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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 أجمعین.  وصحبه

مة ألوارفعنا وانفعنا �ما علمتنا، وزدنا علًما، واغفر لنا ولشیخنا ول ،اللهم علمنا ما ینفعنا

 .ة وعلماء المسلمین �ا رب العالمینیاإلسالم

 ". مالك ابن" األصیلي زاد) أنس عن: ("قوله :-الىرحمه هللا تع-قال اإلمام الحافظ ابن حجر  

 لو قرأت الحدیث.

 .نعمطالب: 

 الحدیث المشروح. مالعهد ما یدرون الطول 

 ،: "�اب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرا�ضها-رحمه هللا تعالى-أحسنت، قال اإلمام البخاري 

رقین والبر�ة البر�د دار في موسى أبو وصلى  ". سواء وَثمَّ  هنا ها: فقال جنبه، إلى والسِّ

 البر�ُة.

 .والبر�ُة إلى جنبه، فقال: ها هنا وثمَّ سواء"

 بن أنس عن قال�ة أبي عن أیوب عن ز�د بن حماد حدثنا: قال حرب بن سلیمان حدثنا 

- النبي فأمرهم ،المدینة فاجتووا ُعَر�نة، أو ُعْكلٍ  من أناس قدم: قال -رضي هللا عنه -مالك

 راعي قتلوا صحوا فلما ،فانطلقوا وألبانها، أبوالها من �شر�وا وأن بلقاح، -وسلم یهعل هللا صلى

 آثارهم، في فبعث النهار، أول في الخبر فجاء ،النعم واستاقوا -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 الحرة في وألقوا أعینهم، وسمرت وأرجلهم أیدیهم فقطع فأمر بهم جيء النهار ارتفع فلما

 .�سقون  فال �ستسقون 

 .ورسوله هللا وحار�وا إ�مانهم �عد و�فروا وقتلوا سرقوا فهؤالء: قال�ة أبو قال 
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 -رضي هللا عنه-أنس  عن حمید بن یز�د التَّیاح أبو أخبرنا: قال شعبة حدثنا: قال آدم حدثنا 

 ".الغنم مرا�ض في المسجد یبنى أن قبل �صلي -وسلم علیه هللا صلى- النبي �ان: قال

 وأصحا�ه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 أجمعین. 

: �اب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرا�ضها، اإلمام -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

ر أن ما ،البخاري بهذه الترجمة و�ما ذ�رها من حدیث العرنیین ُذِكر من  والحدیث الذي یلیه �قرِّ

ولیس بنجس، والخالف في المسألة سیأتي  ،�ل ذلك طاهر ،أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرا�ضها

علیه الصالة -في �الم الشارح، لكن الدلیل حدیث العرنیین واضح في طهارتها؛ ألن النبي 

م أمرهم أن �شر�وا من ألبانها وأبوالها، وال یدخل في عموم ال �ستنزه من الب -والسالم ول الذي تقدَّ

 .مما یدل على نجاسة البول، لكن بول ما یؤ�ل لحمه طاهر، بداللة هذا الحدیث

وأجیب عن ذلك �ما سیأتي أنه لو �ان  ،ن الحدیث إنما ُأبیح للضرورة والعالجوقال �عضهم: إ 

ا للضرورة ُألمروا �غسل أفواههم، قالوا: النهي عن الصالة في مرا�ض اإلبل لیس لنجاسة أرواثه

عند من �قول في �الم البخاري ومرا�ضها عطف على األبوال، �ل ذلك طاهر، و�نما هو لعلة 

ولذا قال: وصلى أبو موسى في دار البر�د، دار البر�د التي  .إن شاء هللا تعالى ،سیأتي ذ�رها

یر�ط فیها الدواب التي تحمل األشیاء من بلد إلى بلد، والسرقین الذي هو الز�ل ز�ل ما یؤ�ل 

به فقال: ن، البّر�ة إلى جمكان ثانٍ  هبه �عني ما هناك ضرورة، ما �قال ما فینلحمه، والبرّ�ة إلى ج

ها هنا، قیل له: البرّ�ة عندك ما فیها ز�ل وال فیها روث وال شيء، قال: ها هنا وثمَّ �عني هناك 

هذا  »وًراجعلت لي األرض مسجًدا وطه«فرق �لها طهارة، وهي داخلة في عموم:  هسواء ما فی

 .: قوله: عن أنس-رحمه هللا-ك قال ما یتعلق �الترجمة، وقرئ أو ُشِرح صدر الباب، ثم �عد ذل

 والُكْشِمیَهني ولألصیلي) أناس قدم: (، قوله"مالك ابن" األصیلي زاد) أنس عن: ("قوله

  ".-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول على أي" ناس" :والسرخسي

فروق الروا�ات الحافظ �عتني بها، ولذلك الروا�ة التي عندنا عن أنس في العنا�ة �الفروق � انظر

روا�ة األصیلي ابن مالك، لو ما ُنسب یلتبس؟ ما یلتبس، أنس المراد �ه ابن مالك سواء ُنسب أو 

 ،أناس :لم ینسب، و�ذلك قوله: ناٌس في روا�ة األصیلي والكشمیهني والسرخسي وروا�ة الكتاب
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الحافظ إنما  علًما �أن ،كن هذا من دقة الشراح الذین منهم الحافظ ابن حجروال فرق بینهما، ل

مثل القسطالني في إرشاد الساري �شیر  لیس ،�شیر إلى فروق الروا�ات في األصل عند الحاجة

إلى �ل فرق یوجد بین الروا�ات، ولذلك قد یوجد في �عض الروا�ات فروق ال یذ�رها الحافظ؛ 

أبي ذر، �قول: وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، عند الحاجة، أما  ألنه اعتمد على روا�ة

 یشیر إلى �ل الفروق سواء �ان لها فائدة أو ال فائدة فیها. فالقسطالني في إرشاد الساري 

 أبي طر�ق من الد�ات في المصنف �ه ح، وصرَّ -صلى هللا علیه وسلم–"أي على رسول هللا 

 .قال�ة" أبي عن رجاء

ذف مثله للعلم �ه، حینما �قول أنس: قدم أناس، قدموا لمن؟ هم قدموا إلى المدینة من وهذا مما �ح

 .-علیه الصالة والسالم-أجل النبي أجل من؟ من 

 حماد عن قتیبة عن المحار�ین في وللمصنف ،حماد من فیه الشك) ُعَر�نة أو ُعْكل من: ("قوله

  ."ُعكل من :قال الإ أعلمه وال ُعر�نة من قال أو ُعْكل، من رهًطا أن"

 �عني المترجح عنده أنه ُعْكل.

 عن المحار�ین في و�ذا �شك، ولم" عكل من رهًطا أن" :أیوب عن وهیب عن الجهاد في "وله

 عن الز�اة في وله قال�ة، أبي عن �الهما رجاء أبي عن الد�ات وفي �ثیر، أبي بن �حیى

 روا�ة من لمسلم و�ذا أ�ًضا، ك�ش ولم ،"عر�نة من ناًسا أن" :أنس عن قتادة عن شعبة

 ُعْكل من ناًسا أن" قتادة عن عرو�ة أبي بن سعید عن المغازي  وفي ،أنس عن قرة بن معاو�ة

 بن سعید طر�ق من والطبري  عوانة أبو رواه ما و�ؤ�ده الصواب، وهو العاطفة �الواو" وعر�نة

 عند ما هذا �خالف وال ٍل،ُعكْ  من وثالثة عر�نة من أر�عة �انوا: قال أنس عن قتادة عن �شیر

 الصواف حجاج طر�ق من الد�ات وفي أیوب، عن أبي وهیب طر�ق من الجهاد في المصنف

 �كون  أن الحتمال ؛"ثمانیة ُعْكل من رهًطا أن" أنس عن قال�ة أبي عن �الهما رجاء أبي عن

 لروا�ة نیةثما عدتهم نسب من وغفل ُینَسب، فلم أتباعهم من و�ان القبیلتین غیر من الثامن

  مسلم". عند و�ذا البخاري  عند وهي ،�على أبي
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وال شك أن مثل  ،�عني الروا�ة في الصحیحین فكونها تنسب ألبي �على هذا إ�عاد في التخر�ج

هذا �جعل القارئ �ظن أو �غلب على ظنه أن الروا�ة لیست في الصحیحین وهي في الحقیقة في 

 البخاري ومسلم.

 ُعْكل: متغایرتان قبیلتان هما بل، غلط وهو ُعْكل هم عر�نة أن للداودي تبًعا التین ابن "وزعم

. الر�اب َتیم من قبیلة الكاف و�سكان المهملة �ضم وُعْكل. قحطان من وعر�نة عدنان من

 هنا والمراد، َ�جیلة من وحي ُقضاعة من حي مصغرة والنون  المهملتین والراء �العین وُعر�نة

 أنس، عن آخر وجه من الطبري  رواه و�ذا المغازي، في عقبة بن موسى ذ�ره �ذا الثاني،

 ألن ؛غلط وهو َفزارة، بني من أنهم ساقط �إسناد هر�رة أبي حدیث من الرزاق عبد عند ووقع

 المغازي  في إسحاق ابن وذ�ر. أصالً  ُعر�نة مع وال ُعْكل مع �جتمعون  ال مضر من َفزارة بني

 �عد المصنف وذ�رها. ست سنة اآلخرة جمادى في �انتو  ،َقَرد ذي غزوة �عد �ان قدومهم أن

  منها". الَقعدة ذي في و�انت الحدیبیة

و�عضهم �ضم األولى �ضم القاف وفتح  ،وضبطها �عضهم �ضمتین ،هكذا تضبط َقَرد �فتحتین

 ولكن األكثر على أنها �فتحتین. ،الراء

 شوال في �انت أنها الواقدي رمنها وذ� الَقعدة ذي في و�انت الحدیبیة �عد المصنف "وذ�رها

 طر�ق من المحار�ین في وللمصنف. أعلم �هللا وغیرهما حبان وابن سعد ابن وتبعه منها،

فة في �انوا أنهم أیوب عن وهیب  . اإلبل" إلى الخروج �طلبوا أن قبل الصُّ

فة مأوى الفقراء والوافدین إلى المدینة ممن ال مأوى لهم فة ،الصُّ أنهم شأن فقراء ش ،یبیتون في الصُّ

 لقر�هم من المسجد. ؛المسلمین الذین ال طعام لهم وال مأوى، �حیث یتصدَّق علیهم

 أبي روا�ة وفي" فأسلموا" هذا قبل �ثیر أبي بن �حیى روا�ة في زاد) المدینة فاجتووا: ("قوله

  فیه". المقام �رهتُ  إذا البلد اجتو�ت: فارس ابن قال" اإلسالم على فبا�عوه" هذا قبل رجاء

 إذا �رهَت.

 المناسب وهو �اإلقامة تضرر إذا �ما الخطابي وقیده. نعمة في �نت "إذا �رهَت المقام فیه و�ن

 طعامها". یوافقهم لم أي اجتووا: القزاز وقال. القصة لهذه
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ابن فارس �تا�ه معروف معجم مقاییس اللغة أو المجمل �الهما له، والقزاز �تا�ه مّر بنا عشرات 

 ه؟ اسمه الجامع نعم.مو نسیتو  ،المرات

 . الو�اء" من ُیؤخذ داء الجوى : العر�ي ابن "وقال

 یؤخذ؟

 .نعمطالب: 

 َ�أخذ؟أم یؤخذ 

 وهو :قال" استوخموا" :المذ�ورة رجاء أبي روا�ة �عني أخرى  روا�ة "داء �أخذ من الو�اء، وفي

 هذه في قتادة عن سعید روا�ة من وللمصنف. الجوف �صیب داءٌ  الجوى : غیره وقال. �معناه

 ثابت روا�ة من الطب في وله". ر�ف أهل نكن ولم َضْرع أهل �نا إنا ،هللا نبي �ا: فقالوا" القصة

  سقم". بهم �ان ناًسا أن" أنس عن

و�ن انتقل الشخص أو اإلنسان من المكان الذي تعّود على العیش فیه إلى مكاٍن طارئ ما تعّود 

ان الحارة إذا جاؤوا إلى البلدان الباردة مرضوا، والعكس، إلى العیش فیه یتأثر، ولذلك أهل البلد

غیر ذلك، المقصود أن هذا أمٌر معروف عند الناس �لهم أن اإلنسان إذا تغّیر علیه الجو تغّیر 

بلده و�ین البلد الذي انتقل علیه المناخ فإنه یتأثر، و�مرض، ال سیما إذا �ان الفارق �بیًرا بین 

 .إلیه

 آونا ،هللا رسول �ا: فقالوا سقم، بهم �ان ناًسا أن" :أنس عن ثابت روا�ة من بالط في " وله

 من صحوا فلما سقاًما قدموا أنهم والظاهر". وخمة المدینة إن: قالوا صحوا فلما وأطعمنا،

 والجهد الشدید الهزال فهو بهم �ان الذي السقم فأما، لوخمها ؛�المدینة اإلقامة �رهوا السقم

  ."شدید هزال بهم كان" أنس عن غیالن روا�ة من عوانة أبي دفعن الجوع من

كرهوا المقام في المدینة �عد أن صّحوا ورجعت إلیهم أبدانهم وسمنوا وتعافوا وأرادوا أن �خرجوا من 

 المدینة؛ ألن المدینة تنفي خبثها، فمثل هؤالء ال �طیب لهم المقام في المدینة.
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 صحت أن �عد منه شكوا الذي الوخم وأما". ألوانهم مصفرة" عنه سعد أبي روا�ة من وعنده"

 حمى ذ�ر وسیأتي أنس عن حمید روا�ة من أحمد عند �ما المدینة، حمى من فهو أجسامهم

 إلى ینقلها أن هللا دعا -وسلم علیه هللا صلى- النبي وأن الطب، في عائشة حدیث من المدینة

 . الجحفة"

هاجر إلى المدینة و�ها الحمى دعا هللا أن ینقل حماها إلى لما  -علیه الصالة والسالم-النبي 

ألنهم  ،؛ ألنهم من الیهود-علیه الصالة والسالم-الجحفة، والجحفة بلٌد مأهول فدعا علیهم النبي 

 من الیهود.

 طالب:...

 ین؟ ما یلزم أن �كون الدعاء في هذا الوقت.أ

 المیم �ضم أي" الُمْوم �المدینة وقع" أنس عن قرة بن معاو�ة روا�ة من مسلم عند "ووقع

ب، ُسر�اني الموحدة �كسر أي الِبرسام وهو: قال الواو وسكون   العقل اختالل على ُأطلق ُمعرَّ

 عن همام روا�ة من عوانة أبي فعند األخیر، هنا والمراد الصدر، ورم وعلى الرأس ورم وعلى

 ". �طونهم فعُظمت" القصة هذه في أنس عن قتادة

س إما أن ألبرسام هو اختالل في العقل وضعف في التصرف، األصل أنه في الر و�طلق على ا

نتیجة ورم أو �كون نتیجة خلل عقلي وعلى ورم الصدر قال: والمراد هنا األخیر فعند أبي عوانة 

من روا�ة همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة: فعظمت �طونهم، �عني �قول: ورم الصدر 

لكن قد �كون  ،الروا�ة: فعظمت �طونهم، ومعلوٌم أن الصدر غیر البطن هذا المراد، لما جاء في

 .، و�ال فالدلیل ال یوافق المدلوللقر�ه منه تأثر �ه

 فأمرهم" قتادة عن همام روا�ة في وللمصنف بها، یلحقوا أن فأمرهم أي) بلقاح فأمرهم: ("قوله

 تكون  أن فیحتمل الالم بز�ادة ؛"بلقاح لهم فأمر" حماد عن قتیبة عن وله" براعیه یلحقوا أن

  للتملیك". ولیست لالختصاص أو الملك لشبه أو للتعلیل أو زائدة
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و�نما ملكهم المنافع �أن �شر�ها من ألبانها وأبوالها، والالم  ،لیست للتملیك؛ ألنه لم �ملكهم إ�اها

شبه ملك لیس �ملك.  كما تأتي للملك تأتي لشبه الملك �ما �قال: القفل للباب، والباب للدار وهكذا

 نعم.

 �طلب بدؤوا أنهم" إسنادها مسلم أخرج التي قرة بن معاو�ة روا�ة من عوانة أبي "وعند

  الخروج".

أو لالختصاص �معنى أن �كونوا أولى بها من غیرهم �حیث لو جاء أحد یر�د أن �شرب من 

 لهم،.  أنها ملكها، الألبانها مما �ضیق علیهم هذه الالم تعطي االختصاص، فیكون أولى ب

الخروج  �طلب بدؤوا أنهم" إسنادها مسلم أخرج التي قرة بن معاو�ة روا�ة من عوانة أبي "وعند

 وللمصنف" اإلبل إلى فخرجنا لنا أذنت فلو الوجع هذا وقع قد هللا، رسول �ا: فقالوا اللقاح إلى

 ما« قال: ،"لبًنا لنا اطلب يأ" رسالً  َأ�ِغنا هللا رسول �ا" قالوا: أنهم أیوب عن وهیب روا�ة من

. »فیها فاخرجوا تخرج لنا َنَعمٌ  هذه« رجاء: أبي روا�ة وفي ،»�الذَّود تلحقوا أن إال لكم أجد

 الالم �كسر ِلْقَحة واحدها األلبان، ذوات النُّوق : مهملة وآخره والقاف المكسورة �الالم والِلقاح

  لبون". هي ثم أشهر ثالثة إلى ذلك لها �قال: عمرو أبو وقال القاف، و�سكان

 .أبو عمرو الشیباني من أئمة اللغة

 المحار�ین في بذلك وصرح -وسلم علیه هللا صلى- للنبي �انت اللقاح أن مضى ما "وظاهر

  ".»-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �إبل تلحقوا أن إال« فقال: �سنده وهیب عن موسى عن

وله غنم �خالف إبل الصدقة، له مائة من الغنم �ما في  له إبل -علیه الصالة والسالم-والرسول 

سنن أبي داوود ال یر�د وال یرغب في ز�ادتها، �حیث إذا ُنتجت واحدة ذ�ح مكانها أخرى، ال 

، وعلى �ل حال -علیه الصالة والسالم-یر�دها أن تز�د على المائة وهذا من زهده في الدنیا 

علیه -ل وتملك الغنم ولم یثبت أنه تملك البقر، نعم. تملك اإلب -علیه الصالة والسالم-النبي 

 .-الصالة والسالم

 و�ذا الصدقة، إبل �أتوا أن فأمرهم �سنده: �ثیر أبي بن �حیى عن األوزاعي روا�ة من فیه "وله

 خارج ترعى �انت الصدقة إبل أن بینهما والجمع، قتادة عن شعبة طر�ق من الز�اة في
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 النفر هؤالء طلب ما المرعى إلى بلقاحه -وسلم علیه هللا صلى- النبي �عث وصادف المدینة،

 اإلبل إلى معه فخرجوا راعیه مع �خرجوا أن فأمرهم اإلبل، ألبان لشرب الصحراء إلى الخروج

 »خبثها تنفي المدینة إن« :-وسلم علیه هللا صلى- قوله مصداق بذلك وظهر فعلوا ما ففعلوا

 خمس �انت -وسلم علیه هللا صلى- لقاحه عدد نأ سعدٍ  ابن وذ�ر. موضعه في وسیأتي

  للواقدي". متا�ع ذلك في وهو الِحنَّاء، لها: �قال واحدة منها نحروا وأنهم عشرة،

 الِحنَّاء أو الَحنَّاء؟ من الحنین؟

 طالب: مضبوطة عندي الِحنَّاء �الكسر.

 مضبوطة؟

 طالب: نعم.

 نعم.

 وأن: (قوله. مرسل ضعیف �إسناد المغازي  في ديالواق ذ�ره "وهو في ذلك متا�ع للواقدي، وقد

 »وأبوالها ألبانها من فاشر�وا فاخرجوا« رجاء: أبي روا�ة في وله �شر�وا، أن وأمرهم أي) �شر�وا

 شر�هم فأما فیشر�وا، الصدقة �أتوا أن لهم فرخَّص قتادة: عن شعبة روا�ة وفي، األمر �صیغة

  السبیل". أبناء من فألنهم الصدقة ألبان

 وأبناء السبیل من أهل الز�اة،.

 فاحتج البول شر�هم وأما، المذ�ور فبإذنه -وسلم علیه هللا صلى- النبي لقاح لبن شر�هم "وأما

 وهذا، علیه فبالقیاس اللحم مأكول من وأما الحدیث، فبهذا اإلبل من أما ،�طهارته قال من �ه

 وابن المنذر وابن خز�مة ابن الشافعیة: من ووافقهم ،السلف من وطائفة وأحمد مالك قول

 واألرواث األبوال بنجاسة القول إلى والجمهور الشافعي وذهب، والرو�اني واإلصطخري  حبان

  وغیره". اللحم مأكول من كلها

�عني القول األول قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ثم قال: وذهب الشافعي والجمهور، في 

من الشافعیة من قال �القول األول؛ ألنه إذا �ان �عض الشروح والجمهور من أصحا�ه؛ ألن 
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مالك وأحمد وطائفة من السلف في جهة ما �كون الباقي جمهور، ومن الشافعیة ابن خز�مة وابن 

المنذر وابن حبان واإلصطخري والرو�اني، جمع من الشافعیة الذي لهم عنا�ة �الحدیث �لهم 

لذا المتَِّجه أن �قال: وذهب الشافعي والجمهور وافقوا على القول �طهارتها �قول مالك وأحمد، و 

 من أصحا�ه في مقابل من ُذِكر من أصحا�ه فَیتَِّجه الكالم.

 هذا أن زعم ومن: قال النجاسة، تثبت حتى الطهارة على األشیاء �أن لقوله المنذر ابن "واحتج

 بیع العلم أهل ترك وفي: قال بدلیل إال تثبت ال الخصائص إذ �صب؛ لم األقوام �أولئك خاص

 نكیر غیر من وحدیًثا قد�ًما أدو�تهم في اإلبل أبوال واستعمال أسواقهم، في الغنم أ�عار الناس

 ترك یدل فال ،إنكاره �جب ال فیه المختلف ألن ؛ضعیف استدالل وهو: قلتُ . طهارتها على دلیل

 الذي هر�رة أبي حدیث �لها األبوال نجاسة على دل وقد، طهارته عن فضالً  ،جوازه على إنكاره

 .قر�ًبا قدمناه

  اإلبل". أبوال �طهارة قال من الحدیث بهذا تعلق: العر�ي ابن وقال 

واستدلوا �عموم  ،»وأما الثاني فكان ال �ستنزه من البول«الحدیث الذي استدلوا �ه على النجاسة: 

ى في الحدیث تبین ولكن الروا�ة األخر  ،وأن ال جنسیة یدخل فیها مأكول اللحم وغیره ،البول

 نعم. »كان ال �ستنزه من بوله«وأن ال بدل من الضمیر في الروا�ة األخرى:  ،المراد

 في لهم أذن �أنه اإلبل، وعورضوا أبوال �طهارة قال من الحدیث بهذا تعلق: العر�ي ابن "وقال

بَ  للتداوي، شر�ها  لما الحرام باحی فكیف ،�جب ال أنه بدلیل ضرورة حال لیس التداوي  �أن وُتُعقِّ

 �عتمد من بذلك أخبره إذا ضرورة حال هو بل ،ضرورة حال لیس أنه �منع وُأجیب �جب؟ ال

لَ  {َوَقدْ  تعالى: لقوله ؛تناوله وقت حراًما سمى�ُ  ال للضرورة أبیح وما خبره على مَ  َما َلُكمْ  َفصَّ  َحرَّ

 علیه محرم غیر فهو المرء إلیه اضطر ] فما١١٩ [سورة األنعام: ِإَلْیِه} اْضُطِرْرُتمْ  َما ِإالَّ  َعَلْیُكمْ 

 . أعلم" �هللا للمضطر، كالمیتة

لكن الرد علیهم من ِقَبل الفر�ق الثاني أنه لو أبیح للتداوي ألمروا �غسل أفواههم وهذا ال �شق 

 علیهم نعم.
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 ضانرم في الفطر فإن، ُمَسلَّم غیر واجب ألمر إال یباح ال الحرام أن من �المه تضمنه "وما

 �ه التداوي  جاز ما نجًسا �ان لو غیره: قول وأما. مثالً  �السفر جائز ألمر فیباح ذلك ومع حرام

 داود أبو رواه »علیها حرم فیما أمتي شفاء �جعل لم هللا إن« :-وسلم علیه هللا صلى- لقوله

 نجسوال هللا، شاء إن الكتاب هذا من األشر�ة في أخرى  طر�ق له وستأتي سلمة، أم حدیث من

 في وأما، االختیار حالة على محمول الحدیث أن فجوا�ه شفاء، غیر ألنه ؛�ه ُیتداوى  فال حرام

 في -وسلم علیه هللا صلى- قوله َیِردُ  وال للمضطر، �المیتة حراًما �كون  فال الضرورة حال

 مسلم، رواه فیما بها التداوي  عن سأله من جواب في »داء إنها بدواء، لیست إنها« الخمر:

 من غیره و�ین الُمسِكر بین والفرق ، الُمسِكر من غیرها �ه و�لتحق �الخمر خاص ذلك فإن

 مفاسد إلى �جر شر�ه وألن ؛غیره دون  االختیار حالة في �استعماله یثبت الحد أن النجاسات

، معتقدهم �خالف الشرع فجاء ،شفاءً  الخمر في أن �عتقدون  الجاهلیة في �انوا وألنهم كثیرة،

  .�معناه طحاوي ال قاله

 للذَِّر�ة شفاءً  اإلبل أبوال في إن« :مرفوًعا عباس ابن عن المنذر ابن روى  فقد اإلبل أبوال وأما

  والذَِّرب". »�طونهم

 والذََّرُب.

. أعلم �هللا عنه الدواء نفي ثبت ما على دواءً  فیه أن ثبت ما �قاس فال، المعدة فساد "والذََّربُ 

 .�لها" �مقتضاها والعمل، األدلة بین الجمع �حصل الطر�قة و�هذه

�قول: لیس بین األدلة في هذا الباب �حمد هللا اختالف،  -رحمه هللا-ابن �از  في تعلیق الشیخ

م الجواب عما  م قر�ًبا قبل ورقة، وتقدَّ والصواب طهارة أبوال مأكول اللحم من اإلبل وغیرها �ما تقدَّ

 -صلى هللا علیه وسلم-ونحوها نجسة ألمرهم الرسول  ولو �انت األبوال من اإلبل ،ذ�ره الشارح

واشر�وا للضرورة أو شيء من هذا،  ،�غسل أفواههم منها، وأوضح لهم حكمها، �عني ما قال نجسة

 وتأخیر البیان عن وقت الحاجة غیر جائز �ما في علم األصول �هللا أعلم.

 طالب:...

 .، الخیل، التي.نعم؟ ماذا
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 طالب:...

 لكن المقصود الخیل التي تصلح للبر�د. ،ذوات األر�ع

 طالب:...

 .؛ القترانه �اإلبل والغنمین؟ لكن المقصود مأكول اللحمأ

 طالب:...

، �عني لو احتیج في عالج إنسان إلى جلد خنز�ر أو عظم خنز�ر �حیث ال �قوم غیره مقامه، نعم

وال تتداووا  ،وا عباد هللاتداو «الفتوى على الجواز، الفتوى على الجواز؛ ألن هذه حال ضرورة، ف

 ؟»�حرام

 طالب:...

�عني في جواب من سأله عن الخمر، في جواب من سأله عن محمول على حال االختیار، 

 الخمر.

 طالب:...

 البنج البنج؟ 

 طالب:...

 أنه لیس فیه إطراب �الخمر. الال، �ختلف عن الخمر و�ن �ان فیه تغطیة للعقل إ

 ثبت وقد". صحوا فلما وألبانها أبوالها من فشر�وا" تقدیره حذف اقالسی في) صّحوا فلما: ("قوله

 ثابت: روا�ة من ولإلسماعیلي ،"وسمنوا" وهیب: روا�ة في وزاد ،رجاء أبي روا�ة في ذلك

 ". ألوانهم إلیهم ورجعت"

ْوق  من) النََّعم واستاقوا: (قوله  وهیب روا�ة في) الخبر فجاء: (قوله. العنیف السیر وهو ،السَّ

 وقع �ما �اإلعالم صرخ أي فاعل �معنى فعیل وهو المعجمة، �الخاء" الصر�خ" أیوب عن

  منهم".
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 ،جاء فیه حدیث إذا سمع الصارخ �عني الد�ك ،وجاء فیه خبر ،ولذا �طلق على الد�ك الصارخ

 فعیل �معنى فاعل.

 ثبت �ما ینالراعی أحد الصارخ منهم وهذا وقع �ما �اإلعالم صرخ أي فاعل �معنى فعیل "وهو

 ولفظه إسناده مسلم أخرج وقد، أنس عن قرة بن معاو�ة روا�ة من عوانة أبي صحیح في

 راعي واسم" �اإلبل وذهبوا صاحبي قتلوا قد: فقال جزع، قد اآلخر وجاء الراعیین أحد فقتلوا"

 ابن ذ�ره �ذا خفیفة مهملة ثم تحتانیة بیاء َ�سار المقتول -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 قال: صالح �إسناد األكوع بن سلمة حدیث من موصوالً  الطبراني ورواه المغازي، في سحاقإ

 غزوة في أصا�ه" إسحاق: ابن زاد ،"�سار له �قال غالم -وسلم علیه هللا صلى- للنبي كان"

 فذ�ر ،"بها فكان �الحرَّة له ِلقاح في و�عثه فأعتقه، الصالة �حسن فرآه" سلمة: قال ،"ثعلبة بني

 إبل راعي أنه والظاهر، �الخبر اآلتي الراعي تسمیة على أقف ولم قتلوه، وأنهم العرنیین قصة

 وفي -وسلم علیه هللا صلى- النبي راعي المقتول أن في البخاري  روا�ات تختلف ولم الصدقة،

 مالوا ثم" أنس: عن صهیب بن العز�ز عبد روا�ة من عنده لكن لمسلم، و�ذا، �اإلفراد ذ�ره

 أنس، عن سعید بن �حیى روا�ة من حبان البن ونحوه، الجمع �صیغة" فقتلوهم اةالرع على

 على الرواة �عض فاقتصر اللقاح، راعي مع �عضهم فقتل رعاة لها �ان الصدقة إبل أن فیحتمل

 الرواة �عض �كون  أن و�حتمل غیره، معه �عضهم وذ�ر -وسلم علیه هللا صلى- النبي راعي

 أحد یذ�ر لم المغازي  أصحاب ألن ؛أرجح وهذا، الجمع �صیغة اإلتیان في فتجوز ،�المعنى ذ�ره

 . أعلم �هللا ،�سار غیر قتلوا أنهم منهم

 خیالً " األكوع: بن سلمة حدیث وفي" الطلب" األوزاعي روا�ة في زاد) آثارهم في فبعث: (قوله

 �ضم وهو ن،واألكثرو إسحاق ابن ذ�ره و�ذا ،"الفهري  جابر بن ُ�ْرز أمیرهم المسلمین من

 أي" قاَفة طلبهم في فبعث" :األوزاعي روا�ة من وللنسائي زاي، �عدها الراء وسكون  الكاف

  األنصار". من شباب أنهم أنس عن قرة بن معاو�ة روا�ة من ولمسلم قائف، جمع

و�عرفوا مكانهم �َقِصّ األثر، والقیافة معروفة في العرب، و�حصل من �عض  ،لیقتصوا آثارهم

والعمل بها جاء في  ،لمهرة شيٌء یبهر من ال خبرة له وال معرفة، القیافة معروفة عندهمالقافة ا

ز في الصحیحین لما شهد ألسام  .ة أنه ولد لز�د لما رأى األقدامحدیث ُمَجزِّ
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 رجًال، عشر�ن من األنصار قر�ب من شباب أنهم أنس عن قرة بن معاو�ة روا�ة من "ولمسلم

 من واحد اسم على وال ،القائف هذا اسم على أقف ولم ارهم،آث �قتص قائًفا معهم و�عث

 بل ،األنصار من �قل ولم رجًال، عشر�ن �انت السر�ة أن الواقدي مغازي  في لكن العشر�ن،

 األسلمیان، األكوع بن وسلمة الُحصیب بن ُبر�دة منهم المهاجر�ن من جماعة منهم سمى

  الجهنیان". مكیث ابنا ورافع وُجْنُدب

 والذي في مسلم أنهم من األنصار، نعم. ،ا في مغازي الواقدي فیه جماعة من المهاجر�نلكن هذ

 منهم سمى بل ،األنصار من �قل ولم رجًال، عشر�ن �انت السر�ة أن الواقدي مغازي  في "لكن

  وسلمَة". الُحصیب بن ُبر�دة منهم المهاجر�ن من جماعة

 سلمُة.

 الغفار�ان، رهم وأبو ذر الُجَهنیَّان، وأبو َمكیث ابنا ورافع بوُجْندُ  األسلمیان، األكوع "وسلمُة بن

 إذا �ه ُ�حَتجُّ  ال والواقدي، وغیرهم الُمزنیان عوف بن عمرو بن هللا وعبد الحارث بن و�الل

 فُأطِلق األنصار، من الواقدي �سمه لم من �كون  أن �حتمل لكن خالف! إذا فكیف ،انفرد

 . األعم" �المعنى أنصار :عللجمی قیل أو تغلیًبا، األنصار

ألن هؤالء و�ن لم �كونوا من األنصار بل من المهاجر�ن ومن غفار وغیرهما ممن  ؛من النصرة

 ، فیصحُّ إطالق األنصار علیهم �المعنى األعم.-علیه الصالة والسالم-نصر النبي 

 والذي اء،� بز�ادة عنده �ذا ز�د بن سعید السر�ة هذه أمیر أن عقبة بن موسى مغازي  "وفي

 رأس �ان أنه فُیحتمل أنصاري، أ�ًضا وهذا األشهلي ز�د بن العین �سكون  سعد أنه غیره ذ�ره

 أن البجلي هللا عبد بن جر�ر حدیث من وغیره الطبري  وروى . الجماعة أمیر ُ�ْرز و�ان األنصار

 تأخر اجر�رً  أن والمعروف ،ضعیف إسناده لكن آثارهم، في �عثه -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 . أعلم" �هللا، �مدة الوقت هذا عن إسالمه

 .�عد المائدة �ما في حدیث التیمم �عني أسلم

 بهم جيء النهار ارتفع فلما فُأِخذوا الیوم ذلك في فُأدِر�وا تقدیره: حذف فیه) ارتفع فلما: ("قوله

 . أسارى  -وسلم علیه هللا صلى- النبي إلى أي
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 قال .وأرجلهم أیدیهم فقطع :وللباقین ،والسرخسي والمستملي لألصیلي �ذا) �قطع فأمر: (قوله

 ذ�ره و�ذا ،"خالف من" الترمذي روا�ة ترده: قلت. ورجلیه واحد �ل یدي قطع �عني: الداودي

 ولم" أ�ًضا: األوزاعي روا�ة من وللمصنف �سنده، األوزاعي عن الفر�ابي عن اإلسماعیلي

 . ینزف" تر�ه بل ،الدم لینقطع ار�الن منهم قطع ما �كوِ  لم أي" َ�حِسمُهم

 فلو �ان المقصود حیاتهم و�قاءهم لحسمهم �ما في الحدود. ،ألن موتهم مقصود ومراد

 ولم المیم، بتخفیف" وَسَمر" رجاء: أبي روا�ة وفي المیم تشدید) أعینهم وُسمَِّرت: ("قوله

 �التخفیف" وسَمل" ز�زالع عبد روا�ة من لمسلم ووقع �الراء، أنه في البخاري  روا�ات تختلف

 �عدهم والعین :الهذلي ذؤ�ب أبو قال �ان، شيء �أي العین فقؤ: السمل الخطابي قال والالم

 تدمع".  َعَورٌ  فهي �شوك ُسِملت حداقها كأن

 ُعْوٌر.

ْمرُ : "ُعوٌر تدمع، قال  یر�د المسمار من �كون  وقد: قال. متقارب ومخرجهما السمل في لغة والسَّ

 عن وهیب روا�ة من المصنف عند �المراد التصر�ح وقع قد: قلتُ . ُأحِمَیت قد میال�أ �حلوا أنهم

 فأحمیت �مسامیر أمر ثم" ولفظه قال�ة أبي عن �الهما �حیى عن األوزاعي روا�ة ومن أیوب،

  شيء". �أي العین فقؤ ألن ؛السمل روا�ة ذلك �خالف وال تقدم، ما یوضح فهذا" بها فكحلهم

 ألنه فقؤ العین.

 . مضى" �ما "ألنه فقؤ العین �أي شيء �ان

 �عني �ما مضى في �الم الخطابي.

 ألنها ؛فیها ُألقوا و�نما �المدینة معروفة سود حجارة ذات أرض هي) الحرة في وُألُقوا: ("قوله

 . فعلوا ما فیه فعلوا الذي المكان قرب

 ثم" رجاء: أبي روا�ة وفي ،"ماتوا حتى" واألوزاعي: وهیب زاد) ُ�سَقون  فال �ستسقون : (قوله

 من الطب وفي ،"الحجارة �عضون " قتادة: عن شعبة روا�ة وفي ،"ماتوا حتى الشمس في نبذهم

 من عوانة ، وألبي"�موت حتى بلسانه األرض َ�كُدمُ  منهم الرجل فرأیت" أنس: قال ثابت روا�ة
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 صلبوا، أنهم اقديالو  وزعم". والشدة الحر من �جد مما بردها لیجد األرض �عض"الوجه:  هذا

 اثنین فصلب" أنس: عن عقیل أبي روا�ة من عوانة أبي عند لكن. ترده الصحیحة والروا�ات

 . موزعة �انت فعقو�تهم محفوًظا �ان فإن فقط، ستة ذ�ر �ذا ،"اثنین وسمل اثنین وقطع

 مسلم عند لما ؛القصاص سبیل على علیهم وقع ذلك أن إلى الجوزي  ابن منهم جماعة ومال

 ألنهم ؛أعینهم -وسلم علیه هللا صلى- النبي سمل إنما" أنس: عن التیمي سلیمان حدیث من

 العید دقیق ابن وتعقبه والنسائي، للترمذي عزوه في اقتصر من وقّصر ،"الرعاة أعین سملوا

 . البقیة" ثبوت إلى فیحتاج السمل إال الحدیث في ولیس ،جهات من وقعت حقهم في الُمثلة �أن

 مماثلة؟أم ثلى هل هذه مُ 

 طالب: مماثلة.

 ألنهم مثلوا �الراعي. ؛مماثلة لیست ُمثلى

 ذلك أن إلى آخرون  وذهب �الراعي، مثلوا أنهم المغازي  أهل نقله �ما تمسكوا �أنهم: "قلتُ 

 الحدیث هذا: المثلة عن النهي في حصین بن عمران حدیث عقب شاهین ابن قال منسوخ،

 .تار�خ إلى �حتاج النسخ ادعاء �أن جوزي ال ابن بهوتعقَّ . مثلة �ل ینسخ

 التعذیب عن النهي في هر�رة أبي حدیث من الجهاد في البخاري  رواه ما علیه یدل: قلت 

 . النهي" ثم اإلذنُ  حضر وقد هر�رة أبي إسالم قبل العرنیین وقصة فیه، اإلذن �عد �النار

 اإلذَن.

 ولموسى الحدود تنزل أن قبل �انت همقصت أن سیر�ن ابن عن قتادة "اإلذَن ثم النهي، وروى 

 المثلة عن ذلك �عد نهى -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن وذ�روا: المغازي  في عقبة بن

 عن النها�ة في الحرمین إمام وحكاه ،البخاري  مال هذا و�لى المائدة، سورة في التي �اآل�ة

  الشافعي".

 ] آ�ة القصاص.٤٥[سورة المائدة:  ِفیَها} مْ َعَلْیهِ  {َوَ�َتْبَنااآل�ة التي في سورة المائدة: 
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 القتل علیه وجب من أن على لإلجماع ؛الماء سقیهم عدم عیاض القاضي "واستشكل

 .ُ�منع ال فاستسقى

. سقیهم عن نهي منه وقع وال ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي أمر عن �قع لم ذلك �أن وأجاب

 . انتهى

 ثبوت في �افٍ  وسكوته ،ذلك على اطلع -وسلم علیه هللا صلى- النبي ألن ،اجد�  ضعیف وهو

 أن علیه و�دل غیره، وال الماء سقي في له حرمة ال المرتد المحارب �أن النووي  وأجاب. الحكم

 المرتد مات ولو �ستعمله بل و�تیمم، للمرتد �سقیه أن له لیسف لطهارته إال ماء معه لیس من

  عطًشا".

 ألنه ال حرمة له. ؛نعم

 .طالب:..

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .ألنها قر�بة منها ؛وال �منع أن ُتراد آ�ة الحرا�ة ،آ�ة القصاص

 طالب:...

وهذا فرض أن یتوضأ إذا وجد الماء شرط  ،النفس �النفس. نعم. ال �سقیه؛ ألنه �صدد أن ُ�قَتل

 .الزائد على ما �حتاجه لصالتهلصحة الصالة، الكالم في القدر 

 بذلك الموت بهم أراد ألنه ؛ذلك بهم -وسلم علیه هللا صلى- النبي فعل إنما: ابيالخط "وقال

 بها لهم حصل التي اإلبل ألبان سقي نعمة �فروا لكونهم ؛تعطیشهم في الحكمة إن: وقیل
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 عطش من على �العطش دعا -وسلم علیه هللا صلى- النبي وألن والوخم، الجوع من الشفاء

  سائي".الن رواها قصة في بیته آل

 ؟ ألنه یؤتى له �اللبن من هذه اللقاح.-علیه الصالة والسالم-فكیف �من عّطشه 

 �ه یراح �ان الذي اللبن من العادة �ه جرت ما إرسال منعوا اللیلة تلك في �كونوا أن "فیحتمل

  أعلم. �هللا سعد ابن ذلك ذ�ر �ما لیلة، �ل في لقاحه من -وسلم علیه هللا صلى- النبي إلى

 أبو قاله وهذا ،مثلها حرز من اللقاح أخذوا ألنهم أي) سرقوا فهؤالء قال�ة أبو قال: (هقول

 . استنباًطا قال�ة

 أنس عن قتادة عن سعید روا�ة في هو) و�فروا: (قوله. تقدم �ما الراعي أي) وقتلوا: (قوله

 على اموقوفً  ولیس الحدیث أصل في الجهاد في أیوب عن وهیب روا�ة في و�ذا المغازي، في

 أنس عن حمید روا�ة من أحمد عند ثبت" "وحار�وا قوله: و�ذا �عضهم، توهمه �ما قال�ة أبي

 عبد بن عمر مع الحدیث هذا في قال�ة أبي قصة وستأتي ،"محار�ین وهر�وا" الحدیث: أصل في

 . تعالى هللا شاء إن الد�ات �تاب من القسامة مسألة في العز�ز

 وفیه مصالحهم، في ونظره ،اإلمام على الوفود قدوم: تقدم ما غیر الفوائد من الحدیث هذا وفي

 قتل وفیه اعتاده، �ما �طبب جسد �ل أن وفیه وأبوالها، اإلبل �ألبان والتداوي  الطب مشروعیة

 في المماثلة وفیه قصاًصا، �ان قتلهم إن :قلنا إن حرا�ة أو غیلة قتلوه سواء �الواحد الجماعة

 وثبت". عنها، المنهي ثلةالم من ذلك ولیس القصاص

 ثبوت ثبوت.

 ففیه القرى  في وأما ،الصحراء في المحار�ة حكم عنها، وثبوت المنهي المثلة من ذلك "ولیس

  خالف".

 .فیه خالف

 طالب:...
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ولكن إذا �ان ال �ستطیع مع من �حمیه الدفاع عنه فالبلد  ،لوجود من �حمیه إذا استصرخ نعم؛

من أهل التحقیق یرون أن الحرا�ة �ما تثبت في الصحراء تثبت والصحراء واحد، ولذلك �ثیر 

وقد �كون الناس الذین �مكن إغاثتهم �كونوا في غفلة، في نوم أو ال �سمعون  ،أ�ًضا في البلدان

لكن مع ذلك إذا حصل �البلد  ،فالتقیید �الصحراء، نعم هي األصل ،�عیدون عنه ،ما �حصل

 .�ان الحكم واحًدا الذي �منع من وجود المصرخ والمغیث

 طالب:...

 ؟ ماذا 

 طالب:...

 مثل قطع الطر�ق نعم.

 اإلمام، �إذن علیه قیاًسا غیره وفي الشرب في الصدقة إبل السبیل أبناء استعمال جواز "وفیه

 .التامة" المعرفة ذلك في وللعرب القائف �قول العمل وفیه

  بر�ة بر�ة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

    

 

 


