1

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 الثاني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن
اتبع هداه،
أما بعد:
كنا يف الثالثاء املايض بدأنا يف كتاب« :منهج السالكني» لنتعلم أحكام الفقه بوجه
االختصار ،وكان قد ذكر فيام مىض ورشعنا يف املقدمة ،وسبب التأليف ،وطريقة املؤلف ،ثم
رشع بعد ذلك بأمهية شهادة أن ال إله إال اهلل ومعناها ،وأمهية شهادة أن حممدا رسول اهلل –صىل
اهلل عليه وسلم -ومعناه.
وبني أ نن الصالة مل تصح إال بالطهارة ،لذلك
وحتدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة ورشع فيه ،ن
بدأ بالطهارة و أ نن التنطهر يكون من احلدث األكرب واحلدث األصغر وكذلك من النجاسة ،وأن
الطهارة تأيت عىل نوعني :طهارة باملاء وهي األصل ،وهذا شامل للوضوء ولالغتسال ،وسيأيت-
إن شاء اهلل -الطهارة بالصعيد الطيب الذي هو الرتاب وهو التيمم وبيان أحكامه.
أن املاء طاهر يف نفسه مطهر لغريه سواء كَث َر أو ن
أن األصل ن
ثم رشع يف أحكام املياه ذكرنا ن
قل
ٍ
بيشء نجس ،أما إذا الزال
تغري أحد أوصافه الثالث؛ إما طعمه ،و إما لونه ،و إما رحيه
إال إذا ن
املاء عىل مسامه ومل خيرج عن كونه ماء فإننه يصح التن َطهر به ،وهذا أصح أقوال أهل العلم يف هذه
املسألة.
بعد ذلك يرشع يف "األصل يف األشياء"
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل
آله وصحبه أمجعني ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين ،آمني.
املنت:
قال املصنف -رمحه اهلل تعاىل:-
وَالْأَصْلُ فِي الْأَ ْشيَاءِ :الطَّهَا َرةُ وَالْإِبَاحَةُ ،فَ ِإذَا شَكَّ الْ ُم ْسلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ ،أَوْ َثوْبٍ ،أَوْ بُقْعَةٍ ،أَ ْو
َغيْ ِرهَا :فَ ُهوَ طَاهِرٌ ،أَوْ َتيَقَّنَ الطَّهَا َرةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ :فَ ُهوَ طَاهِرٌ ; لِ َق ْولِهِ -صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي
صوْتًا أَ ْو يَجِ َد رِحيًا» مُتَّفَقٌ َعَليْهِ.
الصلَاةِ« :لَا َي ْنصَرِفْ حَتَّى َيسْمَ َع َ
الرجُ ِل يُخَيَّ ُل ِإ َليْ ِه أَنَّ ُه يَجِ ُد الشَّيْ َء فِي َّ
َّ
الشرح:
هذه املسألة فيام ذكرنا ن
أن املاء طاهر ومطهر لغريه إال إذا تغري أحد أوصافه الثالث ،وهذا
فيام إذا كان متيقنا من خمالطته للنجاسة.
ٍ
أرض أو ثياب أو غري ذلك
فتبقى احلالة الثانية وهو إذا ما شك يف خمالطته ،أو ماء أو بقعة
شك يف خمالطة النجاسة هلا،ما احلكم يف ذلك ؟
إن تيقن -كام سبق -وجب تغيري املاء أو تطهريه ،وإن تيقن يف األرض وجب إزالة النجاسة
أو تغيري مكان األرض ،فإن تيقن يف نجاسة املاء فإنه يتَطهر أو ي َطهره بثالثة أشياء كام يقول
الفقهاء:
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إما باإلضافة; فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب ال نت َغري ويرجع إىل كونه مل تتغري أو ال أثر
للنجاسة فيه.
وإما أن يتغري املا ُء بنفسه; فتذهب ِع نلة الننجاسة و َت َغري أحد أوصافه الثالث.
وإما بالنَّزحِ; وهذا يكون يف اآلبار أو غريها مما يكون املاء يتجدد فيها ،فـ "بِالنزحِ "بمعنى
ِ
األخذ من املاء ،يعود املاء طاهرا.
فهذا ما ذكره الفقهاء يف تطهري املاء املتيقن نجاسته بتغري أحد أوصافه الثالث؛


إما باإلضافة.



وإما بنفسه.



وإما بالنزح.

وأ نما إذا ن
شك يف طهارة املاء أو يف نجاسته فإ نن األصل يف هذه األمور الطهارة،
واألصلُ يف مياهنا الطهارة

***

واألرضُ والثيابُ واحلجارة

كام يقولوه السعدي يف منظومة القواعد الفقهي:
واألصلُ يف مياهنا الطهارة

***

واألرضُ والثيابُ واحلجارة

إذا ،إذا حصل الشك فإ نن املسلم يبني عىل اليقني ،واليقني هنا هو الطهارة ،فال يرتك ثوبه وال
يصيل فيه إذا ن
شك بنجاسته ،وال يرتك املاء وال يتوضأ فيه إذا شك يف نجاسته ،بل يبني عىل
اليقني؛ وهو ن
أن األصل يف مثل هذه األشياء الطهارة واإلباحة.
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فإذا شك املسلم يف نجاسة ماء ،أو ثوب ،أو بقعة ،فنرجع إىل األصل وهو الرباءة ،واإلباحة،
ِ
العبادة فيه.
والطهارة ،فجاز االستعامل أو جاز أداء
أو تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهذا أيضا يرجع إىل األصل وهو كونه طاهرا.
وهنا جتد بعض الفقهاء يتوسع يف قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثالثة أثواب ،وعلم ن
أن أحد
الثياب وقع عليه نجاسة ،ثم شك يف أي األثواب هي قالوا :إنه يصيل الصالة ثالث مرات ،يف
كل ٍ
مرة يف ثوب ،وهذا من التنكلف ،وهذا قول ضعيف ومرجوح ،بل يصيل بأحدها ما دام أن
النجاسة مشكوك فيها ويرجع املسألة إىل األصل؛ ن
وأن األصل هو الطهارة.
ِ
ِ
اليش َء
الرجل َ
لذلك قال النبي-صىل اهلل عليه وسلم-يف مثل هذه األمور « :ن
خيينل إ َليْه َأننه ََيد ن ْ
الص َالةِ » ،يعني أنه يصيل فيظن أنه خرج منه احلدث ،فامذا يفعل؟ وهذا حيصل من اإلنسان،
ِيف ن
ن
وشك هل حدث منه نجس أو حدث أو مل حيدث؟ فهنا متيقن بالطهارة وشك يف
جاء وصىل
ماذا؟ يف احلدث ،فهنا يرجع إىل اليقني واليقني هو الطهارة ،فال خيرج من صالته حتى يتيقن،
ووجه التيقن هنا يف الصالة كام قال-عليه الصالة والسالمَ «:-ال َين َ ِ
َْصف َحتنى َي ْس َم َع َص ْوتا،
َأ ْو ََيِدَ ِرحيا»
إما أن يسمع صوت احلدث فعند ذلك يتيقن الننجاسة ووقوع احلدث..
وإما أنه َيد رحيا ،فهذا تيقن حصول احلدث فهنا خيرج من صالته ويعيد الوضوء.
فإذا نظرنا إىل هذه احلالة يف الشك يف الصالة ،نقول:
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ِ
األصل وهو الطهارة.
إما أن يكون الشك يف احلدث واألصل هو الطهارة فريجع إىل
ن
وشك يف الطهارة يف الصالة ،يف الوضوء فهنا يرجع إىل اليقني
حلدَ ث
وإما أن يكون تي نق َن ا َ
وهو احلدَ ث.
وهذا َي ِرد عىل قلب املسلِم أواملصيل ،يأيت فيصيل فيتيقن أنه َد َخ َل اخلالء ويعرف ذلك يقينا،
ِ
َ
َ
لكننه ن
حلدَ ث فيق َطع صالته.
توضأ أو مل
شك هل
يتوضأ ،فهنا يرجع إىل اليقني وهو ا َ
حلدَ ث هل َ
ن
كان بعد الوضوء أو قبله أو هل أَ ْحدَ ث أو مل
أما إن تَي نق َن وضوءه
وشك يف ا َ
حي ِدث؟ فهنا يرجع إىل اليقني وهو الطهارة فيتم صالته وال يرضه هذا الشك والوسواس.
ِ
قضية املاء ،والثياب ،واحلجارة ،واألرض ،فإ نن هذا ال يكون اليقني فيها إال الطهارة،
وأما يف
ِ
الثانية وهو النجاسة ،فال ترتك الصالة
فال ينتقل من هذا اليقني وهذا األصل إال بتحقق النناحية
قع الشك فهذا ال يرض الصالة ،هذا ما يتعلق
ققت
يف األرض إال إذا َحت َ
نجاستها ،وأما إذا و َ
َ
بباب أحكام املياه.
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املنت:
ب أَحْكَا ِم الْآنِيَةَ:
بَا ُ
ري مِنَ الْفِضَّةِ ِللْحَاجَ ِة ;
ب وَالْفِضَّ ِة َومَا فِي ِه شَيْ ٌء ِمنْهُمَا ،إِلَّا ا ْل َيسِ َ
الذ َه ِ
َوجَمِيعُ الْأَوَانِي مُبَاحَةٌ ،إِلَّا آ ِنيَةَ َّ
م
الذهَبِ وَالْفِضَّةَِ ،ولَا تَأْ ُكلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُ ْ
لِ َق ْولِهِ -صَلَّى اهللُ َعَليْهِ وَسَلَّمَ« :-لَا َتشْرَبُوا فِي آنِيَةِ َّ
م فِي الْآخِ َرةِ» مُتَّفَقٌ َعَليْهِ.
فِي الدُّ ْنيَاَ ،ولَكُ ْ
الشرح:
وضع ِ
هذا الباب يف ِ
فيه املاء أو
باب أحكام اآلنية ،واآلنيةُ :مجع إناء ،وهو الوعاء الذي ي َ
الطعام.
َ
واآلنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من ن
األصل يف األشياء الطهارة واإلباحة ،إذا األصل
أن
ِ
اآلنية عموما واستعامهلا هو الطهارة ،وهو جواز االستعامل وهو اإلباحة هذا هو األصل يف
يف
عز ن
وجل -يقول :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرة،٩٢ :
األواين عموما ،اهلل  -ن
فاستدلوا هبذه اآلية ن
جاز استعامله إال ما د نلت النصوص عىل املن ِع منه أو
أن كل ما يف األرض َ
حتريمه ،فهذا األصل العام خيرج منه ما ذكره املؤلِفَ ،
الذ َهبِ وَالْفِضَّةِ َومَا فِيهِ شَيْ ٌء
قالِ " :إلَّا آ ِنيَةَ َّ
ري مِنَ الْفِضَّةِ ِللْحَاجَةِ " ،فإذا نظرنا إىل األواين عموما:
ِمنْهُمَا إِلَّا ا ْل َيسِ َ

8

ٍ
وفضة خالِص ،فهذا التحريم فيها ِ
ٍ
واضح ،ويدخل يف ذلك ما
ذهب
أولًا :آنية من
يستعمل يف بعض الفنادق وغريها من املالعق أو السكاكني من ِ
ِ
بالذهب
الفضة أو مطلية
والفضة كل هذا داخل يف التحريم ،وال َيوز استعامهلا وال األكل فيها.
واحلالةُ الثانيةٍ :
أوان اختلط فيها الذهب والفضة ِ
لغري حاجة ،اختلط فيها الذهب والفضة
لغري حاجة ،وهذا الصواب ِ
ِ
فيه كذلك التحريم.
عليه وسلم -حديث ابن عمر« :أو إِناء فِ ِ
ويذكرون هنا حديثا عن النبي -صىل اهلل ِ
َ
يه ََشء ِم ْن
َذلك» ،لكن هذا احلديث حديث معلول وال يصح مرفوعا جلهالِ ِة إبراهيم بن مطيع ِ
فيه ،وإنام
ن
َ
فكان ابن عمر -ريض اهلل تعاىل عنه  -ال يرشب يف ٍ
إناء ِ
صح موقوفا عن ِ
َ
فيه فِضة،
ابن عمر،
ن
ف هذا احلديث.
رج َحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه ،وض نع َ
وهذا هو الصحيح وهو الذي ن
اآلنية التي است ِ
ِ
عم َل فيها الفضة
لكن تبقى احلالة الثالثة :وهي اجلواز يف الرشب واألكل من
للحاجة ،وهذا الذي يسمى " املضبب" ،ودليل ذلك حديث أنس« :أ نن النبيَ -ص نىل اهلل
ِ
والش ْع ِ
الش ْع ِ
َس َقدَ حهَ ،ف ن
اَّت ََذ َمك َ
ب ِس ْل ِس َلة ِم ْن فِ نض ٍة» ،ن
َان ن
ب املقصود ِبه
َع َل ْيه َو َس نل َم -ا ْنك َ َ
ِ
ٍ
ِ
بسلسلة من فضة ،ن
جواز إصالحِ
اآلنية
فدل ذلك عىل
ألصق إناءه
موضع الكس؛ أي أنه َ
ِ
ِ
ِ
استعامهلا.
للحاجة وجواز
بالفضة
ِ
ِ
كالزينة أو الطالء فهذا ملحق بالتحريمَ ،
عليه الصالة
قال -
أما إن مل َيكن هنا َك حاجة
والسالم  -وهذا دليل ،وهذا مثل ما ذكرنا يف الدرس املايض أ نن اإلمام ِ
السعدي -رمحه اهلل-
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ب أو ٍ
مذه ٍ
قول فقهي ،إنام
يريب طالب العلِم عىل ال َع َمل واألخذ بالدليل ،ليست املسألة مسألة َ
الراجح كذا والدليل كذا.
ِ
ِ ِِ
الذ َه ِ
َرشبوا ِيف آنِ َي ِة ن
ب َوا ْل ِف نض ِة َو َال ت َْأكلوا ِيف
َق َال ل َق ْوله َ -ع َليْه ن
الص َال َة َو ن
الس َال َمَ « :-ال ت ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الس َال َم« :-إِن َنام
ص َحاف َها َفإِ نَّنَا َهل ْم ِيف الد ْن َيا ،ولكم ِيف ْاآلخ َرة » وجا َء يف حديثهَ -ع َل ْيه ن
الص َال َة َو ن
ِ ِ
ِِ
ِ
رشب ِمن آنِ َي ِة َ
َي ْر ِجر ِيف َب ْطنِ ِه ن ََار َج َهن َنم».
الذ َهب وا ْلف نضة إِن َنام َ
َي ْرجر ِيف َب ْطنه ن َ
َ
َار َج َهن َنم َمن َي ْ َ
ٍ
ِ
الذهب والفضة،واملسألة التي ذكرناه هي يف اآلنية،
مسألة أخرى يف
واختلف أهل العلم يف
َ
ٍ
ذهب وفضة ،أو خيتلط
اختلفوا يف عموم االستعامل؛ هل َيوز استعامل األشياء التي تكون من
كمثل قدحٍ أو وعاء من فضة يضع فيه وَيمع ِ
الذهب فيها والفضة يف ِ
ِ
فيه األشياء،
غري اآلنية،
معناه أننه ال يستخدمه للرشب وال لألكل.
بني أهل العلِم وأكثر العلامء بل نقل النووي ِ
عليه اإلمجاع أ نن حكم
وهذه مسألة فيها ِخالف َ
ِ
االستعامل هو حكم األكل والرشب ،وهذا مذهب الفقهاء األربع ،وخالف يف ذلك الظاهرية،
وقواه الشيخ ابن عثيمني أيضا أنه َيوز
رج َحه اإلمام الشوكاين-رمحه اهلل تعاىل ،-ن
وأيضا ن
ِ
والفضة بغري األكل والرشب.
استعامل الذهب
قالوا" :ألنه لم َيرد دليل على املنع"لذلك يقول الشوكاينَ " :من عم َّ
التحريم فإن قوله ال ُيق َب ُل إال
ز
ِ
َ
َ
املسألة إلى أن ألاصل في استعمال ألاواني أو ألاصل في استعمال ما ُ
يخرج من ألارض هو
بدليل ،وأر َج َع
ٍ
الجواز".

11

و َم ْن َح نر َمها وهو أيضا قول قوي:
يتدرج إىل األكل وإىل الرشب واستعامله يف
ذهب إىل أن هذا من باب اإلرساف ،وأنه قد ن
األكل والرشب.
وقالوا إن هذا أيضا قد يكون فيه حتايل عىل الزكاة ،يف قول من يرى أ نن الذهب املستعمل
ِ
الزكاة.
حق
أس َقط ن
ليس فيه الزكاة ،فإذا استعمله ْ
َو َر َد عن أم َس َلمة-ريض اهلل تعاىل عنها-أَّنا كانت عندها ج ْلجل؛ واجل ْلجل هو ال َقدَ ح
ٍ
شعرات للنبي-صىل اهلل عليه وسلم ،-هذا من أدلة
الصغري مثل الوعاء الصغري كانت تضع فيه
أكثر أهل العلم عىل القول
اجلواز ،لكن األوىل للمسلم أن خيرج من اخلالف خصوصا وأ نن َ
بالتحريم.
ِ
اآلنية أيضا :استعامل آنية الك نفار،ما حكمها؟
ومن مسائل
ِ
اشرتاط َغ ْسلِها:
وهذه اخلالف فيها يف
َ
بعضهم قال" :جائز من غير غس ٍل ُمط ًلقا" ،واستدلوا بذلك« :بِ َأ نن الننبِ ني َ -ص نىل اهلل َع َل ْي ِه
َو َس نل َم -ت ََو نض َأ ِم ْن َم َزا َد ِة م ْ ِ
رشك ٍَة» وهذا م نتفق عىل صحته.
ِ
حديث جابر وهو كذلك متنفق عليه أنه كان يقول« :كننا َن ْغزو م َع رس ِ
ول اهللنِ َ -ص نىل
وجاء يف
َ َ
اهلل َع َليْ ِه َو َس نل َمَ -فن ِصيب ِم ْن آنِيَ ِة املْ ْ ِ
ني َفن َْست َْمتِع ِ َهبا َف َال َي ِعيب َذلِ َك َع َليْنَا»  -عليه الصالة
رشكِ َ
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والسالم ،-طبعا اآلنية هنا غري آنية الذهب والفضة ،الكالم اآلن عىل اآلنية عموما مثل الكأس،
اجلربة أو ِ
الق ْر َبة،هل َيوز
الصحن ،هل َيوز استعامهلا إذا كانت لكافر؟ َم َزا َدة:وهي ما ي َس نمى ِ ْ َ
ٍ
ملرشك أو ال َيوز؟ فهذا القول عىل العموم جائز.
استعامهلا إذا كانت
َ
املرشك ال يتَن نَزه عن
والقول الثاني :اشرتطوا ال َغ ْسل ،وسبب اشرتاط ال َغ ْس ِل هو أن
النجاسة يف أكله ،ويف رشبه ،أو استعامل اخلمر ،أو غري ذلك.
ٍ
بحديث أيضا م نتفق عىل صحته من
فاشرتطوا ال َغ ْسل وقالوا هذا أبرأ للذمة ،واستدلوا
ض َق ْو ٍم َأ ْه ِل كِتَا ٍ
ول اهللِ إننا بِ َأ ْر ِ
حديث أيب َث ْع َل َبة اخل َشنِيَ -ر ِيض َاهللَ َعنْه-قال« :ق ْلتَ :يا َرس َ
ب
ِ
ِ
َأ َفن َْأكل ِيف آنِيَتِ ِهم؟ َق َال :إ ْن َو َجدْ تم َغري َها َف َال تَأْكلوا فِي َهاَ ،وإِ ْن َمل َ ِ
يها»
جتدوا َفا ْغسل َ
وها َوكلوا ف َ
ْ
ْ َْ
ْ
فهذا دليل عىل اشرتاط ال َغ ْسل.
والقول الراجح يف ذلك والصواب :هو اجلمع بني األحاديث:
 فنقول ْ
إن كان هناك علم باستخدامهم للننجاسة أو استعامهلم للخمر يف هذه اآلنية فهنا
اشرتطوا الغسل.
 وإن علم أن هذه اآلنية ال تستخدم يف هذه األمور فهنا َيوز من دون غسل.
فح ِم َل حديث أيب ثعلبة عىل ما كان الكفار فيه يستخدمون النجاسات أو اخلمرَ ،ومحِ َل
توضؤ النبي -صىل اهلل عليه وسلم -حني ِع ِ
ِ
لم ِهم ن
أن هذه اآلنية ليس
حديث جابر ،وحديث
فيها َشء من الننجاسة أو مل يوضع فيها َشء من هذه األمور ،وهبذا جتتمع األقوال .
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املنت:
ب َقضَاءِ الْحَاجَةِ
بَابُ الِاسْ ِتنْجَا ِء وَآدَا ِ
َدمَ ِر ْجلَهُ ا ْل ُيسْرَىَ ،يَقُولَ« :بِاسْمِ اهللِ ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُ ْبثِ
ُيسْتَحَبُّ ِإذَا دَخَلَ الْ َخلَاءَ أَنْ يُق ِّ
وَالْخَبَاِئثِ».
َدمَ ا ْليُ ْمنَى وَقَالَ« :غُفْرَانَكَ ،الْحَمْ ُد لِلهِ الَّذِي َأ ْذ َهبَ عَنِّي الْ َأذَى وَعَافَانِي».
وَِإذَا خَرَ َج ِمنْ ُه ق َّ
الشرح:
بدأ بعد ذلك ورشع يف آداب االستنجاء وآداب قضاء احلاجة.
واالستنجاء :املقصود به إزالة الننجاسة عن الفرجني ،ثم رشع يف آداب أو أحكام االستنجاء
وآداب قضاء احلاجة.
َدمَ ِر ْجلَهُ ا ْل ُيسْرَى" وهذا التنقديم للرجل اليسى يف دخول
قالُ " :يسْتَحَبُّ ِإذَا دَخَلَ الْ َخلَاءَ أَنْ يُق ِّ
اخلالء واخلروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل ،وإنام قاسوه عىل أن النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -كان يستخدم لألذى يساه؛ يده اليسى ،وكذلك قاسوه عىل لبس الن ِعال ،وأنك تبدأ
باليمنى ثم باليسى فام كان غري ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسى له ،فجعلوا
اليسى لألذى فعمموا ذلك.
اخلبائِ ِ
وقوله« :بِاس ِم اهللِ ،ال نلهم إِين َأعوذ بِ َك ِمن ْ ِ
ث» هنا َورد يف دخول اخلالء -
اخلبْث َو ْ َ َ
َ
ن
ْ
أعزكم اهلل -ذكران:
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األول :البسملة.
اخلبائِ ِ
والثاني :قوله« :ال نلهم إِين َأعوذ بِ َك ِمن ْ ِ
ث».
اخلبْث َو ْ َ َ
َ
ن
أما مجعهام يف حديث واحد فإن هذا ال يصح ،احلديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة ،وهو
حديث أنس ،حديث أنس ورد فيه أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أمر باالستعاذة من اخلبث
واخلبائث ،وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة ال تصح.
من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث عيل -ريض اهلل تعاىل عنه -وهو قوله -عليه
اجلن و َعور ِ
ني ِ
ني َأ ْع ِ
ات َبنِي آ َد َم إِ َذا َد َخ َل اخلَ َال َء َأ ْن َيق َ
ول :بِاس ِم
الصالة والسالمَ « :-سرت َما َب َ
َْ
وحسنَه
َاهللِ» ،إذا البسملة أخذت من هذا احلديث ،وهذا احلديث رواه الرتمذي وابن ماجه
ن
اجلن و َعور ِ
ني َأ ْع ِ
ات َبنِي آ َد َم
عيلَ « :سرت َما َب َ
ني ِ ن ْ َ
األلباين – رمحه اهلل تعاىل – ،وهو قوله يف حديث ي
إِ َذا َد َخ َل اخلَ َال َء َأ ْن َيق َ
ول :بِس ِم َاهللِ» ،وأما الظن ن
بأن حديث أنس ورد فيه اللفظان ،فالزيادة
البسملة يف حديث أنس ضعيفة.
ث» ،اخلبث واخلبائث مأخوذة إما من اخلب ِ
اخلبائِ ِ
« ْ ِ
ث بالضم فهي مجع خبيث ،فيكون
اخل ْبث َو ْ َ َ
اخلبث هم ذكران الشياطني ،واخل َبائِث إناث الشياطني هذا بالضم ،وأما اخل ْبث بالتسكني فمعناه
الرش ،فيكون االستعاذة من الرش واخلبائث النفوس الرشيرة.
إما بالضم وإما بالتسكني ،فعىل رواية الضم يكون املعنى ذكران الشياطني وإناثهم ،وعىل
أعم ألنه يدخل فيه ذكران الشياطني وإناثهم
التسكني أي الرش والنفوس الرشيرة ،والتسكني ن
14

وغريهم من أهل الرش ،وكذلك الروايات األكثر هي بالتسكني ،الروايات األكثر هي يف
السكون.
اخلبائِ ِ
ث» وليس اخلبث « ِمن ْ ِ
اخلب ِ
ِ
ث» وهذه الروايات هي أكثر كام قاله
اخلبْث َو ْ َ َ
َ
« َأعوذ بِ َك م َن ْ ْ
اخلطايب – رمحه اهلل تعاىل .-
َدمَ ا ْليُ ْمنَى" ،وهذا القول نحو القول يف الرجل اليسىَ ،و َق َال« :غ ْف َران َ
َك»،
"وَِإذَا خَرَجَ ِمنْهُ ق َّ
وقوله« :غ ْف َران َ
َك» ،هذا اللفظ هو الصحيح.
احلكَم ِ
ووجه االستغفار هنا بعد خروجه من اخلالء استنبط أهل العلم عددا من ِ
والعلل ،ملاذا
يستغفر اإلنسان وهو قد خرج من اخلالء؟ قالوا من أوجه ذلك:
 العلَّة األوىل :أنه يف فرتة دخوله اخلالء انقطع عن الذكر عن ذكر اهلل –سبحانه وتعاىل،-
فيخرج فيستغفر ،وهذه الع نلة تنطبق عىل يومنا كله أو أغلب اليوم ال نذكر اهلل -سبحانه وتعاىل-
إال قليال ،فهنا حال املؤمن إذا دخل اخلالء انقطع عن الذكر فيستغفر اهلل بعد خروجه.
 والعلة الثانية :قالوا إن هذا من باب أن ذهاب األذى وتَصيف الطعام وخروجه من
نعم اهلل عىل العبد ،وهذه النعمة تستحق الشكر فاملسلم يستغفر اهلل من تقصريه يف شكره مثل
هذه النعم ،وهذا من تلمس ِ
احلكَم يف هذه األذكار.
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ِ
ب َعني ْاألَ َذى َو َعا َف ِاين» فهذا اللفظ ضعيف ال يصح لفظه،
احل ْمد هللِ ا نلذي َأ ْذ َه َ
وأما قولهَ ْ « :
ضعيف ال يصح ،وع نلته إسامعيل بن مسلم ،وضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة بتوسع
برقم (.)6565
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وجزاكم اهلل خريا.
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