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رضي هللا عنه  -هذا احلديث حديث الصحايب اجلليل أيب عبدهللا جابر بن عبدهللا بن حرام 
يف  -عليه الصالة والسالم  -، وهو قطعة من خطبة خطبها Uيرويه عن رسول هللا  -وعن أبيه 

 -عليه الصالة والسالم  -فتحه ملكة، ووقعت هذه اخلطبة يف اليوم الثاين من الفتح، حيث قام 
فأحل حالل هللا  -وجاء يف بعض روايات السري: أنه استند إىل عضاديت الباب  -واستند إىل الكعبة 

اء: هل وقعت هذه اخلطبة يف اليوم األول أو وقعت يف اليوم الثاين؟ وحرم حرام هللا، واختلف العلم
يف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -وقد سبق بيان ذلك يف حديث أيب شريح خويلد بن عمرو اخلزاعي 

عليه  -باب بيان حرمة مكة، واختار طائفة من العلماء أهنا كانت يف اليوم األول، وأهنا وقعت منه 
آخر النهار، وهي اليت قال فيها لقريش: ) ما تظنون أين فاعل بكم؟ ( قالوا:  يف -الصالة والسالم 

مقالته العظيمة اليت ضرب هبا املثل العظيم  -عليه الصالة والسالم  -أخ كرمي، وابن أخ كرمي. فقال 
: ) اذهبوا فأنتم الطلقاء ( فعفا -صلوات ريب وسالمه عليه  -يف حلمه ورمحته وعظيم فضله وكرمه 

صلوات ريب وسالمه عليه إىل يوم  -هم، فوصل الرحم وأحسن إليهم، وهذا هو خلقه وشأنه عن
. فهذه اخلطبة اشتملت على عدة أحكام، منها: ما يتعلق بقريش وما كان بينهم وبني رسول -الدين 

 -عليه الصالة والسالم  -، ومنها: ما يتعلق ببعض األمور من شؤون اجلاهلية اليت نقضها Uهللا 
حرمها، ومنها: ما يتعلق باهلجرة من مكة إىل املدينة، ومنها: ما يتعلق باجلهاد واالستنفار لقتال و 

عليه الصالة  -العدو، كما يف الصحيحني من حديث ابن عباس، حيث حفظ قطعة منه يف قوله 

يقول  U: أنه مسع رسول هللا -رضي هللا عنهما  –عن جابر بن عبدهللا  - 926] 
عام الفتح: ) إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام ( فقيل: يا 
رسول هللا، أرأيت شحوم امليتة؟ فإنه يطلى هبا السفن، ويدهن هبا اجللود، ويستصبح 

عند ذلك: ) قاتل هللا  Uام (. مث قال رسول هللا هبا الناس؟ فقال: ) ال، هو حر 
 اليهود؛ إن هللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوه، مث باعوه فأكلوا مثنه (.

 مجلوه: أذابوه [.
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جلملة : ) ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا (. ومنها: هذه ا-والسالم 
املتعلقة مبسائل البيوع، وهذا يدل على مشولية الشريعة اإلسالمية، وأنه كما ينبغي العناية بالعقيدة 
ينبغي العناية باألحكام والشرائع واملسائل، وأن ال يأخذ اإلنسان من الدين بعًضا ويرتك بعًضا، بل 

كان هديه على ذلك. وملا   Uعليه أن ينظر إىل هذه الشريعة نظرة شاملة تامة كاملة؛ ألن النيب 
مقاصد اإلسالم حىت الرقائق، ملا خطب  -عليه الصالة والسالم  -خطب خطبته مجعت خطبته 

 -مجع فيها األحكام. فهذه قطعة من خطبته  -صلوات هللا وسالمه عليه  -خطبة حجة الوداع 
حرمة أنواع من  -السالم عليه الصالة و  -تتعلق مبسائل من البيوع بني فيها  -عليه الصالة والسالم 

يف  ] ) إن هللا ورسوله حرما بيع امليتة واخلنزير ( [: -صلوات هللا وسالمه عليه  -البيوع، فقال 
فقد أحله هللا، فال  Uفقد حرمه هللا، وما أحله رسول هللا  Uهذا دليل على أن ما حرمه رسول هللا 

 .-مه عليه صلوات هللا وسال -  ژ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ  ژينطق عن اهلوى 

احلرام: "املمنوع" يف لغة العرب.  ] ) إن هللا ورسوله حرما ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
وأما يف االصطالح، فهو: الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وهذا يدل على حرمة بيع هذه األشياء 

صلوات هللا  -"امليتة واخلمر واخلنزير واألصنام"، وأنه ال جيوز أكل مثنها، وأن ذلك معصية هلل ورسوله 
امليتة هي: كل حيوان  ] ) حرما بيع امليتة ( [: -الم عليه الصالة والس -. وقوله -وسالمه عليه 

. وبناًء على ذلك: فإن امليتة تنقسم إىل قسمني: ميتة البحار، -أي: بغري ذكاة  -مات حتف نفسه 
وميتة الرب. فميتة البحر: كالسمك واحلوت والسرطان "سرطان البحر" وما يسمى يف زماننا 

] ) إن هللا : -عليه الصالة والسالم  -ة من احلديث. فقوله بـ"اجلمربي" وحنوه: هذه ميتات مستثنا
قال يف احلديث الصحيح عن البحر:  Uأي: إال ميتة البحر؛ ألن النيب  ورسوله حرما بيع امليتة ( [

) هو الطهور ماؤه، احلل ميتته ( فبني أن ميتة البحر حالل، وبناًء على ذلك: جيوز بيعها، فتستثىن 
 من هذا العموم.
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ًيا: امليتة يف الرب تنقسم إىل قسمني: إما أن تكون ميتة بر مما له نفس سائلة: كاإلبل والبقر وسائر ثان
 -هبيمة األنعام، والظباء والوعول والطيور: فهذه ميتتها ميتة ال جيوز أكلها وال بيعها بإمجاع العلماء 

بيع الظباء وال الوعول من  . فال جيوز بيع الطيور اليت ماتت حتف نفسها، وال جيوز-رمحهم هللا 
الصيد وال الذي مات حتف نفسه بغري ذكاة شرعية، وال جيوز بيع اإلبل والبقر والغنم: فالشاة إذا 
ماتت حتف نفسها ال جيوز بيعها، هذا من حيث األصل. إًذا: ميتة الرب ال جيوز بيعها إذا كانت مما 

جلراد، فإن اجلراد مما ال نفس له سائلة، والدود له نفس سائلة. أما لو كانت مما ال نفس له سائلة: كا
: فهو طاهر وجيوز -الذي يباع طعاًما للعصافري  -الذي ال دم فيه: فيجوز بيعه، كدود العصافري 

يف قوله: ) إن هللا أحل  Uبيعه، والدليل على طهارة ما ال نفس له سائلة: احلديث احلسن عن النيب 
 -: فاجلراد واحلوت ( فجعل اجلراد كاحلوت، ولذلك كان الصحابة لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان

، فهذا يدل على -رضوان هللا عليهم أمجعني  -يقتلون اجلراد بالسهام ويأكلونه  -رضوان هللا عليهم 
: جيوز أكلها وجيوز بيعها وشراؤها. وأما -أي: ال دم فيه  -أن ميتة اجلراد وما ال نفس له سائلة 

: فال جيوز -سواء كانت من السباع أو غري السباع  -ون مما له نفس سائلة مما ذكرنا امليتة اليت تك
بيعها وال شراؤها وال أكل مثنها. ومن هنا: احليوان احملنط، فإن احليوانات احملنطة إذا كانت مما له ذكاة 

املقصود وذكاها: فإهنا طاهرة، لكن هل جيوز أن حتنط؟ هي خلقت ألكلها، فتحنيطها تعطيلها عن 
األعظم، وبيعها غالًبا ما يكون بأمثان غالية، وال يرتتب عليها كثري منفعة، وال يرتتب عليها كثري 
مصلحة، ومن هنا: يضيق يف احلكم جبوازها، وأما بالنسبة للميتات من احليوانات األخر، مثل: أن 

هذا جنس وميتة وداخل يف يأخذ ثعلًبا وُينطه، أو يأخذ حي ة وُينطها، أو يأخذ ثعبانًا وُينطه: ف
إذا بيع حمنطًا:  -أو ما تشرع فيه الذكاة  -احلديث. إذا مل يذكى احليوان من جنس ما تدخله الذكاة 

فهو ميتة وجنس، وال جيوز بيعه وال شراؤه وال أكل مثنه. خاصة وأن هذه احملنطات تباع بأسعار غالية 
فيها قليلة، ولكن الناس يعظمون أمورًا ال ينبغي  ويبالغ فيها، ومثل ما ذكرنا: أن املصلحة والفائدة

تعظيمها، فتجد بعض الناس ممن يعتين هبذه األشياء يقول: ال، هذه مهمة وهذه ندرس عليها ونتعلم 
عليها! ليست الدراسة والتعليم متوقف على حتنيط هذه احليوان، واملبالغة يف أمثاهنا ودفع األمثان 
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كن أن يتعلم اإلنسان بكثري من الوسائل، وكم من أناس تعلموا يف الغالية فيها! فعلى كل حال: مي
القدمي وما حنطوا حيوانًا وال غريه. وبناُء على ذلك: فاألصل واألشبه من حيث األصل: أن امليتة اليت 

. واخلالصة: أن ميتة  البحر -سواء كانت حمنطة أو كانت غري حمنطة  -ال جيوز بيعها وال شراؤها 
وشراؤها، وميتة الرب ال جيوز بيعها وال شراؤها، فلو سأل سائل: ما حكم امليتة اليت هي جيوز بيعها 

: كالسلحفاة والضفادع وحنوها، هل -وهو ما يسمى بالربمائي  -ليست بربية حمضة وال حبرية حمضة 
وان جيوز بيع ميتاهتا أو ال؟ وهل تأخذ حكم ميتة البحر أو تأخذ حكم ميتة الرب؟ اجلواب: أن احلي

الربمائي األشبه يف حكمه: أن يُنظر إىل حياته وغالب عيشه: إن كان يف الرب أخذ حكم الرب، وإن  
كان يف البحر أخذ حكم البحر، وبناًء على ذلك: ترتتب األحكام الشرعية، سواء كان ذلك يف 

 تعاىل إن شاء هللا -الطهارات، أو كان يف البيوعات، أو كان يف حل األكل وعدم حله، كما سيأيت 
 بيانه أكثر يف كتاب الصيد والذبائح. -

هذا عام يشمل امليتة  ] ) إن هللا ورسوله حرما بيع امليتة ( [: -عليه الصالة والسالم  -يقول 
 ] ) حرما بيع امليتة ( [قال:  Uجبميع أجزائها: فلو قطع يد الشاة امليتة مل ُيل بيعها؛ ألن النيب 

إن اجللد إذا دبغ فقد طهر، وإذا طهر جاز بيعه وشراؤه، فجلد لكن يستثىن من ذلك: اجللد؛ ف
: أنه جيوز -وهو مذهب اجلمهور كما تقدم معنا يف كتاب الطهارة  -احليوان امليت على الصحيح 

قال: ) أميا إهاب دبغ فقد طهر ( وملا قال مليمونة: ) هال انتفعتم  Uبيعه وشراؤه إذا دبغ؛ ألن النيب 
قالت: يا رسول هللا، إهنا ميتة؟! قال: ) أميا إهاب دبغ فقد طهر (  -: جبلد امليتة يعين -بإهاهبا؟! ( 

عن أشياخ  -رمحه هللا  -أي: إمنا حرم أكلها ومل ُيرم االنتفاع جبلدها. وأما حديث عبدهللا بن ُعكيم 
قبل أن ميوت بشهر أو شهرين" فهو حديث ضعيف، ولو  Uمن جهينة: "أتانا كتاب رسول هللا 

الذي يدل على أن  -وهو حديث ميمونة  -سن: فإنه ال يقوى على معارضة ما يف الصحيح حُ 
 اإلهاب إذا دبغ فقد طهر.
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املسألة األخرية: امليتة أجزاؤها تنقسم إىل قسمني: أجزاء حتلها احلياة: كيد امليتة ورجلها. وأجزاء ال 
رها ووبرها جيوز االنتفاع به، ولذلك جيز حتلها احلياة: كشعر امليتة وصوفها ووبرها، فصوف امليتة وشع

 ٿ ٿ ٿ   ژمن احليوان يف حياته وينتفع به، ومما يدل على طهارته: قوله تعاىل: 

أن شعر هبيمة األنعام ووبرها منتفع به حىت يف حال حياهتا،  -تعاىل  -فأخرب هللا   ژ ٹ ٹ
كاليد إذا ُجزت   -وإذا كان ينتفع وجيز يف حال احلياة، فلو كان يأخذ حكم امليتة لكان جنًسا 

، وبناًء على ذلك: قال مجهرة العلماء حبل االنتفاع بالشعر، وأنه ال تدخله احلياة فال -وقطعت 
كم بنجاسته، فلو جز الصوف، أو الوبر الذي على جلد البعري امليت: فإنه ينتفع به وال حرج عليه ُيُ 

 يف ذلك.

يدل هذا على أنه لو باع امليتات فال ُيل أكلها، فلو جاء  [ ) إن هللا ورسوله حرما بيع امليتة (] 
نه ميتة، ال جيوز بيعه وال : فإ-كالدجاج وحنوه   -طعام من الكفار مل يوثق يف تذكيته ذكاة شرعية 

جيوز شراؤه وال ُيل مثنه. فلو قيل: إنه من طعام أهل الكتاب. قلنا: إن هللا أحل طعام أهل الكتاب 
من بني الكفار كلهم؛ ألن هلم ذكاة شرعية، فإذا التزموا هبا أخذوا حكم أهل الكتاب، وأما إذا كانوا 

ا وصعًقا: فهذا حرام، ولو فعل املسلم ذلك لباإلمجاع يصعقون بالكهرباء ويقتلون الدجاج وحنوه تدوخيً 
حرم أكله، فكيف نقول: إنه ُيل من الكافر؟! لو قيل ملن يقول باجلواز: أرأيت مسلًما يصعق 
دجاًجا مث يسلخه، مث بعد ذلك ُيل أكله أو ال؟ لقال: إهنا ميتة، واملنخنقة نص يف كتاب هللا على 

  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ؟!  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ  ژحترميها! فكيف نقول بعموم قوله: 
مضاف، وإضافة تقتضي التخصيص، أي: طعامهم الذي حل هلم يف دينهم. ولذلك مل ُيل هللا لنا 
ذبائح الوثنيني وال غريهم، وهذه الذبائح إذا جاءت من الشركات اليت ال تتقيد بدين أهل الكتاب: 

 -فإهنا خارجة عن حكم أهل الكتاب قطًعا، وبناًء على ذلك: ال ُيل أكله. وأما حديث عائشة 
: "إن أناًسا يأتوننا بلحمان، ال ندري حديثو عهد جباهلية؟" فهذا احلديث ال -رضي هللا عنها 

تشتكي إىل رسول  -رضي هللا عنها  -عالقة له مبسألة امليتات أصاًل. احلديث حاصله: أن عائشة 
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ال  -كوها يعين: ببهائم ذحبوها وذ  -وتقول: إن أناًسا حديث عهد جباهلية يأتوننا بلحمان  Uهللا 
ندري أذكروا اسم هللا عليه أو ال؟ هم مسلمون ولكنهم حديث عهد جباهلية، فشك ت عائشة: هل 

؟ قال Uعليها، أم أهنم بقوا على جاهليتهم؟ واجلواب: ماذا يقول هلا رسول هللا  8ذكروا اسم هللا 
ال عالقة له  هلا: ) مسي هللا وكلي ( أي: أهنم مسلمون فال تشكي فيهم، وهذا واضح الداللة

أو هذا الطائر أو هذا الدجاج  -مبسألتنا. مسألتنا واضحة كالشمس: أن الكافر يصعق هذه الدابة 
يصعقه صعًقا بالكهرباء حىت ميوت أو يستهلك أو يشرف على املوت، مث بعد ذلك يقتله بطريقة:  -

لو أن مسلًما فعل ذلك  إما عن طريق القص، وال عالقة هلذه التذكية بدينه أصاًل! ولو قيل ملسلم:
حللت ذكاهتا أو ال؟ لقال: ال! وبناًء على ذلك: فإننا ال نشك حبرمته، وإذا ثبت أنه ميتة: دخل يف 
عموم هذا احلديث وحرم بيعه وشراؤه وأكل مثنه. وجيب على املسلم إذا أيت له بدجاج أن يسأل؛ ألن 

للمسلم أن يأكل امليتة، أكل امليتة فيه  القدرة على اليقني متنع من الشك، وهنا حق هلل: حيث حرم
ضرر على نفس املسلم، وفيه ضرر على صحته، وسبب يف سقمه، وضرر له يف جناسته، فهو من 
النجسات ومن اخلبائث! كيف ال يسأل وهو ُيتاط لدينه ويستربئ لدينه؟! بل جيب عليه، وقد قرر 

ة ال يستطيع أن مييز بني احلالل واحلرام إال أنه لو ُوجدت ميتة وُوجدت مذكا -رمحهم هللا  -العلماء 
بالسؤال: لوجب عليه السؤال؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وهذا هو الذي أدركنا عليه 

رمحه  -. وكان الشيخ العالمة اإلمام حممد بن أمني الشنقيطي -رمحة هللا عليهم  -العلماء ومشائخنا 
ومن أدركنا منهم يقولون: طعام أهل الكتاب  -رمحة هللا عليهم  -الد يشدد فيه ويفيت به، والو  -هللا 

مقيد مبا ُشرع هلم يف دينهم، فإن كانوا يتقيدون بدينهم: فهو طعام أهل الكتاب؛ ألنه ُنسب إىل أهل 
الكتاب إضافة تقتضي التخصيص، وما عداه مما ُيصعق ويُدوخ: ففيه نص واضح جلي يف كتاب هللا 

أو يكون من الذي إذا ُضرب على رأسه وُدوخ: يكون يف حكم الوقيذ الذي كان أنه منخنق،  :8
 يرمى ويأكله أهل اجلاهلية.

احليوان املعروف، وظاهر هذا احلديث  ي: حرم بيع اخلنزير. واخلنزير هوأ ) واخلنزير ( [ ] وقوله:
، -حيًّا وال ميًتا  -فال جيوز بيع اخلنزير  -رمحهم هللا  -مجاع بني العلماء حترمي بيع اخلنزير، وهو حمل إ
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وحترمي بيع أجزاء اخلنزير: فال جيوز بيع أعضائه، واختلف يف شعر اخلنزير: هل جيوز بيعه أو ال؟ وكانوا 
يف القدمي يستخدمون شعر اخلنزير يف اخلياطة، حىت كانوا خييطون هبا اجلروح يف احلروب، فالعمليات 

حتتاج إىل خيوط كانوا خييطون هبا بشعر اخلنزير؛ ألن فيه خاصية القوة، اجلراحية يف احلروب اليت 
ولكن هللا أغىن املسلمني عن ذلك، ملا نبغ علماء الطب من املسلمني أحدثوا بدياًل، ومن ذلك: ما 

عن هذا النوع من احملرمات،  -حبمد هللا  -أوجدوه من البدائل يف اخليوط البديلة، فاستغىن املسلمون 
-كما ذكرنا   -فاألصل يقتضي حترميه وحترمي استعماله. وظاهر احلديث: حترمي بيع اخلنزير مطلًقا وإال 

استثنوا شعر اخلنزير وأجازوه يف خياطة  -رمحة هللا عليهم  -، إال أن بعض فقهاء املالكية واحلنفية 
سواء   -باخلنزير اخلف، ولكن هذا ضعيف؛ ألن األصل يقتضي حترمي البيع مطلًقا، وحترمي االنتفاع 

، فال دليل يدل على ختصيص جزء من أجزاء اخلنزير، وأنه مباح أن ينتفع به أو -كان كالًّ أو جزًء 
 يباع.

"اخلمر" مأخوذ من قوهلم: مخَّر الشيء إذا غطاه،  ] ) واخلمر ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
مار مخارًا؛ ألنه يسرت املرأة ويغطيها، ومسيت فمادة "مخر" هي دالة على التغطية والسرت، ومنه مسي اخلِّ 

. وظاهر احلديث يدل على حترمي بيع اخلمر، -والعياذ باهلل  -اخلمر مخرًا؛ ألهنا تسرت العقل ويغيبه 
يف الصحيح: أنه ملا فتح  Uحمل إمجاع، وقد ثبت عن رسول هللا  -من حيث األصل  -وهذا 

، فأهدى إليه مزادتني -صلوات هللا وسالمه عليه  -هلية الطائف جاءه رجل كان صديًقا له يف اجلا
، مث التفت إىل الرجل وقال له: ) أما علمت أن هللا Uمن مخر، فتغري وجه النيب  -يعين: قربتني  -

عليه  -، فقال -يعين: كلم الذي أهدى اهلدية يف أذنه سرًّا  -حرمها؟ ( قال: ال! فقام رجل فسار ه 
: ) إن الذي -عليه الصالة والسالم  -ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال : مب -الصالة والسالم 

حرم شرهبا حرم مثنها (. فقوله: ) حرم مثنها ( أي: حرم بيعها وأخذ مثنها، ويف حديث عبدهللا بن 
لعن اخلمر، وعاصرها ومعتصرها  U: ) أن النيب -رضي هللا عنه وعن أبيه  -عمرو بن العا  

نسأل هللا السالمة  -ها واحملمولة إليه، وبائعها وآكل مثنها، وجعلهم يف اإلمث سواء ( وساقيها، وحامل
 . فهذا يدل على مسألتني:-والعافية 
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 املسألة األوىل: حترمي بيع اخلمر، وهي حمل إمجاع من حيث األصل.

نها، فهذا يدل واملسألة الثانية: أن بيع اخلمر من كبائر الذنوب؛ ألنه لعن بائعها ومبتاعها وآكل مث
على أهنا كبرية من كبائر الذنوب شربًا وبيًعا، واللعن من أمارات كرب الذنب، فالقاعدة عند أهل العلم 

: أن كل ذنب مساه هللا ورسوله "كبرية"، أو جعل عليه وعيًدا يف الدنيا أو اآلخرة أو -رمحهم هللا  -
نسأل هللا السالمة والعافية  -ان أو حنو ذلك فيهما مًعا، أو توعد عليه معًا أو الغضب أو نفي اإلمي

، واختاره مجع من األئمة واحملققني -رضي هللا عنهما  -: فإنه كبرية. وهذا أصل مذهب ابن عباس -
. فلما ورد اللعن يف شراء اخلمر وبيعها دل -رمحة هللا عليهم أمجعني  -من أئمة السلف وغريهم 

وأخذ مثنها يعترب من كبائر  -والعياذ باهلل  -أن بيعها  على أهنا كبرية من كبائر الذنوب، أي:
: املخدرات، فبيعها كبرية من  -بل أشد من اخلمر يف بعض األحوال  -الذنوب. ويف حكم اخلمر 

كبائر الذنوب، وصاحبها "حاملها" واحملمولة إليه وبائعها وآكل مثنها ملعون؛ ألن األصل الوارد يف 
املواد، سواء كانت جامدة أو سائلة، أو كانت طبيعية أو مصنعة اخلمر مطرد أو ملحق به هذه 

 U"مركبة كيميائية"، فهذه كلها تأخذ حكم اخلمر يف تغييب العقل، والدليل على ذلك: أن النيب 
. -سند حسن كما يف حديث أم سلمة عند أمحد يف مسنده ب  -هنى   هنى عن كل مسكر ومفرتِّ

" فأخ  -ذ منه األئمة والعلماء حترمي املخدرات، ويف الصحيح عنه وبعضهم يلفظه بالتشديد "مفرت 
أنه قال: ) كل مسكر حرام ( فقوله: ) كل مسكر ( أي: كل ما يُذهب  -عليه الصالة والسالم 

العقل ويزيله ) حرام ( واملخدرات تسكر العقول وتذهبها وتزيلها، بل هي ألعن وأسوأ وأعظم شرًّا من 
صاحبها الفكاك عنها مع ما فيها من األضرار اليت ال ختفى على الكثري!  اخلمر، فهي اليت ال يستطيع

كما هو   -فهذا يدل على حترميها وأهنا آخذة حكم اخلمر من حترمي بيعها. واستثىن بعض الفقهاء 
بيع اخلمر على الذمي، فقالوا: جيوز أن يبيع اخلمر على الذمي. واجلمهور  -مذهب احلنفية وغريهم 

؛ ألن التحرمي -سواء كان ذلك بني مسلم ومسلم أو بني مسلم وكافر  -ع اخلمر مطلًقا على حترمي بي
ومل يستثنِّ، فبقي هذا األصل شاماًل جلميع  Uانصب على البيع وانصب على اخلمر، ومل يفرق النيب 

ل لبيع اخلمر دلي U. ويف حترمي رسول هللا -سواء كان البيع لكافر أو كان ملسلم  -صور بيع اخلمر 
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على مسو الشريعة وكمال منهجها، وذلك أهنا قفلت األبواب املفضية إىل الشر والبالء وحرمت 
الوسائل املفضية إىل البالء، وهذا يدل على صحة القاعدة اليت تقول "الوسائل تأخذ حكم 
مقاصدها" ومن هنا: قرر األئمة والعلماء أن وسيلة كل شر تكون حبسب ذلك الشر، فتتفاوت 

كما تتفاوت املقاصد: فالوسيلة إىل الشرك من أعظم الوسائل شرًّا وأعظمها إمثًا، والوسيلة الوسائل  
إىل القتل بعدها، وهكذا تتفاوت وسائل الذنوب حبسب تفاوت الذنوب نفسها. فاخلمر ملا كانت  

اب كبرية واملخدرات ملا كانت كبرية عظيمة؛ ملا فيها من الضرر واإلضرار واإلفساد يف األرض وإذه
بيعها وشراءها، وإذا حرم بيعها: قُفلت األبواب املفضية  Uوحرم رسوله  8عقول الناس: حرم هللا 

للحصول عليها وسهولة الوصول إليها، وُقطعت أغراض النفوس الدنيئة باإلضرار بعباد هللا وإماء هللا. 
سيقع؟ وهكذا املخدرات فلو تصور املسلم أن اخلمر جيوز بيعها مع حترمي شرهبا، ماذا سيكون؟ وماذا 

،. ولذلك هني عن بيع الزبيب وبيع العنب ملن ,اليت فيها من البالء والشر ما ال يعلمه إال هللا 
يعصره مخرًا، ومن علم أن من يشرتي منه هذا الشيء يستخدمه يف احلرام: ال جيوز له بيعه، ومن هنا 

ويُتوصل به إىل حرام، كل ذلك مطرد مع قالوا: ال جيوز بيع السالح يف الفتنة إذا علم أنه سيؤخذ 
رضي هللا  -هذا األصل الصحيح الذي ذكرناه مما دل عليه حديث عبدهللا بن عمرو بن العا  

 مع حترميه للخمر، حرم بيعها وحرم شراءها وحرم أكل مثنها. U: أن النيب -عنهما 

خدرات. لكن يرد السؤال: لو قلنا: يلتحق به امل ] ) واخلمر ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
أنه احتيج للمخدرات يف العمليات اجلراحية، واملواد املخدرة اليت ُُيتاج إليها للعمليات اجلراحية 
وحنوها، فهل جيوز بيعها وشراؤها؟ إذا كان األصل: حترمي البيع والشراء فيها، فما حكم شراءها 

خدرات للعذر أجازه أئمة اإلسالم، ومنهم: ؟ شرب امل-وحنوها مما فيه عذر  -للعمليات اجلراحية 
"يف روضة الطالبني" حيث أجاز شرب البنج لقطع العضو إذا  -رمحه هللا  -اإلمام النووي، كما قرره 

واإلمام ابن القيم، وكذلك  -رمحه هللا  -مل يتحمل األمل. وأجازه كذلك وأفىت به: شيخ اإلسالم 
رمحهم  -ة والشافعية واحلنابلة. واألصل يف ذلك: فعل السلف أئمة الفقه يف مذاهب احلنفية واملالكي

التابعي اجلليل الفقيه املبارك علًما وعماًل، ملا  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -، فإن عروة بن الزبري -هللا 
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خرج إىل الشام وابتاله هللا ببلية عظيمة حيث فقد ولده، فلما مات ابنه ونزل لكي يقربه يف قربه ابتلي 
باآلكلة، وهي: نوع من البكترييا دخلت يف قدمه مث سرت يف القدم، فقرر األطباء أنه إذا مل تبرت 

فأفتاهم  -رمحه هللا  -ساقه أهنا تسري إىل بدنه وتقتله، وهذه نوع من اآلفات معروف، فاستشري 
" قالوا: إنا بقطع رجله، وقالوا له: اشرب هذا. قال: وما هو؟ قالوا: هذه مخر. قال: "أعوذ باهلل!

. يقول الزهري: "فوهللا ما تضور 8خنشى عليك األمل. فقال: "أستعني باهلل". مث مازال يذكر هللا 
. وأقر على ذلك ولكنه -رمحه هللا برمحته الواسعة  -وجهه وال تغري!" من قوة إميانه وصربه وجلده 

تحمل فقد أفىت العلماء، اختار األفضل واألكمل من احتساب األجر، لكن إذا كان اإلنسان ال ي
ولذلك قرر ابن فرحون يف تبصرته وغريه من العلماء والفقهاء: أن هذا مما يرخص فيه بقدر احلاجة 
والضرورة. فهذه املواد املخدرة هل تشرتى أو يُدفع مثن تصنيعها؟ األصل يقتضي أن األجرة أنه ال 

كامليتة وحنوها   -ملادة مهدرة القيمة يف الشرع يشرتي املواد؛ ألن املواد ال قيمة هلا يف الشريعة: نفس ا
، فيكون العقد أشبه باإلجارة -ألن املادة ال قيمة هلا  -، لكن ينصب العقد على كلفة تصنيعها -

ال بالبيع، وهذا أسلم وأبعد عن الشبهة وال حرج فيه. فإن مل يعطه إياه على سبيل اإلجارة بأن يقول 
ال أن يشرتيها منه، فمذهب طائفة من العلماء: أنه إذا تعني احلرام ولزم له: "صن ِّع يل" ومل مُي ك ِّن إ

اإلنسان ومل يستطع، وكان مضطرًّا إليه أن يدفع املال يف مقابله: فاإلمث على من أخذ ال على من 
ومنه ُرخص يف مسألة الرشوة: إذا كان الشخص  ،Wأعطى. وهذا ُأخذ من فتوى عبدهللا بن مسعود 

إىل حق من حقوقه، ومل يتوصل إىل ذلك احلق وفيه ضرر على نفسه أو أهله أو  يريد أن يتوصل
ولده، ودفع املال طلًبا هلذا احلق الذي من حقوقه، قالوا: اإلمث على من أخذ ال على من أعطى، كما 

 .-رمحة هللا على اجلميع  -أيًضا وشيخ اإلسالم  -رمحه هللا  -اختاره اإلمام النووي 

مجع صنم، وكانت األصنام ُتصور من التماثيل  ] ) واألصنام ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
وحنوها، وهذا عام شامل لذوات األرواح اليت تصور، وال جيوز بيعها وال شراؤها، وذلك ألهنا وسيلة 

األمرين "الشرك ، أو الغلو يف التعظيم؛ ألن 8إىل أعظم األشياء وأشدها خطرًا، وهو: الشرك باهلل 
من عبادهتا والسجود هلا والذبح هلا، وتعظيمها بتمجيدها ووضعها يف أماكن من باب  8باهلل 
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، فهو وحده الذي 8التعظيم هلا واإلجالل": كل ذلك مصادم لألصل الشرعي الذي هو حق هللا 
، - وتقدست أمساؤه > -الذي هو أكرب من كل شيء وأجل من كل شيء  ,يُعظَّم، وهو وحده 

. ومن هنا: -سواء كان التعظيم للدين أو كان التعظيم للدنيا  -ولذلك هني عن الغلو يف األشخا  
يف حديث أنس يف الصحيحني حينما صلوا وراءه قياًما: ) لقد كدمت تفعلون يب فعل  Uقال 

ح يف عبادة األعاجم مبلوكها! ( وهذا تعظيم الدنيا، وأما تعظيم الدين: فإنه الغلو الذي أوقع قوم نو 
كما ذكر عبدهللا بن عباس   -غري هللا من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا! حيث صوروا هلم الصور 

، مث قالوا: هؤالء أقوام صاحلون نتذكر عبادهتم ونكون مثلهم، مث جاء -رضي هللا عنهما يف تفسريه 
أل هللا السالمة نس -فعبدوهم  -والعياذ باهلل  -من بعدهم جيل مث من بعدهم، حىت عظموهم 

. فحرم بيع األصنام؛ ملا فيه من الفتنة العظيمة، فال جيوز بيع التماثيل وال شراؤها، واألصل -والعافية
 ؟Uأليب اهلياج: "أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا  Wيقتضي تكسريها وطمسها، قال علي 

ا مشرفًا إال سويته". ولذلك ال جيوز بيع أن ال تدع صورة إال طمستها، وال متثااًل إال كسرته، وال قربً 
حرمها، وما كان منها من الضرورة: فمقيد بقدرها، وما  Uالصور وال شراؤها وال اقتناؤها؛ ألن النيب 

أنه قال: ) أشد الناس عذابًا  Uزاد على ذلك: فهو باٍق على األصل، ففي الصحيح عن رسول هللا 
القيامة: أحيوا ما خلقتم ( وهذا من باب التعجيز ومن باب  يوم القيامة: املصورون، يقال هلم يوم

التعذيب مبا ال يستطاع فعله. ويرد السؤال فيما يكون من ألعاب األطفال، فالثابت عن أم املؤمنني 
رضي هللا عنها  -: أهنا كانت هلا الدمى مع بنات األنصار تلعب معهن -رضي هللا عنها  -عائشة 

الدمى هبذا الشكل املوجود يف زماننا ويف بعض األزمنة اليت تصور فيه  ، ولكن هل كانت-وأرضاها 
املرأة الصورة الفاتنة، والذي يتضمن غزًوا فكريًّا ال يؤمن من شره على بنات املسلمني؟! فاملرأة تصور، 
والطفلة منذ نعومة أظفارها ترى تلك الصورة اخلليعة الكاسية العارية اليت قد تغريها أن ذلك أمجل 
وأكمل، فتنشأ على حمبة ذلك وألفه! هل هذا ميكن أن يكون مقبواًل؟! لو كان مقبواًل بأصله حلرم 
بوسيلته ومبا يفضي إليه من الشر! ولذلك إذا كانت الدمى من حيث اجلرم والشكل أشبه باجلرم 

واخلرق  الذي ال تصوير فيه: فال بأس بذلك. كانت تأخذ اخلشبة على اخلشبة، مث تضع اخليوط عليها 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                              (926رقم احلديث ) - باب العرايا وغري ذلك 
 

 2116 

كأهنا طفلة من باب التعويد على تربية األطفال، ومل تكن تصور تصويرًا كاماًل فاتًنا على هذا النحو، 
فإذا أريد  أن يرتخص هبذه الرخص فليكن على ما ورد، وما يُعرف يف األزمنة وإىل عهد قريب: اليزال 

ود على تربية األطفال: وهذا ال الصغار من البنات يعبثن باخلرق مع اخلشب أشبه بالطفلة، كأهنا تتع
 بأس به وال حرج، وأما إذا ُصورت وجسمت: فإن األصول دالة على منع ذلك والتشديد فيه.

كانت اليهود تتحايل على   [ ؟ فإنه يطلى هبا السفن، ويستصبح هباأرأيت شحوم امليتة ]ويف قوله: 
ومن  8وما زالت، فغريت دين هللا وبدلت شرع هللا حىت استحقت اللعنة من هللا  8شرع هللا 

؛ من قبيح ما أتوا، وشديد وشنيع ما فعلوا. فمما كانوا -صلوات هللا وسالمه عليهم  -أنبيائه ورسله 
م ومل ُيتالون به: أهنم ملا حرمت عليهم شحوم امليتة مجعوها مث أذابوها، فقالوا: حرم هللا علينا الشح

، ويف هذا دليل -والعياذ باهلل  -! وهذا من باب االحتيال -وهو السمن نفسه  -ُيرم علينا الو دك 
على ما يقرره العلماء: أن الفرع تابع ألصله. والودك تابع للشحم؛ ألنه ناشئ عنه، والفرع يأخذ 

أن  Uول هللا حكم أصله، وما نشأ من حرام فهو حرام، وما تفرع من حالل فهو حالل. وبني رس
هذا التغيري احتيال على شرع هللا ال ُيل حرام هللا، ولذلك استحقوا اللعن، ويف هذا دليل ووعيد 
شديد على من يبدل شرع هللا وُيتال على دين هللا، ومن هنا قال العلماء: من يفعل احلرام وهو 

. أهون ممن يفعل احلرام وُيتال يعتقد أنه حرام ويقول: أرجو أن يغفر هللا يل.. أرجو أن يساحمين هللا.
إما حبيلة أو خمادعة  -على هللا ويقول: ليس فيه شيء! فقد مجع بني فعل احلرام وحتليل ما حرم هللا 

وقال: يا  -رضي هللا عنهما  -. جاء رجل إىل حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس - 8هلل 
ثًا، وإين أريد أن أتزوج زوجته دون أن يعلم؛ لكي ابن عم رسول هللا، إن يل عمًّا طلق زوجته ثال

: يا هذا، إن هللا ال -رضي هللا عنه وأرضاه  -. فقال له -أي: يف نييت أن أحلها له  -أحلها له 
خيادع!". "إن هللا ال خيادع!" أي: أنت تريد أن ختادع هللا وهللا ال خيادع! فالعبد ينبغي عليه أن يعلم 

ته، وأن هللا ال خيادع، وأن احليل ال ميكن أن حتل حرام هللا وال أن حترم حالل أن هللا مطلع على سرير 
 هللا.
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أي: أخربنا يا رسول هللا عن  [؟ شحوم امليتة أرأيت يا رسول هللا] قالوا: بقي يف احلديث قوله: 
عن شيء متولد من املنهي عنه: هل  Uحكم بيع شحوم امليتة؟ وهذا سؤال من أصحاب النيب 

 ،: يا رسول هللاواقال ؟أرأيت شحوم امليتة ]كم األصل أم أن له حكًما خاصًّا؟. فقالوا: يأخذ ح
وال زالوا إىل عهد  -"يطلى هبا السفن": كانوا يف القدمي  [ يطلى هبا السفن ويستصبح هبا الناس

اء إىل يطلون السفن بالودك والشحم؛ ألنه يعني على انسياهبا يف املاء، ومينع من تسرب امل -قريب 
هذه اجلملة، وكأهنم يقولون: يا رسول هللا، إنا حنتاج إىل هذه  Uاخلشب فيثقلها، وبينوا لرسول هللا 

الشحوم من أجل أن نطلي هبا السفن، وإذا كان يطلى هبا السفن فليس هناك أحد يدفعها بدون 
صابيح فيستضيئون هبا، فكانوا جيعلوهنا يف القناديل وامل ] يستصبح هبا الناس [قيمة. وكذلك أيًضا: 

عليه  -فبينوا أهنم حمتاجون إىل هذه األشياء، وأن شحوم امليتة حتقق هذه املصاحل واملنافع، فقال 
أي: ُيرم بيع شحوم امليتة كما ُيرم بيع امليتة، ومن هنا  ] ) ال، هو حرام ( [: -الصالة والسالم 

حكمه، فإن كان حكمه اجلواز واإلباحة: قال العلماء: الفرع تابع ألصله، وما تولد من شيء أخذ 
عليه الصالة والسالم  -فإنه جائز مباح، وإن كان األصل حراًما: فما تفرع من حرام فهو حرام. فبني 

احلرمة ومل يلتفت إىل احلاجة، ومن هنا: االعرتاض واإلشكال الذي تقدم معنا يف بيع الكلب  -
ع الكلب وأكل مثنه، فنحتاج إىل الكلب إىل الصيد هنى عن بي Uحينما يقول بعض الناس: إن النيب 

وليس هناك أحد يعطي كلب الصيد بدون مقابل، فهل يستثىن كلب الصيد؟ فهنا بينوا لرسول هللا 
U  أهنم ُيتاجون إىل الودك والشحم "شحوم امليتة" حمتاجون إليها يف طالء السفن، حمتاجون إليها

. وهذا يدل على أنه ينبغي للمفيت -عليه الصالة والسالم  -يف االستصباح، ومع ذلك حرمها 
ياًل، وينبغي للعامل أن يلتزم نصو  الشرع وأن يبقى على األصول، وأن ُيرم ما حرم هللا مجلة وتفص

   بعدها:  -عليه الصالة والسالم  -وأن ال يتحايل أو يفتح باب احليل على الشريعة، ولذلك قال 
 فباعوه ( [مجلوه ] ) يعين: شحوم امليتة  ( [ شحومهاملا حرمت عليهم  ] ) قاتل هللا اليهود!

تيااًل على الشريعة، الرواية األخرى: ) فاستحلوا ما حرم هللا بأدىن احليل ( فجعل هذا الشيء اح ويف
ومن هنا: صار األصل أن الفرع يرد إىل أصله، وأن ما حرم هللا ورسوله على سبيل العموم يبقى على 
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عمومه، وما حرمه هللا ورسوله على سبيل اإلطالق يبقى على إطالقه، حىت يرد ما خيصص العموم 
 ويقيد اإلطالق.

قيل : االنتفاع، ومن هنا: حرم بعض  رام ( [] ) ال، هو ح: -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
العلماء االنتفاع بالنجاسات، وقالوا: ال جيوز االنتفاع بالنجاسات إال عند الضرورة حبيث يضطر 
اإلنسان؛ ألن هللا أحل امليتة عند الضرورة والفرع ُيل عند الضرورة؛ ألنه إذا كان متولًدا من جنس 

عند االضطرار فالفرع يباح كذلك عند االضطرار. ولذلك أخذ حكم أصله: إذا كان األصل يباح 
على  -استثىن بعض العلماء شحم امليتة عند وجود احلاجة والضرورة، وكذلك أيًضا: استثنوا التداوي 

. ومن أهل العلم من حرم ومنع؛ ألن هللا مل جيعل شفاء األمة فيما -القول جبواز التداوي بالنجس 
 علماء املسائل اليت جيوز االنتفاع فيها باألجناس، فقال: حرم عليها. وقد نظم بعض ال

 وجاز االنتفاع باألجناس يف                مسائل  النظم بِّعد ها يفي

 وحلمها لالضطرار سوغاـــــــا                 غـــد ميتة إذا ما ُدبــلــيف ج            

 ا ُتص فى الفضةوشحمها ُتدهن منه البكرة                عظامها هب

 وجاز أن تشلى عليها الغضف             بوفقهم واحلمل فيه اخللف            

 راحِّ ـــــــــــجـي للـــــول اآلدمـــــوبــــــــــــــاحِّ                 ريـــــزال بالــــــة تـــــــــصـــوغ            

بعضها، وإن كان منازع يف بعضها حبيث.. مثاًل: فهذه املسائل استثنوها؛ ملكان االضطرار يف 
"وشحمها تدهن منه البكرة" قالوا: إذا عطش واحتاج إىل املاء، ومل يستطع الوصول إىل املاء إال 
ببكرة املاء ومل يستطع إال بودك امليتة، أما إذا مل يكن مضطرًّا: فاألمر يكون على األصل املوجب 

 للتحرمي.
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ويف رواية: ) لعن هللا يهود  ( ويف هذا دليل على  ] ) قاتل هللا اليهود ( [ احلديث ذكر هذه اجلملة:
 8جواز لعن الطائفة املعينة، وجواز لعن الكفار، وأهنم هم مستحقون للعن بكفرهم، وهنى هللا 

 ہ     ہ ہ ژعن القنوت؛ لئال يكون سبًبا يف منعهم من اإلسالم، كما قال تعاىل:  Uرسوله 

وهذا ال ينقض األصل من أن من ارتكب   ژ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ  ھ
: فإنه يُلعن، -ولو كان باألمور املفسقة  -موجب اللعن أنه يُلعن، فإن من ارتكب موجب اللعن 

لعن على الكبرية،   U: "اِّلعنوهن؛ فإهنن ملعونات" ألن رسول هللا Wولذلك قال عبدهللا بن مسعود 
شرة واملستوشرة، والواصلة واملستوصلة، واملتفلجات باحُلسن كما يف احلديث الصحيح: ) أنه لعن الوا

! الصحايب اجلليل الذي Wاملغريات خلق هللا ( فجاءت امرأة وعتبت على عبدهللا بن مسعود 
جيلونه يف علمه،  -رضي هللا عنهم  -فامتأل علًما وعماًل، وكان الصحابة  Uصحب رسول هللا 

هذا الصحايب اجلليل كان يلعن الوامشة واملستومشة ولو  : "كني ف ملئ علًما". Wحىت قال علي 
وقد  Uكانت بعينها، فجاءته امرأة تعتب عليه لعنه، فقال: "ما يل ال ألعن من لعن رسول هللا 

يقول: ) لعن هللا الوامشة واملستومشة (؟!". وال شك أنه إذا ورد اللعن على فعل  Uمسعت رسول هللا 
، وإال فما فائدة ورود النصو  ببيان -مع يًنا كان أو غري معني  -لعن وفعله الفاعل: فإنه يستحق ال

هذه األحكام وبيان هذه املسائل؟! والنهي عن القنوت ال يستلزم؛ ألن املراد به الدعاء؛ ألن من دعا 
ولعنه: فإنه قد يطرد من رمحة هللا إىل األبد، فيكون حائاًل، ولرمبا  -عليه الصالة والسالم  -عليه 
بالعاملني. خبالف ما إذا لُعن  -عليه الصالة والسالم  -، ولرمبا غفر هللا له، ومن هنا: كان رمحة تاب

 U، وهو اللعن النسيب الذي ليس كلعن رسول هللا -بارتكاب كبرية أو حنوها  -على سبيل األصل 
 من كل وجه. 8باملعىن املوجب للطرد من رمحة هللا 

أي: حرم هللا عليهم شحوم  ] ) ملا حرمت عليهم شحومها ( [ :-عليه الصالة والسالم  -وقوله 
) فاستحلوا ما حرم هللا بأدىن احليل ( يعين قالوا: إن هللا  ( [ مجلوه فباعوه وأكلوا مثنه)  ]احليوان 

حرم عليهم األكل، فإذا كان حرم عليهم األكل: فالبيع والشراء واملتاجرة بالشيء مل ُيرم عليهم، 
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هذا االحتيال، كما يف احلديث الصحيح  Uفاحتالوا على هذا احملرم بأكل مثنه، ولذلك نقض النيب 
يف اجلاهلية، فلما فتحت الطائف جاءه مبزادتني من مخر  Uيف قصة الرجل الذي كان صديًقا للنيب 

) أما  :-عليه الصالة والسالم  -، فتغري وجهه، فقال -عليه الصالة والسالم  -وأهدامها إليه 
علمت أن هللا حرمها؟ ( فقال: ما علمت يا رسول هللا! فقام رجل فساره، فقال: مبِّ ساررته؟ قال: 
أمرته أن يبيعها. قال: ) إن الذي حرم شرهبا حرم مثنها (. ) إن الذي حرم شرهبا حرم مثنها ( فحيلة 

أخذ املال فإنه غري حرام! فإن اليهود حينما يقولون: احملرم فقط الشرب، وأما أن ننتفع هبا فنبيعها ون
واستوجب عليهم لعنة هللا؛ ألهنم احتالوا على ما حرم  -عليه الصالة والسالم  -هذا االحتيال رده 

 هللا. واحليلة تنقسم إىل قسمني: احليلة املشروعة، واحليلة املمنوعة.

هللا وحترمي ما حرم هللا. فاحليلة املشروعة، هي: الوسيلة إلحقاق احلق وإبطال الباطل بتحليل ما أحل 
على مشروعيتها، ومن أمثلتها: قصة  Uحيث دل دليل الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول هللا 

 ھ  ہ ہ ژ، فإنه ملا دخل عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون، قال: -عليه السالم  -يوسف 

خاف على أخيه، وواجب  -عليه السالم  -وهو بنيامني، والسبب يف هذا: أن يوسف   ژ ھ ھ
النصح ألخيه يستوجب عليه أن ُيفظ هذا األخ؛ ألنه عرف من إخوانه أهنم كادوه، فهو على 
حقيقة وبينة من إضرارهم وأذيتهم إلخواهنم، فلما حتقق عنده مكرهم وأذيتهم وعلم أن أخاه أنه 

 -عليه أن يبذل األسباب حلفظه، فأمرهم أن يأتوا به، فلما جاءوا به احتال  معرض للخطر: وجب
فوضع صواع امللك يف رحله، وهذه احليلة توصل هبا إىل أخذه منهم، واستشكل  -عليه السالم 

العلماء: صحيح أنه أحسن إىل أخيه بإنقاذه منهم، ولكنه مح ل إخوانه الصفة بالسرقة أمام الناس 

يعين: من  -ا باطل وهذه أذية وإضرار وهتمة وفيه  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پژ
 !-حيث األصل 

وثانًيا: أن بنيامني ظهر أنه سارق وهو مل يسرق، فأجيب عن هذا: بأن إخوته كادوه فُشرع له أن 
يكيدهم؛ ألنه من حقه "السيئة بالسيئة"، وسيئتهم برميه يف البئر أشد من سيئته؛ ألن العار مل 
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يلحقهم وإمنا حلق بنيامني، فبقي اإلشكال: كيف اجلواب عن بنيامني وما حلقه من العار؟ قيل: لو 
"يوسف" فخشي أن يفعلوا  -عليه السالم  -تركهم تعرض للموت واهلالك؛ ألهنم رموا يف اجلب 

ذا بأخيه ما فيه ضرر عظيم، فضرر التهمة بالسرقة للحفاظ على النفس أهون من تعريضه للخطر، وه
يدل على صحة القاعدة "ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين". وقالوا: إن املفسدة ترتكب 
ملصلحة أعظم، ومصلحة احملافظة على الروح واحملافظة على أخيه أعظم من هذا كله. وعلى كل 

أنه كيد وأنه احتيال، والكيد من هللا كمال ومن املخلوق نقص، ولذلك  -تعاىل  -حال: بني هللا 
الكيد واملكر؛ ألن الكيد واملكر من هللا واقع يف موقعه، فهو صفة كمال  :8ة من صفات هللا صف

ال تؤول وال تُعطَّل. أما من املخلوق: فإنه صفة نقص؛ ألنه يضع هذا الكيد يف غري موضعه ويضع 

  ژ       ڳ ڳ   ژوقال تعاىل:   ژ ڻ ڻ ڻ   ژاملكر يف غري موضعه. ولذلك قال تعاىل: 
؛ ألنه واقع يف موقعه ونازل مبستحقه. وهذا يدل ,فوصف نفسه هبذه الصفة؛ ألهنا صفة كمال فيه 

على مشروعية احليلة؛ ألنه يتوصل هبا إىل إحقاق حق وإبطال باطل: فهؤالء ال يد هلم على أخيهم، 
عليه  - وهو مسؤول عن هذا األخ أن ينصح له وأن ُيافظ عليه. كذلك أيًضا: أمر هللا نبيه أيوب

أن يأخذ ضغثًا "عرجونًا بالًيا" ويضرب به وال ُينث يف ميينه، فإنه حلف أن يضرب امرأته  -السالم 
وهذا الضغث فيه عدد ما حلف به: فضرهبا ضربة واحدة فوىف وبر بيمينه، وكان ختفيًفا من هللا 

احليلة  Uن رسول هللا وتيسريًا. فهذه حيلة، لكنها حيلة مشروعة وأقرها الشرع. كذلك أيًضا: ورد ع
عليه الصالة  -عن بيع اجليد بالرديء: فقد أيت  -عليه الصالة والسالم  -الشرعية حينما سئل 

   : -عليه الصالة والسالم  -ذلك التمر، وقال  Uبتمر من خيرب، فأعجب رسول هللا  -والسالم 
أي: من  -الصاع من هذا بالصاعني  ) أ ُكل متر خيرب هكذا؟ ( قالوا: ال وهللا يا رسول هللا، إنا نبيع

عني الربا! رده  -وهي كلمة التفجع والتأمل  -: ) أو ِّه -عليه الصالة والسالم  -. فقال -الرديء 
: ) بع اجلمع بالدراهم ( يعين: -عليه الصالة والسالم  -رده، بع اجلمع بالدراهم مث اشرت به ( فقوله 

ديد، فهذه حيلة خُترج املسلم من الربا. فلو جاءت امرأة بع القدمي بالدراهم مث اشرت بالدراهم اجل
وعندها ذهب قدمي وأرادت أن تشرتي ذهًبا جديًدا، يشرتط يف الذهب: أن يكون مثاًل مبثل يًدا بيد، 
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فهي ال تستطيع أن تأخذ من احملل الذهب اجلديد بالقدمي مثاًل مبثل يًدا بيد؛ ألن صاحب احملل يرى 
ى وأنفس يف نظره، فال يبادهلا وال يرضى باملبادلة. فشرعت هذه احليلة: أن أن الذهب اجلديد أغل

تبيع القدمي بالرياالت؛ ألن رصيدها فضة. فلو باعتها خبمسة آالف فتخرج من احملل لكي تتم 
)     كما تقدم معنا يف قوله:   -الصفقة األوىل ويفرتق املتعاقدان؛ ألنه ال يتم ما بينهما إال باالفرتاق 

فتفارقه مث ترجع مرة ثانية وتشرتي اجلديد ) بع اجلمع بالدراهم مث  -بيعان باخليار ما مل يتفرقا ( ال
اشرت به ( يعين: اشرت به ما هو أطيب وأغلى وأنفس، وهبذا يتوصل املسلم إىل حتليل ما أحل هللا 

ومسألة الظفر مسألة وحترمي ما حرم هللا. وكذلك أيًضا: أجاز بعض العلماء احليلة يف مسألة الظفر، 
مشهورة عند العلماء حاصلها: أن يُظلم إنسان من شخص، فيأخذ عليه ماله، أو يظلمه يف حق من 
حقوقه وال يتوصل إىل هذا احلق إال باحليلة، فهل من حقه ذلك أو ال؟ مثاًل: املرأة، قالوا: إن النيب 

U  عليه  -وجها دون علمه، قال أجاز هلا إذا ظُلمت يف حق النفقة أن حتتال وتأخذ من مال ز
، وقالت: يا رسول هللا، إن أبا سفيان رجل -رضي هللا عنها  -ملا سألته هند  -الصالة والسالم 

: ) خذي من ماله ما يكفيك -عليه الصالة والسالم  -يك، أفآخذ من ماله؟ فقال شحيح مس  
 حقها. فمن أهل العلم من وولدك باملعروف ( فهذه حيلة؛ ألهنا أخذت باخلفية، لكنها توصلت إىل

جعله أصاًل، حىت إن بعضهم توسع يف هذا فأحل بعض احملرمات! حىت قال بعضهم: لو كان 
لشخص على آخر حق وليس له شهود: جيوز له أن يقيم شهوًدا زورًا لكنهم يشهدون باحلق الثابت 

إنه يداعيه ويقاضيه  عليه. والصحيح: أن هذا ال جيوز، ال جيوز أن يقيم شهود زور لطلب حقه، بل
 -على السنن الشرعي ويسأله اليمني. قال: يا رسول هللا، الرجل رجل سوء ُيلف وال يبايل؟! فقال 

: ) ليس لك إال ميينه ( ما قال: اذهب واحبث لك عن شهود وائت هبم -عليه الصالة والسالم 
ات نفسها، فاحملرمات يشهدون لك ما دمت صاحب حق. أبًدا، ما فتح له باب احليلة على احملرم

ال جيوز فعلها وال االحتيال هبا، إمنا  -كشهادة الزور اليت هي من أكرب الكبائر   -اليت هي أصول 
، ولذلك شدد -رمحهم هللا  -ُيتال مبا ال حمظور فيه، وهذا هو األصل الذي اختاره مجع من العلماء 

مه صاحب العمل ومل يعطه حقه، وأمكنه بعض األئمة حىت يف مسألة الظفر، فقالوا: لو أن عاماًل ظل



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                              (926رقم احلديث ) - باب العرايا وغري ذلك 
 

 2123 

أن يأخذ من ماله خلسة قالوا: ال جيوز له ذلك. والذين جييزون مسألة الظفر على حديث هند 
يقولون: جيوز أن ُيتال ويأخذ من ماله، فيأخذ بعض املبيعات ويبيعها خفية حىت يتوصل إىل قدر 

. ولكن هذا ضعيف؛ فإن النيب  قال: ) أد ِّ األمانة إىل من ائتمنك، وال  Uحقه، مث بعد ذلك يستعف 
ختن من خانك ( فرب املال ائتمن العامل، فإذا حرمه حقه: رفعه العامل إىل القضاء وسأل حقه 

 Uبالطريق املشروع. أما أن يأخذ من ماله خفية: فإنه يف هذه احلالة قد خان من خانه، والنيب 
خانك (. وعلى كل حال: اختلفت أنظار العلماء يقول: ) أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من 

واجتهاداهتم يف فهم هذه املعاين: فمنهم من وسع فيها ومنهم من ضيق، واألوىل: أن  -رمحهم هللا  -
 يضيق يف احليلة يف احلدود الشرعية.

إىل أما احليلة املمنوعة، فهي: احليلة اليت يتوصل هبا إىل إحقاق الباطل وإبطال احلق والتوصل هبا 
احملرمات، فقد مجع صاحبها بني أمرين عظيمني، أوهلما: الوصول إىل احلرام. والثاين: التحايل. 

قال: ) لعن هللا يهود ! ملا حرمت عليهم شحومها مجلوها، فباعوها فأكلوا مثنها  Uولذلك النيب 
لكي يستحل ما فاستحلوا ما حرم هللا ( فالقضية هنا يف االستحالل، واحليلة هي: نوع من التالعب 

احمللل واحمللل له، واحمللل هو  Uحرم هللا، ومن أمثلة ذلك: نكاح احمللل، ولذلك لعن رسول هللا 
التيس املستعار. رجل يطلق املرأة ثالثًا فتصبح حراًما عليه، فيؤتى إىل رجل ويقال له: افعل اخلري! ما 
شاء هللا أمور اخلري كلها قُفلت ما بقي إال هذا؟! فاعل خري! طيب، ما هو اخلري؟! يقولون: تأيت 

يد زوجها وهو يريدها! الشريعة أعطت الزوج ثالث طلقات؛ وتتزوج هذه وتـُر د إىل زوجها، مسكينة تر 
ألن األخطاء يف احلياة الزوجية: إما من الزوج، وإما من الزوجة، وإما من الطرفني. فإذا طلق الطلقة 
األوىل راجع نفسه وتدبر، فإن كان الغلطة منه هو تاب بالطلقة األوىل وكره الطالق، فلو أنه تاب 

غلط كما غلط فأعطيت الطلقة الثانية، وأعطي املهلة بعد الطلقة الثانية "طلقة وردها رمبا أهنا هي ت
رجعية" مدة العدة كاملة، وتفكر وتتفكر وتدبر وتتدبر أمرها ويرجع وترجع، فإذا رجعا إىل بعضهما: 

وهي الطلقة الثالثة؛ حىت تكون لالثنني، رمبا يكرر اإلنسان  -فضاًل من هللا وكرًما  -أعطي زيادة 
غلطه، فإذا طلق الطلقة الثالثة كأن األمور وصلت إىل حد ال ميكن أن يعاجل: إما أن الزوجة ال 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                              (926رقم احلديث ) - باب العرايا وغري ذلك 
 

 2124 

تصلح هلذا الزوج، أو الزوج ال يصلح هلا، أو كل منهما فيه عيب ال يصلحح لآلخر. فيأيت الزوج 
يطلق ثالثًا الغريب ويتزوج هذه املرأة، فإن كانت األخطاء من الزوج اكتوى بالنار، ولذلك جتد الذي 

وهو املخطئ الغلطان جتده يكتوي بنار أليمة، حىت ولو كان تزوج غريها لكنه ُيس خبطئه، حىت لو 
أنه تزوج غريها ال ميكنه أن يكرر نفس اخلطأ، فحينئذ: إذا طلقت الطلقة الثالثة أيت هبذا حكمة من 

ن هذا الزوج فإذا نكحت هذا الزوج اآلخر، إن كا  ژ جب يئ  ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی ژهللا 
اآلخر شديًدا وسيًئا وفظًّا ومؤذيًا: عرفت قيمة األول إن كان اخلطأ منها، وإن كان اخلطأ من الزوج 
قالت: وهللا األول أرحم، فرتجع إىل األول. انظروا حقوق املرأة كيف حُتفظ، ما حُتفظ بالشعارات 

فص ل كل  ,ن حكيم محيد والرتهات وبالدعاوي العريضة، حُتفظ بأصول صحيحة وضوابط تنزيل م

. فجاء هذا احلكم بالطلقة الثالثة؛ حىت إذا ژ  ڻ      ڻ ڻ ں  ژشيء تفصياًل، أعلم خبلقه 
: سعدت يف حياهتا، وعوضها -مع هذا الزوج  -تزوجت هذا الغريب اكتوى زوجها، فإن بقيت معه 

هللا خريًا من ذلك السيء الذي مل ُيسن إليها، وأيًضا ذلك يتأدب، فإن تزوج غريها: التزال اللوعة 
دم على تطليقهم، وال يقدم عليه؛ ألنه يعلم أنه إذا حصل واألمل عربة له يف بنات الناس، فال يـُقْ 

طالق فيكون أكره ما عنده من الصدمة اليت وقعت له: أن يطلق. فإذا كانت املسألة فيها تيس 
مستعار يطلق الطلقة الثالثة، فيؤتى به ويقال له: تزوج فالنة؛ حىت حتل لألول. فإذا تزوجها ودخل 

وادعى أنه دخل هبا: يف اليوم الثاين يطلقها  -أل هللا السالمة والعافية نس -هبا، ولرمبا مل يدخل هبا 
من السحت واحلرام، مث بعد ذلك  -كما يقولون نسأل هللا السالمة والعافية   -ويأخذ ما فيه نصيب 

حتل لألول! ُهدمت مقاصد الشريعة، وأصبح املقصود شرًعا من تأديب الزوج وتأديب الزوجة ال 
يعيش معها على احلرام، ويعيش معها على  -نسأل هللا السالمة والعافية  -ولذلك  ميكن أن يتحقق!

احمللل واحمللل له، فإذا كان بتواطؤ منهم أو علم منهم:  U! ولذلك لعن النيب -شاءا أو أبيا  -الزنا 
فهذا نكاح فاسد، وال حتل به الزوجة للزوج األول، ال حتل، فهو نكاح فاسد ويُفسخ ويعزر هذا 

يف الكتم، وهو: أن يكون الرجل الذي يتزوج يقصد أن  -رمحهم هللا  -الرجل. لكن اختلف العلماء 
يردها إىل األول دون مواطأة ودون اتفاق، فهل يدخل يف التحرمي؟ وهل يشمل هذا املنع؟ هذه 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                              (926رقم احلديث ) - باب العرايا وغري ذلك 
 

 2125 

وُحفظ  يف النكاح. فمن أهل العلم من قال: إنه ال بأس وال حرج، -إن شاء هللا  -املسألة ستأتينا 
عن بعض السلف الفتوى يف هذا. ومن أهل العلم من قال: إنه حمرم، ولذلك جاء رجل إىل عبدهللا 

وقال: يا ابن عم رسول هللا، إن عمي طلق زوجته وتعلقت نفسه  -رضي هللا عنهما  -بن عباس 
هذا الذي  : "يا هذا، إن هللا ال خيادع!" يعين:Wهبا، وإين أريد أن أنكحها حىت أحلها له؟ فقال 

  چ چ چ    ژ ,ال خيادع، وهو خيدع من خيادعه  8تفعله خديعة وحيلة على الشرع وهللا 

كما أن له مثااًل   -يف هذا األمر. هذه احليل من أمثلتها  Wفهذا يدل على تشديده   ژ چ
من أمثلتها يف العبادات: ما كان يذكره بعض الفقهاء، واحلقيقة: الفقه سالح ذو  -يف املعامالت 

، -سواء حسنت نيتهم أو مل حتسن  -حدين، وهذا أمور شاذة قد تقع من بعض املنتسبني للفقه 
م وفضل أهله وشرف هذا العلم وشرف أهله، وال تصبح وسيلة لكنها ال تؤثر يف فضل هذا العل

للتنكيت على أهل العلم من الفقهاء، حىت إن البعض يلمزهم بأهنم ُيتالون على ما حرم هللا! 
وخُيشى على من استهزأ هبم خُيشى عليه اإلمث العظيم، فإهنم قالوا يف القراء: ما رأينا مثل قرائنا هؤالء، 

ُيله  -عند اللقاء! وهذه كلمة أخف من أن يُتهم الفقيه أنه ُيل ما حرم هللا أرغب بطونًا وأجنب 
، قالوا: يبحث له عن رخصة! أن الفقيه إذا وقع يف يده شيء حبث له عن رخصة، يعين: ما -لنفسه 

! فهذا فيه نوع من اللمز، -كما يقولون   -يعييه عن شيء، ميكن أن يبحث له عن مدخل أو خمرج 
احلذر من هذا. فاألصل: بعض املنتسبني للفقه كتبوا يف احليل، فقالوا: من أمثلتها يف ولذلك ينبغي 

العبادات: إذا أراد أن خيرج الزكاة، قالوا: يضعها يف كيس من الطعام، مث يعطي هذا الكيس للمسكني 
واملسكني ال يعلم أن بداخله املال، فإذا أخذ هذا الكيس يقول له: هذا حقك "هذا الكيس حق 
لك" وما فيه ملك لك. ومُي لكه ويثبت يده عليه، مث يقول له: بكم تبيعين هذا الكيس؟ ويعطيه 
أضعاف قيمته، طبًعا هو ما يريد الكيس، يريد ما بداخله من املال، فقالوا: يتوصل إىل املال، وهذه 

ابض، وهذا ما غفلة؛ ألهنم جهلوا أن املال يكون نقًدا بنقد، ويشرتط فيه التماثل ويشرتط فيه التق
يبيح له؛ ألنه إذا خرج من شيء وقع يف الربا، فهذه حيلة فاسدة! فكان بعض املنتسبني للفقه قال: 
ال، ممكن أن يكون طعام بطعام، يقول: أعطيك بدل هذا الكيس ثالثة أكياس.. أربعة أكياس من 
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ه التقابض. على كل الطعام نفسه. حينئذ: نفس الشيء؛ ألن الطعام يشرتط فيه التماثل ويشرتط في
حال، قال: ما أستطيع إال أن أقول لك: يكون كيس من تراب؛ حىت خيرج من اإلشكال، يعين: ما 
يف أحد ُيتال على الشرع. فالشاهد: أهنم احتالوا وقالوا: يدفع هذا املال مث يعيده إليه، قالوا: خرج 

هذا بأس. وال شك أن هذا من أخطر من مِّْلكه وم لَّك الفقري حقه، مث رجع إليه بوجه شرعي! ما يف 
ما يكون، ولذلك قال العلماء: من فعل احلرام وهو يعتقد أنه حرام، ويستغفر هللا ويتوب إليه ونفسه 
نادمة متأملة: أهون عند هللا ممن يفعله حملاًل له؛ ألن الذي ُيلل احلرام ويقول: ما يف شيء! أو يشرب 

  ژه عظيم؛ ألنه قال على هللا بدون علم، وحلل ما حرم هللا احملرمات ويقول: ما فيها شيء! فهذا أمر 
"من" يف لغة العرب هنا مبعىن: وال. أي: وال أظلم ممن افرتى على   ژ     گ ک ک ک ک   ڑ ڑ

 -هللا كذبًا، فهذا ظلم نفسه ظلًما مبيًنا حيث وضعها يف غري موضعها: فقالت على هللا ما مل يقله 
، فحللت حرامه وحرمت حالله! فالشاهد من هذا: أن احليل اليت يتوصل هبا إىل احملرمات -سبحانه 

لذلك هي وسيلة إىل حرام، والقاعدة: "أن الوسيلة إىل احلرام حرام". وقالوا: إن وسائل حمرمة شرًعا، و 
احملرمات تعظم بعظم احملرمات اليت تفضي إليها: فوسيلة الشرك أعظم من وسيلة القتل، ووسيلة القتل 
أعظم من وسيلة اخلمر، وحنو ذلك على حسب دركات املعاصي اليت رتبتها الشريعة اإلسالمية 

 ليها.ع

سؤال للعامل واستشكال بعد بيان احلكم، فيشرع السامع إذا  ] أرأيت شحوم امليتة؟ [يف قوهلم: 
وإنه حمبة مبعرفة التفصيل فيما  Uاستشكل أمرًا أن يسأل عنه، فليس باعرتاض من أصحاب النيب 

لك قال ، ولذ-وهو الذي هني عنه  -ُأمجل، وقد يكون السؤال عن التفصيل فيه كلفة وفيه عنت 
يف قصة بين إسرائيل ملا أُمروا بذبح البقرة: "شددوا فشدد هللا  -رضي هللا عنهما  -ابن عباس 

ۀ     ژ. -ولو كانت صغرية  -عليهم". ألن هللا أمرهم أن يذحبوا بقرة، فلو ذحبوا أي بقرة ألجزأهتم 

 ى  ې ې  ژنكرة شاملة ألي بقرة، فسألوا: ما هي؟ فبني هلم أهنا   ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ڀ  ڀ پ  ژقالوا: ما لوهنا؟ بعد ذلك قالوا:   ژ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى
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من التشدد يف السؤال والتنطع فيه، وأما أصحاب رسول  -نسأل هللا العافية  -فكل هذا   ژ ڀ
، وعن أدهبم Uفقد كان سؤاهلم تفقًها وتعلًما وله ما يستوجبه، جزاهم هللا عن سنة رسوله  :Uهللا 

 ورعايتهم هلديه خري اجلزاء وأوفاه، إنه ويل ذلك وأهله. Uمع رسول هللا 

هذا احلديث اشتمل على األربعة املنهيات، قاس عليها بعض العلماء احملرمات النجسة، فقال: إن 
يتة امليتة واخلنزير واخلمر واألصنام جتتمع يف وصف واحد، وهو: وصف النجاسة احلسية واملعنوية، فامل

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ژجنسة، والدليل على جناستها: قوله تعاىل: 

على أن امليتة وحلم  ,فنص   ژ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ

ولذلك أمجع العلماء على جناسة الدم   ژ ے ے ژاخلنزير والدم املسفوح أنه جنس يف قوله: 
يف جناسة امليتات. ومن قال: "إنه ال دليل  -رمحهم هللا  -املفسوح، فهذه اآلية أصل عند العلماء 

على جناستها" مل يصب؛ ألن هذه اآلية دلت ونصت على النجاسة، ولذلك مجاهري السلف واخللف  
أمر بإكفاء  -ا ُحرمت حلوم احلمر األهلية يف حديث خيرب مل - Uكلهم على جناسة امليتات. وأمر 

القدور وقال: ) إهنا رجس ( فنص على جناستها؛ ألهنا أصبحت ميتة، وكانت باألمس حالاًل؛ ألهنا 
تذكى فتصبح طيبة بالتذكية، فلما أصبحت من جنس ما ال يؤكل: صارت من امليتات ال تعمل فيها 

 -أيًضا  -من هذا مجهور العلماء من هذا دلياًل الذكاة. ولذلك علل وقال: ) إهنا رجس ( فأخذ 
من السنة مع داللة القرآن على أن احملرمات من امليتات جنسة. واخلنزير جنس، وهذا يكاد يكون فيه 

على جناستها؛ ألن  -رمحهم هللا  -اإلمجاع، وكذلك أيًضا: اخلمر، فاخلمر مجاهري السلف واخللف 

فنص   ژ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ  ژيقول:  -تعاىل  -هللا 
أن املراد  -كما نص عليه غري واحد من أئمة التفسري   -على كونه رجًسا، وقد قرر أئمة التفسري  ,

 ٻ   ژ: جنس؛ ألن اآلية يف األصل جاءت يف اخلمر ونصت يف األصل باخلمر  ژ  پ  ژبقوله 

عائد إىل اخلمر. وكذلك أيًضا: دل على جناسة اخلمر ما ثبت يف   ژ  پ  ژولذلك قوله:   ژ      ٻ
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عن أواين أهل  Uملا سأل النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصحيحني من حديث أيب ثعلبة اخلشين 
 -عنها، وأمره إذا احتاجوا إليها أن يغسلوها مث بعد ذلك يستعملوها  Uالكتاب، فنهاه النيب 

. قالوا: أُمر بغسل أوانيهم؛ ألهنم يأكلون اخلنزير ويشربون اخلمر، فإن  -واحلديث يف الصحيحني 
، وإذا كانت -وهو جنس  -كانوا يريدون اآلنية لطعام غسلها؛ ألهنم يطبخون فيها حلوم اخلنزير 

أما االستدالل على طهارهتا، طبًعا مجاهري السلف واخللف حىت إن شيخ اإلسالم لشراب غسلوها. و 
يف اجملموع "جمموع الفتاوى" يقول: "اخلمر جنسة باتفاق األئمة األربعة" ومل ُيك قواًل  -رمحه هللا  -

مر باملخالفة وعنايته باخلالف. ولذلك قال ابن رشد: أن اخل -رمحة هللا عليه  -خمالًفا مع عنايته 
. والدليل على طهارهتا: ليس هلم -أعين: يف طهارهتا "طهارة اخلمر"  -جنسة باتفاق إال خالفًا شاذًّا 

ملا ُحرمت اخلمر قال: "ُسكبت حىت  -كما يف الصحيحني   - Wإال دليالن، أحدمها: أن أنًسا 
 نعاهلم، جرت هبا سكك املدينة". فقالوا: ملا جرت هبا سكك املدينة وكان الصحابة يصلون يف

فوطئوا هذه اخلمر وصلوا هبا فدل على طهارهتا. وهذا الدليل ضعيف، يعين: االستدالالت بآية اخلمر 
على النجاسة واالستدالل حبديث أيب ثعلبة أوضح يف النجاسة من هذا الدليل على الطهارة؛ ألن 

يف  -ة هللا عليه رمح -قوله: "جرت هبا سكك املدينة "كما قرره غري واحد منهم، الشيخ األمني 
"أضواء البيان" يف تفسري آية اخلمر قال: إنه أسلوب عريب يقصد به املبالغة، تقول: "امتألت املدينة 
بالناس" وليس املراد به: كل شرب منها فيه رجل، إمنا املراد "جرت به سكك املدينة" أي: أهنا أريقت 

لسكك كلها صارت حبرًا من اخلمر؛ ألن  يف سكك املدينة حىت أصبحت جارية فيها، وال يعين: أن ا
كثري من الصحابة ترك اخلمر حينما بني هللا أن فيها إمث وفيها منافع "تدريج اخلمر"، فالبقية األخرية، 
وهو: الثلث األخري الذي بقي يشرهبا عند التحرمي األخري، فـ"جرت هبا سكك املدينة" ال يستقيم 

 يلي:  االستدالل به على طهارة اخلمر إال مبا

أواًل: إثبات أهنا كانت يف مجيع سكك املدينة، وأن الصحابة وطئوها بنعاهلم، وأهنم صلوا بذلك 
كما يف احلديث   -أمرهم إذا دخلوا املسجد  Uالنعال قبل دعكه قبل دخول املسجد؛ ألن النيب 

لنعال. مث قال: ) إن وجد يف نعله أذى: فليدلكه، مث ليصلي فيه ( فهم مأمورون بدلك ا -احلسن 
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نتنة الرائحة، إذا رأى املاء يف الطريق  -ليس مخرًا  -هل يبلغ بالرجل وهو يسري يف الطريق يرى ماًء 
ماذا يفعل؟ يتجنبه أو يطأ فيه؟ فإثبات القضية األوىل غري ُمس لم، فصعب إثباهتا، وهي من البعد 

 مبكان.

ولذلك يقول اإلمام القرطيب: "إن أخذ   ژ  پ ژثانًيا: خفاء الداللة مع وضوح الداللة يف قوله: 
" يعين: األئمة -رمحهم هللا  -العلماء جناسة اخلمر من هذه اآلية ظاهر، وجرى عليه مجهرة العلماء 

العلماء أخذوا هذه اآلية واعتربوها أصاًل يف جناسة اخلمر. وأما حديث املزادتني "ملا أيت النيب 
بغسلها فدل  Uح الرجل مزادتني من اخلمر، قالوا: مل يأمر النيب باملزادتني" قالوا: وجه الداللة: ملا فت

على طهارة اخلمر. وهذا بعيد؛ ألن غسل املزادتني بعد سكب اخلمر منها معلوم بداهة! اآلن لو 
فرغت من املزادتني لنب طاهر ماذا تفعل؟ بداهة ستغسلها! مث لو قيل: إن هذا يدل على طهارهتا 

لو قال قائل: إن اخلمر إذا كان يف إناء مث ُسكبت جيوز ملء هذا اإلناء؟  لكان إشكااًل! بدليل أنه
فإن قال: ال، ما جيوز حىت يُغسل. نقول: أين الدليل؟ يقول: للعلم به بداهة، نقول: أيًضا كما أنه 
استدل به على أن ال يوضع فيه الغري للعلم به بداهة، وجب أن يستدل به على أن اخلمر مل تبق: 

لدليل على الطهارة، ولذلك مجاهري السلف واخللف على جناستها، وأهنا جنسة. وهذا فانتقض ا

  ى  ژاحلديث فيه اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. األصنام جناستها معنوية، قال تعاىل: 

الذي  8وهو خبث الشرك والكفر باهلل  -فهي أعظم الرجس وأنتنه   ژ ەئ ائ ائ

 ەئ ەئ ائ ائ  ى  ژ، ولذلك قال: -ليس هناك خبث أعظم منه 

فجعل عبادهتا رجًسا وجعلها من الرجس، فهذا الرجس املعنوي، واجتمع الوصف   ژ وئ وئ
بالنجاسة يف الكل حسًّا ومعىن. ومن هنا: أخذ مجهور العلماء دلياًل على أنه ال جيوز بيع 

حرم هذه األربع. مث  Uوال شراؤها، وذلك ألن النيب النجاسات، فاألعيان النجسة ال جيوز بيعها 
انظر كيف أصبحت األربع أصواًل للنجاسات، فالنجس: إما أن يكون حيوانًا أو يكون من غري 
احليوان، واحليوان: إما حي وإما ميت، وغري احليوان: إما جامد وإما مائع، ومن هنا تدرك احلي، قال: 
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حمرم البيع، فتقيس عليه كل حي جنس يباع  -حيًّا وميًتا  -فجعل اخلنزير  ( [ اخلنزير وامليتة] ) 
. مث بعد ذلك -وإن كانت هي أصاًل  -"ملحق به"، وتقيس على امليت امليتة "تلحقها بامليتات" 

، ويلحق -من جهة جناسة املعىن  -غري احليوان: إما مائع وإما جامد، فيلحق باألصنام جامدًا 
أويت جوامع الكلم: أنك ملا تتدبر بعض األحاديث جتد أنه  Uوهذا معىن أن النيب باخلمر مائعاً. 

 اختار أشياء كأهنا تنبيه لألصول: أهنا أصول لغريها يقاس عليها ويلحق هبا.

ملا وقف حمر ًما للبيع ذكر  Uويف هذا احلديث دليل على مساحة الشريعة ويسرها؛ فإن رسول هللا 
ذا يدل على أن ما حرم هللا أقل مما أحل، وأن للمسلم غ ناًء وكفاية وسعة أشياء معدودة حمصورة، وه

ورمحة فيما أحل هللا، ولذلك يستغين ويستكفي حبالل هللا عن حرامه، فهنيئاً ملن وفقه هللا فجعل الغىن 
 له باحلالل، والكفاية له مبا أباح هللا، وجعل نفسه قانعة بذلك ] .... [.


