتدرمتوه" يفيد  ρاألوىل، وهبذا يكون هذا املثال مندرج حتت القاعدة وقوله 
أن الذي يسبق إىل الصف األول هو األوىل حىت ولو كان صبياً فال يف الكراهة بني 
إيثار الشخص الذي له الفضل على املؤثر ، فإذا سبق الصبيان باحلضور مل يؤخروا 

 للرجال الالحقني كما لو سبقوا إىل الصف األول فإ�م أحق به على الراجح . 

الصبيان اإليثار بأمكنتهم اليت سبقوا إليها للرجال املتأخرين  وكذا ليس هلؤالء
 عنهم يف احلضور إىل الصف . 

 الصورة الثانية : اإليثار في القرب من اإلمام : 

من السنة أن يتقدم يف الصف األول أولوا الفضل ويلي اإلمام أكملهم 
ان والغلمان وال وأفضلهم. قال أمحد يلي اإلمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبي

يقول : "  ρيلون اإلمام ملا روي عن ابن مسعود األنصاري قال : كان رسول اللَّه 

، وأخرجه  1/131أخرجه أبو داود يف كتاب صالة اجلماعة ، باب فضل صالة اجلماعة   ) 1(
، وأخرجه اإلمام أمحد يف  2/81ائي يف كتاب اإلمامة باب اجلماعة إذا كانوا اثنني النس

 . 5/140مسنده 
 .  3/59انظر : املغين   ) 2(
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 . )1(ليلين أولوا األحالم والنهى مث الذين يلو�م مث الذين يلو�م " 

 ،حيب أن يليه املهاجرون واألنصار ρوعن أنس قال : كان رسول اللَّه 
 . )2(ليأخذوا عنه 

ألحاديث الدالة على مشروعية تقدم أولوا الفضل ويكون إىل غري ذلك من ا
أفضلهم أكملهم أقرهبم إىل اإلمام ، هذه الفضيلة بقرب املصلي إىل اإلمام هل 

 يصح اإليثار هبا إىل اآلخرين أو ال ؟ 

يف هذا خالف بني أهل العلم : فقالوا لو آثر مبكانه وجلس يف مكان دونه 
 املذهب وهذا هو املشهور .  يف الفضل كره ذلك على الصحيح من

وذهب آخرون : إىل أنه يباح هذا اإليثار كما لو جلس يف مثله أو أفضل 
 منه. 

 وقال ابن عقيل : ال جيوز اإليثار . 

 . )3(وقيل : جيوز إن آثر من هو أفضل منه 

رب من اإلمام مكروه ، ألنه يؤدي إىل ترك مستحب والراجح : أن اإليثار بالقُ 
  اإلمام وعليه يكون هذا املثال مندرج حتت القاعدة. وهو القرب إىل

أما حديث : " ليلين منكم أولوا األحالم " فقد سبقت اإلجابة عنه وبينت 

 . 1/323أخرجه مسلم يف كتاب الصالة باب  تسوية الصفوف   ) 1(
،  1/313أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة ، باب من يستحب أن يلي اإلمام   ) 2(

 . 263،  205،  3/100وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند 
، املقنع مع  5/292، الشرح الكبري  233،  3/57، املغين  2/413انظر : اإلنصاف   ) 3(

 . 5/290الشرح الكبري 
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هناك أن املراد منه حث هؤالء للتبكري إىل الصالة حىت ال يسبقهم إىل املكان 
 الفاضل من هو دو�م يف الفضيلة . 

، فما حكم قبولـه من املؤثر ، يقول املرداوي فإذا قلنا : إن هذا اإليثار مكروه 
فعلى املذهب ال يكره قبولـه على الصحيح ، وقيل يكره ، واحتمال للمجد يف : 

 . )1(شرحه ألنه إعانة لصاحبه على املكروه وإقراره عليه 

واحلمل على الكراهة أوىل ، ويؤيد الكراهة ما جاء عن ابن عمر رضي اللَّه 
 .لسه مل جيلس فيه له رجل من جم عنه أنه كان إذا قام

 الصورة الثالثة: اإليثار في ميامن الصفوف : 

من املعلوم أن ميني اإلمام أفضل من مشاله يعين أن أمين الصف أفضل من 
من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قال رسول  ρأيسره ويدل عليه قوله 

 . )2(الصفوف "  : " إن اللَّه ومالئكته يصلون على ميامن ρاللَّه 

ولكن هذا التفضيل ليس على سبيل اإلطالق كما يف الصف األول ؛ ألنه لو  
كان على سبيل اإلطالق لقال الرسول : " أمتوا األمين فاألمين ، كما قال : "أمتوا 

 . )3(األول فاألول" 

 .  2/413انظر : اإلنصاف   ) 1(
اهية أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ، باب من يستحب أن يلي اإلمام يف الصف وكر   ) 2(

، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب فضل ميمنة الصفوف  1/156التأخر 
1/321 . 

/ ، وأخرجه النسائي يف كتاب 1أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف   ) 3(
 .  3/132، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند  2/93اإلمامة ، باب الصف املؤخر 
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 إذ كيف يكون هذا بالنسبة لليسار ؟ 

 القرب من اإلمام كان اليمني يكون هذا إذا حتاذى اليمني واليسار وتساويا يف
أفضل ، فيكون اليمني أفضل مع التساوي أو التقارب ، أما مع التباعد فاليسار 

 القريب من اإلمام أفضل من اليمني البعيد . 

 وإذا كان األمر كذلك ، فهل يصح اإليثار باليمني للغري أو ال ؟ 

يمني يؤدي إىل ترك يقال فيه ما قلنا يف القاعدة ، وهو إن كان اإليثار بال
واجب، فهو حمرم وإن كان يؤدي إىل ترك سنة فهو مستحب وهذا هو الراجح 

 وهبذا يكون هذا املثال داخل حتت القاعدة. 

 المثال الرابع : إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة : 

ال إشكال إن طلب العلم قربة إىل اللَّه تعاىل بشرط نية التقرب إىل اللَّه تعاىل 
فيه أما إذا مل ينو العبد القربة إىل اللَّه يف طلب العلم بل نوى شيء آخر ال يعترب 

 . )1(: " إمنا األعمال بالنيات "  ρقربة لقوله 

وبناء على ذلك إيثار الطالب بنوبته يف القراءة على الشيخ يكون حكمه 
نة فإن حبسب ما يؤدي إليه اإليثار ، ألن العلم منه ماهو واجب ، ومنه ماهو س

آثر غريه بنوبته يف طلب العلم الواجب فإنه حيرم عليه ، وإن آثر بنوبته يف طلب 
 العلم املسنون فإنه يكره . 

 هذا كله فيما إذا نوى القربة بطلب العلم . 

، ويف مواضع أخر من ρ 1/2ري يف كيف كان بدء الوحي إىل رسول اللَّه رواه البخا  ) 1(
: " إمنا األعمال بالنيات " حديث  ρالصحيح، وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة باب قولـه 

1907  ،3/1515  . 
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أما إذا مل ينو القربة بطلب العلم ، فإنه يباح له أن يؤثر غريه بنوبته يف القراءة 
 على الشيخ . 

 منثوره : " وأما اإليثار حبقوق النفس فمستحب ... ومن قال الزركشي يف
ذلك إيثار الطالب غريه بنوبته يف القراءة على الشيخ ، وقد حكى البغدادي يف  
كتابه اجلامع عن قوم أ�م كرهوه ألن قراءة العلم واملسارعة إليه قربة واإليثار بالقرب 

 . )1(قربه أوىل" مكروه، وقد خيتلف يف اإليثار بالشيء كما اختلف أنه

 وهبذا تكون هذه املسألة مندرجة حتت القاعدة . 

 المثال الخامس : إيثار الغير بالبدء بالدعاء له على نفسه : 

الدعاء يعترب قربة من القرب بداللة الكتاب والسنة فمن األدلة قوله تعاىل : 
(َلُه َدْعَوُة احلَْقِّ ، وقوله تعاىل :  )2( )(َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفَال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً 

ُلَغ  َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه َال َيْسَتِجيُبوَن َهلُم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَىل اْلَماء لَِيبـْ
ذلك من ، إىل غري )3(فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف َضَالٍل) 

 النصوص الدالة على أن الدعاء عبادة . 

فإذا كان كذلك فهل يصح اإليثار بالدعاء للغري أو أن يبدأ يف الدعاء لغريه 
 ويقدمه على نفسه ؟ 

 احلكم على هذين األمرين مبين على ما يؤدي إليه اإليثار . 

 أما األول : فال جيوز أن يؤثر بالدعاء غريه ويرتك نفسه. 

 .  215،  1/214انظر : املنثور   ) 1(
 .  18سورة اجلن :   ) 2(
 .  14سورة الرعد :   ) 3(
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: فيكره البدء بالغري وتقدميه على نفسه ، ألن البدء بالنفس  وأما الثاين
. واإليثار باملستحب )2(: " رمحة اللَّه علينا وعلى موسى "  ρ، لقولـه )1(مستحب

مكروه خبالف األول فإنه إيثار بواجب فيحرم وهبذا تكون هذه املسألة مندرجة 
 حتت القاعدة . 

 : المثال السادس : اإليثار بزكاة الفطر 

دلت السنة على وجوب زكاة الفطر ، ففي الصحيحني من حديث ابن عمر 
زكاة الفطر على الصغري  ρأنه قال : " فرض رسول اللَّه  ρرضي اللَّه عنه عن النيب 

 . )3(والكبري واحلر والعبد والذكر واألنثى من املسلمني " 

أن فإذا كان الشخص ليس عنده إال صاعًا أو بعض صاع ، فهل يصح له 
 يؤثر غريه به يف زكاة الفطر أو ال ؟ 

القول يف هذا على ما سبق يف األمثلة السابقة فبما أن زكاة الفطر واجبة 
 فاإليثار هبا حمرم ألنه يؤدي إىل ترك واجب. 

واألمثلة التطبيقية على هذا القسم من القاعدة ال تكاد حتصى وذلك ألن كل 
يتصور فيه اإليثار يكون داخًال حتت قربة من القرب يتصور فيها اإليثار وما 

 القاعدة ويقال فيه ما قيل يف األمثلة السابقة . 

 .  1/214: املنثور  انظر  ) 1(
 .37سبق خترجيه ص  ) 2(
، وأخرجه  2/138أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر على العبد وغريه   ) 3(

، حديث  2/677مسلم يف كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على املسلمني يف التمر والشعري 
984 . 
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أي في الحظوظ من أمور  –ثانیاً : أثر القاعدة في غیر القرب 
 :  -الدنیا 

 األمثلة على هذا النوع كثرية فمنها ما يلي : 

إليثار أروع األمثلة يف ا ρ: لقد ضرب لنا نبينا حممد  ρإيثار النيب  – 1
بالنفس واملال واجلود والكرم والسخاء الذي مل يسبق له مثيل ومل يستطع أحد من 
بعده أن يبلغه أو يقاربه وقد سبق يف االستدالل على الشق الثاين من القاعدة 

 بعض النماذج وفيها الكفاية فال داعي لإلعادة أو الزيادة . 

 إيثار الصحابة رضي اللَّه عنهم :  – 2

يف حياته و�جوا منهجه واتبعوا سبيله،  ρم الذين صحبوا النيب الصحابة ه
فقد بلغوا من اإليثار أعلى الدرجات وقد أثىن عليهم املوىل جل وعال يف قوله 

ميَاَن ِمن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال جيَُِدوَن ِيف تعاىل اَر َواْإلِ (َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّؤوا الدَّ
ُدورِِهْم َحاَجًة ممَِّّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق صُ 

 . )1(ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)

واألمثلة على هذا النوع تعلم مما تقدم يف االستدالل على أن اإليثار يف غري 
 لك بشروطه فال داعي لإلعادة . القرب حمبوب وقد تقدم ذ

 . 9سورة احلشر :   ) 1(
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 المبحث الثاني : 
 فیما یستثنى من القاعدة من فروع 

 تمھید : 
من شيء ، مبعىن أن نعطي  إخراج شيءينبغي أن نعرف أن االستثناء هنا هو 

املسألة املستثناة من القاعدة حكمًا خيالف حكم القاعدة املستثىن منها وذلك بعد 
 . التأكد من صحة االستثناء 

 القواعد الفقهية ختتلف يف ورود اإلستثناءات عليها فمنها :مث اعلم أن 

 . القواعد اليت كثر اإلستثناء منها ومنها ما هو خبالف ذلك  

وقد نص العلماء على أن الوقوف على املستثنيات من أصعب ما ميكن وليس  
كل أحد يقدر عليه ، فقال البكري : " ألين رأيت أهل العلم قد زهدوا يف طلبه 
ومل جيعلوا هلم إليه طريقاً ومع ذلك جوهرة يف قعر حبر عميق وطالبه هائم ال يفيق ، 

فيظ له كليل يبعد عن اجلمع الكثري مهته دائرة ورغبته قاصرة ومستفيد قليل واحل
 . )1(ويرغب يف اجلمع القليل " 

فلما كان االستثناء هبذه الصعوبة وحيتاج إىل عقلية وأهلية متمكنة وقع كثري 
ممن تصدى هلا يف خلل واضطراب واخللط بني ماهو مستثىن وما هو غري مستثىن 

 من القواعد . 

يف غاية األمهية وذلك ألنه ينبغي أوًال هلذا يعترب معرفة ما يستثىن من األصول 
معرفة دخول الفرع حتت القاعدة وكيف مت إخراجه. وإذا عرفت هذا فالفروع 

 . 1/109 الفروق للبكري انظر : االستغناء يف  ) 1(
                                                           



 اإلیثار في القرب مكروه وفي غیرھا محبوب

 52 

قليلة  )اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب(الفقهية املستثناة من قاعدة 
ولييست بكثرية حىت إن كثريًا من الذين حتدثوا عن هذه القاعدة مل يذكروا فروعاً 

 ستثناة منها . م

 فمن الفروع املستثناة من القاعدة : 

 أوالً : االستثناء من اإلیثار في القرب مكروه : 
 مسألة المساعدة :  – 1

يراد مبسألة املساعدة ما إذا جاء مصلي ومل جيد يف الصف فرجة ليصطف مع 
الناس فإنه جير من الصف آخر ليصطف معه هذا مندوب عند الشافعية، مع أنه 

الف لقاعدة اإليثار يف القرب مكروه ووجه املخالفة أن اجملرور فوت على نفسه خم
 فضيلة الصف األول . 

قال الزركشي : " وهذا كله يشكل عليه من يصلي يف الصف األول إذا جاء 
املنفرد ليصلي فاملذهب أنه إن مل جيد فله أن جير شخصًا ويساعده اجملرور ، ومع 

هو أجر الصف األول وهذا خيالف قوهلم إن اإليثار ال هذا فقد فوت لنفسه قربه و 
 . )1(يكون يف القرب " 

وقال السيوطي : " من املشكل على هذه القاعدة من جاء ومل جيد يف الصف 
فرجة ، فإنه جير شخصًا بعد اإلحرام ويندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت 

 . )2(على نفسه قربة وهو أجر الصف األول " 

 .  1/214انظر : املنثور   ) 1(
 .  117األشباه والنظائر للسيوطي ص  ) 2(
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ذلك فإن قاعدة اإليثار يف القرب غري مطردة وإن هذه املسألة وبناء على 
مستثناة منها حبيث ندبوا للمجرور أن يفوت على نفسه فضل الصف األول 

 ويتأخر إىل الصف الثاين ملساعدة أخيه فيصلي معه يف الصف الثاين . 

جياب عن هذا : فيقال : إن الفضل الذي فات اجملرور بتأخره إىل الصف 
ليصطف مع أخيه املنفرد اجنرب بفضل التعاون مع أخيه الذي جره وعليه الثاين 

فيحصل على ثواب الصف األول بسبب هذا التعاون ألن يف ذلك تعاون على الرب 
والتقوى ، فالنقص الذي حصل بسبب التأخر إىل الصف الثاين اجنرب بتعاونه مع 

 أخيه . 

شي والسيوطي من جانب وميكن أن جياب عن هذا اإلشكال الذي ذكره الزرك
 آخر وهو النظر يف أصل مسألة صالة املنفرد خلف الصف هل تصح أو ال؟ 

ويف مسألة اجلر هل هو مشروع أو ال ؟ وإذا كان مشروعًا فهل يشرع 
 للمجرور أن ينجر مع أخيه أو يصح االمتناع منه . 

 نقول اختلف العلماء يف صحة صالة املنفرد خلف الصف على أقوال : 

ذهب الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم إىل أنه ال تصح صالة ول األول : الق
 . )1(املنفرد خلف الصف

 . )2(: " ال صالة للمنفرد خلف الصف "  ρواستدلوا بقوله 

 .  4/298، اجملموع للنووي  4/376، الشرح املمتع  2/289انظر : اإلنصاف   ) 1(
أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة ، باب صالة الرجل خلف الصف وحده   ) 2(

، وأخرجه ابن حزم يف  4/23، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند  1003حديث  1/320
، وحسنه اإلمام أمحد بن حنبل ، وقال البوصريي : إسناده صحيح ، ورجاله  4/73احمللى 

= 
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: " رأى رجًال يصلي وحده خلف الصف فأمره أن  ρويف احلديث اآلخر أنه 
 . )1(يعيد الصالة " 

 ادة . ولوال أ�ا فاسدة ما أمره باإلع

وإليه ذهب أكثر أهل العلم . وهو رواية عن اإلمام أمحد وبه  القول الثاني :
قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة ، وهو القول بصحة صالة املنفرد خلف الصف 

 . )2(لعذر أو لغري عذر ولو كان يف الصف سعة 

وهو التفصيل يف ذلك فيقال : إن كان لعذر صحت الصالة القول الثالث : 
ن مل يكن له عذر مل تصح الصالة ، وبه قال احلسن البصري وشيخ اإلسالم ابن وإ

 . )3(تيمية وابن القيم والسعدي 

وهذه األقوال مناقشة والقول الثالث هو القول الوسط وهو القول الصحيح 
إذا مل جيد فرجة يف الصف والدليل  ،وعليه فيجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف

 .  2/38ثقات وصححه ابن خزمية . انظر : التلخيص احلبري 
،  1/182أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف   ) 1(

 1/445وأخرجه الرتمذي يف كتاب الصالة ، باب ما جاء يف الصالة خلف الصف وحده 
، وقال الرتمذي : ويف الباب عن علي بن شيبان  4/228، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند 

 وابن عياس . 
 وقال : وحديث وابصة حديث حسن .  
،  2/289، اإلنصاف  1/149، األم  1/102، املدونة  1/192انظر : املبسوط   ) 2(

 .  4/377الشرح املمتع 
، الفتاوى  2/41، إعالم املوقعني  23/396انظر : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) 3(

 . 2/193، مصنف ابن أيب شيبة  1/171السعدية 
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(َال ُيَكلُِّف  ، وقوله تعاىل : )1( (فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم): على ذلك قوله تعاىل 
، وهذا الرجل الذي مل جيد مكانًا يف الصف مل يستطع  )2()الّلُه نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها 

 أكثر من ذلك. 

صف خلف الصف منفردًا لزم من هذا أمور ، أما أن يدع وإذا قلنا : ال ت
عة ويصلي وحده فتفوته صالة اجلماعة ، وإما أن يتقدم إىل اإلمام الصالة مع اجلما

وهذا ليس من السنة ، وإما أن جيذب أحدًا يصلي معه وهذا أيضًا ال جيوز ، فما 
بقي إال أن يكون مع اإلمام متابعاً له ولو كان منفرداً ، ألن انفراده يف املكان فقط 

حح أكثر أهل العلم كما سبق صالة أوىل من انفراده يف املكان واملتابعة وقد ص
املنفرد خلف الصف لعذر ولغري عذر فيكون القول بتصحيح صالة املنفرد خلف 
الصف للعذر قوًال وسطًا بني القولني السابقني ، والغالب من أقوال العلماء إذا 

 . )3(تدبرهتا إن القول الوسط يكون هو الصواب ألن فيه مجعاً بني األدلة

ملاذا ال تقولون : بأن جيذب أحد املصلني يف الصف  فإن قال قائل :
 ويساعده اجملذوب كما أشار إىل ذلك الزركشي والسيوطي ؟ 

 اجلواب : نقول إننا ال نرى اجلذب ألنه يرتتب عليه حماذير منها :

 أن اجلذب خمالف لقاعدة اإليثار يف القرب مكروه .  – 1

 . أن اجلذب فيه تشويش على الرجل اجملذوب  – 2

يف اجلذب فتح فرجة يف الصف . وهذا قطع للصف وقد ورد الوعيد  – 3

 .  16سورة التغابن :   ) 1(
 .  286سورة البقرة:   ) 2(
 .  411-4/410انظر : الشرح املمتع   ) 3(
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 . )1(: " من قطع صفاً قطعه اللَّه "  ρعلى من قطع الصف بقوله 

إن فيه جناية على اجملذوب بنقله من املكان الفاضل إىل املكان  – 4
 املفضول . 

إن فيه جناية على كل الصف ؛ ألن مجيع الصف سوف يتحرك  – 5
 فتاح الفرجة من أجل سدها . الن

 فإن قيل : يصلي جنب اإلمام ؟ 

 اجلواب : إن يف صالته جنب اإلمام فيه حماذير منها : 

 ختطي رقاب الناس .  – 1

 الوقوف جنب اإلمام خالف السنة يف انفراد اإلمام يف مكانه .  – 2

إذا قيل يصف جنب اإلمام سيأيت أفراد آخرين فيصفون معه حىت  – 3
 عند اإلمام صف .  يكون

 وإن قيل : يبقى حىت يأيت أحد يصف معه وإال صلى وحده منفرداً . 

 اجلواب : أيضاً يف هذا حماذير منها : 

 رمبا ينتظر فتفوته الركعة ورمبا فاتته اجلماعة .  – 1

أنه إذا بقي وفاتته اجلماعة فإنه حرم اجلماعة يف املكان ويف العمل وإذا  – 2
صلى وحده منفردًا خلف الصف ، فإنه على أقل تقدير حرم دخل مع اإلمام و 

املكان فقط ، أما العمل فقد أدرك اجلماعة ، فأيهما خري أن حنرمه اجلماعة يف 
 العمل واملكان أو يف املكان فقط ؟ 

 . ص سبق خترجه  ) 1(
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 . )1(اجلواب يف املكان فقط 

وبناء على ما سبق يكون الراجح من أقوال أهل العلم جواز صالة املنفرد 
لصف وال جيوز له أن جير أحداً من الصف ليصلي معه وليس للمجرور أن خلف ا

يوافقه على ذلك ، وعلى هذا تكون هذه املسألة غري داخلة حتت قاعدة اإليثار يف 
القرب مكروه وإذا كانت غري داخلة فال تكون املسألة مستثناة من القاعدة، وهبذا 

 يزول اإلشكال الذي أورده الزركشي والسيوطي . 

 اإليثار في المكان الفاضل .  – 2

سبق أن ذكرت اإليثار يف املكان الفاضل وذكرت له ثالث صور وهي اإليثار 
يف القرب من اإلمام ، واإليثار يف الصف األول ، واإليثار يف ميامن الصفوف ، 
وبينت أن هذه الصور وأمثاهلا مندرجة حتت القاعدة غري أن بعض أهل العلم أفاد 

تماالت عنده إن اإليثار باملكان الفاضل ال يكره، فمن مث تكون يف بعض االح
 املسألة مستثناة من القاعدة. 

ألن  –أي اإليثار يف املكان الفاضل  –فقال املوفق : " وحيتمل أن ال يكره 
: " ليلين منكم  ρتقدمي أهل الفضل إىل ما يلي اإلمام مشروع ولذلك قال النيب 

 ، وسبقت مناقشة ذلك .  )2(أولوا األحالم والنهى " 

وقال املرداوي قال يف الفنون : " إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس إيثاراً 
 . )3(حقيقة بل اتباعاً للسنة " 

 .  384،  4/383انظر : الشرح املمتع   ) 1(
 .45سبق خترجيه ص  ) 2(
 . 3/233انظر : املغين   ) 3(

                                                           



 اإلیثار في القرب مكروه وفي غیرھا محبوب

 58 

وبناء على االحتمال الذي أورده املوفق يف مغنيه تكون هذه املسألة مستثناة 
 من قاعدة اإليثار يف القرب مكروه. 

نصاف عن صاحب الفنون تكون هذه املسألة وعلى ما أورده صاحب اإل
 ليست داخلة أصًال حتت القاعدة وإذا كانت غري داخلة فال تكون مستثناة. 

غري أن بعض أهل العلم جعل مثل هذا اإليثار من باب املوازنة بني املصاحل 
 . )1(فإن كان اإليثار أكثر مصلحة جاز وإن كان أقل مصلحة مل جيز

يف اإليثار يف املكان الفاضل مصلحة كتأليف القلوب وعليه فنقول : إن كان 
وحنوه فال يكون اإليثار مكروهًا كما لو كان األمري وحنوه له عادة أن جيلس يف هذا 

 املكان الفاضل فللجالس اإليثار فيه. 

 ثانیاً : االستثناء من اإلیثار في حظوظ النفس من أمور الدنیا : 
يف احلظوظ الدنيوية عدة شروط، فإذا  سبق أن ذكرت أنه يشرتط يف اإليثار

ختلفت هذه الشروط أو بعضها فال إيثار يف حظوظ الدنيا ، فيكون االستثناء من 
 اإليثار يف هذه احلظوظ مبنياً عليها . 

فمثًال من شروطه أن ال يؤدي اإليثار إىل حمذور شرعي ، فإذا أدى اإليثار إىل 
 التقصري يف الواجبات فال يصح اإليثار . 

ومنها أيضًا : أن يعلم املؤثر من نفسه القوة والصرب على اإليثار فال يصح 
اإليثار إذا ترتب عليه سؤال الناس ، فمن مل يكن واثقًا بنفسه من سؤال الناس فال 

 يصح إيثاره ، وهكذا يقال يف بقية شروط اإليثار . 

 .  2/413انظر : اإلنصاف   ) 1(
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لقاعدة فال وعليه فإن من اختلت فيه شروط اإليثار فيكون إيثاره مستثىن من ا
 يصح إيثاره يف احلظوظ الدنيوية . 

ومثل الزركشي لالستثناء من اإليثار يف احلظوظ بقوله : " وال خالف أنه ال 
 .)1(حيل إيثار البهيمة ، وكيف يظن هذا وجيب قتل البهيمة الستبقاء املهجة"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

أنعم به وتفضل  احلمد هللا الذي بعونه تتم الصاحلات ، ولـه الشكر على ما

 .  1/211انظر : املنثور   ) 1(
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 من التوفيق يف البدء واخلتام . 

ويف ختام هذا البحث عن دراسة هذه القاعدة دراسة تطبيقية أنبه على أهم 
 نتائج البحث على وجه اإلشارة واالختصار . 

: يف القواعد املتفرعة عن القاعدة : تبني أنه يتفرع عنها قاعدة واحدة، أوًال 
 ، وإن معناها هو إن مجيع أنواع القربات إذا فعلها وهي قاعدة : إهداء القرب للغري

 اإلنسان وجعل ثواهبا ملسلم ميت أو حي نفعه ذلك . 

فهي قاعدة مطلقة بدون قيد إذ هي تتناول إهداء القرب املالية والبدنية واملركبة 
 منها ، كما تتناول إهدائها للحي وامليت . 

ليس على إطالقه بل يفرق يف وتبني إن هذا اإلطالق الذي أفادته القاعدة 
 إهداء القرب بني احلي وامليت وبني أنواع القرب . 

 وتبني من دراسة هذه القاعدة املتفرعة ما يلي : 

القرب وإيثار الغري هبا إن كان مليت فهو متوجه وإن كان حلي قادراً  اءدإن إه – 1
 على القيام بنفس القربة فال يسلم ألنه مل يعهد عن السلف . 

 إن األموات ينتفعون مبا تسببوا فيه يف حياهتم .  – 2

 إن األموات ينتفعون بدعاء املسلمني هلم واستغفارهم هلم .  – 3

 دلت النصوص الشرعية الصحيحة على وصول ثواب الصدقة واحلج .  – 4

 

دلت النصوص الشرعية الصحيحة والقياس على وصول ثواب الصوم وحنوه  – 5
 .  –كما هو مذهب اجلمهور   –من العبادات البدنية 
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 إن العبادات تنقسم إىل قسمني مالية وبدنية ومركبة منها.  – 6

تبني أن الراجح أن مجيع القرب إذا أهديت إىل امليت تصل إليه سواء كانت  – 7
 بدنية أو مالية أو مركبة منهما . 

غري أننا نقول الوقوف مع النص أقرب للصواب وعليه يكون إهداء ثواب 
 قرب اليت ورد هبا النص تصل إىل امليت وينتفع هبا . ال

ن دعاء املسلمني أو ما تسبب به امليت يف حياته فإن ثوابه يصله  أوتبني
 باإلمجاع . 

 ثانياً : يف الفصل الثاين : يف أنواع اإليثار : تبني أن اإليثار يتنوع إىل نوعني: 

 اإليثار يف القرب .  – 1

 فس من أمور الدنيا . اإليثار يف حظوظ الن – 2

 وأن كل نوع من هذين النوعني يتنوع أنواعاً . 

ويف الفصل الثالث : تبني أن للقاعدة فروعًا فقهية كثرية وأن جمال تطبيقها 
واسع  ، فأمثلة القسم األول من القاعدة : وهو اإليثار يف القرب مكروه ، ال تكاد 

ا اإليثار وما يتصور فيه اإلثار حتصر ، وذلك ألن كل قربة يف الغالب يتصور فيه
 يكون داخًال حتت القاعدة . 

أما القسم الثاين من القاعدة : وهو اإليثار حبظوظ الدنيا ، فكذلك األمثلة 
 عليه كثرية جداً . 

وهبذا تكون القاعدة بشقيها جمال تطبيقها واسع يف الفقه اإلسالمي ويف 
روع الفقهية املستثناه من القاعدة املبحث الثاين : من هذا الفصل : تبني أن الف
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 قليلة جداً ، وقد تكون معدومه . 

 وصلى اللَّه وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني . 
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اإلسالمي ، الطبعة األوىل  األلباين، إشراف حممد زهري الشاويش ، املكتب
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يل بن كثري القرشي تفسري ابن كثري تأليف عماد الدين أيب الفداء إمساع .11
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 الخاتمة 
 في أھم نتائج البحث

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وأمحده على نعم ال حتصى عدداً، 
وأشكره ومل يزل للشكر مستحقًا ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله أشرف اخلالئق 

 َخلقاً وُخلقاً ، وبعد: 

ذا البحث عن هذه القاعدة املهمة أال وهي قاعدة : اإليثار يف ويف ختام ه
القرب مكروه ويف غريها حمبوب ، أشري إىل أهم النتائج اليت توصلت إليها على 

 سبيل اإلجياز واالختصار . 

 أوًال : في تعريف القاعدة في اللغة : 

 تبني أن معناها يف اللغة خيتلف باختالف لفظي القاعدة كما يلي: 

 أن تقدمي أو تفضيل الغري على النفس يف أمور الدين غري حمبوب هللا تعاىل.  – 1

 أن تقدمي وتفضيل الغري على النفس يف أمور الدين ممنوع وال حيل.  – 2

 ثانياً : في تعريف القاعدة في االصطالح : 

تبني أن معناها يف االصطالح خيتلف باختالف شقي القاعدة فباعتبار الشق  
 األول: 

إن إيثار الغري وتفضيله يف كل ما يتقرب به إىل اللَّه على النفس منهي عنه  – 1
 �ياً غري جازماً . 

إن إيثار الغري وتفضيله يف كل ما يتقرب به إىل اللَّه على النفس منهي عنه  – 2
 �ياً جازماً.
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 وباعتبار الشق الثاين : 

وية مع احلاجة إليها رغبة إن إيثار الغري وتفضيله على النفس يف حظوظها الدني 
يف الثواب من اللَّه تعاىل حمبوب وإن شئت فقل مندوب أو مأمور به أمرًا غري 

 جازم . 

 ثانياً : في ثبوت القاعدة : 

إن قاعدة : اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب ، تبني إ�ا ثابتة 
النبوية فكل آية أو بشقيها، أما الشق األول : قد دل على ثبوته الكتاب والسنة 

دالة على املسارعة إىل املغفرة  ρحديث جاءتا يف كتاب اللَّه أو سنة رسول اللَّه 
وفعل اخلريات والتنافس فيها فهي تصلح أن تكون دليًال على هذا الشق من 

 القاعدة. 
ومن تتبع سرية الصحابة رضي اللَّه عنهم والتابعني هلم بإحسان وجد أ�م 

قاعدة ، فقد ضربوا لألمة أروع األمثلة يف املسابقة يف اخلريات أخذوا يف هذه ال
 واملنافسة فيها كما هو معلوم من حاهلم. 

أما الشق الثاين : وهو اإليثار يف احلظوظ من أمور الدنيا فكذلك دل على 
ثبوته الكتاب والسنة وأفعال الصحابة اليت جاءت تطبيقًا ملا يف كتاب اللَّه وسنة 

ن األدلة عليه بلغت مبلغ القطع فهي من قبيل املتواتر تواترًا معنوياً، ، وأ ρرسوله 
 بل إن هذا الشق جممع على مشروعيته. 

ثالثًا : يف مبحث حكم اإليثار يف حظوظ الدنيا ، تبني أن الراجح أن اإليثار 
فيها مستحب حىت ولو خاف املؤثر اهلالك ، بشرط أن يكون املؤثر واثقاً من نفسه 

والتوكل على اللَّه والتعفف عن سؤال الناس وليس عليه واجبات، وإذا مل بالصرب 
 يكن كذلك فال جيوز له اإليثار يف الضرورة. 
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رابعاً : يف مبحث شروط اإليثار يف غري القرب : تبني أن اإليثار يف غري القرب ال 
 يصح إال بشروط فإذا متت الشروط وانتفت املوانع جاز اإليثار وإال فال. 

 مساً : يف مبحث آراء العلماء يف القاعدة : تبني ما يلي : خا
 أن اإليثار يف غري القرب متفق على مشروعيته من غري خالف .  – 1
أن اإليثار يف القرب يف جوازه خالف بني العلماء ، وأنه ميكن اجلمع  – 2

أو بينها فيقال : اإليثار إن أدى إىل ترك واجب فهو حرام وإن أدى إىل ترك سنة 
ارتكاب مكروه، فهو مكروه ، فيكون اإليثار حبسب ما يفضي إليه ، وجتري فيه 

 األحكام التكليفية كلها . 
 سادساً : ويف الباب الثاين يف الفصل األول منه : تبني أن اإليثار يتنوع إىل نوعني : 

 اإليثار يف حظوظ النفس من أمور الدنيا .  – 2اإليثار يف القرب .  – 1
 وع من هذين النوعني يتنوع أنواعاً . وإن كل ن

ويف الفصل الثاين من هذا الباب يف املبحث األول تبني أن للقاعدة فروعاً 
فقهية كثرية وأن جمال تطبيقها واسع ، فالقسم األول من القاعدة : وهو اإليثار يف 
القرب مكروه، األمثلة عليه ال تكاد حتصر وذلك ألن كل قربة يف الغالب يتصور 

 ها اإليثار وما يتصور فيه اإليثار يكون داخًال حتت القاعدة. في
وأما القسم الثاين من القاعدة : وهو اإليثار حبظوظ الدنيا ، فكذلك األمثلة 

 عليه كثرية جداً . 
 وهبذا تكون القاعدة بشقيها جمال تطبيقها واسع يف الفقه اإلسالمي. 

لفروع الفقهية املستثناة من ويف املبحث الثاين من هذا الفصل : تبني أن ا
 القاعدة قليلة وقد تكون معدومة . 

وصلى اللَّه وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
 الدين . 
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