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ﭑ ﭒﭓ
يَسرُّ مَوْقِعَ ِمريَاثِ األَنِبيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا لدرس يف شرح كتاب

-رمحه اهلل تعاىل-

ألقاه

-حفظه اهلل تعاىل-

يف مسجد السعيدي باجلهراء بدولة الكويت نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع
به اجلميع.

الدرس األول
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن
اتبع هداه،
أما بعد:
فإن شاء اهلل سيكون لنا يف كل ثالثاء بعد صالة العشاء نرشح كتاب يف الفقه ،وكتاب كذلك
يف العقيدة.
خمتص واضح جيمع بني
الكتاب األول«:كتاب منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين»
ر
املسائل وبني الدالئل وهو لإلمام عبد الرمحن بن نارص السعدي -رمحه اهلل تعاىل -املتوىف سنة
ست وسبعني وثالثامئة وألف للهجرة ،وهو كتاب خمتص مجع فيه الفقه ومسائل الفقه بدأ
بالطهارة وكيف يتطهر اإلنسان ،ثم بعد ذلك رشع يف أحكام الصالة ،وأحكام الصيام ،وأحكام
الزكاة ،وأحكام احلج ،وغري ذلك من املسائل التي حيتاجها املسلم يف يومه ويف عبادته ويف سنته
ويف تقربه إىل اهلل -سبحانه وتعاىل ،-والشيخ عبد الرمحن بن سعدي -رمحه اهلل تعاىل -من
شيوخ الشيخ حممد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل تعاىل -وله مكانة علمية مشهورة ،وهو
معروف ،وله تراجم كثرية ومؤلفات نافعة كثرية يف العقيدة ويف الفقه ويف غريها من املسائل
والعلوم ،وهو صاحب تفسري القرآن تيسري الكريم املنان املشهور تفسري ابن سعدي للقرآن
وغري ذلك من الكتب ،وهو له تراجم كثرية يف كتب أهل العلم .
يبدأ -رمحه اهلل تعاىل -يف مقدمته فبعد محده هلل -سبحانه وتعاىل -قال " :احلمد هلل نحمده
ونستعينه  " ...إىل آخر خطبة احلاجة ،ثم قال موضحا هذا الكتاب ،ومقاصد هذا الكتاب،
وعن ماذا يتكلم هذا الكتاب.
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فأوال :ذكر أنه كتاب خمتص يف الفقه ،فهذا هو املوضوع ،موضوع هذا الكتاب يف الفقه ،وهو
خمتص وليس من املطوالت .
قال :مجعت فيه بني املسائل والدالئل
بمعنى أنه ذكر كل مسألة وذكر دليلها من كتاب اهلل ومن سنة النبي -عليه الصالة والسالم-
فهذا الفقه ليس عىل مذهب معني ،وإنام هو يف الغالب عىل ما ترجحه األدلة ،وعىل ما ترجح
عند اإلمام السعدي -رمحه اهلل تعاىل -ويذكر ذلك بأقوال النبي -عليه الصالة والسالم-
فيكتفي بحديثه -عليه الصالة والسالم -عن كثري من أقوال الفقهاء يف املسألة.
ثم ذكر قال :واختصت فيه عىل أهم األمور وأعظمها نفعا لشدة الرضورة إىل هذا املوضوع،
وكثري ما أختص عىل النص إذا كان احلكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه عىل املبتدئني؛
قال:
ر
ألن العلم معرفة احلق بدليله .
هنا يبدأ -رمحه اهلل تعاىل -يريب طالب العلم عىل أنه يأخذ دينه بالدليل ،فيكون شعاره
بالدليل ،فال يعمل إال بام قاله اهلل ،وقاله النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو ذكر أهل العلم أنه
ر
قول بقياس صحيح ،أو مما أمجع عليه علامء العص ،فهذا هو الدليل ،كام قال ابن القيم -رمحه
اهلل:-
والعلم معرفة اهلد

دليله *** ما ذاك والتقليد مستويان.

فأخذ قول العامل بالدليل هو االتباع؛ ألن األصل هو أخذ الدليل ،وأخذ ما قاله اهلل ،وقاله
النبي -عليه الصالة والسالم ،-فهذا من أعظم ما امتاز به هذا الكتاب؛ أنه يريب طالب العلم
عىل العمل بالدليل ،فأحيانا يأيت إىل املسألة ما يقول الراجح فيها كذا أو أن هذه املسألة حكمها
4

كذا وإنام يأيت إىل املسألة يقول :قال النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كذا ،وقال -صىل اهلل عليه
وسلم -كذا ،يبدأ جيمع األحاديث فيذكر باحلديث الدليل أو الراجح يف املسألة وكذلك يريب
طالب العلم عىل العمل بالدليل واألخذ به.
قال :والفقه ،بدأ يعرف الفقه أنه هو موضوع هذا الدرس كله ومعرفة األحكام الرشعية
الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس الصحيح ،هنا ذكر مصادر الفقه ومصادر
العمل وهو :األول الكتاب ،والثاين السنة ،والثالث اإلمجاع؛ الكتاب والسنة واإلمجاع،
واإلمجاع مبني عىل دليل ،اإلمجاع كام قال شيخ اإلسالم" :ال يوجد إجماع إال وله دليل من
الكتاب أو من السنة" ليس هناك إمجاع إال وله أصل يف القرآن أو السنة ،والقياس الصحيح وهنا
وضح أن من القياس مايكون باطال وغري صحيح وفاسدا مما اختلفت فيه رشوط القياس،
ومنها ما يكون قياسا صحيحا.
قال :وأقتص عىل األدلة املشهورة خوفا من التطويل ،وإذا كانت املسألة خالفية اقتصت عىل
القول الذي ترجح عندي تبعا لألدلة الرشعية.
وهنا أيضا يضع يف ذهن طالب العلم أن املسألة ليست مسألة اتباع مذهب معني فآخذ كل
ماقاله الشافعية ،أو احلنابلة ،أو احلنفية ،أو املالكية ،إنمـا تعمل وتدين اهلل بام جاء يف الدليل،
واألئمة األربعة كلهم ورد عنهم أهنم قالوا" :إذا كان قولنا يخالف حديث رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -فاضربوا بقولنا عرض الحائط" وقال مالك -رمحه اهلل" :-كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إال
صاحب هذا القبر" وأشار إىل النبي -عليه الصالة والسالم ،-فهذه من امليزات التي امتاز هبا هذا
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الكتاب أن فيه تربية لطالب العلم عىل األخذ بالدليل والعمل بالراجح ال العمل باملذاهب من
غري نظر إىل الدليل.
ثم بني بعد ذلك أمر حيتاجه الفقيه وطالب العلم يف نظره إىل املسائل كثري من املسائل يأيت
يقول حكمها واجب ،وحكمها سنة ،أو أهنا حمرم ،أو أهنا مكروه ،أو أنه مباح ،مامعنى هذه
الكلامت هذه الكلامت هي التي تسمى األحكام اخلمسة أو يف أصول الفقه األحكام التكليفية
اخلمسة ،وهي ال خترج عن هذه اخلمس فاليشء إما أن يكون واجبا ،أو أنه مايقابله وهو
املسنون ،ويقال املستحب ،وإما أن يكون حراما ،ويقابله مادونه وهو أخف منه وهو املكروه،
وإما أن يكون مباحا مل يرد النص عىل كونه واجبا وال مسنونا والكونه حراما أو مكروها فيرتك
عىل األصل وهو اإلباحة ،أما الواجب فتعريفه" :ماٌأثيب فاعله وعوقب تاركه" ،والعبارة األسلم
أن تقول" :ماٌأثيب فاعله وماتوعد بالعقاب على تركه"؛ ألنه اليمكن أن نجزم أن من ترك واجبا
فإنه يعاقب بل عقيدة أهل السنة واجلامعة أنه يكون حتت مشيئة اهلل ،هناك أناس يعاقبون بال
شك حتقيقا هلذا احلديث والوعد أو الوعيد ،وهناك أناس يعفو اهلل -عز وجل -عنهم ،لكن
املعنى أننا إذا سمعنا هذا واجب أنك إن تركته تعرضت للعقوبة وإن فعلته أخذت أجرا وثوابا
مثل مثال نقول الصالة الواجبة ،صالة الظهر واجبة فمن صىل الظهر أخذ أجرا ،ومن ترك
الظهر توعد بالعقوبة وكان عليه الوعيد من اهلل -سبحانه وتعاىل -عىل ترك هذه الصالة أو
غريها من الواجبات ،وضده احلرام ضد الواجب يقابله وعكسه هو احلرام،
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واحلرام" :ما أثيب تاركه واستحق فاعله أو توعد فاعله بماذا؟ بالعقاب" عكس الواجب،
واملكروه" :ما أثيب تاركهٌ"بمعنى األمر املكروه إذا تركته أخذت أجرا لكن إذا فعلته مل يكن عليك
إثم إذا تركته أخذت أجرا وأثبت وإذا فعلته ليس عليك إثم مثل مكروهات الصالة،
املكروهات التي تكون يف الصالة مثل ما يذكرها أهل العلم مثل تغطية الفم فهذا مكروه فإن
تركه أخذ ثوابا وأجرا وإن فعله فليس عليه إثم،
وأيضا ضد املكروه املسنون ،واملسنون" :ما أثيب فاعله وأما تاركه فليس عليه ش يء" مثل أن
يأيت اإلنسان ويصيل ركعتني قبل العشاء أو ركعتني بعد العشاء نقول هذه سنة ،ما معنى كلمة
سنة هنا :معناها أنك بفعلك هلا أخذت ثواهبا وأجرها وبرتكك إذا تركتها قصت لكنك ما
أخذت إثمها فاتك ماذا؟ فاتك الثواب واألجر.
قال :واملباح" :الذي إن فعله أو تركه كل ذلك متساوٌ" ،تركه وفعله عىل السواء ،ليس هناك
فرق بني فعله وبني تركه مثل كثري من الطيبات التي تأكل أو ترشب أو املالبس وغريها هذه
تسمى مباحات إن مل يكن هناك ارتبط فيه هني أو ارتبط فيه حتريم أو ارتبط فيه واجب أو
استحباب فيكون األصل أنه ماذا؟ عىل اإلباحة.
قال :وجيب على املكلف أن يتعلم من الفقه كل ما حيتاج إليه يف عباداته ومعامالته وغريها ،وهنا
قسم -رمحه اهلل -تعاىل العلم إىل نوعني:
علم يكون واجبا عىل كل مسلم تعلمه وهذا ما أشار إليه يف قوله جيب عىل املكلف أن يتعلم
كل ما احتاج إليه يف عباداته ومعامالت وغريها فإذا احتاج إىل تعلم مسألة هو مقدم عىل طاعة
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فيها وعبادة نقول جيب عليك أن تتعلم مثل إنسان يريد أن يصيل فهل يمكن أن يصيل بجهل أو
من غري معرفة أحكام الصالة؟
ال يمكن ،فنقول تعلم الصالة واجب ،جاء رمضان تعلم الصيام واجب ،تعرف ما الذي
تبتعد عنه وما الذي جيوز لك وما الذي يفطر وغري ذلك من األشياء هذه تعلمها واجب عليك
حتى ال تقع يف حرج وتفسد عبادتك؛ ألن العبادة ال تقبل حتى يتحقق فيها رشطان بجانب
اإليامن؛
الشرط األول :اإلخالص.
والشرط الثاني :املتابعة.
هنا يف هذا الكالم يف وجوب التعلم أشار إىل رشط ماذا ؟ املتابعة ألنك ال يمكن أن تتابع
الرسول -عليه الصالة والسالم -يف العبادة حتى تتعلم كيف صىل « َص ُّلوا كَام ر َأ ْيتُم ي
وين ُأ َص ّيل»،
َ َ ُ
« ُخ ُذوا َعنّي من ي
َاس َكك ُْم»َ « ،م ْن َع يم َل َع َمال َليْ َس َع َل ْي يه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد» فيجب أن تتعلم ما حتتاج
َ
إليه.
وأما النوع الثاني من العلوم :فهو فرض الكفاية أو يكون من باب االستحباب مثل علوم
الفرائض ،وعلم أصول الفقه ،وغريها مما يكون ليس بواجب عىل اجلميع وإنام إن تعلمه زاد
رفعة ودرجة يف العلم وفتح له اهلل -عز وجل -أبوابا من اخلري لقوله -عليه الصالة والسالم:-
ي
« َمن ُي ير يد اهللُ به خريا ُي َف ّق ْه ُه يف الدّ ي
فه ْمه» فطلب العلم
ين» ويف روايةَ « :م ْن ُيرد اهللُ به خريا ُي ّ
والتعلم من أرشف العبادات التي يتقرب هبا املسلم إىل اهلل -سبحانه تعاىل ،-ليست املسألة
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مسألة حضور درس واستامع واستفادة ،استشعر أنك يف عبادة من العبادات ،استشعر أن اهلل -
عز وجل -هبذا العمل يرىض عنك ،واستشعر أن إقدامك عىل هذا األمر واجتهادك فيه يف طلب
ّ
عز وجل -لك اخلري ،فمن
العلم وحضور احللقات والدروس استشعر أن هذا من إرادة اهلل ّ -
سلك هذا العلم كام يف حديث أيب الدرداء أنه سبيل وطريق إىل اجلنة ،أن من يسلك هذا العلم
سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة.
ّ
قال :وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا مبا يصنع ،وأن فضل العامل على العابد كفضل
القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،ذكر قبله قال :وإن العامل ليستغفر له من يف
السموات ومن يف األرض حتى احليتان يف البحر ،السمك تستغفر للعامل؛ ألن فضل العامل عىل الناس
عز وجل -أو وهو سبيل لنرش العلم ونرش
وفضله عىل احليوان وعىل األرض ،فبه ينرش اهلل ّ -
الدين وإصالح املجتمع ،هذا هو آثار أهل العلم عىل الناس لذلك كان من ثواهبم أنه يستغفر له
كل يشء.
قال :وإن العلامء ورثة َم ْن؟ األنبياء ،ما مرياث األنبياء؟ ما تركوه صدقة ال يورث ،لكن تركوا
مرياثا يستطيع أن يأخذه من كان له فيه نسب ومن كان بعيد النسب ،أما مرياث املال ال يأخذه
إال نسبه ،وأما مرياث األنبياء فيأخذه اجلميع ،فإن أردت أن تأخذ مرياث األنبياء فعليك بالعلم،
ورثوا العلم فمن أخذ
ورثوا دينارا وال درها وإنام ّ
قال :وإن العلامء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء ما ّ
ٍ
بحظ وافر.
به أخذ
ثم رشع -رمحه اهلل تعاىل -بعد ذلك يف كتاب الطهارة ،وقدّ م فيه مقدمة ،هذه املقدمة إشارة
إىل تصحيح العمل ،صنيعه يف هذه املقدمة كصنيع اإلمام البخاري -رمحه اهلل -ملّا رشع واستفتح
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كتاب الصحيح بحديث ماذا؟ «إينَّام األ ْعام ُل بيالنّي ي
ات» فهنا ُيذكّر نفسه و ُيذكّر طالب العلم
َّ
َ
َ
بتصحيح النية وتصحيح العمل حتى تكون أو يكون عبادته عىل الصواب وعىل الصحيح.
قال -رمحه اهلل :-قال النيب -صلى اهلل عليه وسلمُ « :-بنِيَ الْإِ ْسلَامُ َعلَى خَ ْمسٍ؛ شَهَادَ ِة أَنْ لَا ِإلَ َه
ص ْو ِم َر َمضَانَ».
صَلَاةِ ،وَإِيتَاءِ الََّّكَاةِ ،وَالْحََِّّ ،وَ َ
ِإلََّا اهللُ وَأَ َّنَ مُحَمََّدًا رَسُو ُل اهللِ ،وَإِقَا ِم ال َّ
ّبني -رمحه اهلل -يف هذا احلديث مراده أوال :مثل ما قلنا تصحيح العمل بالشهادتني ،فتعمل
بمقتىض شهادة أن ال إله إال اهلل ،وشهادة أن حممدا رسول اهلل ،ثم بعدها الركن الثاين :الصالة،
والصالة من رشوطها الطهارة ،لذلك الفقهاء يبدءون بالطهارة ،ثم بعده بكتاب الصالة ،ثم
بعده بكتاب الزكاة ،كتاب احلج ،كتاب الصيام ،عىل اختالف بني أهل العلم يف الرتتيب ،لكن
كل الفقهاء يبدء ون بكتاب الطهارة ثم الصالة ،فيبدأ اخلالف بعدهم أو بينهم يف تقديم الزكاة
عىل الصيام أو غريها من األركان.
كثري منا يقول بل كلنا نقول أشهدُ أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،لكن هل سأل أحدر
ر
منا ما معنى ال إله إال اهلل؟ وما مقتىض هذه الشهادة؟ ما مقتىض شهادة أن حممدا رسول اهلل؟ ما
معنى أن نقول دائام أشهد أن حممدا رسول اهلل؟ كثري يقولون أشهدُ أن ال إله إال اهلل وهم يف
حقيقة األمر ال عالقة هلم هبذه الكلمة ،بل أتوا بنواقضها وما ُُيالفها من الرشك وصوره
وأنواعه ،ومناقضات التوحيد ،لذلك قال :فشهادة أن ال إله إال اهلل علمُ العبد واعتقاده والتّامه،
ليس جمرد قول ،ليس جمرد أن تقول ال إله إال اهلل ،ال ،هلا لوازم وهلا علم واعتقاد ورشوط.
قال الشيخ حافظ -رمحه اهلل:-
شروطٍ سبعةٍ قد قُيّدت

***
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ويف نصوص الوحي حقًا وردت

فإنه ال ينتفع قائلها

***

النطقِ إال حيثُ يستكملها

العلمُ واليقنيُ والقبولُ

***

واالنقياد فادرِ ما أقولُ

والصدقُ واإلخالصُ واحملبة

***

وفقك اهلل ملا أحبه

قال :إ نه ال يستحق األلوهية والعبادة إال اهلل وحده ال رشيك له ،فيوجب ذلك ماذا؟
عز وجل -به ال ُبدّ أن تكون
أولًا :إخالص مجيع الدين هلل ،أي كل ما تتد ّين به هلل وتعبد اهلل ّ -
فيه خملصا هلل ،ترجو وجه اهلل ،ال ترجو رياء وال سمعة وال غري ذلك ،أن تكون عبادتك كلها
ظاهرها وباطنها ،الظاهر والباطن ،أعامل اللسان ،أعامل اجلوارح ،اليدين ،أعامل القلوب كلها
للواحد األحد -سبحانه وتعاىل ،-وأال ُيرشك به يش رء يف مجيع أمور الدين ،تأيت إىل بعضهم
وحد اهلل ،قل ال
يسجد للقرب ويذبح لفالن وعالن وللسيد وللويل وينذر وحيلف به ،تقول لهّ :
إله إال اهلل ،يقول لك :أنا أقول ال إله إال اهلل ،فهذا ما عرف معنى ال إله إال اهلل؛ ألن من معانيها
عز وجل -بالعبادة ،فال ُيصف أي نو ٍع من أنواع
ومقتضياهتا إخالص الدين هلل ،وإفراد اهلل ّ -
ٍ
مقرب وال ٍ
لنبي مرسل ،كلها هلل -سبحانه وتعاىل ،-إذا كان الصحابة ك ّفروا
العبادات ال مللك ّ
ّ
الكذاب ،فكيف بمن
وقاتلوا من جعل رجال بمنزلة النبي -عليه الصالة والسالم -مسيلمة
جيعل رجال بمنزلة اهلل و ُيعطيه من أفعال اهلل -سبحانه وتعاىل -ومن األمور التي جيب اعتقادها
عز وجل -من علم الغيب والنفع والرض ،وأنه يسمع وإن كان ميتا ،وحيرض وإن كان غائبا،
هلل ّ -
وغري ذلك مما ال يكون إال هلل -سبحانه وتعاىل.-
قال :وهذا أصل دين مجيع الرسل وأتباعهم كما قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ األنبياء٥٢ :
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إذا هو دين مجيع الرسل كلهم أوحى إليهم باإلسالم ،وكلهم أوحى إليهم بـ "ال إله إال اهلل".
ثم قال :وشهادة أن حممدا رسول اهلل.
هذه أيضا هلا لوازم ،أوال :أن يعتقد أن اهلل أرسل حممدا إىل مجيع الثقلني اإلنس واجلن ،رسالة
عامة بشريا ونذيرا ،يدعوهم إىل توحيد اهلل وإىل طاعته بتصديق خربه وامتثال أمره.
فّسها الشيخ حممد بن عبدالوهاب -رمحه اهلل -قال" :هي
فأشهد أن حممدا رسول اهلل كام ّ
ّ
تصديقه فيما أخبر ،وطاعته فيما أمر ،والانتهاء عما نهى عنه وزجرٌ ،وأال ُيعبد إال بما شرع"،
وترك األهواء والبدع ،فهذه مقتىض شهادة أن حممدا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فال
سعادة وال صالح يف الدنيا واآلخرة إال باإليامن به وطاعته ،هذا هو سبيل النجاة والسعادة يف
الدنيا واآلخرة ،نقدم حمبته عىل حمبة النفس وعىل حمبة الولد والوالد ،وعىل حمبة الناس أمجعني،
فعالمة املحبة احلقيقة ليست كلمة تقال أو دعوى تذكر ،بل البد عليها من بينة ،والدعاوى إن مل
تقام عليها بينات أبناؤها أدعيا ُء ،فالبد من إقامة البينة عىل حمبة اهلل وحمبة النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -والبينة هي يف قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ آل عمران ١٣ :اتباع اهلل واتباع نبينا
 صىل اهلل عليه وسلم -هذه هي عالمة املحبة احلقيقية ،وأن اهلل أيده باملعجزات الدالة عىلرسالته وبام جبله عليه ،من العلوم الكاملة واألخالق العالية ،فنبينا  -صىل اهلل عليه وسلم-
أعطاه اهلل -عز وجل -من اآليات والرباهني والدالئل ،والتعبري بالدالئل والرباهني واآليات
أوىل من التعبري باملعجزات كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -التعبري باآليات
والرباهني ونقول :دالئل النبوة أوىل من التعبري باملعجزات؛ ألن هذا املصطلح جاء من
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املتكلمني ،وإال فالنصوص تدل عىل آية وداللة وعىل هذا أ َّلف أهل العلم دالئل النبوة بغري ما
كتاب.
قال :وبام اشتمل عليه دينه من اهلدى ،والرمحة ،واحلق ،واملصالح الدينية ،والدنيوية ،وأعظم
اآليات والدالئل ما أوتيه نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم -وأوحاه اهلل -عز وجل -إليه من
معجز بأوجه كثرية ،معجز
كالمه وهو القرآن بام فيه من احلق من اإلخبار واألمر والنهي ،فهو
ر
من جهة لفظه ومن جهة معناه ومن جهة فصاحته وبالغته وأسلوبه ،ومن جهة ما فيه من أمور
الغيب ،يعجز العلامء عن استخراج كل ما فيه من الدالئل ،واجتهد أهل العلم يف ذلك ،ألفوا
مؤلفات كث رية يف تفسريه واستخراج فوائده وما يدل عليه ،فهذا كله من دالئل نبوة نبينا -عليه
الصالة والسالم.-
هذه املقدمة مثل ما قلنا يف تصحيح العمل أوال :أرشد إىل العلم الذي فيه االتباع ،ثم أرشد
إىل اإلخالص وكذلك اتباع النبي -عليه الصالة والسالم -وهذه املقدمة تعطينا فائدة جليلة
وهي أن أهل العلم ممن عرف بالتوحيد والدعوة إليه دائام يستغل أي فرصة للكالم عن ماذا ؟
عن التوحيد؛ ألن التوحيد وقر يف قلوهبم ،فأصبحوا إذا سمعت أرشطتهم أو كالمهم أحيانا
جتده يعظ موعظة فيذكر التوحيد وال إله إال اهلل واألمر هبا ،استمع إىل أرشطة سامحة الشيخ:
عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل -كيف أنه يف كل حني ويف كل حمارضة ويف كل تقرير البد أن يركز
عىل التوحيد ويأيت بالتوحيد.
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درس فقهي ولو كان عىل طريقة بعض الفقهاء لرشع مبارشة يف ماذا؟
درس والكتاب ر
فهنا ال ُ
يف الطهارة وأحكام الطهارة ،لكن هنا َّبني أنك لو تطهرت ولو صليت ولو زكيت ولو صمت
عز ّ
وجل -ثم اعمل.
فال ينفعك العمل إال بتصحيح املعتقد ،صحح معتقدك وأخلص هلل ّ -
أما إذا عملت ولو كنت تعمل ،تصوم النهار كله وتقوم الليل كله ال ينفعك مادمت وقعت يف
الرشك ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ
٢٥

 ،ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﮊ

الزمر٥٢ :

المائدة:

 ،حتبط

صالتك وزكاتك وصيامك تذهب هباء منثورا؛ ألنك وقعت يف الرشك الذي هو أعظم األمور،
لذلك جيب عىل املسلم أن حيقق توحيده بدراسة التوحيد ،معرفة التوحيد ،يقرأ يف كتاب
التوحيد؛ األصول الثالث ،ما الذي يوقع اإلنسان يف الرشك؟ ما الذي يوقع اإلنسان يف
االنحراف عام دعا إليه األنبياء من إخالص الدين هلل -سبحانه وتعاىل-؟
ثم اآلن يبدأ ويرشع يف أحكام الطهارة.
قال :فصلٌ :وأما الصالة فلها شروطٌ تتقدم عليها ،فمنها الطهارة كما قال النيب -صلى اهلل عليه

وسلمَ « :-ال َي ْقبَ ُل اهللُ َص َالة بي َغ ْري ُط ُه ٍ
ور» متفقٌ عليه .فمن مل يتطهر من احلدث األكرب واألصغر
َ
والنجاسة فال صالة له.
هنا كام قلنا بدأ بالطهارة؛ ألن أول أركان اإلسالم بعد الشهادتني هو الصالة ،والصالة
مفتاحها ماذا؟ الطهارة ،فال تصح الصالة إال بالطهارة ،لذلك رشع بأحكام الطهارة حتى
تتحقق رشوط الصالة ،فقال :فمنها الطهارة.
والطهارة لغة :النظافة ،وأما يف االصطالح :يقسمها العلامء إىل:
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طهارة معنوية :وهذه هي األصل ،وهي طهارة القلب طهارته من الرشك واحلسد والغل،
طهارته من أنواع الكفر ومن أنواع معايص القلوب.
والنوع الثاني :وهو حمل احلديث وهو الطهارة احلسية ،ويقولون يف تعريفها" :هي ارتفاع
الحدث وزوال الخبث"ٌوسيأيت تفصيل أو ذكر مجلة من مسائل الطهارة.
ثم بني ملاذا بدأ بالطهارة؟ وما الدليل عىل رشطيتها للصالة؟ حديث النبي -صىل اهلل عليه
وسلمَ « :-ال َي ْقبَ ُل اهللُ َص َالة بي َغ ْري ُط ُه ٍ
ور» ويف الروايةَ « :ال َي ْق َب ُل اهللُ َص َال َة َأ َح يدك ُْم إي َذا أَ ْحدَ َ
ث
َ
ي
َاح
َحتَّى َيت ََو َض َأ» فهذا دليل عىل أن الطهارة رشط يف الصالة ،وكذلك يف احلديث قال« :م ْفت ُ
ي
ور» فمن مل يتطهر من هذه األنواع الثالث فال صالة له بمعنى أنه يشرتط أن يتطهر
َّ
الصالة ال ُّط ُه ُ
من احلدث األكرب وهذا الذى توجبه اجلنابة ،أو احلدث األصغر وهذه التى تسمى نواقض
الوضوء وستأيت ،أو من النجاسة البد أن يطهر بدنه ومكانه من النجاسة.
والنجاسة يعرفها الفقهاء فيقولون" :هى كل عين يحرم تناولها ال لضررها وال الستقذارها وال
لحرمتها" هو كل عني حيرم تناوهلا أى استعامهلا ومالمستها ال لرضرها ،ففي قوهلم ال لرضرها
ُيرج السم ،والستقذارها ُيرج مثل املخاط والنخامة فيبتعد عنها اإلنسان استقذارا وليس
نجاسة ،وال حلرمتها مثل ابتعاد املُ ْح يرم أو ابتعاد ساكن احلرم عن الصيد يف احلرم فهذا تعريف
النجاسة عند الفقهاء.
قال بعد ذلك :والطهارة نوعان:
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النوع األول :الطهارة باملاء ،وهذا هو األصل ،وهذا يدخل فيه الوضوء ويدخل فيه
االغتسال؛ استعامل املاء يكون يف الوضوء ويكون باالغتسال.
والنوع الثانى من أنواع التطهر :وسيأتى رشحه الحقا وهو التيمم.
فإذا الطهارة تأتى عىل نوعني:
النوع األول طهارة باملاء وهى األصل،
والنوع الثانى الطهارة بالرتاب وهو التيمم أو بالصعيد الطيب وهو التيمم وسيأتى
مباحثه.
وقلنا إن الطهارة باملاء تأتى عىل نوعني :وضوء ،واغتسال.
أما بعد ذلك بدأ فقال باب أحكام املياه ،بعد أن ذكر أن أصل الطهارة هو ماذا؟ هو املاء ،ما
هو املاء الذى يستخدم يف الطهارة؟ ومتى ال جيوز استخدام املاء يف الطهارة؟ هذه التى يسميها
الفقهاء أحكام املياه.
قال :فكل ماء نّل من السماء أو نبع من األرض فهو طهور يطهر من األحداث واألخباث.
إذا قلنا َطهور بفتح الطاء املقصود به ماذا؟ عني املاء ،وإذا قلنا ُطهور املقصود به التطهر
والوضوء.
الوضوء ُ
واستعامل املاء ،مثل قولنا َ
َّوض يؤ.
الوضوء :هو املاء املستخدم للت ُ
َ
والوضوء بالضم هو فعل ماذا؟ فعل التوضؤ.
ُ
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فبني هنا أن املاء ال ُطهور الذي يستخدم يف إزالة احلدث ورفعه وكذلك إزالة اخلبث هو كل
ماء نزل من السامء أو نبع من األرض.
قال :ولو تغري طعمه ،أو لونه ،أو رحيه بشيء طاهر.
يف هذه العبارة َي ُر ُّد عىل كثري من الفقهاء يف تقسيمهم للامء إىل ثالثة أقسام ،فيقولون :ماء
طاهر ،وماء َطهور ،وماء ي
نجس.
مطهر لغريه ،وأما النجس فهذا عىل
مطهر لغريه ،وأما ال َّطهور فهو غري ّ
قال :أما الطاهر فهو ّ
اسمه.
قسموا املياه إىل ثالثة أقسام ،والصحيح أن املياه تنقسم إىل قسمني ،وهذا الذي أشار إليه
فإذا َّ
الشيخ -رمحه اهلل.-
الطَّهور هو النوع األول :طاهر يف نفسه مطهر لغريه.
مطهر لغريه ،يقولون :هذا هو املاء املستعمل.
والطَّاهر :طاهر يف نفسه لكن غري ّ
وأما النجس فهذا النوع الثالث.
وأما الصواب وهو الذي اختاره ُحمققون من أهل العلم ،وهو ما رجحه شيخ اإلسالم ابن
تيمية -رمحه اهلل تعاىل -أن املياه تنقسم إىل قسمنيَ :طهور ،ونجس.
مطهر لغريه ،ال يوجد يف نفسه ماء طاهر يف نفسه لكن ال يطهر
وال يوجد طاهر يف نفسه غري ّ
غريه ،فقال إن املياه كلها طاهرة ،وهذا هو األصل فيها ،وال تنتقل إىل احلرمة يف االستعامل إال
إذا تغري أحد أوصافها الثالث:
إما أن يتغري اللون ،أو يتغري الطعم ،أويتغري الرائحة بيشء نجس.
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أما إن تغريت بيشء طاهر فباقية عىل ماذا؟ عىل طهارهتا ،مثل أن تتغري املاء من طول املكث
إىل لون آخر تتغري أحيانا إىل لون أخرض ،فهنا جيوز استعامهلا ،وكذلك يف املاء املستع َمل ،ورد أن
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -اغتسل بفضل ماء بعض أزواجه ،كذلك اشرتك بالغسل مع
املستعمل وأنه يصح التطهر به.
عائشة ،فهذا دليل عىل جواز استعامل املاء
َ
وأما إن تغري بيشء طاهر وانتقل عن اسم املاء فهذا نقول ال ُيتطهر به.
إذا خمالطة املاء ليشء خارج عنه إما أن تكون هذه املخالطة بطاهر ،وإما بامذا؟ بنجس ،إن
خالطه بطاهر فبقي عىل اسم املاء ما خرج عن اسم املاء جيوز التطهر به ،وإن خرج عن اسم املاء
ال جيوز التطهر به ،مثال ذلك :ما رء خالطه ماء ورد ،خالطه زعفران حتى انتقل من اسم املاء إىل
اسم الورد ،أو ماء ورد ،أو ماء زعفران ،أو عصري ،تغري خا َل ْطتَه برشبة فتغري وانتقل من كونه
ماء إىل اسم آخر فهو انتقل من ماهيّة املاء ال يتطهر به.
وأما إن خالطه أمر أو طاهر وبقي عىل اسم املاء لكن خالطه يشء طاهر ،وما انتقل عن اسم
املاء فيجوز التطهر به.
وأما إن خالطته وهو املخاليط الثاين وهو النجاسة فهنا ال جيوز استعامله إذا تغري لونه أو طعمه
أو رائحته ،متى ما تغري أحد أوصافه الثالث مل جيز استعامله سواء كان كثريا أو قليال ،وهذا
الراجح من أقوال أهل العلم يف خمالطة ي
النجس أو املاء للنجاسة خالف بني أهل العلم عريض،
لكن هنا ترجيح السعدي هو الراجح من أن املاء ليس هناك عربة بالكثرة أو القلة ،وإنام العربة
بامذا؟
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ب َت َغ ُّري أحد أوصافه الثالث ،إن تغري أحد أوصافه الثالث فهنا ينتقل إىل ماذا؟ إىل النجس أو
يشء» وهذا ملا
النجاسة ،قال كام قال النبي -صىل اهلل عليه وسلم « :-إي َّن املَا َء َط ُه ر
ور َال ُين َّج ُس ُه َ ْ
ُسئل يف حديث أو عن بئر ُب َضاعة أنه ُيطرح فيه احل َيض َوحلم الكالب لكن املاء يف اآلبار يف
الغالب أهنا يعني ماء غري راكد ،ماء ٍ
حيصل تغري ألحد أوصافه الثالث ،وهذا يف
جار ،فال ُ
الغالب يكون يف املاء الكثري ،رواه أهل السنن وهو صحيح.
ور
هذا احلديث فيه زيادة وردت عند الدارقطني والطرباين وغريه ،وهي قوله « :إي َّن املَا َء َط ُه ر
حيه» وهذه الزيادة ضعيفة ال تصح ،هذه اتفق أهل
يشء إي َّال إي َذا َت َغ َّ َري َط ْع ُمه َأ ْو َل ْو ُن ُه َأ ْو ير ُ
َال ُين َّج ُس ُه َ ْ
احلديث عىل ضعفها ،لكنهم أيضا اتفقوا عىل العمل هبا ،فنقل ابن ي
املنذر وابن املُ َل ّقن وغريهم
اإلمجاع عىل العمل هبا ،لكنها يف نسبتها إىل النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ضعف وال تصح.
قال :فإن تغري أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس جيب اجتنابه،
فهذا هو الضابط الصحيح بأن العربة بتغري أحد أوصافه الثالث ،لذلك أهل العلم اختلفوا
فيام إذا خالط املاء نجاسة ،عىل ثالثة أقوال ،اختلفوا فيام إذا خالط املاء نجاسة عىل أقوال:
القول األول قالوا :إذا خالطته نجاسة وهو ُدو َن ال ُق َّلتَني ن ي
َج َس مطلقا ،تغري أو مل يتغري،
ْ
وإذا بلغ ال ُق َّلت َْني ف ُي َف َّرق عندهم بني خمالطته لبول اآلدمي و َع ْذ َرتيه ،قالوا :فإن خالطته
نجس ومل يتغري أحد أوصافه ،وأما غريها من النجاسات فال تؤثر عليه.
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إذا جعلوا هنا العربة ماذا؟ ال ُق َّلت َْني ،وهذا بناء عىل حديث النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وهو
فرق بني الكثري والقليل؟ وهو قوله -عليه الصالة والسالم:-
مما يعني وقع اخلالف فيه ،هل ُي َّ
حي يم يل اخلَ َب ْ
ث » فهذا احلديث مما عمل به بعض أهل العلم ،وسيأيت توجيهه.
«إي َذا َب َل َغ ال ُق َّلت َْني َمل ْ َ ْ
إذًا القول األول أخذوا هبذا احلديث ،ووقع بينهم خالف عريض يف حتديد ال ُق َّلت َْني .فقال شيخ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -يف حتديد القلتني وغريه أهنا َخسامئة رطل عراقي وهي تعادل
ثالثة وتسعني صاعا وهي بتقدير املعارص تقريبا كام قدرها الشيخ ابن عثيمني مائة وواحد
وتسعني كيلو وربع ،هذا عىل قول بعض الفقهاء يف حتديد القلتني وهذا القول األول .
القول الثاني :أيضا أخذوا بحديث القلتني لكنهم قالوا ال فرق بني النجاسات ،القول األول
قالوا ماذا يف بول اآلدمي وعذرته؟ أهنا لو وقعت عىل ما فوق القلتني ينجس ،أما هؤالء قالوا إن
ما كان كثريا فوق القلتني فال ينجس ولو كان بوله أو عذرته -أعزكم اهلل ،-وأما ما دون القلتني
فمخالطته للنجاسة مبارشة ماذا ؟ ينجس.
والقول الثالث :وهو قول املحققني أنه ال عربة بامذا؟ بالقلتني وأن النظر فيه إىل تغري أحد
أوصافه الثالث ،لكن قالوا يف املاء القليل الذي دون القلتني حيتاط فيه أكثر من املاء الكثري وهبذا
وجهوا حديث القلتني .قالوا :إن الراجح هو أن املاء ال ينجس كثريا أو قليال حتى تتغري أوصافه
أو أحد أوصافه الثالث ،لكن يف املاء القليل ماذا؟ يتحرز أكثر ،وأجابوا عن حديث القلتني
بأجوبة .
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اجلواب األول :قالوا إن حديث القلتني ضعيف فامدام ضعيفا ال يعارض قوله -عليه
نج ُسه يش رء » سواء كان قليال أو كثريا ،لكن احلديث
هور ال ُي ّ
الصالة والسالم« :-املا ُء َط ر
صححه مجع من أهل العلم منهم الشافعي وأمحد والبيهقي وغريهم.
وعىل فرض صحته فإنه يقيد بتغري أحد أوصافه الثالث ونحمله مثل ما محلنا قوله -عليه
نج ُسه يش رء » إال إذا محلناه عىل ماذا؟ عىل تغري أحد أوصافه
هور ال ُي ّ
الصالة والسالم« :-املا ُء َط ر
كذلك قوله« :إي َذا َب َل َغ املَْا ُء ُق َّلت ْ ي
حي يم ْل َخبَثا» نحمله عىل تغري أحد أوصافه الثالث مثل ما محلنا
َني َمل ْ َ ْ
هذا عىل التغري أيضا نحمل احلديث الثاين عىل التغري فيزول اإلشكال .
بقيت ما فائدة حتديد القلتني؟ حتديد القلتني عىل فرض صحة هذا احلديث هو ما ذكرناه من
قضية ماذا؟ التحرز ،قضية التحرز ومن َضعف القول بتحديد القلتني واعتبارها يف النجاسة
والطهارة أورد عليه اعرتاضات وهي اعرتاضات قوية ،قالوا :عىل قولكم إنه ما كان دون
القلتني ينجس بمخالطته للنجاسة ،لو جاءنا ماء كثري لكنه دون القلتني -القلتني مثل ما قلنا ماء
كثري -لو كان ينقص عن القلتني بقليل وسقطت فيه  -أعزكم اهلل -قطرة بول عىل قوهلم ينجس
أ و ال ينجس؟ ألنه قليل دون القلتني خالط نجاسة لكن عىل القول الراجح ال ينجس حتى يتغري
أحد أوصافه الثالث.
ثم أيضا مما يضعف القول بتحديد القلتني أنكم أنتم خمتلفون يف حتديد القلتني ،وقع أيضا
خالف يف حتديد القلتني ثم لو كانت القلتني فاصل بني الطهارة والنجاسة لبينها النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -ووضحها غاية اإليضاح هذا مما يعني ردوا به عىل القول أو عىل من قيد القلتني.

21

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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