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وعىل آله وصحبه ومن  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل، بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،اتبع هداه

 : أما بعد

لنتعلم أحكام الفقه بوجه  «منهج السالكني» :نا يف الثالثاء املايض بدأنا يف كتابك  

ثم  ،وطريقة املؤلف ،وسبب التأليف ،وكان قد ذكر فيام مىض ورشعنا يف املقدمة ،ختصاراال

صىل –رسول اهلل  اوأمهية شهادة أن حممد   ،ال إله إال اهلل ومعناهاشهادة أن  رشع بعد ذلك بأمهية 

 .ومعناه -اهلل عليه وسلم

 ة مل تصح إال بالطهارة، لذلكوحتدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة ورشع فيه، وبنين أنن الصال 

وأن  ،ر يكون من احلدث األكرب واحلدث األصغر وكذلك من النجاسةبدأ بالطهارة و أنن التنطه  

 -وسيأيت ،للوضوء ولالغتسال وهذا شامل   ،طهارة باملاء وهي األصل :الطهارة تأيت عىل نوعني

 .لتيمم وبيان أحكامهالطهارة بالصعيد الطيب الذي هو الرتاب وهو ا -إن شاء اهلل

طهر  لغريه سواء  َكث َر أو قلن  ثم رشع يف أحكام املياه ذكرنا أنن األصل أنن املاء طاهر يف نفسه م 

 نجس ،و إما لونه ،إما طعمه ؛ أحد أوصافه الثالثإال إذا تغرين 
ٍ
زال ، أما إذا الو إما رحيه  بيشء

ر بهاملاء  عىل مسامه ومل خيرج عن كونه ماء   وهذا أصح أقوال أهل العلم يف هذه  ،فإننه  يصح  التنَطه 

 .املسألة

  "األصل يف األشياء"بعد ذلك يرشع يف 
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وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .آمني ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين ،آله وصحبه أمجعني

 :املنت

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال املصنف 

َأْو ُبْقَعٍة، َأْو  ،َأْو َثْوٍب ،َفِإَذا َشكَّ اْلُمْسِلُم ِفي َنَجاَسِة َماٍء، الطََّهاَرُة َواْلِإَباَحُة: َواْلَأْصُل ِفي اْلَأْشَياِء 
ِفي  -َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اهلُل-ِلَقْوِلِه ; َفُهَو َطاِهٌر : َفُهَو َطاِهٌر، َأْو َتَيقََّن الطََّهاَرَة َوَشكَّ ِفي اْلَحَدِث: َغْيِرَها

 .ُمتََّفٌق َعَلْيِه «ى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِرحًياَلا َيْنَصِرْف َحتَّ»: الرَُّجِل ُيَخيَُّل ِإَلْيِه َأنَُّه َيِجُد الشَّْيَء ِفي الصََّلاِة

 :الشرح

طه    وهذا  ،ر لغريه إال إذا تغري أحد أوصافه الثالثهذه املسألة فيام ذكرنا أنن املاء طاهر وم 

تيقن ا من خمالطته للنجاسة  .فيام إذا كان م 

أو بقعة أرٍض أو ثياب أو غري ذلك  أو ماء ،وهو إذا ما شك يف خمالطتهفتبقى احلالة الثانية  

 ما احلكم يف ذلك ؟،شك يف خمالطة النجاسة هلا

وإن تيقن يف األرض وجب إزالة النجاسة  ،وجب تغيري املاء أو تطهريه  -كام سبق -إن تيقن

ره بثالثة أشياء كام يقول   ،ري مكان األرضيأو تغ تَطهر أو ي َطه  فإن تيقن يف نجاسة املاء فإنه ي 

 : هاءالفق
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ا حتى إما باإلضافة;  ثر تغري أو ال أويرجع إىل كونه مل ت يذهب التنَغري    فتضيف عليه ماء  زائد 

 .للنجاسة فيه

 .أوصافه الثالث فتذهب  ِعلنة  الننجاسة وَتَغري  أحد وإما أن يتغري املاُء بنفسه; 

بمعنى "بِالنزِح "فـ  ،مما يكون املاء  يتجدد  فيها وهذا يكون يف اآلبار أو غريها وإما بالنَّزِح; 

ا  .األخِذ من املاء، يعود  املاء  طاهر 

 فهذا ما ذكره الفقهاء يف تطهري املاء املتيقن نجاسته بتغري أحد أوصافه الثالث؛

 إما باإلضافة . 

 وإما بنفسه. 
 وإما بالنزح. 

ا إذا شكن يف طهارة املاء أو يف نجاسته فإنن   ،األصل يف هذه األمور الطهارةوأمن

 واألرُض والثياُب واحلجارة *** واألصُل يف مياهنا الطهارة

عدي يف منظومة القواعد الفقهي  :كام يقولوه الس 

 واألرُض والثياُب واحلجارة *** واألصُل يف مياهنا الطهارة

ا فال يرتك ثوبه وال  ،إذا حصل الشك  فإنن املسلم يبني عىل اليقني، واليقني  هنا هو الطهارة ،إذ 

بل يبني عىل  ،يصيل فيه إذا شكن بنجاسته، وال يرتك  املاء وال يتوضأ  فيه إذا شك يف نجاسته

 .وهو أنن األصل يف مثل هذه األشياء الطهارة واإلباحة ؛اليقني
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 ،واإلباحة ،فنرجع إىل األصل وهو الرباءة   ،أو بقعة ،أو ثوب ،اسة ماءفإذا شك املسلم يف نج

 .فجاز االستعامل أو جاز أداء العبادِة فيه ،والطهارة

ا ا يرجع إىل األصل وهو كونه  طاهر   .أو تيقن  الطهارة وشك يف احلدث فهذا أيض 

وعلم أنن أحد  ،أثوابوهنا جتد بعض الفقهاء يتوسع يف قضية مثل مسألة إذا كان عنده  ثالثة 

يف  ،إنه يصيل الصالة ثالث مرات: ثم شك يف أي األثواب هي قالوا ،الثياب وقع عليه نجاسة

ها ما دام أن ل  ضعيف  ومرجوح،  بل ي صيل بأحدوهذا قو ،وهذا من التنكلف كل مرٍة يف ثوب،

 .ةالنجاسة مشكوك  فيها وي رجع املسألة إىل األصل؛ وأنن األصل هو الطهار

َينل  إَليِْه »: يف مثل هذه األمور-صىل اهلل عليه وسلم-لذلك قال النبي  ل  خي  ج  َء  الرن ْ َأننه  ََيِد  اليشن

اَلةِ   ،وهذا حيصل من  اإلنسان ؟فامذا يفعل ،يعني أنه يصيل فيظن  أنه خرج منه احلدث ،«يِف الصن

 فهنا متيقن  بالطهارة وشك يف ؟جاء وصىل وشكن هل حدث منه نجس  أو حدث  أو مل حيدث

 ،فال خيرج من صالته حتى يتيقن ،فهنا يرجع  إىل اليقني واليقني هو الطهارة ،يف احلدث ؟ماذا

ف  َحتنى َيْسَمَع َصْوت ا»:-عليه الصالة والسالم-ووجه التيقن هنا يف الصالة كام قال  ،اَل َينََْصِ

َد ِرحي ا
  «َأْو ََيِ

 ..فعند ذلك يتيقن  الننجاسة ووقوع احلدثإما أن يسمع صوت احلدث  

 .فهذا تيقن حصول احلدث فهنا خيرج  من صالته ويعيد الوضوء ،اوإما أنه َيد  رحي   

 :نقول ،فإذا نظرنا إىل هذه احلالة يف الشك  يف الصالة
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جع  إىل األصِل وهو الطهارة إما أن يكون الشك يف احلدث واألصل هو الطهارة   .فري 

َن احلََدث وشكن يف الطهارة يف الصالة، يف الوضوء فهنا يرجع  إىل اليقني قن يكون تيوإما أن  

 .وهو احلَدث

يأيت في صيل فيتيقن  أنه  َدَخَل اخلالء ويعرف  ذلك يقين ا،  ،واملصيلأوهذا َيِرد عىل قلب امل سلِم 

نا يرِجع إىل اليقني وهو احلَ  ،ه  شكن هل توضَأ أو مل يتوضأَ لكنن   .َدث فيقَطع  صالتهفه 

َن وضوءه وشكن يف احلََدث هل كاَن بعد الوضوء أو قبله  أو هل أَْحَدث أو مل قن أما إن َتي

ِدث نا يرجع إىل اليقني وهو الطهارة في تم  صالته وال يرضه  هذا الشك   ؟حي   .والوسواس فه 

 ،ن  اليقني  فيها إال الطهارةفإنن هذا ال يكو ،واألرض ،واحلجارة ،والثياب ،وأما يف قضيِة املاء

فال ترتك الصالة  ،احية الثانيِة وهو النجاسةفال ينتقل  من هذا اليقني وهذا األصل إال بتحقق النن 

قَع الشك  فهذا ال يرض  الصالة، هذا ما يتعلق يف األرض إال إذا حَتققَت نجاَستها، وأما إذا و

 .بباب أحكام املياه
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 : املنت

 :اْلآِنَيَةَباُب َأْحَكاِم 

; ِإلَّا اْلَيِسرَي ِمَن اْلِفضَِّة ِلْلَحاَجِة  ،ِإلَّا آِنَيَة الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوَما ِفيِه َشْيٌء ِمْنُهَما ،َوَجِميُع اْلَأَواِني ُمَباَحٌة 
ِة، َوَلا َتْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها َفِإنََّها َلُهْم َلا َتْشَرُبوا ِفي آِنَيِة الذََّهِب َواْلِفضَّ»: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم-ِلَقْوِلِه 

 .ُمتََّفٌق َعَلْيِه «ِفي الدُّْنَيا، َوَلُكْم ِفي اْلآِخَرِة

 :الشرح

وهو الوعاء الذي ي وَضع  فيِه املاء  أو  ،مجع  إناء :واآلنيُةهذا الباب يف باِب أحكام اآلنية، 

 .الطعام

كم  ما ذكرنا  كمها ح  اواآلنية  ح  ا األصل   سابق  من أنن األصَل يف األشياء الطهارة واإلباحة، إذ 

ا هو الطهارة، وهو جواز  االستعامل وهو اإلباحة هذا هو األصل يف  ا واستعامهل  يف  اآلنيِة عموم 

ا، اهلل   ، ٩٢: البقرة ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : يقول -عزن وجلن -األواين عموم 

أنن كل ما يف األرض جاَز استعامله  إال ما دلنت النصوص  عىل املنِع منه أو فاستدلوا هبذه اآلية 

ِإلَّا آِنَيَة الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوَما ِفيِه َشْيٌء  ": حتريمه، فهذا األصل  العام خيرج  منه  ما ذكره  املؤلِف، قاَل 

ا ،" ِمْنُهَما  ِإلَّا اْلَيِسرَي ِمَن اْلِفضَِّة ِلْلَحاَجِة  :فإذا نظرنا إىل األواين عموم 
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ل يف ذلك ما  ،آنية  من ذهٍب وفضٍة خالِص، فهذا التحريم  فيها واِضح :أوًلا  ويدخ 

ي ستعمل يف بعض الفنادق وغريها من املالعق أو السكاكني من الِفضة أو مطلية  بالذهِب 

ل  هذا داخل  يف التحريم  .هاوال َيوز استعامهلا وال األكل  في ،والفضة ك 

أواٍن اختلط فيها الذهب  والفضة لغرِي حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة  :واحلالُة الثانية 

 .التحريم   كذلك لغرِي حاجة، وهذا الصواب  فيهِ 

و إِناء  فِيِه ََشء  ِمْن أ»: حديث  ابن عمر -صىل اهلل  عليِه وسلم -ويذكروَن هنا حديث ا عن النبي

ا جلهالِِة إبراهيم بن م طيع فيِه، وإنام  ،«َذلك لكنن هذا احلديث حديث  َمعل ول وال يصح  مرفوع 

مر، فكاَن ابن عمر ا  عن ابِن ع   فيِه فِضة،  -ريض اهلل تعاىل عنه   -صحن موقوف 
ٍ
ال يرشب  يف إناء

، وضعن حَ وهذا هو الصحيح وهو الذي رجن   .احلديث َف هذاه  شيخ اإلسالم ابن  تيمية وغريه 

ب واألكل من اآلنيِة التي است عِمَل فيها الفضة  :لكن تبقى احلالة الثالثة  وهي اجلواز  يف الرش 

 اهلل   َصىلن  -النبي أنن » :ودليل  ذلك حديث  أنس ،"امل ضبب "للحاجة، وهذا الذي ي سمى 

، اْنَكَسَ  -َوَسلنمَ  َعَليْهِ  ه  َذَ  َقَدح  ْعِب  َمَكانَ  َفاَّتن ةٍ  ِمنْ  ِسْلِسَلة   الشن ْعِب املقصود  بِه «فِضن ، والشن

موضع  الكس؛ أي أنه  ألَصق إناءه بسلسلٍة من فضة، فدلن ذلك عىل جواِز إصالِح اآلنيِة 

 .بالفضِة للحاجِة وجواز استعامهِلا

لحق  بالتحريم، قاَل   ناَك حاجة كالزينِة أو الطالء فهذا م  ن ه  ة عليِه الصال -أما إن مل َيك 

 -رمحه  اهلل -وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا يف الدرس املايض أنن اإلمام الِسعدي -والسالم 
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إنام  ،فقهي ليست املسألة مسألة مذَهٍب أو قولٍ ي ريب ط الب العلِم عىل الَعَمل واألخذ بالدليل، 

 .الراجح  كذا والدليل  كذا

اَل -َقاَل لَِقْولِِه  اَلَة َوالسن ب وا اَل »  :-مَ َعَليِْه الصن َهِب  آنِيَةِ  يِف  َترْشَ ةِ  الذن ل وا َواَل  َواْلِفضن  يِف  َتْأك 

َا ِصَحافَِها ْنيَا، يِف  هَل مْ  َفإَِّنن اَلمَ -وجاَء يف حديثهِ   « اآْلِخَرةِ  يِف  ولكم الد  اَلَة َوالسن  إِنناَم » :-َعَليِْه الصن

َْرِجر   ب   َمن  َجَهننمَ  َنارَ  َبْطنِهِ  يِف  َي  ِة  الَذَهب آنِيَةِ  ِمن َيرْشَ َْرِجر   إِنناَم واْلِفضن  .«َجَهننمَ  َنارَ  َبْطنِهِ  يِف  َي 

 واختلَف أهل العلم يف مسألٍة أخرى يف الذهِب والفضة،واملسألة التي ذكرناه هي يف اآلنية،

خيتلط اختلفوا يف عموم االستعامل؛ هل َيوز استعامل األشياء التي تكون  من ذهٍب وفضة، أو 

الذهب فيها والفضة يف غرِي اآلنية، كمثِل قدٍح أو وعاء من فضة يضع  فيه وَيمع  فيِه األشياء، 

ب وال لألكل  .معناه  أننه ال يستخدمه  للرش 

كم   لامء بل نقل النووي عليِه اإلمجاع أنن ح  وهذه مسألة فيها ِخالف بنَي أهل العلِم وأكثر  الع 

ب،  قهاء مذهب هذاواالستعامِل هو حكم  األكل والرش    ،الظاهرية ذلك يف وخالفاألربع،  الف 

ا َحه   وأيض   َيوز أنه اأيض   عثيمني ابن الشيخ اهوقون  ،-تعاىل اهلل رمحه-الشوكاين اإلمام رجن

 .والرشب األكل بغري والفضةِ  الذهب استعامل

حريم زعم َمن  " :الشوكاين يقول لذلك"املنع على دليل َيِرد لم ألنه": قالوا َبُل  ال قوله فإن التَّ  إال ُيق 

ر َجَع 
َ
  بدليٍل، وأ

َ
 هو ألارض من يخُرج ما استعمال في ألاصل أو ألاواني استعمال في ألاصل أن إلى املسألة

 ."الجواز
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َمها وَمنْ  ا وهو َحرن   :قوي قول   أيض 

ب وإىل األكل إىل جيتدرن  قد وأنه ،اإلرساف باب من هذا أن إىل ذهب   يف واستعامله الرش 

  .والرشب األكل

ا هذا نإ وقالوا   املستعمل الذهب أنن  يرى من قول يف ،الزكاة عىل حتاي ل فيه يكون قد أيض 

 .الزكاةِ  حقن  أْسَقط استعمله فإذا الزكاة، فيه ليس

ل عندها كانت أَّنا-عنها تعاىل اهلل ريض-َسَلمة أم عن َوَردَ  ْلج  ل؛ ج   الَقَدح هو واجل ْلج 

 أدلة من هذا ،-وسلم عليه اهلل صىل-للنبي شعراٍت  فيه تضع   كانت الصغري الوعاء مثل الصغري

ا اخلالف من خيرج أن للمسلم األوىل لكن، اجلواز  القول عىل العلم أهل أكثرَ  وأنن  خصوص 

 .بالتحريم

ا اآلنيةِ  مسائل ومن فن  آنية   استعامل :أيض   حكمها؟ ار،ماالك 

 : َغْسلِها اشرتاطِ  يف فيها اخلالف وهذه

ٍل  غير من جائز" :قال بعضهم  س 
َ
لًقا غ

 
َعَليِْه  َصىلن اهلل -َأنن الننبِين بِ » :بذلك ، واستدلوا"ُمط

َأ ِمْن  -َوَسلنمَ  َكةٍ َتَوضن رْشِ تن  «َمَزاَدِة م   .صحته عىل فقوهذا م 

وِل اهللنِ » :يقول كان أنه عليه فق  تن م   وهو كذلك جابر حديِث  يف وجاء و َمَع َرس  ننا َنْغز  َصىلن -ك 

كنَِي َفنَْستَْمتِع  هِبَا َفاَل َيِعيب  َذلَِك َعَليْنَا - َعَليِْه َوَسلنمَ اهلل   الصالة ليهع-«َفن ِصيب  ِمْن آنِيَِة املْ رْشِ
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ا ،-والسالم ا اآلنية عىل اآلن الكالم والفضة، الذهب آنية غري هنا اآلنية طبع   ،الكأس مثل عموم 

ى ما وهي:ةادَ زَ مَ  لكافر؟ كانت إذا استعامهلا َيوز هل ،صحنال  َيوز الِقْرَبة،هل أو اجِلْرَبة ي َسمن

ا  .جائز العموم عىل القول فهذا َيوز؟ ال أو ملرشكٍ  كانت إذا استعامهل 

 عن ه  يتَنَزن  ال املرشكَ  أن هو الَغْسلِ  اشرتاط وسبب   الَغْسل، اشرتطوا :الثاني والقول 

 .ذلك غري أو ،اخلمر استعامل أو ،رشبه ويف ،أكله يف النجاسة

تن  بحديٍث  للذمة، واستدلوا أبرأ هذا وقالوا الَغْسل فاشرتطوا  ا م   من صحته عىل فقأيض 

وَل اهللِ :ق ْلت  »:قال-َعنْه   َاهللَ َريِض -اخل َشنِي َثْعَلبَة   أيب حديث ا بَِأْرِض َقْوٍم َأْهِل كِتَا َيا َرس  ٍب إنن

ل  يِف آنِيَتِِهمْ  ل وا فِيَهاإْن  :؟ َقاَل َأَفنَْأك  َها َفاَل َتأْك  ْم َغرْيَ ل وا فِيهَ َوإِنْ  ،َوَجْدت  وا َفاْغِسل وَها َوك  ْ جَتِد    «امَل

 .الَغْسل اشرتاط عىل دليل   فهذا

 :األحاديث بني اجلمع هو :والصواب ذلك يف الراجح والقول

 فهنا اآلنية هذه يف للخمر استعامهلم أو جاسةللنن  باستخدامهم علم   هناك كان إنْ  فنقول 

 .اشرتطوا الغسل

 غسل دون من َيوز فهنا األمور هذه يف ستخدمت   ال اآلنية هذه أن علم وإن . 

ِمَل  َِل  اخلمر، أو النجاسات يستخدمون فيه الكفار كان ما عىل ثعلبة أيب حديث فح   َومح 

 ليس اآلنية هذه أنن  مهِ لمِ عِ  حني -وسلم عليه اهلل صىل- النبي توضؤِ  وحديث ،جابر حديث

  .األقوال جتتمع وهبذا، األمور هذه من ءَش فيها يوضع مل أو  جاسةالنن  من ء  َش فيها
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 :املنت

 َباُب اِلاْسِتْنَجاِء َوآَداِب َقَضاِء اْلَحاَجِة

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث ، ْسِم اهلِلاِب»: ََيُقوَل ، َقدَِّم ِرْجَلُه اْلُيْسَرىَأْن ُي ُيْسَتَحبُّ ِإَذا َدَخَل اْلَخَلاَء 
 .«َواْلَخَباِئِث

 .«ِه الَِّذي َأْذَهَب َعنِّي اْلَأَذى َوَعاَفاِنيِللاْلَحْمُد  ،ُغْفَراَنَك»: َوَقاَل َرَج ِمْنُه َقدََّم اْلُيْمَنىَوِإَذا َخ 

 :الشرح

 . احلاجة قضاء وآداب ستنجاءاال آداب يف ورشع ذلك بعد بدأ

 ستنجاءاال أحكام أو آداب يف رشع ثم ،الفرجني عن جاسةالنن  إزالة به املقصود :ستنجاءواال

 . احلاجة قضاء وآداب

 دخول يف اليسى للرجل قديمالتن  وهذا "َأْن ُيَقدَِّم ِرْجَلُه اْلُيْسَرى ُيْسَتَحبُّ ِإَذا َدَخَل اْلَخَلاَء" : قال

 عليه اهلل صىل- النبي أن عىل قاسوه وإنام ،دليل عليه ليس اليمنى بالرجل واخلروج اخلالء

 تبدأ وأنك ،عالالنِ  لبس عىل قاسوه وكذلك اليسى، يده ؛ساهي   لألذى يستخدم كان -وسلم

 فجعلوا ،له اليسى تقدم فإنك أذى موضع كان ما قدم  ت   ذلك غري كان فام باليسى ثم باليمنى

  .ذلك فعمموا لألذى اليسى

وذ  بَِك ِمَن اخْل بِْث َواخْلَبَائِِث ْسِم اهللِ ابِ »: وقوله من إيِن  َأع  - اخلالء دخول يف ردوَ  هنا «، اللنه 

 : ذكران -اهلل أعزكم
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  .البسملة :األول 

من »: قوله :والثاني  وذ  بَِك ِمَن اخْل بِْث َواخْلَبَائِِث  اللنه   .«إيِن  َأع 

 وهو البسملة، ذكر فيه ليس الصحيح احلديث يصح، ال هذا فإن واحد حديث يف مجعهام أما

 اخلبث من ستعاذةباال أمر -وسلم عليه اهلل صىل- النبي أن فيه ورد أنس حديث ،أنس حديث

 . تصح ال شاذة فهي أنس حديث من البسملة فيها التي الرواية وأما واخلبائث،

 عليه- قوله وهو -عنه تعاىل اهلل ريض- عيل حديث من أخذناها البسملة؟ أخذنا أين من

ِ َأعْ  َبنيَ  امَ  َسرت  » :-والسالم الصالة  مِ بِاس :وَل ق  يَ  َأنْ  ءَ اخلاََل  َدَخَل  اإِذَ  آَدمَ  َبنِي َراِت وَعوْ  اجِلن   ني 

ا البسملة أ خذت من هذا احلديث ،«هللِاَ   ه  نَ وهذا احلديث رواه الرتمذي وابن ماجه وحسن  ،إذ 

ِ َأعْ  َبنيَ  امَ  َسرت  » :وهو قوله يف حديث عيلي  ،–رمحه اهلل تعاىل  –األلباين   آَدمَ  َبنِي َراِت وَعوْ  اجِلنن  ني 

فالزيادة  ،ناحديث أنس ورد فيه اللفظ وأما الظن بأنن ، «هللِاَ  مِ بِس   :وَل ق  يَ  َأنْ  ءَ اخلاََل  َدَخَل  اإِذَ 

 .البسملة يف حديث أنس ضعيفة

خبيث، فيكون  بالضم فهي مجع   ِث واخلبائث مأخوذة إما من اخل ب  اخلبث ، «َواخْلَبَائِِث  اخْل بِْث » 

ث  بالتسكني فمعناه بْ وأما اخل  ، الشياطني هذا بالضم ائِث إناث  واخلبَ  ،الشياطني هم ذ كران   ث  اخل ب  

 .ستعاذة  من الرش واخلبائث النفوس الرشيرةالفيكون ا ،الرش

وعىل  ،املعنى ذ كران الشياطني وإناثهم فعىل رواية الضم يكون ،إما بالضم وإما بالتسكني

كران الشياطني وإناثهم ألنه يدخل فيه ذ   والتسكني أعمن  ،التسكني أي الرش والنفوس الرشيرة
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الروايات األكثر هي يف  ،التسكنيبوكذلك الروايات األكثر هي  ،وغريهم من أهل الرش

 .السكون

وذ  بَِك ِمَن اخْل بِْث » أكثر كام قاله  هيوهذه الروايات  «ِمَن اخْل بِْث َواخْلَبَائِِث » ثب  وليس اخل   «َأع 

 .-رمحه اهلل تعاىل  –اخلطايب 

ْفَراَنَك »: َوَقاَل ، وهذا القول نحو القول يف الرجل اليسى ،"َوِإَذا َخَرَج ِمْنُه َقدََّم اْلُيْمَنى"  ،«غ 

ْفَراَنَك » :وقوله  .هذا اللفظ هو الصحيح ،«غ 

ا من احِلَكم والعِ ووجه اال ملاذا  ،للستغفار هنا بعد خروجه من اخلالء استنبط أهل العلم عدد 

 :قالوا من أوجه ذلك ؟يستغفر اإلنسان وهو قد خرج من اخلالء

 سبحانه وتعاىل–أنه يف فرتة دخوله اخلالء انقطع عن الذكر عن ذكر اهلل  :العلَّة األوىل-،  

 -سبحانه وتعاىل-نذكر اهلل  عىل يومنا كله أو أغلب اليوم الة تنطبق وهذه العلن  ،فيخرج فيستغفر

  .فهنا حال املؤمن إذا دخل اخلالء انقطع عن الذكر فيستغفر اهلل بعد خروجه ،إال قليال  

 ام وخروجه من ن هذا من باب أن ذهاب األذى وتَصيف الطعإقالوا  :والعلة الثانية

الشكر فاملسلم يستغفر اهلل من تقصريه يف شكره مثل عمة تستحق ، وهذه الن  نعم اهلل عىل العبد

س احِلَكم يف هذه األذكار ،عمهذه الن     .وهذا من تلم 
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