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احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده للا فال مضل له ومن يضلل فال
هادي له وأشهد أن ال إله إال للا وحده ال شريك له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله أما بعد:
فهذا هو الدرس الثالث يف التقييدات على كتاب اإلملام للحافظ ابن دقيق العيد -رمحه للا تعاىل.-
قال املصنف -رمحه اهلل ( -وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إذا وقع الذباب
يف شراب أحدكم فلي غمسه ث لينزعه ،فإن يف أحد جناحيه داء ،واآلخر شفاء " .أخرجه البخاري ))1(.

الشرح:

أدخل املصنف هذا احلديث يف ابب املياه ألجل مسألة فقهية وهي إذا مات ماال نفس له سائلة كالذابب يف ماء
قليل هل ينجس؟ وسيأيت توضيح ذلك يف موضعه.
فقوله -صلى للا عليه وعلى آله وسلم( :-إذا وقع الذابب) أي :إذا سقط يف شراب أحدكم ،وقوله( :شراب) هو
شامل لكل مائع فهو أعم من املاء؛ فكل ما يسمى شرااب فهو داخل حتت اللفظ ،فيدخل حتته لب أو مرق أو غيمها وال
يتص ابملاء؛ لقوله( :فليغمسه) وال يكون الغمس إال يف املائع ،وقد ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي للا عنه بلفظ:

(فإذا وقع يف الطعام فأمقلوه فيه) .أخرجه أبو داود( )2وابن ماجة( )3بسند صحيح ،ويف رواية للبخاري( )4وغيه من

حديث أيب هريرة رضي للا عنه قال( :يف إانء أحدكم) وهذا اللفظ أي( :اإلانء) أعم وأمشل وأكثر يف الفائدة اللفظية من
لفظة الشراب والطعام ،ألن اإلانء يكون فيه كل شيء من مأكول ومشروب.
وقوله صلى للا عليه وسلم (فليغمسه) زاد البخاري يف كتاب الطب (كله)( )5أتكيدا فيما يف اإلانء من املاء أو غيه
أي :ال يتز بل يغمس مجيع الذابب وال يغمس بعضه؛ (فليغمسه كله) سواء مات فيه أو مل يت ،وال يكتفي بغمس
بعضه؛ سواء كان الشراب حارا أم ابردا ،والسر يف ذلك ليتصل فيه من الدواء -كما سيأيت بيانه -ابلطعام أو الشراب كما
اتصل به الداء فيتوافق داءه ودواءه وهذا ال يتأتى إال بغمسه كله.
(.) 3142 ( )1
( ) 3844 ( )2عن أيب هريرة رضي للا عنه ،وصححه الشيخ األلباين يف املشكاة ( .) 4143
( ،) 3504 ( )3وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع ( .) 7683
(.) 5445 ( )4
(.) 5445 ( )5
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وقوله صلى للا عليه وسلم (فليغمسه) فيه أنه ينبغي أن يبادر إىل غمسه ألن الفاء تقتضي العطف والتيب والتعقيب؛

وألن بقاءه ومكثه طويال قد يدث مفسدة أخرى غي املفسدة اليت نشأت ابلوقوع األول أو لعله يرج عن حد النظافة اليت
بن عليها الدين ويصي أمرا مستقذرا؛ يعن أنه إذا وقع الذابب يف اإلانء فليبادر اإلنسان إىل غمسه ث نزعه وال يتكه يطول
بكثه ،وظاهره أنه يغمسه مرة واحدة لقوله (فليغمسه) ،لكن قد وقع يف رواية عبد للا بن الـمثن عن عمه ثامة أنه حدثه
ثالث ث قال :بسم هللا وقال :إن
قال( :كنا عند أنس فوقع ذابب يف إانء ،فقال أنس بصبعه فغمسه يف ذلك اإلانء ً

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك) .قال احلافظ يف الفتح( :أخرجه البزار ورجاله ثقات)( ،)6فإذا
صحت هذه الرواية ففيها فائداتن:
أولما :أنه يشرع التسمية أو قول (بسم للا) عند غمسه.

ثالث) لقوله( :فقال أنس بصبعه فغمسه يف ذلك
ضا الفائدة الثانية :فيه تعيي أو حتديد عدد الغمسات وهي ( ً
وأي ً

ثالث ث قال :بسم هللا).
ً

وقوله صلى للا عليه وسلم( :ث لينزعه) ويف لفظ (ث لينتزعه)( )7بزايدة اتء مثناة فوقية قبل الزاي ،ويف رواية أخرى

(ث ليطرحه)( )8أي بعد أن يغمسه يف اإلانء يستخرجه من اإلانء ويطرحه.

شفاء) هذا تعليل لألمر بغمسه؛ ومل يذكر يف هذه
داء واآلخر ً
وقوله صلى للا عليه وسلم( :فإن يف أحد جناحيه ً

داء) ومل يعي هذا الداء؛ وقد جاء تفسيه مصرحا به يف حديث أيب سعيد
الرواية ما الداء ،قال( :فإن يف أحد جناحيه ً

السابق؛ وأن مراده به السم ،ولفظه قال( :يف أحد جناحي الذابب سم واآلخر شفاء فإذا وقع يف الطعام فانقلوه فيه

فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء) .ففيه تفسي الداء الواقع يف حديث الباب ،وهذا السم هو احلكة احلاصلة من لسعه؛
وهي بنزلة السالح فإذا وقع فيما يـؤذيه اتقاه بسالحه كما قال صلى للا عليه وسلم (فإنه يتقي جبناحه الذي فيه الداء)؛
ومل يعي النب صلى للا عليه وسلم اجلناح الذي فيه الداء واجلناح الذي فيه الشفاء؛ أهو األين أو األيسر؟ وهذا من أسرار
خلق للا عز وجل؛ ولعل السر يف ذلك أن جيتهد املرء يف غمس الذابب إذا وقع يف إانءه ث نـزعه؛ وهلل يف خلقه شؤون،
لكن قال احلافظ يف الفتح( :مل يقع يل فيه شيء من الطرق تعي الناح الذي فيه الشفاء من غيه لكن ذكر بعض

( )6فتح الباري ( .) 250 / 10
( )7ابن خزية يف صحيحه (  ،) 105وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة ( .) 38
( )8البخاري ( .) 5445
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العلماء أنه تمله فوجده يتقي جبناحه األيسر فعرف أن األمين هو الذي فيه الشفاء) ،قال( :ويف حديث أيب سعيد
املذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء)(.)9

احلاصل أن الشارع أمر بغمسه ليفع اجلناح الذي فيه الشفاء ويغمس يف الشراب اجلناح الذي فيه الداء فيقابل اجلناح
الذي فيه السم با يف جناحه اآلخر من شفاء ذلك السم ،كما يقابل الداء بدواءه فيكون مضادا له فيزول السم وتزول

مضرته .ويتمل أن يكون املراد الشفاء عموما ،لكن األول هو األظهر.
وهذا احلديث من حيث ذكره للداء وللشفاء ممول على احلقيقة؛ أي أنه حقيقة أن الذابب يف أحد جناحيه داء ويف
اآلخر شفاء ،وال يـبـعد يف حكمة للا -عز وجل -أن جيمع الداء والدواء يف حيوان واحد ؛كالعقرب ففي إبـرتا السم وهو
دواء يداوى به؛ واليوم كثي من األدوية تصنع بسم العقرب واحليات؛ ومنها النحلة يرج من بطنها الشراب النافع وينبت
من إبرتا السم الناقع ،وهذا من عجائب خلقه وبدائع صنعه -سبحانه عز وجل تبارك للا أحسن اخلالقي.-
وقوله( :رواه البخاري وهذا احلديث من أفراده) يعن تفرد به البخاري دون مسلم -رمحة للا عليهما-
أما احلكم املتعلق هبذا احلديث فقد أورده املصنف كما تقدم يف كتاب املياه ليستدل به على أن ما ال نفس له سائلة
أي :دم سائل ،فقوهلم :نفس؛ أي :دم سائل ،مثل الذابب واجلراد والنحل والعقرب واخلنفساء والعنكبوت وحنوها؛ إذا مات
يف ماء أو مائع قليل فإنه ال يـنجسه ،يعن أنه يبقى على طهارته وإذا قلنا إنه يبقى على طهارته فإنه يستعمل يف العبادة
ويستعمل يف العادة وبه قال عامة الفقهاء؛ بل نقل ابن املنذر اإلمجاع عليه( ،)10وهذا ألن النب صلى للا عليه وسلم أمر

بغمس الذابب يف اإلانء ،ومعلوم أنه يوت فيه بذلك غالبا سيما إذا كان الطعام حارا ،فلو كان يـنجسه مل أيمر بغمسه
للخوف من تنجس الطعام.
أَّما فوائدُ احلديثِ فهي كثريةٌ منها:
أن فيه دليال على أن الذابب طاهر حيا كان أو ميتا لقوله صلى للا عليه وسلم( :فليغمسه) ولو كان نسا ألمر

إبراقة املاء كما يف سؤر الكلب ،وكونه مستقذرا أو يعيش يف الزبل ال يستلزم ناسته إذ ال تالزم بي النجاسة واالستقذار؛
وإن شئت قلت إن كل نس مستقذر وليس كل مست قذر بنجس ،كاملياه القذرة بطول الـمكث فإنا مستخبـثة ومستقذرة

( )9فتح الباري ( .) 251 / 10
( )10يف األوسط ( .) 281 / 1
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لكنها طاهرة وليست نسة ،وأحلق به أهل العلم كل ما ال نفس له سائلة من احلشرات كالنحلة والزنبور والبعوضة وأمثال
ذلك ،قال إبراهيم النخعي -رمحه للا تعاىل( : -ما ليس له نفس سائلة فليس بنجس)()11؛ يعن ابلنفس الدم؛ فكل

حشرة ليس هلا دم سائل فإنا طاهرة ألن العلة يف النجاسة هو احتقان الدم وهذا معدوم يف احلشرات كما سيأيت توضيحه.
وفيه أن غي الذابب من احلشرات ال يلحق به يف الغمس يف اإلانء النتفاء العلة ،فإذا وقع يف اإلانء عنكبوت أو
صرصور أو بعوضة فإنا ال تغمس كالذابب؛ لـم؟ النتفاء العلة وهي أن يكون يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء ،فإن
هذا خصيصة يف الذابب وهي علة قاصرة فال تلحق بغيه من احلشرات.
وفيه داللة على أن ما يـعم وقوعه يف املاء كالذابب والبعوض ال ينجس املاء؛ فاحلشرات اليت يغلب عليها وقوعها يف
املاء مثل البعوض فإذا وقعت يف املاء فإن املاء طاهر وإن هذه احلشرات هي أيضا طاهرة.
وفيه إشارة إىل أن ما يشق االحتاز منه فهو عفو؛ وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه اإلسالمي؛ إذ ي ـ ـنـ ـبن عليها
كثي من مسائل الفقه ،فإن النب صلى للا عليه وسلم أمر بغمس الذابب يف الشراب ومل يلتفت إىل احتمال وجود النجاسة
يف قوائمه النامجة عن وروده النجاسة كما ال يفى ،فإن الذابب كثيا ما يرد النجاسات وقد تتعلق النجاسة بقوائمه فإذا
وقع يف املاء فقد يصيب أثر تلك النجاسة املاء فلم يلتفت النب صلى للا عليه وسلم إىل هذا لـمشقة االحتاز من ذلك.
وفيه دليل على جواز قتل الذابب ابلغمس دفعا لضرره ،ألن غمسه يف املاء مضنة موته ولـم يلتفت النب صلى للا
عليه وسلم إىل هذه الـمضنة بل أمر بغمسه يف اإلانء وإن اقتضى ذلك موته.
وفيه أن ظاهره يقتضي أنه إذا لـم يكن للذابب جناحان -كما لو انقطعا فوقعا يف اإلانء -أنه ال يغمس ،فإذا انقطع
جناحا الذابب -يعن إذا كان الذابب دون جناحي -فوقع يف اإلانء فال يغمس لـم؟ النتفاء العلة ،فالعلة يف غمسه يف
اإلانء هو اجلناحان؛ إذ يف أحدمها داء ويف اآلخر شفاء فإذا انقطع اجلناحان تنتفي العلة فينتفي هبا احلكم.
وظاهره أيضا يقتضي أنه لو انقطع أحد جناحيه ينتفي احلكم أيضا ولـم يتعلق به أمر الغمس؛ لـم؟ ألن احلكم علق
ابجلناحي ،وألن املقصود إذهاب الداء ابجلناح اآلخر وهو غي متحقق إذا انقطع أحد جناحيه.
وفيه داللة على أن احلشرات الضارة يل قـتـلها لدفع الضرر الذي هو واقع بسببها كالصراصي وحنوها؛ فكل حشرة
فيها ضرر وفيها أذى جاز قتلها؛ ألن النب صلى للا عليه وسلم أمر بغمس الذابب وهو كما قلت سابقا مضنة موته ،وكذا
احلشرات اليت مل تكن ضارة يف طبعها؛ يعن أن األصل ليست ضارة؛ لكن قد يصل منها ضرر وأذى؛ مثل النمل؛ فإن
النمل قد نى النب صلى للا عليه وسلم عن قتله؛ لـما رواه عبد للا بن عباس -رضي للا عنهما -قال( :إن النب صلى

( )11القاسم بن سالم يف الطهور(  ،) 190والدارقطن يف سننه ( .) 33 / 1
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هللا عليه وسلم نى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والدهد والسرد) أخرجه أبو داود( )12وابن ماجة()13

بسند صحيح( .)14فإذا ثبت ضررها؛ كأن ت ـن ـهش اخلشب أو يـعم وجودها يف البيت ويتضرر أهل البيت بوجودها ففي

هذه احلالة جيوز قتلها لدفع ضررها لكن بغي إحراقها ابلنار بل تقتل ابلـمبيدات وحنوها ،ويدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي
للا عنه أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال( :نزل نب من األنبياء حتت شجرة فلدغته نلة فأمر جبهازه فأخرج من

حتتها ث أمر ببيتها فأحرق ابلنار فأوحى هللا إليه فهال نل ًة واحد ًة) .متفق عليه( ،)15فهذا احلديث بناء على القاعدة
األصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ،فهذه القاعدة تدل على جواز قتل النمل إذا ثبت ضرره ،فإن للا -عز وجل -أنكر

على هذا النب إحراق بيوت النمل وأوحى إليه أنه قال( :فهال نل ًة واحد ًة) ،ومن القواعد الـمقررة يف الفقه اإلسالمي أن
شرعا؛ أي :أن كل ما يؤذي اإلنسان أو يؤذي بطبعه فإنه جيوز قتله شرعا.
طبعا يقتل ً
ال مؤذي ً

وفيه أيضا حتري أكل الذابب ولو كان أكله مباحا لـم أيمر بطرحه ،ولو كان أكله مباحا لرخص يف أكله مع الطعام،
فلما أمر النب صلى للا عليه وسلم بنزعه وطرحه دل على أنه يكره أكله الستقذاره.

وفيه حتري أكل احليوان الـمستخبث عند النفوس والطباع فكل حيوان مستخبث يكره على األقل أكله إال ما استثن
كاجلراد؛ فإن اجلراد قد يكون مستقبحا أو مستقذرا عند البعض وإن رخص النب صلى للا عليه وسلم يف أكله ،وقد رخص
قوم من الفقهاء يف أكل دود الفاكهة وسائر الطعام الـمسوس واستجازوا ذلك لعدم النجاسة.
وفيه إشارة إىل أن الذابب إذا وقع يف الطعام اجلامد فإنه ال يـغمس؛ والطعام اجلامد هو غي املائع فإذا وقع الذابب
يف طعام جامد فإنه ال يغمس؛ لـم؟ لعدم سراين مضرته يف بقية األجزاء ومعلوم إذا وقع الذابب يف طعام جامد يبقى طافيا
على املاء وال يتسرب ضرره ،فالظاهر من هذا احلديث أنه مقيد ابملائع ،بل قد يكون غمسه إفسادا للطعام لتحلله وهذا
مشاهد ،فإن الذابب إذا وقع يف طعام جامد فـهم إنسان بغمسه فال شك أنه يتحلل بذلك وقد يتعفن الطعام لقوله صلى
للا عليه وسلم (فليغمسه) ،فمفهمومه أن ما يتعذر غمسه يف الطعام اجلامد ال يغمس؛ فيكون حكمه إزالته وإزالة ما حوله

كالفأرة إذا وقعت يف السمن كما قال صلى للا عليه وسلم( :ألقوها وما حولا وكلوا سنكم)( ،)16إذا يفرق بي الـمائع
واجلامد ففي الـمائع يغمس ويف اجلامد ينزع الذابب ويلقى ما حوله.

(.) 5267 ( )12
(.) 3224 ( )13

( )14وأخرجه الشيخ األلباين يف اإلرواء (  ) 2490وقال" :هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحي".
( )15البخاري (  ،) 3141مسلم ( .) 2241
( )16البخاري ( .) 233
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وفيه أن املاء لوتغي بطعم الذابب الـمغموس فيه مل يـنجس لقوله صلى للا عليه وسلم (فليغمسه) فأمر النب صلى للا

عليه وسلم بغمسه فلوكان ينجس مل أيمر النب صلى للا عليه وسلم بغمسه الحتمال تنجيس اإلانء.
وفيه أن األمر بغمس الذابب إذا وقع يف اإلانء إنا هو لـمقابلة الداء ابلدواء كما تقدم وهذه خصيصة يف الذابب؛
فهل يلحق به كل ما ال نفس له سائلة؟ فهل يلحق به احلشرات وحنوها؟
أما يف غمسها يف اإلانء فال تلحق قطعا كما تقدم؛ ألن العلة قاصرة فال تتعدى إىل غيها ،وأما يف الطهارة فذهب
مجهور أهل العلم إىل أن احلكم يتعدى إىل كل ما ال نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وما أشبه ذلك كما تقدم

إذ احلكم يعم بعموم علته وينتفي ابنتفاء سببه فاحلكم إذا بن على علة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد احلكم وهذا معن
جودا وعد ًما؛ فعلة ناسة امليتة هو الدم احملتـقن يف احليوان بوته وهذا مفقود
قول األصوليي :إن احلكم يدور مع العلة و ً
فيما ال دم له سائل ،فانتفى احلكم ابلتنجيس النتفاء علته؛ إال أن املصنف يعن ابن دقيق العيد -رمحه للا -استشكل()17

إحلاق غي الذابب به يف احلكم املذكور فقال :ورد النص يف الذابب يعن ورد النص بغمسه يف اإلانء فعدوه إىل كل ما ال
نفس له سائلة وفيه نظر جلواز أن تكون العلة يف الذابب قاصرة وهي عموم البلوى به فوقوع الذابب يف اإلانء تـعم به البلوى
وتنتشر وتكثـر وال يكن االحتاز منها؛ فيحتمل أن النب صلى للا عليه وسلم أمر بغمسه لعموم البلوى وانتشاره وكثرته
فهذه العلة ،قال املصنف :وهذه مستنبطة أي :مل ينص عليها احلديث إنا أستنبطت من فهم للحديث أو التعليل يف أن يف
أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء ،وهذه منصوصة أي :نص الشارع على أن العلة يف غمس الذابب هي أن يف أحد
جناحيه داء ويف اآلخر شفاء ،وهذان املعنيان ال يوجدان يف غيه؛ يعن هااتن العلتان ال توجدان يف غيه من احلشرات
فيبعد كون العلة مرد كونه ال دم له سائلة؛ بل الذي يظهر أنه جزء علة ال علة كاملة .انتهى.
وقد رجح مجاعة من املتأخرين أن ما يعم وقوعه يف املاء كالذابب والبعوض ال يـنجس املاء وما ال يعم كالعقرب
يـنجس ،يعن أن بعض الفقهاء فرقوا بي ما يعم وقوعه يف املاء وما ال يعم وقوعه يف املاء ،فما يعم وقوعه يف املاء كالذابب
والعنكبوت فإنه ال ينجس املاء وأما ما ال يقع يف املاء كالعقرب فإنه ال يقع يف املاء فإنه يـنجس؛ وهذا القول قـواه احلافظ
يف الفتح( )18وفيه نظر؛ ألن األصل يف األعيان الطهارة ،فالظاهر أنه ال فرق بي ما يـعم وقوعه يف املاء وما ال يعم وقوعه
يف املاء؛ فكل طاهر ،ألن األصل يف األعيان الطهارة والنجاسة عارض فال تثبت إال بدليل ،فإذا مل يرد الدليل على ناسة
عي فيبقى األصل على طهارتا.
وفيه أيضا أن ظاهر احلديث أن احلكم يتعلق أبن يقع الذابب يف الشراب؛ فال يلحق وقوعه على غي الشراب؛ كأن
يقع الذابب على أطراف اإلانء وال يقع يف اإلانء؛ فإذا وقع يف أطراف اإلانء ومل يقع داخل اإلانء فإنه ال يغمس.
( )17شرح اإلملام ( .) 329-332 / 1
( )18فتح الباري ( .) 251 / 10
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وفيه أيضا إستحباب إذهاب ضرر الداء؛ فإذا احتمل وجود داء يف مائع أو يف عي من األعيان فيستحب إذهاب
هذا الضرر وعالج هذا الداء؛ ألن النب صلى للا عليه وسلم أمر إبذهاب ضرر داء الذابب.
وفيه إستحباب إصالح الطعام واستعمال ما يذهب ضرر األغذية؛ فإن النب صلى للا عليه وسلم حث على أنه إذا
وقع الذابب يف الطعام أو يف اإلانء حث على إصالحه وبي كيفية إصالحه؛ وذلك بغمس الذابب يف اإلانء؛ فدل هذا
على استحباب إصالح مطلق الطعام واستعمال ما يدفع ضرر األغذية فكل ما فيه ضرر يف األغذية فيستحب عالجه
وإذهابه ،وهلذا فينبغي على املرء أن جيتهد يف هذه األطعمة -سيما املستوردة منها -أن جيتهد يف إصالحها وأن يتز من
تناوهلا لوجود بعض املكوانت فيها.
وفيه أيضا إستحباب احملافظة على املال احلالل وعدم إضاعته؛ ألن النب صلى للا عليه وسلم مل أيمر إبراقة املال الذي
وقع فيه الذابب بل أمر إبصالحه وذلك بغمس الذابب فيه ث ينتفع به.
وفيه إشارة إىل إرشاد إىل دفع السموم بضاداتا؛ فإن النب صلى للا عليه وسلم عال الداء ابلدواء وعال الضد بضده
وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الطب وقواعد العالج؛ والنب -صلى للا عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي
يوحى؛ فهي قاعدة عظيمة فالضد يعال ابلضد ،فلما كان يف أحد جناحي الذابب داء عاجله النب صلى للا عليه وسلم
ابجلناح اآلخر.
وفيه إرتكاب املفسدة الصغرى لتحقيق ال مصلحة الكربى ،وهذه قاعدة عظيمة ت ـنبن عليها ما ال يكاد يصر وال
يستـقصى من الصور أو من الفروع الفقهية؛ وهذه القاعدة مستثناة من القاعدة الكلية (درء املفاسد مقدم على جلب
املصال) ،فهذا هو األصل أنه إذا اجتمعت املصالح واملفاسد؛ فدرء املفاسد أوىل من جلب املصال؛ لكن قد أتيت بعض
الصور تتضمن ارتكاب املفسدة من أجل حتقيق املصلحة الراجحة اليت هي أرجح من املفسدة ،يعن أن املفسدة تكون

مرجوحة واملصلحة تكون هنا هي الراجحة فتتكب تلك املفسدة املرجوحة من أجل حتقيق املصلحة الراجحة فغمس الذابب
يف اإلانء مفسدة للشراب ،ال شك أن غمس الذابب يف اإلانء فيه مفسدة للشراب وللطعام لكن هذا الغمس من أجل
حتقيق مصلحة الشفاء؛ وإن شئت قلت فيه ارتكاب أخف الضررين فإن غمس الذابب يف اإلانء ضرر؛ وبقاء السم يف أحد
جناحيه ضرر أشد ،فيحتمل الضرر األخف لدفع الضرر األشد فغمس الذابب يف اإلانء فيه ضرر لكن ضرر بقاء السم يف
جناحه اآلخر أشد وأعظم ،فاحتملنا الضرر األخف واألصغر وهو غمسه يف اإلانء؛ من أجل أن ندفع الضرر األكب وهو
السم.
وفيه من حسن تعليم النب صلى للا عليه وسلم؛ حيث إنه يذكر احلكم ويبي العلل واألوصاف املؤثرة فيه ليدل على
تعلقها به فيتعدى احلكم بتعديها ،فإن النب صلى للا عليه وسلم يذكر احلكم ويذكر علته ليبي أن هذا احلكم قد تعلق
بعلته ،وإذا نص النب -صلى هلل عليه وسلم -على العلة فمعن ذلك أن احلكم يتعدى إىل كل ما وجد فيه تلك العلة،

فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :
tafrightasfia@gmail.com


9

فاحلكم يـعم بعموم علته ،وهذا كقوله صلى للا عليه وسلم يف اهلرة قال( :ليست بنجس)( )19ث ذكر العلة؛ علة كونا غي
نسة قال( :إنا من الطوافي عليكم والطوافات) كما سيأيت بيانه يف موضعه ،وأيضا كقوله صلى للا عليه وسلم( :إنكم
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)؛ ذكره تعليال للنهي عن نكاح املرأة على عمتها وخالتها ،فقد نى النب صلى للا عليه

وسلم أن جيمع اجلل يف عصمته يف آن واحد()20؛ جيمع بي املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ،وبي العلة يف النهي وهي (أنكم
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم).

وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي للا عنهم من تلقي أخبار النب صلى للا عليه وسلم ابلتصديق؛ وهبذا امتاز
هؤالء الصحابة الذين اصطفاهم للا -عز وجل -بصحبة نبيه -عليه الصالة والسالم -فقد كانوا رضي للا عنهم يـتلقون
أخباره صلى للا عليه وسلم ابلتصديق فال يـردونا ابألهواء وال ابآلراء فإن النب -صلى للا عليه وسلم -أخبهم هبذا اخلب
شفاء)؛ فصدقه الصحابة رضي للا
داء ويف اآلخر ً
وهو ما ال مال للعقل فيه وقتئذ ،فقال( :إن يف أحد جناحي الذابب ً

عنهم ومل يـردوا حديثه برأيهم وال ذوقهم وال سياستهم وهكذا كان دأب الصحابة رضي للا عنهم؛ خالف ما عليه بعض
الطوائف والفرق.
وفيه أيضا من أعالم النبوة؛ حيث أخب النب صلى للا عليه وسلم بوجود داء يف أحد جناحي الذابب ويف اآلخر
شفاء ومل يكن يومئذ مهر وال وسائل الكشف ،وقد أثبت العلم احلديث صدق هذ احلديث وهذه احلقيقة العلمية الطب ـية.
ولطالـما أنكر هذا احلديث احلدثيون والعقالنيون وغيهم من أتثـر آبرائهم وأفكارهم حت سخروا منه وكانوا يقولون:
(حديث الذابب)! رغم أنه صحيح قطعا ،وقد أخرجه أمي املؤمني يف احلديث وهو البخاري الذي أطبقت األمة على
تلقيه ابلقبول ،فأنكروه آبرائهم الفاسدة وعقوهلم السخيفة؛ وأيب للا عزوجل إال أن يظهر احلق حيث كما قلت سابقا أثبت
العلم احلديث صدق هذا احلديث؛ وقد أجريت تارب كثية على الذابب فأثبتوا أن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء؛

وصدق النب صلى للا عليه وسلم -وكذب الـمرجفون وكذب احلدثيون ،وهذا من أعالم النبوة وأن النب صلى للا عليه

( )19أمحد (  ،) 22581أبوداود (  ،) 75وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع ( .) 2437
( )20أمحد (  ،) 1878أبوداود (  ) 2067قال :حدثنا عبد اَّلل بن ممد النـفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن

عكرمة عن ابن عباس عن النب صلى للا عليه وسلم أنه كره أن جيمع بي العمة واخلالة ،وبي اخلالتي والعمتي ) ،وابن حبان يف صحيحه (
 ) 4116وزاد ( إنكن إذا فعلتم ذلك قطعنت أرحامكم ) ،قال الشيخ األلباين يف ضعيف أيب داود (  ( :) 202-204 / 2إسناده ضعيف
لسوء حفظ خصيف ،وأصل احلديث صحيح دون قوله ( :وبي اخلالتي والعمتي ) فإنه تفرد هبا وخالفه غيه ،فلم يذكرها عن عكرمة عن
ابن عباس وال جاء هلا ذكر يف شيئ من األحاديث األخرى فهي منكرة ) ،إىل أن قال -رمحه للا تعاىل ( :-ومثلها يف النكارة زايدة بن حبان
قال" :إنكن إذا فعلتم ذلك قطعنت أرحامكم" ).
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وسلم ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فسعد من تلقى أوامره ابالمتثال ونواهيه ابالجتناب وأخباره ابلتصديق فإنه
صلى للا عليه وسلم هو الصادق الـمصدوق.
وفيه أيضا بيان عجائب قدرة للا تعاىل يف الذابب وبدائع صنعه ،حيث رغم أنا حشرة مهينة مبغوضة إذا وقعت على
أنفك تقول هلا هكذا يعن تطردها بيدك؛ أودع للا -عز وجل -فيه أمرين متضادين متناقضي ومها الداء والدواء رغم أن
هذه احلشرة حقية وصغية فإن للا -عز وجل -خلق فيها الداء والدواء؛ وقد ضرب للا -عز وجل -به مثال فقال تعاىل:
{ايأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون للا لن يلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذابب
شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب}[احلج ،]73 :والبن القيم كالم قـيم يف هذا رأيت أن أنقله حبرفه ولفظه
ألمهيته فقال رمحه للا تعاىل" :حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه هلذا الـمثل ويتدبـره حق تدبره ،فإنه يـقطع مواد الشرك
من قلبه ،وذلك أن الـمعبود أقل درجته أن يقدر على إجياد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره ،واآلهلة اليت يعبدها الـمشركون
من دون للا لن تقدر على خلق الذابب ولو اجتمعوا كلهم خللقه ،فكيف ما هو أكب منه؟ وال يقدرون على االنتصار من
الذابب إذا سلبـهم شيئا ما عليهم من طيب وحنوه فيستنقذوه منه ،فال هم قادرون على خلق الذابب الذي هو من أضعف
احليواانت وال على االنتصار منه واستجاع ما سلبهم إايه ،فال أعجز من هذه اآلهلة وال أضعف منها ،فكيف يستحسن
عاقل عبادتا من دون للا؟
وهذا الـمثل من أبلغ ما أنزله للا سبحانه يف بطالن الشرك ،وتهيل أهله ،وتقبيح عقوهلم ،والشهادة على أن الشيطان
قد تالعب هبم أعظم من تالعب الصبيان ابلكرة حيث أعطوا اإلهلية اليت من بعض لوازمها القدرة على مجيع الـمقدورات
واإلحاطة جبميع الـمعلومات والغن عن مجيع املخلوقات وأن يصمد إىل الرب يف مجيع احلاجات وتفريج الكرابت وإغاثة
اللهفات وإجابة الدعوات ،فأعطوها صورا وتاثيل يتنع عليها القدرة على أقل خملوقات آلهلة احلق وأذهلا وأصغرها وأحقرها،
ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه.
وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إالهيتهم أن هذا اخللق -يعن الذابب -األقل األذل العاجز الضعيف لو اختطف
منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ،ومل يقدروا عليه ،ث سوى بي العابد والـمعبود يف
الضعف والعجز بقوله{ :ضعف الطالب واملطلوب} ،قيل :الطالب العابد واملطلوب الـمعبود ،فهو عاجز متـعلق بعاجز،
وقيل :هو تسوية بي السالب والـمسلوب ،وهو تسوية بي اإلله والذابب يف الضعف والعجز؛ وعلى هذا فقيل :الطالب
اإلله الباطل ،والـمطلوب الذابب يطلب منه ما استـلبه منه ،وقيل :الطالب الذابب ،والـمطلوب اإلله ،فالذابب يطلب منه
ما أيخذه ما عليه ،والصحيح أن اللفظ يتناول اجلميع ،فضعف العابد والـمعبود والـمستلب والـمستـلب؛ فمن جعل هذا
إهلا مع القوي العزيز فما قدره حق قدره ،وال عرفه حق معرفته ،وال عظمه حق تعظيمه".اهـ()21
( )21أعالم املوقعي ( .) 181 / 1
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ومن عجائب حكمة للا تعاىل أنه سبحانه يعذب به أهل النار؛ يعن أن للا -عز وجل -يعذب أهل النار ابلذابب
كما روى ابن عمر رضي للا عنه مرفوعا( :عمر الذابب أربعون ليلةً والذابب كله يف النار إال النحل) رواه البزار وأبو
يعلى( )22والطباين( )23وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع( )24ويف الصحيحة( )25وقال احلافظ يف الفتح:

وسنده الأبس به وكونه يف النار ليس تعذيبا للذابب بل ليعذب أهل النار به كما تقدم(.)26
ومن الطرائف ما يكى أن بعض اخللفاء سأل اإلمام الشافعي -رمحه للا تعاىل -ألي علة خلقت الذابب فقال -
رمحه للا( -مذلة للملوك) وكانت ألـحـت عليه ذاببة يعن على امللك فقال الشافعي وقد أويت حكمة ومن أويت احلكمة فقد
أويت خيا كثيا ،قال الشافعي( :سألن ومل يكن عندي جواب فاستنبطته من اهليئة احلاصلة فلما رأى الذابب أزعج الـملك
أجابه بذلك أن الذابب خلق إلذالل الـملوك)(.)27
ومن فوائد احلديث مشول هذه الشريعة اإلسالمية العظيمة السمحاء مجيع امليادين فشملت إصالح الطعام ومراعاة
النظافة وبيان أمراض األبدان وعالجها.
وللا أعلم ابلصواب وإليه الـمرجع واملآب
ونكتفي هبذا احلديث
وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

( )22يف املسند ( .) 4231

( )23يف الكبي (  ،) 13764واألوسط ( .) 1575
(.) 3442 ( )24
(.) 1866 ( )25
( )26فتح الباري ( .) 250 / 10
( )27مناقب الشافعي للبيهقي ( .) 156 / 1
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