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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
لما حلق رأسه �ان أبو طلحة أول من أخذ من  -صلى هللا علیه وسلم-لنبي في حدیث أنس أن ا

ناول  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  :ورواه مسلم ولفظه ،رواه البخاري "هكذا  :�قول ،شعره
ثم ناوله " ،في حلق الشعر ،فعلى هذا استحباب البداءة �الیمین في الحلق ،"الحالق شقه األ�من

لكن هل حلق الشعر  ،ال إشكال فیه ،والحدیث صحیح ،�الیمین قبل الیسار فُیبدأ "شقه األ�سر
 مما �ستطاب أو مما �ستخبث؟ 
ومنها  ،فالبداءة فیه �الیمین ،منها ما هو طیب وممدوح ومحمود ؛ألن األمور تنقسم إلى قسمین

هذا أو فهل حلق الشعر من  ،�الشمال ،والبداءة حینئذ تكون �الیسار ،ما هو �خالف ذلك وضده
 ؟من ذاك

فهل هذا مما �خرج على  ،لكن من �اب طرد األصل ،ال إشكال فیه ،الحدیث صحیح أوالً  
األصل أو ُ�خَرج عن األصل؟ �عني هل الشعر قذر ووسخ و�زالته تنظیف أو ال؟ �عني نظیر ما 

أهل وعامة  ،نعم وجاء في سواكه ،�عجبه التیمن -علیه الصالة والسالم-�ان  :�قال في السواك
علیه الصالة -والنبي  ،ا من األئمة قال �التسوك �الیمینال أعلم أحدً  :بل قال شیخ اإلسالم ،العلم

�مین الفم  ،نعم �مین الفم ،في سواكه وفي طهوره وفي شأنه �له :�عجبه التیمن وقال -والسالم
ك ال أنه یتسوك �الید الیمنى ولو  ،ى هذا �طردوعل ،إنما یتسوك بدًءا من �مین الفم ،عند التسوُّ

وهذا یتصور فیما إذا �ان في الفم واألسنان ما ینبغي إزالته من  ،إنه إزالة قذر �مسك �الیمین :قلنا
وقال �ه �عض أهل  ،ا اتجه القول �التسوك �الیمینو�ذا �ان نظیفً  ،فیتسوك �الشمال ،األوساخ

ومما �ستطاب فُیبَدأ  ،على األصل أن حلق الشعر من �اب التعبد وهنا هل هذا جارٍ  ،العلم
 �الیمین؟ 

حلقه في یوم النحر وهو  ،إنما حلقه في یوم النحر -علیه الصالة والسالم-نعم عند النسك النبي 
هل الحالق الذي یز�ل الوسخ �حلق بیده  ،ثم �عد ذلك من الذي �ستعمل الیمین ،نسك وعبادة

ك �النسبة للجانب یبدأ �الیمین الیمنى أو بیده الیسرى؟ و�كون حلق الشعر تنظیره مثل السوا
التنظیر  ،و�النسبة للحالق �حلق �الشمال �المتسوك یتسوك �الشمال ،كجانب الفم یبدأ �الیمین

ا للجانب األ�من من الفم في  ،غیر مطابقأم مطابق  أما �النسبة للجانب األ�من فهو مناسب جد�
القاعدة ماشیة حتى ال  ،رعیة ماشیةالقاعدة الش ،وتجري القاعدة على ما هي علیه ،حال التسوك

علیه -ما هو �صحیح النبي  ،فیبدأ �الشمال ،إن إزالة الشعر من �اب إزالة الوسخ :�قول قائل
ونظیره الشق األ�من  ،ولیس هو الذي یز�ل الوسخ ،بدأ �الجانب �شقه األ�من -الصالة والسالم

الیمین أو �الشمال نظیر السواك واضح یز�له � مثالً یبقى أن الذي یز�ل الشعر الحالق  ،من الفم
 ما هو بواضح؟ أم 
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عرف أن یزاول أي لكن �عض الناس ال � ،أن یز�له �الیسار ،إًذا الحالق األولى أن یز�له �الیسار
و�ل إنسان �حس هذا من نفسه إذا أراد  ،لق الذي فیه خطورة بیده الشمالعن الح فضالً  ،مهنة

الید  ين�ع ،�صعب علیه أن �حلق �مینه �شماله ،النتف مع أن األصل فیه مثالً حلق اإل�ط 
 ،لكن الیسرى قد تقصر عن ذلك ،وتزاول غیرها من األعمال ،الیمنى مؤهلة لمثل هذه األعمال

 لیس هألن ؛وقد �كون علیه ضرر ،قد یتأذى المحلوق  ،ن السنة تحلق �الشمالإ :فإذا قلنا للحالق
 فاألصل التنظیر المطابق أن الحالق �حلق بیده الشمال و�ال ،كل الناس �حسن العمل بیده الشمال

الشق األ�من یبدأ �ه وقد بدأ � ،�مین الرأس ُیبَدأ �ه ،مثل التسوك �الیسار �مین من �مین الرأس
لكن الذي یرد على  ،ما فیه إشكال ا،ردً طو�كون الكالم �له م ،مثل جانب الفم األ�من سواء �سواء

لكن  ،�التسوك �الشمال ،�ل هذا الوسخ األصل فیه أن یز�له �الشمالهذا أن الحالق وهو الذي یز 
 ،احلق �الیمین :وال اعتاد ذلك نقول ،والحالق ال �عرف أن �حلق �الشمال ،إذا ترتب علیه ضرر
ال، هذا وسخ بال شك و�زالة الشعر  ،]٢٩[سورة الحـج: }ْلَیْقُضوا َتَفَثُهمْ { .األصل أنه إزالة وسخ

 .الشعر تنظیفو�زالة  ،تنظیف
 ،فحلقه ،»احلقه« :ثم ناوله الشق األ�سر ثم قال له ،ثم دعا أ�ا طلحة األنصاري وأعطاه إ�اه" 

علیه -وعرفنا مسألة التبرك �آثار النبي  ،"»اقسمه بین الناس« :ثم أعطاه أ�ا طلحة وقال
 .فال نحتاج إلى إعادة ،وأن هذا خاص �ه ال یتعداه إلى غیره ،-الصالة والسالم

لما �ان یوم خیبر جاء جاٍء  :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك "الحدیث الذي یلیه  
فأمر رسول  ،ُأْفِنَیت الُحُمر هللا، �ا رسول :ثم جاء جاٍء فقال ،ُأِكَلت الُحُمر ،�ا رسول هللا :فقال
ثم  ،"»مرإن هللا ورسوله ینهیانكم عن لحوم الح«أ�ا طلحة فنادى  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 ،ولفظه لمسلم ،متفق علیه ،فأكفئت القدور �ما فیها :فإنها رجس أو نجس قال"ذ�ر العلة 
على لحم الحمر اإلنسیة لحم الحمر وفي الصحیح في حدیث سلمة أنهم أخبروه أنهم یوقدون 

 �ا رسول :فقال رجل ،»أهر�قوها واكسروها« :-صلى هللا علیه وسلم-اإلنسیة فقال رسول هللا 
 .»أو ذاك« :هرقوها ونغسلها فقالنأو  ،هللا
�ان  ،لما �ان یوم خیبر ،لما �ان یوم خیبر :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أنس بن مالك  

 ،وخیبر مكان معروف في الجهة الشمالیة الغر�یة من المدینة ،و�وُم فاعل لكان التامة ،هذه تامة
علیه الصالة -ولما فتح النبي  ،الزراعةومعروف � ،مكان مشهور ،معروف مكان قائم إلى اآلن

علیه الصالة  -لكن للمصلحة العامة النبي ،واألصل أن تقسم بین الغانمین ،خیبر َعنوة -والسالم
و�كفوا المسلمین مؤونتها على النصف على الشطر مما �خرج  ،أ�قى الیهود لیزرعوها -والسالم

�قسمها ثم  ،بن رواحة �خرص الثمرة و�خیرهمیرسل عبد هللا  -علیه الصالة والسالم-و�ان  ،منها
هو الذي  ،�خرص و�قسم ،ألن هذه هي األصل في مسألة الخرص أن الذي �قسم ؛�خیر الیهود

 .لئال یتهم الیهود وهم أهل �ل وصف ذمیم ؛�خیر وال �ختار هو
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هللا  لعن« ،وهذه الهدا�ا في عرف الشرع رشوة ،قدموا هدا�ا لعبد هللا بن رواحة لیمیل معهم 
بل ، بن رواحة أن �قبل مثل هذه الرشوةفال یتصور من عبد هللا  ،»المراشي والمرتشي والرائش

وما ذلكم �حاملي أن أحیف  ،�هللا إنكم أل�غض الناس إليّ  :-رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-قال 
 َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب َوَال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ { ،ثم �خرص و�قسم و�خیرهم ،علیكم
وات واألرض ابهذا قامت السم :ثم قالوا ،فالبغض ال �حمل على الجور ،]٨[سورة المائدة: }ِللتَّْقَوى 

على النصف مما �خرج إلى أن  -علیه الصالة والسالم-له  لما فتح خیبر أ�قاها في أیدیهم عماالً 
-ا لیوصیته یبر �عد استغناء المسلمین عنهم وتنفیذً عن خ -رضي هللا تعالى عنه-أجالهم عمر 

 ،أفنیت الحمر �ا رسول أكلت الحمر ،�ا رسول هللا :ثم جاء جاٍء فقال ،-علیه الصالة والسالم
 .�ثر أكلها ،كثر أكلهافأما أفنیت  ،أكلت �عني بدئ �أكلها

ینهیانكم عن لحوم  أ�ا طلحة فنادى إن هللا ورسوله -صلى هللا علیه وسلم-فأمر رسول هللا " 
 لىولوال التنصیص ع ا،و�ونها نجسً  ا،العلة في النهي �ونها رجسً  ،"فإنها رجس أو نجس ،الحمر

النهي عن أكلها هو ما یترتب علیه من فنائها  قلنا: إنلوال التنصیص على هذه العلة ل ،هذه العلة
علیه الصالة -ال النبي فلما ق ،هي وسائل النقل عندهم ،هي حمولة الناس ،والناس �حتاجونها

ألن السؤال  ؛ال لكونها حمولة ،لنجاستها ؛دل على أن التحر�م ،فإنها رجس أو نجس :-والسالم
بل یؤ�ل منها  ،ال تفنى الحمر :فكأنه قال ،أفنیت الحمر ،أكلت الحمر ،وهو �المعاد في الجواب

سه فإنها رجس أو لكن التنصیص على العلة في الحدیث نف ،و�بقى ما �حمل ،�قدر الحاجة
 .ولو استغني عنها بوسائل أخرى  ،حرم أكلها ،یدل على أنها حرمت ،نجس

التحر�م من أجل �ونها حمولة الناس وشدة حاجة الناس إلیها لكان تحر�م لحم اإلبل  قلنا: إنولو  
 و�حتاجون إلى البقر في الحرث ،ألن الناس یر�بونها أكثر مما یر�بون الحمر ؛أولى من تحر�مها

السبب فیه  ،فدل على أن النهي ینهیانكم عن لحوم الحمر ،والزرع أكثر مما �حتاج إلى الحمر
�انت قبل ذلك قبل هذا التحر�م الذي نادى �ه أبو  ،و�انت قبل ذلك حالالً  ،أنها رجس أو نجس

َباِت َوُ�ِحلُّ َلُهُم الطَّ { :-جل وعال-وفي قول هللا  ،الذي نادى �ه أبو طلحة �انت حالًال  ،طلحة یِّ
 ،طیبة �معنى أنها �انت في أول النهار حالًال  ]١٥٧[سورة األعراف:} َوُ�َحرُِّم َعَلْیِهُم اْلَخَبآِئثَ 

 ،مثالً لكن هل طرأ علیها شيء �جعلها خبیثة؟ �الجاللة  ،خبیثة احرامً  ،خبیثة اوفي آخره حرامً 
�عني طرأ علیها  ،ب لحمهاالداجن إذا أكلت من النجاسة �انت طیبة ثم تخبث وتحبس حتى �طی

-لكن هل الحمر طرأ علیها ما �جعلها خبیثة؟ �عني ما الذي نقلها من قول هللا  ،ما �جعلها خبیثة
} َوُ�َحرُِّم َعَلْیِهُم اْلَخَبآِئثَ { :إلى قوله ]١٥٧[سورة األعراف: }َوُ�ِحلُّ َلُهُم الطَّیَِّباتِ { :-جل وعال

 عینها؟ �عني هل انقلبت ]١٥٧[سورة األعراف:
 طالب:......... 

 نعم.
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 طالب:.........
بل  ،نسخ لحل أكلها ،نسخ هذا انثم في المساء حرامً  ،�انت الصباح حالًال  ،ال، ما فیه تدرج

لكنها  ،�انوا �أكلونها �حضرته ،وأكلها إنما هو على البراءة األصلیة واإلقرار النبوي  ،تحر�م
 حرمت.

 طالب:.........
 .نعم

 ..طالب: .......
لكن إذا أردنا أن نقرر  ،انتهینا خالص ،ینهیانكم ،�عني األصل في مثل هذا االمتثال االمتثال

�عني عندنا قاعدة عامة فیما ال  ،معنى الطیب والخبث في اآل�ة تقر�ر الطیب والخبث في اآل�ة
ا خبثً ا و�ذا �ان خبیثً  ،أو ضرر مغمور فهو حالل ،وال ضرر فیه اونافعً  انص فیه إن �ان طیبً 

�عني اآل�ة التحلیل والتحر�م �حل لهم �الوصف  ،حرامفا ا أو راجحً ا محًض ا ضررً ا ضار� محًض 
عرفنا  ؟خبیثة ،خبیثة رجس نجسأم فهل الحمر طیبة  ،و�حرم علیهم �الوصف الخبائث ،الطیبات

أن  أو ،لكن قبل ذلك لما �انت تؤ�ل هل انقلبت عینها من طیبة إلى خبیثة ،من هذا أنها خبیثة
ا للحكم و�جعل فیها الوصف الثاني تبعً  ،قادر على أن �سلبها هذا الوصف -جل وعال -هللا

 .�ما جاء في الخمرة أنها سلبت المنافع لما حرمت ،الشرعي
ألن القید الوصف  ؛وأما حمر الوحش فهي حالل ،والمراد �الحمر األهلیة اإلنسیة ،أكلت الحمر 

والحمر  ،فأكلت الحمر ،مع الناس مؤثر مخرج للحمر الوحش اإلنسیة اآلتي األهلیة التي تعیش
حْمر النعم  ،فحْمر النعم غیر الحُمر ،أما حْمر فهي جمع أحمر وحمراء ،�ضم المیم جمع حمار

 .وأما الحمر هنا فهي الحمیر جمع حمار ،هذه من اإلبل النفائس النجائب
 جاء جاٍء هو األول أو غیره؟  ،ثم جاء جاءٍ  

 ....طالب:.....
 ؟بدلیل ،غیره

 الدلیل؟  ما 
 طالب: .........

لكن إذا أعیدت معرفة فهي عین  ،فهي غیر األولى ،نعم النكرة إذا أعیدت نكرة فهي غیر األولى
 .فهي عین األولى ،األولى

فأمر  ،�عني انتهت ،وهو القضاء علیها ،من الفناء ،�ا رسول أفنیت الحمر :ثم جاء جاٍء فقال 
 .أ�ا طلحة -ى هللا علیه وسلمصل-رسول هللا 

لما قال  ًئا،ما �ختلف؟ ألنه ما قال شیأم �ختلف  ،�عني هل �ختلف األكل منها أو إفناؤها 
 :�عث أ�ا طلحة ینادي في الناس ،أفنیت :لكن لما قال ًئا،ُأِكَلت الحمر ما قال شی :الجائي األول
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ولماذا لم ینه عنها حینما  ؟و �مجرد األكلأ ،فهل الحكم معلَّق �اإلفناء ،إن هللا ورسوله ینهیانكم
 ؟و�نما نهى لما أفنیت ،أكلت فقط

لكن  ا،�جعل القلیل والكثیر �له حرامً  ا،الوصف رجس أو نجس �جعل القلیل والكثیر �له حرامً  
لم ینزل علیه  ،ألنه لم ینزل فیها شيء ؛-علیه الصالة والسالم-لما جاء الجائي ما نهى النبي 

 ،نزل علیه تحر�مها ،نزل علیه تحر�مها ،أفنیت الحمر :ا جاء الجائي الثاني وقاللم ،فیها شيء
عن  ،إن هللا ورسوله ینهیانكم عن لحوم الحمر :وُعبِّر عنه �أمره أ�ا طلحة أن ینادي في الناس

وال  ،-علیه الصالة والسالم-على نبیه  -جل وعال -فالنهي اإللهي نزل من هللا ،لحوم الحمر
نهانا عن  -جل وعال -فاهلل ،ورسولههللا إن  :بدلیل ،ال یلزم أن یبلغنا لفظه ،بلغنا لفظهیلزم أن ی

 .إن هللا ورسوله ،ورسوله �ذلك ،لحوم الحمر
صوته قوي  ،أ�ا طلحة أبو طلحة معروف �صوته وقوته -صلى هللا علیه وسلم-فأمر رسول هللا  

وأبو طلحة  ،العباس ،وته تسعة فراسخیبلغ ص :�قولون  -رضي هللا عنه-و�ان العباس  ،اجد� 
والنداء هو الصوت  ،ونادى ،-صلى هللا علیه وسلم-أمره رسول هللا ولذا  ،عرف �قوة الصوت

 إن هللا ورسوله ینهیانكم.. ،المرتفع
هل فیه ما �مدح �ه اإلنسان أو ال؟ هل �مدح اإلنسان �قوة  ،لكن رفع الصوت أو ارتفاع الصوت 

أما عند عدم االحتیاج  ،عند الحاجة إلیه �كون صفة ممدوحة ،د الحاجةصوته أو ال؟ �عني عن
 ،و�نما هو مذمة ،إن ارتفاع الصوت لیس �ممدحة :و�عض المفسر�ن �قول ،إلیه فلیس �ممدوح

 ،]١٩[سورة لقمان: }ِإنَّ َأنَكَر اَألْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیرِ { :-جل وعال -وذ�روا ذلك عند قول هللا
 .إن احتیج إلیه ،لكن إن احتیج إلیه فیمدح اإلنسان �ه ،فلیس �ممدحة

إن هللا  ،تبلیغ الشرع ،على أعلى مستوى  ،وعلى هذا التبلیغ ینبغي أن �كون على أعلى مستوى  
�سر همزة إّن  ،-صلى هللا علیه وسلم-ینهیانكم وهنا جمع بین ضمیر النبي  ،ورسوله ینهیانكم

 ،إن هللا ورسوله ینهیانكم عن لحوم الحمر :فنادى قائالً  ،كسر همزة إّن یدل على إضمار القول
علیه -أو بّلغ عن �الم النبي  ،-علیه الصالة والسالم-وأبو طلحة إنما عبر عن �الم النبي 

في  نادِ  ،قل للناس :قال له -علیه الصالة والسالم-�عني النبي  ؟�حروفه -الصالة والسالم
علیه -وعلى هذا هل الجمع بین ضمیر النبي  ؟حوم الحمرإن هللا ورسوله ینهیانكم عن ل :الناس

أو من قول أبي  ،-علیه الصالة والسالم-من قوله  -جل وعال-مع ضمیر هللا  -الصالة والسالم
 ؟طلحة

هل هذا  ،نهانا :أو �قول -صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا  :�عني حینما �قول الصحابي 
 أو لفظ الصحابي؟  ،-علیه الصالة والسالم-لفظ النبي 

 ،أو ال تفعلوا ،افعلوا ،أو ال تفعلوا ،افعلوا :-علیه الصالة والسالم-و�نما لفظه  ،لفظ الصحابي
؟ �عني هل -علیه الصالة والسالم-أو من قوله  ،هنا ینهیانكم هل هو من �الم الصحابي
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علیه الصالة -ي احتمال أن النب ،الصحابي عبَّر عن اللفظ النبوي أو ساقه �حرفه؟ احتمال
علیه -أو أن النبي  ،إن هللا ورسوله ینهیانكم :قل لهم ،بلغهم ،في الناس نادِ  :قال -والسالم

و�ذلك  ،حرم أكل لحوم الحمر األهلیة -جل وعال-في الناس أن هللا  نادِ  :قال -الصالة والسالم
 .احتمال -علیه الصالة والسالم-الرسول 

أو أن  النبي، مع ضمیر -جل وعال -لجمع بین ضمیر هللاینهیانكم فیه ا :وعلى هذا قوله 
وفي هذا  ؟-عز وجل-إلى ما یرجع إلى هللا  مضاف -علیه الصالة والسالم-لنبي ضمیر ا

علیه الصالة -الجمع بین الضمیر�ن جاء في الحدیث الصحیح في صحیح مسلم قول النبي 
من �طع هللا  ،عصهما فقد غوى ومن � :لما قال ،»بئس خطیب القوم أنت« :للخطیب -والسالم

ألنه جمع بین  ؛ذمه ،»بئس خطیب القوم أنت« :قال ،ومن �عصهما فقد غوى  ،ورسوله فقد رشد
وهنا فیه الجمع  ،أضافه إلیه ،-جل وعال-إلى ضمیر هللا  -علیه الصالة والسالم-ضمیر النبي 
�سماعه لفظ أبي  ،رهأو �إقرا ،-علیه الصالة والسالم-وسواء �ان من لفظه  ،بین الضمیر�ن

 :لكن أهل العلم �قولون  ،ومن �عصهما :فیه من المحظور ما في قول الخطیب ،طلحة و�قراره إ�اه
 ،وجمع الضمائر �خالف ذلك ،حا�ض�والخطا�ة تحتاج إلى �سط و  ،ن الخطیب في مقام الخطا�ةإ

بیان الحكم  إذا لم �قع فیه لبس یتم ،فإنه یتم �أوجز أسلوب ،�خالف بیان الحكم الشرعي
 .�األسلوب الوجیز إذا لم �حصل فیه لبس

والخطیب  ،وذاك لفظ الخطیب ،-علیه الصالة والسالم-إن هذا لفظ النبي  :ومنهم من �قول 
في  -علیه الصالة والسالم-وجعل النبي  ،یتصوَّر منه إذا جمع بین الضمیر�ن المساواة والتشر�ك

صلى -نه إذا صدر عن النبي إ :أ�ًضاو�قول  ،�نفي الجمع بین الضمیر  -جل وعال-مصف هللا 
 ،-جل وعال -فإنه لمعرفته بر�ه ال یتصور منه أن �جعل نفسه في مصف هللا -هللا علیه وسلم

إال و�ذ�ر  -جل وعال -فال یذ�ر الرب ،قد رفع هللا له ذ�ره -علیه الصالة والسالم-و�ن �ان 
لكن  ،قد رفع له ذ�ره -جل وعال-فاهلل  ،رسول هللا أشهد أن محمدً  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،معه

أو قد یدخل فیه على القائل أو السامع أي دخل فإنه حینئذ  ،األسلوب الذي �حصل فیه لبس
 .�منع ،�منع

 ،وال بد من المطا�قة ،وال بد من المطا�قة ،ینهیانكم خبر عن مثنى :ا و�قولمنهم من یبدي جوا�ً  
ُ { :-جل وعال -لكن یرد علیه قول هللا ،خبره ال بد أن �كون مثنىو  ،والمبتدأ عبارة عن اثنین َ�للااَّ

فالجواب عند أهل العلم أن مقام  ،یرضوهما :ما قال ]٦٢[سورة التو�ة: }َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُیْرُضوهُ 
 .فإنه من أجل أن �حفظ �ختصر ،�خالف بیان الحكم ،الخطا�ة �حتاج إلى مز�د من البسط

 ،و�حضرة أناس منهم من هو حدیث اإلسالم ،إن ذاك على لسان الخطیب :ومنهم من �قول 
لئال یتوهم التشر�ك  ؛ال ینبغي في مثل هذا الظرف أن ُ�جَمع بین الضمیر�ن ،حدیث عهد �جاهلیة
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فإنه ال یتوهم منه أن �شرك بین ضمیره أو بین  -علیه الصالة والسالم-�خالف ما صدر عنه 
 .-جل وعال-هللا نفسه و�ین 

ي �سمى عند ذیقته العرفیة هو األحمر الهبر الاللحم حق ،لحوم ،ینهیانكم عن لحوم الحمر 
فهل ما عداه �جوز أكله؟ الكرش والمصران  ،معروف؟ تعرفون الهبر؟ هذا هو اللحم االناس هبرً 

لحم الخنز�ر في أكل  -جل وعال-ما �جوز؟ ما �جوز مثله ما جاء في قول هللا أم والكبد �جوز 
أنتوضأ  ،فهل �جوز أكل المصران والكرش والكبد وما عدا ذلك؟ طیب ،اللحم هو األحمر الهبر

هل �قتصر على اللحم أو �شمل ما عداه من الكرش والمصران  ،»ال« :قال ؟من لحوم اإلبل
 �عني �شمل و�حوي جمیع ما ،�عني مثل لحوم الحمر ومثل لحم الخنز�ر ؟والكبد وما أشبه ذلك

 �شمل جمیع ما حواه الجلد. ،حواه الجلد
 طالب: .........

وال نقوله في  ،اللحم �شمل جمیع ما حواه الجلد في الحمر والخنز�ر :ي �جعلنا هنا نقولذال ما
 اإلبل؟

 طالب: .........
عبر �و  ،لكن نر�د أن نوجب الوضوء من جمیع ما حواه الجلد ،في اإلبل لسنا نر�د أن نحرم األكل

 ،یع ما حواه الجلد �اللحم �ما ُعبِّر عن جمیع ما حواه الجلد �اللحم في الخنز�ر والحمارعن جم
ا ا ،هذا القول وجیه جد� وجمیع ما حواه جلد  ،فجمیع ما حواه جلد الحمر حرام ،هذا القول وجیه جد�

 .یتوضأ منه ،وجمیع ما حواه جلد اإلبل یتوضأ منه ،الخنز�ر حرام
فأكفئت القدور �ما  :قالرجس أو نجس  ،إنها رجس أو نجسالعلة  فإنها عن لحوم الحمر 

طیب فإنها الضمیر �عود على إ�ش؟ على الحمر أو لحوم الحمر؟ عندنا مضاف ومضاف  .فیها
�عني عود الضمیر إلى أحد المتضا�فین هل  ،وعندنا ضمیر �عود إلى أحدهما ،لحوم الحمر ،إلیه

ك الوصف وصف أحد المتضا�فین یرجح أن �كون إلى و�ذل ؟�عود على األول أو على الثاني
 المضاف أو إلى المضاف إلیه؟ 

أنت تتحدث  ،مررُت �غالم ز�د الفاضل :إذا قلت ،ألنه هو المتحدث عنه األول هو المتحدث عنه
لكن إذا دلت القر�نة على إرادة المضاف إلیه أو المضاف  ،عن غالمه؟ عن غالمهأم عن ز�د 

بینما في قوله  ،على المضاف ،]٢٧[سورة الرحمن: }َوَ�ْبَقى َوْجُه َر�َِّك ُذورائن {فالعمل �الق أ�ًضا
و�ذا �ان  ،عاد على المضاف إلیه ]٧٨[سورة الرحمن: }َتَباَرَك اْسُم َر�َِّك ِذي{ :في آخر السورة

إذا �ان اإلعراب  ،لكن اإلشكال إذا �ان اإلعراب �الحر�ات ،اإلعراب �الحروف فال إشكال
أو إنها رجس أي الحمر؟ وهل لهذا االختالف  ،إنها رجس �عني اللحوم :حر�ات وهنا هل نقول�ال

 من فائدة؟ 
 طالب:.........
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 ما فیه فائدة؟
 طالب: .........

 ،وسؤرها إذا شر�ت من ماء ،لعاب الحمر :قلنا ،�عود إلى اللحوم :�عني لعابها وعرقها إذا قلنا
 :هل نقول ،ر�بها الراكب في وقت مطر وتبللت و�اشرها ،رطو�ةوعرقها إذا ر�بها أو �اشرها مع 

 ؟ وسؤرها ؟طاهرةأم نجسة 
  ؟�عني هل هناك مالزمة بین اللحم و�ین هذه الفضالت 

روثة حمار  ،�الحجر�ن والروثةلما جاء ابن مسعود  ؛هذا محل إجماعفأما �النسبة لبولها ورجیعها 
عن أن  فضالً  ،فلیست �طاهرة ،»إنها ر�س نجس« :وقال -علیه الصالة والسالم-ردها النبي 

 ،ما عندنا إشكال فیهفأما ما جاء فیه نص  ،عندنا فضالت ما حرم أكله مثل الحمر ،تطهر
إحداهن «أو  ،»وعفروه الثامنة �التراب ،إذا ولغ الكلب في إناء أحد�م فلیغسله سبع مرات«الكلب 
وعلى هذا إذا �ان ر�قه بهذه المثا�ة فعرقه  ،كالهذا ما فیه إش »أوالهن �التراب«أو  ،»�التراب

ومثل الهر في  ،الحمار �عني ما جاء فیه نص مثل الكلب في النجاسة ،و�دنه من �اب أولى
ألن تذ�یتها  ؛هل �عني هذا طهارة لحمها؟ ال »إنها لیست بنجس ،إنها لیست بنجس«الطهارة 

حدیث أبي  في للنص ؛لكن سؤرها طاهر ،فهي نجسة ،فهي نجسة ال تحلها الذ�اة ،مثل المیتة
وافة ،»إنما هي من الطوافین علیكم ،إنها لیست بنجس«قتادة  لیست  :وهنا نقول ،فالعلة الطِّ

 بنجس أو نجس؟ 
حاجتهم إلى الحمر  ،الناس �حتاجون الحمر أكثر مما �حتاجون الهرر ،إذا طردنا العلة الطوافة

 هذه الحاجة طوافة؟  إن :فهل نقول ،أكثر من حاجتهم إلى الهرة
ما دونها في الخلقة أو أكبر منها فعلى  ،وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر :�قولون  الفقهاء

بینما الهرة لیست  ،ألنه رجس ؛سؤره نجس ،الحمار نجس ،هذا الحمار على هذا الكالم نجس
و�شق  ،طوف على الناسألن ما دونها في الخلقة � ؟لماذا ،ما دونها في الخلقة :و�قولون  ،بنجس

�اب المستودع أو �اب الصالة عن فأرة؟ ال  قلغهل �مكن أن ت ،�شق التحرز منه ،التحرز منه
فلهذه  ،فیشق التحرز من الهرة وما دونها في الخلقة ،عن حمار قلغت أن لكن �مكن ،�مكن

ن قیاس الحمر إ :ومنهم من �قول ،وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر :المشقة قال الفقهاء
 لماذا؟  ،قیاس األولى ،على الهرة قیاس األولى

الحمار ُعِرف  أ�ًضاو  ،فالطوافة معروفة ،ألن حاجة الناس إلى الحمر أكثر من حاجتهم إلى الهرة
�شرب؟ ینفض رأسه  اما رأیتم حمارً  ؟ماذا �صنع �عد الشرب مثالً من عادته أنه إذا شرب من ماء 

 ،أمر �غسله -علیه الصالة والسالم-وما ُعِرف أن النبي  ،الرشاشهكذا ثم �صیب ما حوله من 
وال ُأِمر �غسل ما �صیب من رطو�ات السیل أو أو ما �حمل علیه من میاه  ،وال ُأمر �غسل عرقه

 ،ا لجاء التنصیص علیهولو �ان محرمً  ،وهذا مما تعم �ه البلوى  ،وما عرف ،�صیبه الرطو�ة مثالً 
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 ،وهو رجس ،و�بقى أن أكله حرام ،وطهارة بدنه ،وطهارة عرقه ،ة سؤرهوهذه حجة من �قول �طهار 
 ورجیعه حرام.

 طالب: .........
 ،هذا امتنان �الر�وب �الر�وب ،]٨[سورة النحل: }َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها{ ،هذا امتنان

لكان ، ت تؤ�ل لكان االمتنان �أكلهالو �ان هاألن ؛و�ستدل �اآل�ة من �قول بتحر�م لحوم الخیل
 ،لكنها معطوفة على ما ال �حل أكله مما �شار�ها في الر�وب ،ال بر�و�ها ،االمتنان �أكلها

�عني إذا �انت اإلبل والبقر والغنم  ،أعظم من األكل، اعوالر�وب �النسبة للخیل أعظم وجوه االنتف
�متن  ،بقر وشرب لبنها أكثر من �ونها تفید في الحرثُ�ْمَتّن �أكل ال ا،ُ�مَتنُّ �أكلها أكثر من غیره

ال یؤ�ل  ،لكن هات فرس البغل ،فیمتن �ه ،ألن األكل أعظم وجوه االنتفاع ؛�أكل لحم اإلبل أكثر
 ؟�أكله -جل وعال -لماذا ما امتن هللا ،دل الدلیل على أنه یؤ�ل ،ال یؤ�ل الفرس ،الحمار

خیل ك اآلن لو عند .فیمتن �األعظم ،�النسبة للخیل لالر�وب أعظم من منفعة األك منفعةألن  
 تر�به؟ أم كله أتذ�حه وت

 ،ولم �متن �األكل ،فامُتنَّ �الر�وب ،أعظم من فائدة األكلفائدته في الر�وب  ،هو للر�وب أكثر
 .وأما دلیل األكل فمن خارج

لطت غیرها ألن هذه النجاسة خا ؛فأكفئت القدور �ما فیها :قال ،»فإنها رجس أو نجس« 
نفترض أن مع اللحم لحم الُحُمر طعام آخر إما دقیق أو رز أو غیره أو جر�ش أو ما  ،فتنجست

ولذا  ،ال، الباقي تنجس �مخالطة النجس ؟أخرج اللحوم و�ل الباقي :نقول ،طبخت ،أشبه ذلك
 .فأكفئت القدور �ما فیها ،فُأكفئت القدور �ما فیها :قال

 .ولفظه لمسلم ،متفق علیه" 
أنهم یوقدون على لحم  -علیه الصالة والسالم-وفي الصحیح من حدیث سلمة أنهم أخبروه  

أهر�قوها « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا " ،وهذا �خرج حمر الوحش ،"الحمر األنسیة
مبالغة في  ،وهذا مبالغة في التنفیر منها ،»أهر�قوها واكسروها« ،�عني تكسر القدور ،»واكسروها

 هللا، �ا رسول :فقال رجل" ،فتكسر القدور التي �اشرت هذه النجاسات ،نفیر منها ومن لحمهاالت
علیه الصالة -�عني لما بلغتهم هذه المبالغة عدل عنها  "»أو ذاك« :ر�قها ونغسلها؟ فقالهأو ن

كون وقد � ،لقدور ال تكسرفتبقى ا ،وقد نهى عن إضاعة المال ،ألن القدور مال ؛-والسالم
و�كون حینئذ األمر ال على سبیل الحتم  ،»أ�قوها« :فقال ،طلبوا إ�قاءها ،ؤها من أجل الطلبإ�قا

و�كون إ�قاؤها  ،�عدل عنه للحاجة ،و�عدل عنه للحاجة ،و�نما على سبیل االستحباب ،والوجوب
ني �ع ،»أو ذاك« :فقال ؟ر�قها ونغسلهاهأو ن ،والكراهة تزول �أدنى حاجة عند أهل العلم ،امكروهً 

 .�عني �صنع هذا أو هذا أو ذاك الذي هو الغسل الغسل. راق معه�كفي اإل ،�كفي ذاك
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وهو  -صلى هللا علیه وسلم-خطبنا رسول هللا  :وعن عمرو بن خارجة قال"الحدیث الذي یلیه  
الحدیث رواه أحمد وابن ماجه  ،ولعابها �سیل بین �تفيّ  ،على راحلته وهي تقصع �جرتها

صلى هللا علیه -خطبنا رسول هللا  :عن عمرو بن خارجة قال "ذي وصححهوالنسائي والترم
هذه الخطبة  ،وهو �منى على راحلته -صلى هللا علیه وسلم-خطبنا رسول هللا  :قال ،-وسلم

یوم النفر  ،وخطبة في التاسع ،خطبة في الیوم الثامن ،وفي الحج ُخَطب ،خطبة في أ�ام الحج
لبیان ما �حتاجون إلیه  افتكون أر�عً  ،یذ�ر خطبة في یوم النحرومنهم من  ،الثاني عشر ،األول

علیه الصالة -فخطبهم النبي  ،لبیان المناسك ؛والذي یلیه إلى الخطبة األخرى  ،في یومهم
 ،العضباء أ�ًضاوله  ،القصواء ،راحلته التي تسمى القصواء ،�منى وهو على راحلته -والسالم

أنهم جرت عادتهم �التسمیة بتسمیة ما یر�ب وما  المقصود .وسمى السیف ،وسمى الحمار
 .لیتمیز عن غیره ؛�ستعمل

صاحب الحال  -علیه الصالة والسالم-والواو واو الحال منه  ،الجملة حالیة وهو على راحلته 
وصاحب الحال  ،الجملة حالیة أ�ًضاوهي تقصع �جرتها  ،-صلى هللا علیه وسلم-الرسول 

والحال هنا الجملة  ،راحلِته ،والراحلة مضاف ومضاف إلیه ،راحلةوصاحب الحال هي ال ،الراحلة
 ..أو مثل جزء؟ ما �جوز �إ�شأم حكم مجيء الحال من المضاف إلیه �جوز  ،الحالیة

 مــــــــن المضــــــــاف لــــــــه وال تجــــــــز حــــــــاالً 
 

ــــــــــــــهإال إ   ذا اقتضـــــــــــــى المضـــــــــــــاف عمل
ـــــــــــه أضـــــــــــیف  ـــــــــــان جـــــــــــزء مـــــــــــا ل  أو �

 
 أو مثـــــــــــــــل جزئــــــــــــــــه فـــــــــــــــال تحیــــــــــــــــف 

 فإذا �ان المضاف �قتضي العمل في المضاف إلیه مثل إ�ش؟  
 طالب: ..............

 ،اا المرجع عامل من المضاف إلیه أو جزء ما له أضیف قطعت أصا�ع یده قائمً مرجعكم جمیعً 
فالملة مثل الجزء من اإلنسان  ،ااتبع ملة إبراهیم حنیفً  ،زئها أو مثل جقطعت أصا�ع یده قائمً 

 وهنا..
 طالب: ..............

هنا ما یدخل في  ،ألنه حال من المضاف ال من المضاف إلیه ؛ال، ال ما یدخل في الخالف هذا
على  :لو قال ،حال من الراحلة ،ألن الجملة حال من المضاف ال من المضاف إلیه ؛الخالف
من المضاف إلیه مع  لكن ال �كون حاًال  ،من المضاف إلیه :ا قلناعلى راحلته قائمً  ،اقائمً راحلته 

 ،المقصود أن هذا ال یدخل في الخالف ،-صلى هللا علیه وسلم-خطبنا رسول هللا  ،وجود الفاعل
 ،من الراحلة ،وهي تقصع �جرتها حال منها ،-علیه الصالة والسالم-وهو على راحلته حال منه 

طیب لو �ان اللفظ خطبنا رسول هللا  ،�جوز أن �أتي صاحب الحال من المضاف ،مضاف وهو
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على راحلٍة وهي تقصع  ،�منى وهو على راحلٍة وهي تقصع �جرتها -صلى هللا علیه وسلم-
 �مكن أن �كون صاحب الحال نكرة؟  ،�كون صاحب الحال نكرة ،�جرتها

 طالب: ..............
 نعم.. �یف؟ في إ�ش؟ 

 الب: ..............ط
 طیب..

و�كون حینئذ  ،ال �جوز :لكن لو عندنا على راحلٍة تقصع �جرتها قلنا ،الواو متمحضة للحال
معنى  ماتقصع  ،وهي تقصع �جرتها ،والنكرات إلى األوصاف أحوج منها إلى األحوال ا،وصفً 

 معك الكتاب؟ ألیسمعنى تقصع؟  ماتقصع؟ 
 طالب: ..............

 تمضغ؟
 لكن قصع. ،مضغه ثم إعادته ةجرة تردید األكل إخراجه ثم إعادال ،جرة معروفةال

 طالب: ..............
الحیوانات  من ألن هناك ؛وهي تردید الطعام ،الجرة معروفة ،نه عندك؟ وهي تقصع �جرتهاما بیَّ 

 :ي روا�ةقصعته وف ،والجرة معروفة تأكل الطعام ثم تعیده لتمضغه من جدید ثم ترجعه ،ما �جتر
القصع هنا وهي تقصع جرتها قد �كون ف ،فهذا الذي قصعته دابته ال شك أنه دقت عنقه ،وقصته

ألن قصعته ناقته  ؛قد �كون معنى المضغ الذي هو عبارة عن الدق في حكم الدق ،معنى المضغ
 ا،�عني قتل القمل �سمى قصعً  ،ستعمل لفظ �النسبة للقمل�وعندنا  ،أو وقصته دقت عنقه

 فونه؟ تعر 
وهنا تقصع �عني تعلك  ،وهو دق مثل من قصعته دابته ا،لكن قتله �سمى قصعً  ،القمل معروف

المعنى �ختلف فهل  ،�عني حكمهم ،الفرق بینهما؟ الجرة والمرة ماالِجرة والِمرة  ،وتمضغ �جرتها
ل یده وهي تجتر أدخ مثالً ن الجرة لو إ :هل نقول ؟�ختلف الحكم الشرعي في نجاستها وطهارتها

 هو ما وصل إلى المعدة ثم عاد؟ ؟في حكم القيءأم نجسة أم من هذه الجرة طاهرة  ًئافأخرج شی
 طالب: ..............

على والِمرَّة  ،اإلنسان لو لم یتغیر طعامه وقاءه ما فیه إشكال؟ ال، فیه إشكالأن �عني معنى هذا 
فجمع بینها وأحكامها تراجع في  ،المرةو  ،والجرة ،في حكم القيءالدرة كل حال فیه رسالة صغیرة 

 .هذا الكتاب
وهذا هو الشاهد من  ،ولعابها �سیل بین �تفي ،ولعابها �سیل بین �تَفيّ  ،وهي تقصع �جرتها

 ،لعاب مأكول اللحم طاهر ،لعابها �سیل بین �تفيّ  ،فلعاب مأكول اللحم ،الحدیث للترجمة
 ،�التقر�ر -علیه الصالة والسالم-بته إلى النبي وهذا الحدیث نس ،فاكتسبنا الحكم من هذا الحدیث
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-فتقر�ره  ،ألنه �ان �قودها ؛-علیه الصالة والسالم-وهو بین یدي النبي  ،لعابها �سیل بین �تفي
 .دلیل على طهارة لعاب ما یؤ�ل لحمه -علیه الصالة والسالم

ك أن تصحیحه وال ش ،صححه الترمذي "رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه" 
و�الم  ،من روا�ة شهر بن حوشب ،إما لشواهده و�ال فالحدیث �مفرده من روا�ة شهر بن حوشب

ا إن شهرً  ،ا نز�وهوفي مقدمة صحیح مسلم عن عبد هللا بن عون إن شهرً  ،أهل العلم فیه معروف
 :ه قال�أن ،فكأنه مطعون فیه ،والنزك هنا الرمي �النیزك ،فهو مضعف عند أهل العلم ،نز�وه
و�ن �ان  ،وقصة الخر�طة التي اتُّهم شهر بن حوشب �سرقتها معروفة عند أهل العلم ،طعنوه

 و�ر�أ �مثل شهر أن �سرق خر�طة حتى قال القائل: ،منهم َمن ال یثبتها
 لقــــــــــد �ــــــــــاع شـــــــــــهر دینــــــــــه �خر�طـــــــــــة

 
 فمـــــــن �ـــــــأمن القـــــــراء �عـــــــدك �ـــــــا شـــــــهر 

ر منه هذا ،رجل صالح وعابد ،�عني أفعال مثل شهر وهو معروف  وعلى هذا على  ،فال ُیَتَصوَّ
ولو  ،من علیهم آثار الصالح أن یبتعدوا �ل البعد عن المخالفات ولو لم تكن من �اب التحر�م

الناس یلحقونه من التبعات أكثر من  ألن ؛كانت من �اب خالف األولى السیما أمام الناس
وال شك  ،مفتوحة علیهم أكثر من غیرهم :واألعین �ما �قول الناس في تعبیرهم العصري  ،غیرهم

فهذا الشخص  ،أن الهفوة والزلة من رجل صالح أو من عالم أشد من �ونها تقع من رجل عادي
ال �جني على  ،لى نفسه فقطالذي یزاول مثل هذا العمل الذي �عاب �ه ال شك أنه ال �جني ع

 ،وأفعالهم محفوظة مضبوطة �خالف أعمال غیرهم تنسى ،و�نما �جني على غیره ،نفسه فقط
 ولذا قال القائل:  ،وهم قدوات للناس ،لماذا؟ ألن التبعة علیهم أكثر

 لقــــــــــد �ــــــــــاع شـــــــــــهر دینــــــــــه �خر�طـــــــــــة
 

 فمـــــــن �ـــــــأمن القـــــــراء �عـــــــدك �ـــــــا شـــــــهر 
ولذا على اإلنسان السیما إذا �ان  ،حسو�ین على الخیرالم�انت من  اذتسطر مثل هذه األفعال إ 

و�سفط  ،�عني له هیبته إذا ر�ب سیارته �سقط على هذا ،و�ذا بین الناس اظاهره الصالح وملتحیً 
 �قولوا: لن ،المطاوعة �لهم بهذا الشكل :ما هو مناسب قالوا افً و�قف موق ،و�حد هذا ،على هذا

 ولذا �قول  ،هذا الشخص �عینه هذا خلقه وهذا ما جبل علیه
......................... 

 
 شـــــــهرفمـــــــن �ـــــــأمن القـــــــراء �عـــــــدك �ـــــــا  

 ،فكیف اآلن في مجتمع تلتقط فیه الزالت على األخیار ،اآلن لیسوهذا في عصر السلف  
و�ذا  ،وتر�وا ،فعلوا ،ولذا تجدون رجال الحسبة فاكهة المجالس عند الناس ،وتحسب أعمالهم بدقة

ئد تجده ینشر في الجرا ،ولهم ما یبرر من وجود تهمة أو غلبة ظن ،ولو خطًأ ا�سیرً  ًئافعلوا شی
بل قد �عد من  ،و�خطئ غیرهم الخطأ الكبیر وال �أنه خطأ ،والمجالت وفي وسائل اإلعالم

 فعلیهم أن �حذروها �قدر اإلمكان. ،فمثل هذه األمور ال شك أنها تسيء إلى أهل الخیر ،محاسنه
 .�هللا أعلم
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 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


